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Spoštovane krajanke, 
spoštovani krajani Tuhinjske 
doline, 

v čast mi je, da imam v svojem nagovoru priložnost izraziti iskreno 
zahvalo in pohvalo vsem vam, delavnim in pridnim ljudem, ki nam z 
uspešnim sodelovanjem pomagate uresničevati številne projekte, ki 
pomagajo izboljševati življenje v čudoviti Tuhinjski dolini.

Ta zelena oaza je v ponos tako domačinom kot tudi vse več 
turistom, ki tudi zahvaljujoč vsem našim vlaganjem in uresničevanju 
začrtanih ciljev vse pogosteje obiščejo ta košček sveta ter doživijo 
gostoljubnost, za katero ste zaslužni prav vi, ki poskrbite, da jim 
naši konci ostanejo v lepem spominu.

Tudi na Občini Kamnik veliko pozornosti namenjamo številnim 
projektom, katere smo se zavezali uresničiti. Sicer nekaterih 
projektiv ni mogoče realizirati čez noč, vendar verjamem, da bomo 
z vztrajnostjo in dobrim sodelovanjem uspeli narediti še mnogo več. 
Na območju Tuhinjske doline je bilo tako v lanskem letu saniranih 
oziroma asfaltiranih nekaj odsekov kategoriziranih javnih cest, 
določeni odseki pa bodo urejeni še letos. V času izvedbe obnov 
cestnih odsekov se vam, krajankam in krajanom, iskreno zahvaljujem 
za vaše razumevanje. 

Poleg cestne infrastrukture smo zgradili kar nekaj varnih šolskih 
poti, in sicer v naselju Vrhpolje-Nevlje, med Markovim in Virom, 
med Podhruško in preko Srednje vasi. Letos planiramo ureditev 
pločnika med Sotesko in Porebrom ter v Špitaliču, pristopili pa smo 
tudi k izdelavi projektne dokumentacije za pločnik med Potokom, 
Pirševim in uvozom za Hruševko. Skupaj z državo smo uredili varno 
šolsko pot v okolici OŠ Šmartno, država pa je poskrbela tudi za 
preplastitev večjega dela regionalne ceste preko Tuhinjski doline. 

Na področju komunalne in vodovodne infrastrukture smo v 
preteklih letih izvedli ureditev kanalizacije v Srednji vasi, v Soteski in 
na območju Markovo – Poreber. Letos pa zaključujemo s projektom 
nadgradnje omrežja na Vrhpoljah, čaka pa nas še manjši odsek na 
Markovem in v Šmartnem. Z delom pospešeno nadaljujemo, saj 
se trenutno projektira izgradnja kanalizacijskih sistemov na več 
odsekih znotraj območja Tuhinjske doline.

Prav tako smo in še bomo usmerjeno vlagali v posodobitev športne, 
kulturne in šolske infrastrukture. Občina Kamnik je poskrbela za 
ureditev športnega igrišča pri podružnični šoli Zgornji Tuhinj 
ter obnovo kulturnih domov v Šmartnem in Srednji vasi. Krajani 
Motnika pa ste se zagotovo razveselili prenovljenega prireditvenega 
prostora v vašem trškem jedru. Novo urejen prireditveni prostor je 
namreč namenjen prireditvam in različnim delavnicam. 
Želim si in vas pozivam, da tudi v prihodnje skupaj razvijamo kraje v 
naši občini ter organiziramo dogodke, prireditve in druge aktivnosti, 
ki bodo k nam pripeljale še več dogodivščin željnih turistov, hkrati 
pa tudi vse nas med seboj povezale v skupnem udejstvovanju.

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujem prav vsem deležnikom, ki s 
svojim delovanjem prispevate k boljši kakovosti življenja ter sodobni 
celostni podobi Tuhinjske doline. 

Vaš župan, Matej Slapar

Peto mandatno obdobje 
našega društva
Leta 2005 smo se zbrali številni občani Tuhinjske doline, ki nam naša 
dolina res veliko pomeni in ustanovili Turistično društvo Tuhinjska 
dolina. Za nami so štiri uspešna mandatna obdobja, vseskozi 
promoviramo našo Tuhinjsko dolino in turistične ponudnike iz tega 
okolja ter izvajamo aktivnosti, ki nam zagotavljajo višjo kakovost 
življenja in dobrega počutja v domačem okolju. Ves čas intenzivno in 
uspešno sodelujemo z OŠ Šmartno v Tuhinju, saj učenci sodelujejo 
na naših dogodkih, skrbijo za vzgojo in izobraževanje turističnega 
podmladka. Sodelujejo tudi v projektu Turizmu pomaga lastna 
glava in s svojimi inovativnimi idejami predstavljajo našo dolino 
tudi v širšem slovenskem prostoru. Turistično društvo organizira 
kulturne, turistične, rekreativne in etnološke prireditve, ob tem 
pa aktivno sodeluje tudi na čistilnih in drugih urejevalnih akcijah. 
Naša etnološka sekcija raziskuje in oživlja vsakdanji način življenja 
in kulturo prebivalcev Tuhinjske doline ter na ta način prispeva k 
zaščiti kulturne, naravne in nesnovne dediščine tega območja. 

Tuhinjsko dolino vsako leto krasi več tisoč sončnic, predavanja 
o zasaditvi rož pa so zagotovo spodbudila inovativne zasaditve, 
najlepše balkone društvo vsako leto tudi nagradi. 

Sekcija za kolesarjenje in pohodništvo promovira kolesarjenje, še 
posebej pri otrocih. Izvedli in označili smo več kot 40 km tematskih 
pešpoti, namestili klopi, elemente za trim stezo in fitnes. Naša 
Kneippova bosonoga pot Term Snovik je prejemnica jubilejnega 
priznanja ob deseti obletnici ocenjevanja tematskih poti za deset 
najboljših tematskih poti v Sloveniji v obdobju med 2011 in 2021. 

Zgodba o naši godbi predstavlja eno izmed najlepših zgodb našega 
društva. Volje, želje in veselja do igranja članom nikoli na zmanjka. 
Godba se nenehno razvija, vrhunec svojega delovanja so nam 
nedavno pričarali s koncertom ob peti obletnici svojega obstoja. V 
dialogu dirigenta  in glasbenikov vseh starosti se prepletajo zelo 
temperamentne ter žive melodije, ki ustvarja harmonijo, ki pritegne 
pozornost vsakega poslušalca.

Prizadevanja članic rokodelske sekcije  so usmerjena v oživitev, 
prenos in nadgradnjo rokodelskih znanj Tuhinjske doline. 

Skozi vse obdobje  delovanje našega društva nas spremlja tudi naš 
časopis Tuhinjski glas, s pomočjo katerega so vsa pomembnejša 
dogajanja v naši dolini tudi pisno zabeležena, občani in turisti pa 
obveščeni o dogajanju v naši dolini. 

Velika pridobitev za društvo je postavitev mobilnega prireditvenega 
prostora, ki nam omogoča izvedbo prireditev v vsakem vremenu in 
omogoča večja srečanja.  

Zelo nerad pišem ali govorim o negativnih zadevah, o katerih zelo 
radi poročajo in pišejo drugi mediji. Moram pa izpostaviti, da so 
nekateri svetniki iz doline »zaslužni«, da septembra v Tuhinjski 
dolini ne bo novega oddelka vrtca za 19 malčkov, ki vrtec potrebujejo. 

Društvo je vstopilo v novo, 5. mandatno obdobje, polno izzivov 
in novih idej, z manjšimi kadrovskimi spremembami in trdno 
zavezanostjo uresničevanju našega poslanstva. Za ustvarjalna leta 
se vsem sodelujočim zahvaljujem in vabim mlade in manj mlade k 
sodelovanju k izgradnji mozaika naše Tuhinjske zgodbe.

Ivan Hribar, predsednik Turističnega društva Tuhinjska dolina
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Terme snovik že 20 let pišejo 
vizionarske zgodbe 
Terme Snovik, najvišje ležeče slovenske terme v osrčju Kamniško-
Savinjskih Alp, v letošnjem letu obeležujejo 20. obletnico 
neprekinjenega delovanja. Z vztrajnostjo in vizionarstvom so 
postale  prvo slovensko turistično podjetje, ki je pridobilo evropsko 
priznanje znak EKO Marjetice za okolju prijazne turistične 
namestitve. To pa znajo ceniti tudi obiskovalci, saj je Terme Snovik v 
20 letih obratovanja v bazenih s termalno vodo obiskalo več kot 2,5 
milijona kopalcev, ustvarili so več kot 560.000 nočitev. Danes terme 
predstavljajo enega najpomembnejših turističnih akterjev v Občini 
Kamnik in vodilnega ponudnika na destinaciji Osrednjeslovenske 
regije, saj ustvarijo kar polovico vseh nočitev v občini ter uspešno 
gradijo zdraviliško zgodbo in  krepijo blagovno znamko tako v 
slovenskem, evropskem in svetovnem merilu.  Že več let zapored so 
Terme Snovik po mnenju glasovalcev med najboljšimi slovenskimi 
termami v kategoriji malih termalnih kopališč v Sloveniji. 

Prav voda, pravzaprav termalna voda, bogata s kalcijem in 
magnezijem, katere izvir so odkrili že pred 50 leti, je njihovo 
največje bogastvo, ki jo črpajo iz več sto metrov globokih vrtin. 
Razvili so aktivno, zeleno in zdravo ponudbo, ki so jo obogatili s 
knajpanjem. Ponudbo so prilagajali današnjemu načinu življenja in 
sodobnim trendom. Ker je voda vir zdravja, je ponudba prav v teh 
časih več kot pisana na kožo krepitvi zdravja in dobrega počutja. 
Danes so na kamniški destinaciji največji turistični ponudnik, ki 
nadaljuje tradicijo knajpanja v Kamniku. Sam Sebastian Kneipp je 
poudarjal skrb za zdravje, iskanje ravnotežja in dobrega počutja 
tako telesa kot duha v sozvočju z okolico in naravo. V sozvočju z 
naravo Tuhinjske doline in lokalno skupnostjo v termah delujejo 
že od samih pričetkov. Delujejo z roko v roki, skupaj organizirajo 
različne prireditve, predvsem s Turističnim društvom Tuhinjska 
dolina in na ta način gradijo prepoznavnost term, Tuhinjske doline 
in destinacije . 

Praznovanje 20. obletnice so tudi uradno slavnostno praznovali 
obletnico, kar je potekalo 22. marca na svetovni dan vode. Prisotni 
so bili poslovni partnerji, družbeniki, domačini iz Tuhinjske doline, 
dobavitelji in zaposleni. Praznovanja so se udeležili številni visoki 
gostje. 

Goste je pozdravila nova direktorica Term Snovik Katarina Hribar, 
ki je rastla skupaj z razvojem term. V podjetju je opravljala številne 
delovne procese, v zadnjih štirih letih je prevzela vodenje razvoja 
in novih produktov, v letu 2019 pa je prevzela vodenje profitnega 
centra bazen, wellness & Kneipp. »Naše poslanstvo je spodbujanje 
zdravega in aktivnega življenjskega sloga, skrb za okolje in dobro 
počutje gostov, krajanov in zaposlenih. Imamo jasne cilje in vizijo, 
investicijski načrti so zastavljeni in pogoji so dani. Novi načrti so 
razvoj produkta termalna voda in zdravje, fizioterapija, kulinarika 
in selfness programi. Svoja prizadevanja usmerjamo v trajnostni 
turizem in zahtevnega gosta, ki ceni naravo, mir, dobro počutje, 
posebna doživetja in predvsem storitve z nasmehom.«  

Današnji čas od nas zahteva digitalni razvoj, zato so že pričeli z 
izvajanjem celovite digitalne strategije razvoja družbe, ki temelji na 
izboljšanju uporabniške izkušnje gostov, boljši kibernetski varnosti, 
avtomatizaciji in digitalizaciji vseh delovnih procesov. 

Matej Slapar, župan Občine Kamnik je izrazil veliko priznanje 
idejnemu vodju Ivanu Hribarju, ki je takrat, pred 20 in več leti, uspel 
prepričati vse deležnike, da so verjeli v zgodbo in jo tudi zgradili. 
»Skupaj s termami se razvija celotna dolina in celotna občina 
Kamnik. Kar nekaj turističnih kmetij in gostinskih podjetij se je v tej 
dolini razvilo tudi zaradi vas. Terme Snovik ste danes podjetje, ki 
zaposluje predvsem lokalne ljudi in obnašate se samooskrbno, saj v 
ponudbo vključujete tako lokalne ponudnike na področju dobavne 
verige hrane kot tudi na področju energetske samooskrbe. Terme 
Snovik so gonilo razvoja občine Kamnik, za kar smo vam iskreno 
hvaležni. Želim vam, da še nadaljnjih 20 let in več razveseljujete 
goste ter jim ponujate še naprej kakovostne izkušnje, saj se prav 
zaradi tega radi vračajo nazaj k vam. Vse to pa delate s predano 
ekipo vaših zaposlenih, kar ni samoumevno.« Direktorici Katarini 
Hribar je predal posebno priznanje Občine Kamnik ob jubileju 
kot spodbudo za nadaljnjih 20 let in več, za nadaljnji razvoja kraja, 
Kamnika, regije in Slovenije.
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Matej Tonin, domačin, podpredsednik Vlade Republike Slovenije 
in minister za obrambo je ocenil, da so Terme Snovik zgodba o 
uspehu v treh točkah: »Prvič, nemogoče stvari so mogoče, če 
vanje verjameš. Potrebno je imeti ljudi, ki verjamejo v nemogoče. 
Tu moram izpostaviti Ivana Hribarja, ki je kljub norčevanju številnih 
verjel v zgodbo, in se zahvaliti lastnikom zemljišč, ki so tej nemogoči 
zgodbi verjeli. Če v nemogoče stvari verjameš in tudi trdo delaš 
za to, potem se te stvari slej ko prej tudi zgodijo. Drugič, naravna 
bogastva prinašajo razcvet, če z njimi upravljajo pravi ljudje. Tretjič, 
turizem je velika priložnost. A nič se ne zgodi samo od sebe, te 
stvari je potrebno negovati. Prepričan sem, da je pred slovenskim 
turizmom in Termami Snovik velika in lepa prihodnost.« Tonin je 
ob tej priložnosti Termam Snovik podaril plaketo Ministrstva za 
obrambo, in sicer za prispevek k ohranjanju naravne dediščine 
Slovenije. 

Ilona Stermecki, vršilka dolžnosti direktorice Slovenske 
turistične organizacije je v svojem nagovoru izpostavila: »Terme 
Snovik so v dveh desetletjih z jasno usmeritvijo v trajnostni razvoj 
in uspešnim udejanjanjem zgodbe prvih eko term ter razvojem 
edinstvenih doživetij pomembo prispevale k oblikovanju ugleda 
zelene, aktivne in zdrave Slovenije. 

Ivan Hribar, prokurist in idejni vodja razvoja Term: 
 »Lahko rečem, da smo izjemno zadovoljni, da smo našo blagovno 
znamko Eko svet Term Snovik utrdili in smo resnično prepoznavni,« 
je povedal prokurist ter naštel ključne investicije, ki jih čakajo v 
prihodnjih letih. »Zaključujemo z ureditvijo zunanje terase, ki bo 
posvečena Sebastianu Kneippu; izvajamo aktivnosti za postavitev 
kampa Pri mlinskem kamnu, računamo, da se bo to zgodilo še 
letos; pripravljamo tudi aktivnosti za postavitev hotela z veliko 
večnamensko dvorano. Najbolj pomembna sta kakovost storitev in 
zadovoljstvo zaposlenih, zato načrtujemo tudi postavitev vrtca za 
otroke zaposlenih in tudi okoliških prebivalcev,« je dejal in dodal, 
da je prepričan, da bodo z mlado ekipo, ki ve, kaj želi, kos vsem 
izzivom.

Praznovanja so tudi priložnosti za zahvalo najbolj zaslužnim osebam 
za razvoj podjetja. Posebno jubilejno priznanje ob praznovanju 
visoke obletnice podjetja je direktorica predala prokuristu Ivanu 
Hribarju za njegov izjemni prispevek k razvoju term. 

Priznanje in nagradi je podelila tudi najzaslužnejšima sodelavkama 
Stanki Parkelj Rozina, vodji marketinga za nadgradnjo 
marketinških dejavnosti in njeno prizadevanje k večji 
prepoznavnosti podjetja ter Adviji Halilović, vodji kuhinje za 
njen doprinos k razvoju, kakovosti, dvigu gostinske storitve ter 
vpeljevanje novih trendov v kulinariki. 

Gostitelj je presenetil goste z rojstnodnevno torto, brez katere 
seveda ni praznovanja. Okusi torte so bili novi, neobičajni, a nadvse 
navdušujoči. Torta je bila slana s špinačnim biskvitom, nadevanim s 
kremo dimljene postrvi in zelenjave. 

Prireditev je vodila Marjana Grčman, program sta glasbeno 
spremljala Anton Špenko na klavirju in pevka Lana Bučevec, 
sprejem gostov pa so slavnostno odprli člani Godbe Tuhinjska 
dolina.

DARILNI KUPON 10 € 

Za bralce glasila Tuhinjski glas
ZA VAŠE ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE

Vrednostni darilni kupon lahko izkoristite v Wellness centru term 
pri koriščenju storitev masaž, pedikure in Kneipp tretmajev. 

Kupon velja do 15. 7. 2022, koriščenje na recepciji term po predhodni rezervaciji termina izbrane storitve.  

Izdajatelj kupona: Terme Snovik - Kamnik, d.o.o., Molkova pot 5, 1241 Kamnik 
www.terme-snovik.si  / 01 83 44 100  / info@terme-snovik.si
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Fosili v Tuhinjski dolini

Dogodek izpred dobrega leta. Po vseh štirih prilezem na gozdno 
pot iz struge močno zaraščenega potoka in se skoraj zaletim v 
znanca, ki gre z »motorko« v roki posekat čez pot ležečo smre-
ko. Pogovor je  potekal nekako takole: »Živjo Marjan, kva pa ti tuki 
delaš, a s se zgubu?« Povem mu, da iščem fosile in nato dobim 
že čisto običajen odgovor: »Kakšne fosile, jest tle še nisem nikol 
nobenga vidu.«  Nato mu iz nahrbtnika privlečem nekaj primerkov 
fosilnih školjk, ki sem jih pobral v potoku nekaj minut pred sreča-
njem.  »Glej ga hudiča, pa so rejs školke, kdou bs mislu, di je bil tle 
rejs morje.« 

Odkar sem se odločil, da malo raziščem fosile na  področju Tuhinj-
ske doline, je bilo takšnih in podobnih prigod kar precej. 

Sam sem z iskanjem fosilov začel že v otroštvu, ko sem v bližini 
Laz na useku stare kolovozne  poti, po kateri so vozili s konji in 
lojtrnikom, našel v kamnu svojo prvo školjko. V naslednjih letih sem 
s tega področja domov nanosil nekaj gajbic bolj ali manj ohranjenih 
fosilov. Večinoma so bile to razne školjke. Takrat še ni bilo inter-
neta in tudi ustrezne literature še nisem imel na voljo, zato fosilov 
takrat  nisem znal ustrezno očistiti in preparirati, pri mnogih med 
njimi pa tudi nisem znal opredeliti, kaj sem našel. To je bil vzrok, da 
so primerki nekaj let ležali na podstrešju naše stare hiše in čakali 
na boljše čase. Po mnenju moje mame, ki je v naši družini opravila 
večino čistilnih del, je bila to predvsem nepotrebna navlaka in ob 
nekem čiščenju so bili vsi primerki brez moje vednosti vrnjeni v 
naravo. 

Moja prva zbirka fosilov je tako končala bolj klavrno. Moje zanima-
nje za fosile pa kljub temu ni nikoli povsem usahnilo in občasno 

sem domov še vedno prinesel kakšen naključno najden »kos kam-
na«. Sedaj, ko sem upokojen in »nimam več časa«, si lahko večkrat 
vzamem malo od tega »nimam časa« in obiščem katero od mnogih 
dolin, dolinic, grap in grebenov od Kavrana do Kozjaka. Verjamete 
ali ne, svet v Tuhinjski dolini je neverjetno zmečkan in bom potre-
boval še kar nekaj let, da pridem vsem do konca.

Dejansko je na področju Tuhinjske doline nahajališč fosilov kar pre-
cej, vendar je potrebno vedeti, na  kaj moraš biti pozoren, ko med 
hojo gledaš v tla.  Zelo na grobo in po domače bom opisal samo 
kratek  delček iz dolgega geološkega razvoja zemlje, iz katerega 
izvira največ fosilov, ki jih najpogosteje najdemo  v Tuhinjski dolini.

Kot je že znano, je bilo v obdobju pred približno  10–15 milijoni let 
področje Tuhinjske doline  prekrito z morjem. To morje je bilo del 
Centralne Pratetide in je bilo zelo podobno sedanjim tropskim 
morjem. Temu obdobju zemeljske ere rečemo miocen. Če upo-
števamo vidik geološke starosti, je miocen še zelo mlado obdob-
je, zato so tudi fosili zelo podobni sedanjim prebivalcem toplejših 
morij. Iz povsem istega obdobja je mnogo bolj  raziskano in opisa-
no področje Tunjiškega gričevja, kjer je bilo najdeno nekaj izjemnih 
nahajališč. Omejil se bom predvsem na makro fosile – to je fosile, 
ki jih lahko vidimo s prostimi očmi. Za raziskovanje mikrofosilov 
moramo imeti že ustrezno opremo. 

Na obeh straneh obrobja Tuhinjske doline najdemo tudi mnogo 
starejše geološke plasti,  vendar le te niso tako bogate s fosili ozi-
roma še čakajo, da nekdo odkrije bogatejše nahajališče. 

Seveda marsikoga zanima, kaj lahko najdemo med svojim razisko-
vanjem te zanimive zemeljske zgodovine. V miocenskih plasteh 
lahko najdemo: alge, višje rastline (izjemoma), spužve, korale, ma-
hovnjake, mehkužce, polže, školjke, rake, morske ježke, ostanke 
vretenčarjev (predvsem zobe morskih psov).

Ko v naravi najdemo fosil, je običajno viden samo delno – zelo red-
ko v celoti. Le malo fosilov je ohranjenih v celoti in so lepo ohra-
njeni. Večina je poškodovanih zaradi različnih dejavnikov, in sicer 
kemičnih in predvsem mehanskih. Že zaradi pritiskov, ki nastajajo 
zaradi gibanja v zemeljski skorji, je lahko fosil poškodovan - pretrt, 
stisnjen. Svoje naredi še voda in predvsem zmrzal, ki lahko mehkej-
še fosile, ko pridejo na področje zmrzovanja v nekaj letih povsem 
uniči. Lahko se nam nasmehne sreča in fosil najdemo ravno v času, 
ko ga je narava sama izlužila in meni se zdijo prav ti fosili najlepši.
Pri fosilih iz obdobja miocena so lahko lupine školjk in morskih 
ježkov še povsem ohranjene, občasno je vidna tudi njihova barva. 
Lahko pa je zaradi bolj aktivnih raztopin, ki so obdajale prvotni fo-
sil, lupina školjke raztopljena in nadomeščena z drugim mineralom 
ali pa raztopina prvotni material povsem raztopi in ostane samo 
kameno jedro – odtis prvotne lupine. 

Fosili, ki imajo zelo tanke lupine (predvsem nekateri polži), so zelo 
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občutljivi, saj so njihove lupine izredno krhke in je potrebna izre-
dna pazljivost, saj že nežen stisk dveh prstov lahko lupino spreme-
ni v prah.

Povsem nasproten primer predstavljajo fosili, ki so že povsem zliti 
z okoliško kamnino, ki je lahko zelo trda in v tem primeru  je pot-
rebno veliko časa in pazljivosti, da odstranimo odvečen material 
tako, da ne poškodujemo fosila.

 Običajno se po najdbi fosila pravo delo šele zares prične, saj je 
potrebno več ur dela, da primerno prepariramo en sam primerek. 
Sam zaenkrat naredim samo najnujnejša dela, kot so čiščenje s PVC 
ščetko in odstranjevanje odvečnega materiala z raznimi iglami in 
majhnim električnim vibracijskimi strojčkom. Material odstra-
nim le toliko, da postane fosil bolje viden. Lepljenja, sestavljanja, 
vstavljanja manjkajočega materiala, barvanja in kemične zaščite 
se zaenkrat še ne lotevam, saj je za ta dela potrebno pridobiti kar 
nekaj prakse. Večkrat preparacija kljub trudu tudi ne uspe, saj se 
lahko fosil zaradi različnih dejavnikov še dodatno poškoduje, lahko 
pa spregledamo kakšno podrobnost in jo nenamerno odstranimo 
ali poškodujemo.

Občudujem zbiralce, ki so  pravi mojstri v pripravi in preparaciji 
fosilov in v preparacijo enega samega fosila vložijo tudi po več sto 
ur dela.

Fosile je najlaže najti na že znanem nahajališču. Ker lokacijo poz-
namo, se na nahajališče podamo takrat, ko so najbolj ugodne raz-
mere. V potokih je to predvsem po neurjih, ko visoka voda odnese 
naplavljen material in je struga najbolj čista. Na usekih in odkopih 
smo z najmanj truda uspešni predvsem spomladi, ko zmrzal opravi 
svoje. Na njivah je največ uspeha po končanem oranju in po prvem 
dežju, ki fosile opere in jih lažje vidimo. Na žalost je ustreznih njiv 
v naši dolini vedno manj.  

Veliko več truda zahteva iskanje novih nahajališč, saj to običajno 
pomeni mukotrpno hojo po zasutih in zaraščenih strugah potokov 
in potočkov, kamor le redko kdaj zaide človeška noga. Plasti s fosili 
so lahko včasih široke samo 20 cm in če to spregledaš, je bil ves 
trud zaman. Sam običajno pričnem na izlivu potoka v Nevljico in 
že tam po naplavljenih kamnih skušam ugotoviti, ali je področje 
perspektivno ali ne.  Naj opišem dva zadnja primera.

V Buču sem na koncu vasi vstopil v potok in skoraj takoj našel ka-
men, v katerem je bi del lupine  morskega ježka. Po dveh urah hoje 
po potoku sem tik pod hišami v Gradišču na pašniku našel naha-
jališče. 

V vasi Mali Hrib je med  zadnjim neurjem majhen potoček na trav-
nik nanosil cel kup kamenja.  Sosed Drago me je poklical, naj pri-
dem pogledat, ker je našel nekaj kamenčkov, ki me verjetno zani-

majo. V 10 minutah smo našli za celo gajbico fosilnih školjk in med 
njimi največjega morskega ježka, kar sem jih našel do sedaj. Drago 
in Matjaž, hvala.

 Pri nabiranju fosilov se moramo držati določenih pravil, saj so fosili 
zaščiteni z zakonom o ohranjanju narave. Predvsem moramo pazi-
ti, če najdemo fosil, ki je v zakonu opredeljen kot naravna vrednota, 
saj smo v tem primeru dolžni obvestiti Zavod RS za varstvo narave 
(ZRSVN). O tem, kateri fosili sodijo v kategorijo naravna vrednota, 
lahko podatke najdete na internetu.

Nahajališča so razvrščena v tri kategorije: 

1. NAHAJALIŠČE BREZ STATUSA 
odvzem je dovoljen, zagotoviti je potrebno primerno hrambo, v 
primeru, da gre za fosil, ki je opredeljen kot naravna vrednota ob-
vestiti ZRVSN

2. STATUS NARAVNE VREDNOTE
odvzem je dovoljen brez fizičnega posega v kamnino (izkopavanje, 
lomljenje), zagotoviti je potrebno primerno hrambo, v primeru, da 
gre za fosil, ki je opredeljen kot naravna vrednota, obvestiti ZRVSN

3. ZAVAROVANO OBMOČJE
odvzem ni dovoljen, razen če akt o zavarovanju določa drugače

V Tuhinjski dolini trenutno še ni nahajališč, ki bi imela status na-
ravne vrednote ali status zavarovanega območja. Mogoče pa bo 
nekomu uspelo najti kakšno izjemno najdbo in bo potrebno naha-
jališče ustrezno zaščititi.

Kot vidite, fosili v Tuhinjski dolini so in v primeru, da slučajno naj-
dete kakšno zanimivo najdbo oziroma veste za kakšno področje, 
kjer se nahajajo fosili, mi sporočite in bom najdbo z veseljem prišel 
pogledat. 

 V kolikor kdo že zbira fosile oziroma ga to zanima, me lahko prav 
tako pokliče in si lahko izmenjamo izkušnje in informacije (moj te-
lefon 041 382 849).  

Marjan Drolc
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Kamniška literarna 
transverzala in njene poti 
v Tuhinjski dolini
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik od leta 2018 v sodelovanju z 
lokalnimi društvi, inštitucijami in posamezniki pripravlja literarno-
-domoznansko obarvane kratke pohode na območju, ki ga knjižni-
ca pokriva. Udeleženci pohodov spoznavajo kraje, skozi katere jih 
vodi pot, lokalne prebivalce, izročila, zgodovino, ogledajo si kultur-
ne, gospodarske in naravne znamenitosti, pogosto lahko pokusijo 
lokalne kulinarične dobrote. Vsako pot v knjižnici skrbno načrtu-
jemo in za udeležence pripravimo poseben vodnik, v katerem kraje 
predstavimo v sliki in besedi, na starih zemljevidih, fotografijah, 
razglednicah, odlomkih iz leposlovja, strokovne literature in tudi 
časopisov. Literarna transverzala na ta način knjižnico povezuje s 
prebivalci našega območja in skuša na verodostojen način predsta-
viti posamezne kraje, njihovo kulturno dediščino in izročilo. 

Priprava poti in oblikovanje vodnika je na nek način podobno poti, 
za katero nikoli ne vemo, kam nas bo pripeljala. Vedno nas vodi 
skozi zbirke ljudskega slovstva, različne izdaje zgodovinskih vi-
rov, preglede  kulturnih spomenikov, župnijske kronike, zemlje-
vide, različne katastre in druge dokumente. Včasih med pripravo 
naletimo na gradivo, ki ga v knjižnici še nimamo, a se izkaže za 
pomembno in ga nato nabavimo. Najpomembnejši člen so ljudje: 
organizatorji poti, pripovedovalci, različna društva, cerkvene in 
druge ustanove ter udeleženci.

Sodobni čas je prinesel orodja, ki močno olajšajo delo. Gre pred-
vsem za spletne vire informacij, ki prinašajo digitalizirane izdaje 
strokovnih zgodovinskih in leposlovnih del. Pri pripravi poti se 
tako, ob pregledovanju literature, vedno zatečemo k pregledo-
vanju spletnih virov. Najprej domačih, kot sta na primer Digitalna 
knjižnica Slovenije (www.dlib.si) in SIstory: Zgodovina Slovenije 
(www.sistory.si), od tujih pa prebrskamo predvsem izdaje najsta-
rejših zgodovinskih virov – listinskega gradiva, ki ga prinašajo npr. 
spletna izdaja Monumenta Germaniae Historica (www.dmgh.de), 
Monasterium.net, Archive.org in drugi. Informacije, za dostop do 
katerih je bilo nekoč potrebno preživeti ure med listanjem starih 
knjig, danes v navedenih virih dobimo hitro, saj jih večina omogo-
ča iskanje po besedilih ter izvoz objavljenega gradiva v različnih 
formatih. Tudi kamniška knjižnica ustvarja dva takšna spletna vira, 
katerih vsebina se v veliki meri nanaša prostor Tuhinjske doline. 
Prvi je Kamniško-komendski biografski leksikon (www.leksikon.si), 
drugi spletna stran Prejmi pozdrav (www.prejmipozdrav.si), kjer 
objavljamo stare razglednice z območja občin Kamnik in Komenda. 
Trenutno si jih lahko ogledate že okrog 600. S pomočjo navedenih 
portalov lahko dostopamo do gradiv, ki jih splošne knjižnice veči-
noma nimajo, predstavljajo pa pomembno kulturno dediščino.

Vodnike pripravljajo avtorji iz knjižnice in občasno tudi avtorji iz 
lokalnega okolja. Priprava vodnika je delo, ki avtorja vedno obogati, 
saj spoznava literaturo, s katero se sicer redkeje srečuje, spozna 
ljudi in kraje, ki bi jih sicer ne. Pogosto je prisiljen spoznati tudi 
nova spletna in druga programska orodja ter se usposobiti za nji-
hovo uporabo, nemalokrat se mora potruditi s kakim prevodom iz 
jezikov virov, sicer mu številne informacije, ostanejo nedostopne. 
Posebno vrednost vodnika predstavljajo prispevki avtorjev iz oko-
lja, v katerem se transverzala dogaja. Še posebno, če zapišejo svoje 
spomine ali popišejo lokalna izročila. Za majhne kraje, ki se v li-
teraturi malokrat omenjajo, so takšni zapisi dragoceni, čeprav na 
prvi pogled morda ne izgleda tako. Izkušnja namreč jasno kaže, 
da zapisi lokalnih zapisovalcev svojo vrednost pridobivajo s časom. 
Bolj ko so pomaknjeni v preteklost, dragocenejši so generacijam, ki 
prihajajo. Pomembna kvaliteta takšnih zapisov je, da so avtentični, 
kar pomeni, da resnično izvirajo iz samega kraja, zaobjemajo njegov 
duhovni utrip, občutenje lastne preteklosti, sedanjosti in mesta v 
svetu. Če takšna vsebina umanjka, se ljudje s takšnimi projekti ne 
poistovetijo, jih ne posvojijo, ne potrebujejo in so zato dolgoročno 
obsojeni na propad. 

Literarna transverzala na območju Tuhinjske doline

Doslej je Knjižnica Franceta Balantiča na območju Tuhinjske doline 
izvedla tri literarne transverzale. Prva je bila na Selih in je potekala 
aprila leta 2019 pod naslovom Na Sela gremo; pripravili smo jo v 
sodelovanju s Športnim in kulturnim društvom Sela pri Kamniku. 
Druga transverzala je potekala  v Zgornjem Tuhinju oktobra istega 
leta, in sicer v sodelovanju z lokalno podružnično šolo in posa-
mezniki. Ta je bila s več kot sto udeleženci tudi najbolje obiskana 
doslej.

Tretja literarna transverzala je potekala 21. maja 2022 v Snoviku. 
Knjižnica jo je pripravila v sodelovanju s Turističnim društvom Tu-
hinjska dolina in Termami Snovik. Glavna tema poti je bilo spozna-
vanje  priporočil za zdravo življenje, kot jih je pred več kot 100 leti 
zapisal Sebastian Kneipp (1821–1897 ). Kneippova načela za zdravo 
življenje so v Termah Snovik celostno vključili v svojo zdraviliško 
ponudbo. Udeleženci literarne transverzale so spoznali pet Kne-
ippovih vodil za zdrav način življenja, preizkusili pot za bosonoge, 
si ogledali zeliščni vrt, obiskali vas in se na koncu posladkali s Kne-
ippovo malico. V vasi Snovik so si ogledali gospodarsko napredno 
Burjevo kmetijo. Gospodar Srečo Urankar, ki je kmetijo prevzel v 
začetku 80. let nam je predstavil razvoj kmetije v njegovem času. Pri 
Burjevih smo si ogledali malo elektrarno, ki na svoj način nadalju-
je stoletno tradicijo izkoriščanja snoviškega potoka v gospodarske 
namene. Spoznali smo tudi priložnosti za razvoj ponudbe kmečkih 
gospodarstev, ki so v Snovik prišle z nastankom term. Posledice le-
-teh so očitne na vsakem koraku: vas Snovik je lepo urejena, ljudje 
se odločajo za življenje v tem kraju, v njem vidijo možnosti za delo 
in razvoj. Nekoč mali Snovik, z nekdaj le petimi kmetijami, je da-
nes poznana zdraviliška destinacija, ki svojo ponudbo širi na okolju 
prijazen in trajnostno naravnan način. Udeleženci transverzale so 
prejeli tudi krajši zbornik s predstavitvijo preteklosti in sedanjo-
sti Snovika ter Kneippovega načina zdravljenja, ki so ga pripravili 
Andrej Kotnik, Jožica Urankar, Jožica Hribar in Breda Podbrežnik 
Vukmir. 

Skenirajte QR kodo in
si oglejte predstavitev 
Snovika.

Udeleženci literarne transverzale v Snoviku so preizkusili pot 
za bosonoge in spoznali načela za zdravo življenje, kot jih je 
zapisal duhovnik Sebastian Kneipp (1821–1897).
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Združenje splošnih knjižnic je novembra 2021 projekt Kamniška 
literarna transverzala nagradilo kot najboljši knjižnični projekt s 
področja inovativnih storitev za uporabnike. Zelo pozitivno se na 
projekt odziva tudi lokalna skupnost. Knjižnica Franceta Balantiča 
Kamnik bo s pripravo poti nadaljevala. Načrtujemo jih tudi na ob-
močju Tuhinjske doline. Vljudno vabljeni!

Ogled male elektrarne pri Burjevih v Snoviku.

Skupinska slika udeležencev snoviške literarne transverzale.

Besedilo in fotografije: Andrej Kotnik

 Vesel

Oh, kako sem vesel!
Tako sem vesel, da mi lica žarijo,
oči se mi svetijo, srcê razbija;
potne dlani skrivam v žepe, globoko -
Svet se odprl je – široko!
 
Take stvari se mi redko zgodijo;
sem čemeren, mrk in zadrt, ponavadi;
a tokrat se končno odprlo nebo je,
sonce spet sije in zrak je prosojen –
končno spet diham – globoko!
 
Trenutkov bodočih se spet veselim!
Pustil za sabo sem temne oblake,
spake, skrbi in vse prazne junake;
vse kar prihaja, me spet radosti –
Duh moj se vzpenja - visoko!
 

3.mesto na literarnem natečaju 
v Termah Snovik
Avtor: Daniel Artiček-Dane
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Udeleženci so akcijo zadovoljni zaključili s toplo malico in prijet-
nim druženjem, saj so opravili dobro delo in s tem pokazali, da jim 
je mar za naravo in urejeno okolje. 

Lučka Drganc

Vabilo kolesarskim 
navdušencem
Tudi letos Turistično društvo Tuhinjska dolina v soboto, 18. 6. 
2022, organizira že 17. kolesarski vzpon od Term Snovik do GTC 
902 Črnivec. Kolesarji in kolesarke se bodo lahko pomeril na 10-ki-
lometrski trasi s približno  400 m višinske razlike. 

TEKMOVANJE ODRASLIH KOLESARJEV:
• trasa: Terme Snovik–Osredkar–Poljana–Črnivec
• start: 10:00 pri Termah Snovik
• višinska razlika 400 m, dolžina trase 10 km
• startnina: predprijave 12 €, na dan prireditve 15 €

TEKMOVANJE OTROK:
• trasa: okolica Term Snovik, proga je krožna in en krog je dolg 2 km
• mlajši dečki in deklice do 10 let  vozijo en krog, starejši dečki in 
deklice  od 11 do 15 let  pa 2 kroga
• start: 10:15 pri Termah Snovik
• startnina: predprijave 5 €, na dan prireditve 8 €

Razglasitev in podelitev nagrad bo potekala ob 12:00 na terasi pred 
Termami Snovik. Vsak tekmovalec ob vrnitvi štartne številke prej-
me spominsko majico, bon za topel obrok in napitek ter darilno 
vstopnico za kopanje v Termah Snovik. Prvi trije v vsaki kategoriji 
prejmejo medalje. Absolutno prvi trije prejmejo denarne nagrade: 
za prvo mesto 150,00 €, drugo mesto 100,00 € in tretje mesto 
50,00 €. Na koncu sledi žrebanje nagrad.

Več informacij na: www.td-tuhinjskadolina.si
VABLEJNI VSI LJUBITELJI KOLESARJENJA!

Pavla Tomec

Vrti, vrti se kolo…

Avgust je mesec, ko naše društvo organizira etnološke dneve. Vsa-
kič  predstavimo običaj iz naše bližnje in malo manj bližnje prete-
klosti. Želimo, da se ohranja spomin na življenje ljudi nekoč in da 
tisti čas primerjamo z današnjim.

Letošnja prireditev z naslovom »Vrti, vrti se kolo ..« nas bo popelja-
la v čase, ko so nas vozili še z otroškimi vozički, ko smo kot otroci 
poganjali lesena »tanc kolesa«, se kasneje vozili z kolesi za odrasle, 
saj takrat je le malokdo imel otroško kolo.

 Kolo je bile prevozno sredstvo tudi za vse tiste, ki so na terenu 
opravljali svoje delo, prav pa je prišlo tudi fantom, ki so hodili v 
vas, ob nedeljah za k maši …

Malo kasneje so si nekateri že lahko kupili motor in ta jim je pot 
kar precej olajšal in pogosto nadomestil naporno vožnjo s kolesom.
Kako pa se prevažamo danes? Zdaj obstajajo električna kolesa, ele-
ktrični skiroji ….

Ob tej priložnosti vabimo vse, ki imajo mogoče še shranjen star 
otroški voziček, staro kolo ali motor, da se nam pridružijo ali pa 
nam za to prireditev kaj od tega posodijo.

Veselimo se  zanimive prireditve in upamo, da se vidimo v avgustu 
v Snoviku.

Kako smo poskrbeli za  
čisto okolico?
V soboto, 26. 3. 2022, je Turistično društvo Tuhinjska dolina v so-
delovanju z Občino Kamnik organiziralo spomladansko čistilno ak-
cijo. Člani društva in prostovoljci so se zbrali ob 8.30 pri Termah 
Snovik, kjer so prevzeli rokavice, vrečke za zbiranje odpadkov, bar-
ve za obnovitev markacij in prejeli napotke za delo. Sprehodili so 
se po  tematski poti in počistili, kar je bilo potrebno, nato pa očistili 
tudi telovadnico v naravi, odstranili odpadne veje in obnovili mar-
kacije na tematskih poteh. Matevž Hribar, predsednik Sekcije za 
lepši izgled doline, je s skupino učencev in učiteljico Majdo Narat 
iz  OŠ Šmartno v Tuhinju poskrbel za ponovno opletanje dreves ob 
potoku Snovišek. 

Sovinškov voziček, star več kot 80 let.

 KOLESARSKI VZPON
Terme Snovik - GTC 902

ČRNIVEC
18. junij 2022, 
štart ob 10. uri

SPONZORJI:

27. in 28. avgust 2022

DVODNEVNA 
ETNOLOŠKA PRIREDITEV

VRTI, VRTI SE KOLO...
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Športni dan na drsalkah
Učenci Osnovne šole Šmartno v Tuhinju so tudi v tem šolskem letu 
izrabili možnost drsanja na drsališču v mobilnem prireditvenem 
prostoru pri Termah Snovik, ki ga je postavilo Turistično društvo 
Tuhinjska dolina ob podpori Zavoda za turizem in šport Kamnik, 
Občine Kamnik in Term Snovik. Mnogi so prvič stali na drsalkah in 
pridobivali prve izkušnje, drugi pa so lahko pokazali svoje znanje 
drsanja in izboljšali svoje spretnosti. Učenci so razvijali koordinaci-
jo oziroma skladnost gibanja in ravnotežje. Na igriv način so spoz-
navali drsanje skozi igro in tudi s pripomočki – pingvinčki. Veseli 
so bili, da so lahko drsali tako blizu doma in so hvaležni vsem, ki so 
pripomogli, da so imeli priložnost spoznati in nadgraditi to zvrst 
zimskega športa. 

Lučka Drganc

Hokejski turnir 
V soboto, 5. 3. 2022,  je na pokritem drsališču pri Termah Snovik 
potekal hokejski turnir za pokal Term Snovik. Organizatorja Turi-
stično društvo Tuhinjska dolina in Športno društvo Podgorje sta ob 
zaključku drsalne sezone gostila hokejiste in športne navdušence 
iz vse Slovenije. Turnirja se je udeležilo 12 ekip, ki so jih spremljali 
navijači, ki so v Tuhinjski dolini pričarali pravo športno vzdušje. 

Ob začetku sta navzoče pozdravila predsednik Turističnega 
društva Ivan Hribar in predsednik Športnega društva Podgorje 
Gašper Žurbi, ki je med drugim predstavil pravila igre in tekmo-
valce spodbudil k fair playu. Posamezna tekma je trajala 10 minut, 
igralo se je po sistemu 3 na 3. Ekipe so se najprej pomerile po sku-
pinah od A do D, sledili so repasaži, uvrstitve v četrtfinale, polfinale 
in finalna tekma, pred katero je zaigrala slovenska himna.

Po napeti finalni tekmi so si zmago priigrali fantje iz Cerknice pod 
skupnim imenom ŠČUKE, drugo mesto je zasedla ekipa TEAM KE-
BAB iz Ljubljane in Domžal, tretji so bili KamTiGaDam, ki predsta-
vljajo navezo iz Vrhpolja in Podgorja. Najkoristnejši igralec turnirja 

– MVP je postal Rok Pakiž iz ekipe ŠČUKE Cerknica, ki mu je nag-
rado podaril HOCKEY REPAIR SHOP. Kot se za tovrstna tekmova-
nja spodobi, so prvim trem mestom pripadali tudi pokali in paki z 
logotipi tekmovanja.

Turnir je obiskal tudi župan Občine Kamnik Matej Slapar, ki je iz-
razil navdušenje nad tovrstnimi športnimi dogodki in čestital vsem 
udeležencem.

KONČNA RAZVRSTITEV EKIP:
1. mesto: ŠČUKE; Cerknica 
(Blaž Opeka, Gašper Opeka, Rok Pakiž)                                     
2. mesto: TEAM KEBAB; Domžale/Ljubljana 
(Matic Štempihar, Robert Jerič, Ben Ločnikar Jarc, Luka Škof, 
Tobi Predalič) 
3. mesto: KamTiGaDam;  Vrhpolje/Podgorje 
(Miha Novak, Matej Novak, Primož Kotnik, Urban Žurbi)     
4. mesto: IHK GOLAZEN; Kranj                                                                       
5. mesto: THINSKI POBJE;  Tuhinjska dolina                                                 
6. mesto: ENCH PRO; Ljubljana                                                                      
7. mesto: ŠARKSI;  Kranj                                                                                   
8. mesto: KLEJN;  Cerknica                                                                               
9. mesto: RAZBIJAČI;  Vrhpolje                                                                        
10. mesto: ŠOFER 0,0; Ljubljana; izpod Šmarne gore                                   
11. mesto: 7 BURGER; Domžale/Ljubljana                                                      
12. mesto: BRUNARCA; Vrhpolje           
                                                            
Izjave po končanem turnirju:
BLAŽ OPEKA (ŠČUKE): »Najprej bi se rad zahvalil organizatorjem 
za povabilo in odlično izpeljan turnir. Vedeli smo, da je kar nekaj 
ekip sposobnih zmagati in da ne bo lahko. Vsi smo pokazali borbe-
nost, zato je bila vsaka zmaga še kako prigarana. Upamo in verjame-
mo, da bo tudi v prihodnje čim več takih dogodkov.«

MIHA NOVAK (KamTiGaDam): »Pred turnirjem nismo vedeli, kako 
močne ekipe bodo prišle, a smo se zavedali, da bo kar pestro glede 
na število prijavljenih ekip. Vedeli smo, da smo sestavili kar močno 
ekipo, ki bi se lahko kosala za najvišja mesta, a smo se nasprotnikov 
vseeno lotili brez kakršnegakoli  podcenjevanja. S tretjim mestom 
smo zadovoljni, saj so bile ekipe v končnici povsem enakovredne in 
prav vsak od njih bi lahko osvojil turnir. Rad bi se zahvalil za po-
vabilo na turnir in pohvalil organizacijo turnirja, bilo je super! Se 
vidimo naslednje leto.« 

Glede na veliko zanimanje za turnir še pred izvedbo in pozitivne 
odzive sodelujočih po končanem tekmovanju, se v prihodnje zago-
tovo obetajo sorodni turnirji.

Klavdija Hribar 
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Kresovanje na  
Bedetovem griču 
Ste vedeli, da smo včasih tuhinjski otroci za pusta pripravili kres? 
Zbrali smo se kak mesec prej in se dogovorili, da vsako nedeljo 
popoldne posekamo in privlečemo brinje na Bedetov grič. Tam ga 
zložimo na kup. Treba je bilo paziti, da nam ga druga skupina ni 
podkurila. Na pustni večer smo ga prižgali. Pri tem opravilu so se 
nam pridružili tudi odrasli. S tem smo končali, ko nam je latnik 
zadnji dan pred pustom natrosil gnoj okrog kupa. Malo smo se bali 
odraslih maškar, ker je imel Pust na koncu brezove metle brinje, s 
katerim te je »požgečkal« po obrazu. Ko smo že pri pustnih ma-
skah, naj vam naštejem tedanje pustne like:

• Starešina: glavni in edini govorec pri obiskih hiš.
• Pust: obvezno je nosil stožčasto kapo s »pangelci.«
• Ženin in nevesta, dva para Tastarih, godec, kuharica, berač in be-
raška, ostali so bili svatje.

Povsod so tudi zaplesali in zaželeli dobro letino – debelo repo. Ne 
vem, zakaj je šlo to v pozabo. Naša generacija je to še ohranjala, 
našim otrokom pa to ni bilo več zanimivo. Škoda.

Joži Urankar

Pustni utrinek nekoč  
daleč nazaj 
Letošnji pustni čas nam žal zaradi epidemije in korona ukrepov 
ni bil ravno naklonjen, da bi ga lahko na polno uživali, spremljali 
pustne karnevale, ogledovali pustne maske njihove predstavitve in 
norčije.

Vse to pomanjkanje 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 običajno tradi-
cionalnih torkovih sprevodov pustnih maškar, še pokopa pusta 
na pepelnično sredo. Tako smo preganjali zimo, Tuhinjci pa po-
novno zavzeli mesto Kamnik, kot se je to zgodilo že nekoč davno 
prej.

Priprave so trajale kar ves teden pred pustom. Večkrat smo šli kaj 
“pogruntat” k Majdi v gostilno pri Kavsarju. Dobro malico, fižolo-
vo juho, pa nam je vsak dan skuhala Buhova mama brez predho-
dnega naročila in še vse smo morali pojesti.

Po preživetem pustnem torku smo v sredo že dopoldan poslali v 
Kamnik poln avtobus beračev s “pušcami in zvončkom” za nabi-
ranje prostovoljnih prispevkov in reklamo, da popoldan pridemo 
s trugo, v kateri bo pust, ki ga je potrebno obsoditi in pokončati.
Po 14. uri, ko je bilo konec šihta po kamniških tovarnah, smo od 
doma kulture krenili v organiziranem sprevodu. Mengeška god-
ba je igrala koračnice in druge primerne melodije. Za godbo so 

se zvrstili tovornjaki z zbadljivimi napisi in parolami o aktualnih 
problemih in težavah kamniškega, republiškega, jugoslovanskega 
in svetovnega gospodarskega in političnega položaja.

Na glavnem “placu” smo postavili in odprli javni WC, ki ga takrat 
v Kamniku še ni bilo, pred stavbo Kreditne banke pa velik 17 % 
oglodan inflacijski dinar s častno stražo.

Sprevod je skozi mesto do Korobača in nazaj na “plac” spremljalo 
topovsko streljanje in metanje dima različnih barv. Nekateri so 
navajali, da se je zbralo več gledalcev kot takrat, ko je bil v Ka-
mniku Tito.

Za umirjanje množic, javni red in urejanje prometa je skrbela 
ljudska milica in naše posebne policijske pustne enote.
Obtožba in obsodba pustu je bila izrečena z višjega mesta, tera-
se nad Delikateso. Obglavljanje pusta je bilo storjeno takoj brez 
možnosti pritožbe.

Truplo pusta je bilo nato uspešno izstreljeno z raketo v vesolje na 
sredi vasi v Zg. Tuhinju.

Po zasluženi večerji in kozarčkih vina 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 naših Tuhinjskih vaseh že vsakoletna stalnica.

 Vsako leto z veseljem pričakujemo “šolske” maškarce, ki jih varno 
vodijo njihove učiteljice.

Zaradi vsega tega ni bojazni, da bi naši lepi pustni običaji šli v 
pozabo, saj ta tradicija izvira že iz poganskih časov.

 Janez Ivan Hribar
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Pustno doživetje v termah
V Snoviku so se v nedeljo, 27. 2. 2022, zbrale vse najlepše pust-
ne maske iz Tuhinjske doline in bližnje okolice.  Dogodek, ki so ga 
pripravile Terme Snovik in Turistično društvo Tuhinjska dolina, se 
je pričela s tradicionalno pustno povorko izpred recepcije Term 
Snovik proti prireditvenemu prostoru.  

Zbrane maske je najprej nagovoril gostitelj Palček Snoviček, nato 
pa so se zbrani lahko zabavali v plesni delavnici, se igrali na igralnih 
napravah ali pa barvali pustne motive, kar je bilo namenjeno pred-
vsem najmlajšim. Gostje so si lahko izbrali tudi kakšno poslikavo 
obraza, malce starejši pa so uživali predvsem v skupinskih igrah na 

ledu. Poskrbljeno je bilo tudi za lačne želodčke, saj so vse pustne 
šeme lahko poskusile prave pustne krofe, ki so jih posebej za njih 
skrbno pripravili v restavraciji Potočka.  

V času razgibanega dogajanja je 
maškarce opazovala žirija, ki so 
jo sestavljali člani Turističnega 
društva Tuhinjska dolina, in je ob 
zaključku druženja izbrala tri naj 
maske Otroškega pustnega raja-
nja 2022. Izbira vsekakor ni bila 
lahka, saj se je v Snoviku zbralo 
več kot 100 različnih, edinstvenih 
maškarc.  Po tehtnem premisleku 

je naziv NAJ maske prejela družina gasilcev, sledil je kurent in dru-
žina jelenčkov. 

Klavdija Hribar

Izvolili smo …
Člani in članice Turističnega društva Tuhinjska dolina smo se 31. 3. 
2022 zbrali v Termah Snovik na 16. rednem občnem zboru društva, 
v  okviru katerega so potekale tudi volitve.

Po uvodnem pozdravu predsednika Ivana Hribarja, sprejetju dnev-
nega reda in izvolitvi organov,  je vodenje občnega zbora prevzela 
delovna predsednica Iva Bajde. Izčrpno poročilo o delu društva v 

letu 2021 je v sliki in besedi podal predsednik društva, sledila pa 
so še finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora ter poročila 
vodij sekcij. 

Člani upravnega odbora za naslednje 4-letno obdobje so: Ivan Hri-
bar (predsednik), Matevž Hribar, Klemen Leskovec, Manja Žeba-
ljec, Dragica Jagodic, Emi Gregorčič in Nika Droljc, člani nadzor-
nega odbora so: Zdenka Klančnik, Iva Bajde in Milan Mali; trije člani 
disciplinskega razsodišča pa: Srečo Urankar, Martin Narat in Lučka 
Drganc. Funkcijo predsednika društva bo še naprej opravljal Ivan 
Hribar. Turistično društvo bo tudi v prihodnje koordiniralo dejav-

nosti, ki so izjemno pomembne za razvoj in pospeševanje turizma 
v dolini, organiziralo oz. sodelovalo bo pri turističnih, kulturnih, 
zabavnih, športnih in drugih prireditvah, spodbujalo urejanje Tu-
hinjske doline, promoviralo Tuhinjsko dolino, njeno naravno in 
kulturno dediščino ter ljudske običaje, spodbujalo bo rokodelsko 
dejavnost, organiziralo strokovna srečanja in ekskurzije z name-
nom izboljšanja turistične ponudbe, sodelovalo na sejmih, skrbelo 
za varstvo okolja, … 

Pred uradnim zaključkom  je predsednik društva Olgi Drolc predal 
simbolično darilo kot zahvalo za šestnajstletno požrtvovalno, pro-
stovoljno in neumorno delo tajnice društva. 
Sledilo je še prijetno družabno druženje.

Emi Gregorčič
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ročnih del. Ob tej priložnosti so članice Rokodelske sekcije društva 
Tuhinjska dolina pripravile razstavo izdelkov, povezanih s tematiko 
velike noči v različnih tehnikah in organizirale predstavitve roč-
nih del in obrti. Učiteljice Eva Arh, Irena Uljančič, Alenka Juhant in 
Nataša Klopčič iz OŠ Šmartno v Tuhinju so pripravile delavnice za 
otroke in odrasle, kjer so izdelovali velikonočne okraske.  

V času sejma je potekalo tudi 4. državno tekmovanje v hitrem riba-
nju hrena. Letos se ga je udeležilo šest tekmovalcev. Najboljši med 
njimi pa je bil Franc Kržišnik iz Polhovega Gradca. 

Lučka Drganc 

Kako so se greli mali pastirji?
Včasih ni bilo električnih pastirjev, ki bi varovali živino na paši. Pas-
tirji so bili zato domači otroci. Ker je bilo jeseni že kar mrzlo in ker-
niso vedno zakurili ognja, da bi se pogreli, so se otroci, predvsem 
za segrevanje nog, domislili posebnega načina. Ko so videli, da je 
krava naredila toplo pogačo (kravjek) so enostavno stopili vanj in se 
pogreli. Sicer ni bilo preveč lepo, ampak zeblo jih pa ni.

Thinska podwoknca
Ste vedeli, da so se nekoč ob večerih vaški fantje zbirali sredi vasi 
in prepevali ljudske pesmi? Potem so šli še dekletom pod okno za-
peti podoknico. Najraje so šli tja, kjer so jih lepo sprejeli in kjer so 
jim postregli s kozarcem mošta. O tem mi je pripovedoval moj oče. 
Fantje pa so bili seveda hudomušni in tako je nastala tale »thinska 
podwoknca«: Ala, ugwas se! Če si noš ugwasiva, si nouš umuživa. 
Sej povej, či s sama, a ja tud swama!? Ja, a s čist guha, a ja tud rjuha. 
Bom tkow zaupov, di siu kr špampit skwov, di gauš du kusiva ukp 
nusiva, tok, di boš še kusiv zamdiva.

Ponavadi se jim je zdelo, da se je noč šele dobro začela, zato so še 
kakšno ušpičili. Razstavili so vprežni voz in ga na vrhu drevesa ob 
hiši, zopet sestavili. Kar predstavljam si, kako se je zjutraj gospodar 
jezil, ko je ta voz potreboval. Saj veste: mladost je norost, čez vodo 
skače, kjer je most.

Joži Urankar

Prvomajska budnica  
Zadnje dni aprila potekajo praznovanja, budnice, polagajo se venci, 
vaščani pa pred prazničnim zaključkom meseca izobesijo zastave. 
Tudi v Tuhinjski dolini je letos ponovno zadonela prvomajska 
budnica, ki so jo pripravili  godbeniki Turističnega društva Tuhinj-
ska dolina. Začelo se je zelo zgodaj, ob 6.30, pri gasilskem domu na 
Selih, budnica pa se je ob 8. uri nadaljevala na ploščadi pri Termah 
Snovik.

Prisotne sta pozdravila in nagovorila predsednik Turističnega 
društva Tuhinjska dolina Ivan Hribar in župan Občine Kamnik Ma-
tej Slapar, ki je v svojem govoru izpostavil boj za pravice delavstva. 
Za Slovence je bil 1. maj vedno eden izmed najbolj priljubljenih pra-
znikov, predvsem pa je praznik dela tradicionalen praznik, ki se od 
leta 1948 opredeljuje kot državni praznik.

Po zaigranih skladbah je sledilo družabno srečanje. Zaposleni v 
Termah Snovik so udeležencem postregli okusen prvomajski golaž, 
sončni žarki pa so poskrbeli, da se je ozračje prijetno segrelo, kar je 
vplivalo na prijetno vzdušje.

Lučka Drganc
 

Izjemna priložnost napolniti 
svojo velikonočno košarico z 
domačimi dobrotami
Tradicionalni velikonočni sejem je tokrat potekal v nedeljo, 3. 4. 
2022, v prireditvenem šotoru pri Termah Snovik. Privabil je števil-
ne obiskovalce, saj je bila ponudba na stojnicah pestra, raznolika 
in kakovostna. Prireditev se je začela s pozdravom in nagovorom 
predsednika Turističnega društva Ivana Hribarja in župana Občine 
Kamnik Mateja Slaparja ter z odličnim nastopom godbe Tuhinjska 
dolina. Za veselo in sproščeno predpraznično razpoloženje je pos-
krbel harmonikar Jože Jagodic.

Prijetne vonjave prazničnih domačih dobrot, kot so kruh iz krušne 
peči, potice in druge sladke velikonočne dobrote, suhomesnati 
izdelki …, so obujale spomine in spodbujale k načrtovanju letoš-
njega praznovanja, saj so obiskovalci imeli priložnost napolniti ve-
likonočne košarice z vsemi potrebnimi dobrotami. Rokodelci so 
poskrbeli za velikonočno okrasje ter predstavitev tradicionalnih 
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Uvodoma sta goste pozdravila predsednik Turističnega društva 
Tuhinjska Dolina, Ivan Hribar ter župan Občine Kamnik, Matej 
Slapar, ki sta poudarila pomen ustvarjanja godbe in njenega dop-
rinosa lokalnemu okolju. V nadaljevanju nas je godba popeljala v 
svet glasbe, od opere, godbe, popa in filmske glasbe do domačih 
melodij. Koncert se je začel z venčkom Avsenikovih polk, nadaljeval 
pa z nastopom godbene solistke Eve Leskovec ter ritmov sambe v 
izvedbi solistov na saksofonu.

Preplet z domačo glasbo je nadaljeval solist na francoskem rogu, 
Edvard Bizjak,  publiko pa je za tem navdušila Amboss polka s 
solistoma na nakovalu. Godba nas je zapeljala še v svet mjuzikla, 
opere in filmske glasbe. Skozi večer so se na odru zvrstili tudi glas-
beni gostje, ki so še dodatno popestrili koncert: mladinski pev-
ski zbor OŠ Šmartno v Tuhinju pod vodstvom Petra Pogačarja, 
mešani pevski zbor Mavrica pod vodstvom Primoža Leskovca in 
solistka sopranistka Marinka Golob.

Jubilejni koncert godbe  
Morda je bilo pred petimi leti v Tuhinjski dolini nepredstavljivo 
verjeti, da bi se lahko ustanovila godba in se tudi obdržala. Godbi 
Turističnega društva Tuhinjska dolina je leta 2015 uspelo povezati 
ljudi, ki so hrepeneli po glasbenem ustvarjanju z namenom prispe-
vati h kulturnemu utripu v dolini in prispevati k prepoznavnosti 
naše prelepe zelene doline in občine Kamnik. Danes je godba z iz-
kušenimi godbeniki na eni strani in mladostno energijo na drugi 
strani dosegla neverjeten napredek, postala številčnejša, pomlaje-
na in predstavlja pomemben povezovalni člen glasbenega ustvar-
janja v dolini. Člani godbe si prizadevajo za umetniško kakovost, 
izvirnost in inovativnost pod taktirko magistra Mihe Kosca in ob 
organizacijski podpori Klemna Leskovca. 

Koncert ob 5. obletnici delovanja, ki je potekal v soboto, 28. 5. 2022 
ob 19. uri, je bil presek njihovega dosedanjega delovanja, predstavi-
tev godbenikov ter sodelovanja z gosti, ki so do sedaj z njimi sode-
lovali ob različnih priložnostih, na koncertih ter drugih dogodkih 
in prireditvah. Koncert godbe se je odvil pod šotorom v Termah 
Snovik, kjer so v dobri uri in pol zaigrali raznolik nabor skladb, ob 
jubileju pa smo prisluhnili tudi premierni izvedbi nove skladbe 
Tuhinjska koračnica, katere avtor je Miha Kosec. 
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Slednja je občinstvo navdušila s svojim angelskim glasom in izved-
bo pesmi Con te partiro ter priredbo Mojčinih pesmi iz filmov Ke-
kec. Skozi večer glasbe sta nas popeljala Lana Bučevec in Matej 
Poljanšek. Godba, ki danes šteje že 32 članov, se je prvič zbrala 
decembra 2016. Takrat je bilo v njej zbranih 10 glasbenikov in glas-
benic, danes pa se je številka že lepo povečala. Razveseljujoč je bil 
tudi pogled na samo zasedbo godbe, ki zajema različne  starostne 
generacije in vključuje tudi veliko mladih, ki predstavljajo zagotovi-
lo za uspešno prihodnost tuhinjske godbe. Ob zaključku koncerta 
so sledile še zahvale sponzorjem, donatorjem ter članom društva, 
ki so pomagali pri organizaciji koncerta.

Izvrstno izpeljan koncert se je zaključil v sicer vremensko nekoliko 
bolj turobnem dnevu, takšno pa vsekakor ni bilo počutje obiskoval-
cev, ki so uživali v koncertu in se lahko po koncu še podružili ter 
posladkali.  Če za glasbo velja da ljudi povezuje, pomiri in spravi v 
boljšo voljo, smo to lahko zagotovo doživeli v tem večeru in se že 
veselimo naslednjega koncerta godbe, ki bo v novembru 2022 v 
OŠ Šmartno v Tuhinju.

Anja Tabakovič         Foto: Marjan Drolc

Donatorji
Srečko Urankar  - 

Kmetija BURJA Snovik
 (zlati sponzor) 

Občina Kamnik

Terme Snovik-Kamnik d.o.o.

Zarja Kovis, d.o.o.

Avto Schel, d.o.o. Sandi Berlec

Thermovod - 
trgovina z inštalacijskim materialom 

in salonom kopalniške opreme

Parketarstvo Boštjan Pivc

Tapetništvo in dekoracije Anton Šuštar

Zemeljska in pripravljalna dela Robert Zalaznik

Slikopleskarstvo Matej Kadunc

Hanzy bar Rožično

Kmetija Matevžuc Hruševka

Rejci cikastega goveda: Remz, Anžič  in Kladnik

Domačija Čuvaj

Apartmaji Skalca Bohinj

Market Ančka 

Novost v letu 2022
Ocenjevanje urejenosti hiš, gospodarskih poslopij, ustanov z 
okolico v letu 2022.

V letu 2022 bomo nadgradili dosedanji natečaj 
NAJ BALKON z ocenjevanjem naj urejena hiša, 
gospodarsko poslopje ali naj urejena ustanova z 
okolico.

Bodite pozorni na urejenost hiš oziroma domačij v vaši bližini 
in o tistih, ki vas posebej prepričajo, sporočite Matevžu na 
številko 041 607 031 ali na e-naslov: volcin@siol.net.

Za prva tri mesta, bodo nagrajenci prejeli nagrade.

Lepo vabljeni!
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Spretne rokodelke vedno 
zelo dejavne …
Rokodelke so komaj čakale, da so se  epidemiološki ukrepi sprostili 
in da so spet lahko svobodno zadihale, se začele družiti in ustvar-
jati. Trudijo se, da rokodelska umetnost ne bi izumrla, prenašajo 
znanja na nove generacije, ki v ustvarjanju najdejo veliko užitka. 
Organizirajo priložnostne razstave, rokodelske delavnice in sode-
lujejo na raznih dogodkih. Rokodelsko sekcijo vodi Dragica Jagodic, 
ki sem ji zastavila vprašanja o delovanju sekcije.

Vključujete se v večino dogodkov društva. Na katerih dogodkih 
ste letos že sodelovale in na katerih še boste? 

Velikonočni sejem smo obogatile z razstavo velikonočnih okraskov, 
in sicer smo razstavile  pirhe, butarice, zajčke, cvetje, …  
Mizo je krasil prav poseben pogrinjek in prava slovenska potica. 

Konec maja je na Vranskem potekala razstava  rož iz krep papirja. 
Za ta dogodek smo se pripravljale več tednov in pripravile lepe iz-
delke iz papirja. 

Junija bomo  nadaljevale  z našimi ustvarjalnimi delavnicami, pove-
zanimi s temo  volne. Kamniško društvo rejcev drobnice bo letos 
praznovalo 20. obletnico delovanja. Ob tej priložnosti bomo sode-
lovale tudi rokodelke s svojimi umetninami iz volne.

Oktobra bo društvo organiziralo razstavo cvetlic iz krep papirja. 
Včasih je izdelovanje le-teh veljalo za obrtniško delo in je pred-
stavljalo glavni vir prihodka izdelovalcev, danes pa se je ohranilo 
kot ljubiteljska dejavnost ohranjanja dediščine in veseli nas, da je 
dandanes cenjena rokodelska umetnost. 

Še posebej ste spletle bogato sodelovanje s Termami Snovik. Za 
kakšno sodelovanje gre?

Terme Snovik nam nudijo prostor za naša srečanja, da se učimo 
druga od druge, izdelujemo rokodelske izdelke za razstave in do-
godke, se pripravljamo na izvedbo delavnic. V termah imamo tudi 
vitrino z našimi izdelki, ki so na ogled, zainteresirani pa lahko do-
bijo tudi naše kontakte.

Ob 20-letnici Term Snovik smo izdelale priložnostna darila. 
Nakvačkale smo  babične  kvadratke, združile po dva skupaj in vanj 
vložile sivko, ki je tudi  cvetela pri Termah Snovik. Čudovit vonj siv-
ke pomirja in sprošča, odganja mrčes in molje v omari, zato  vrečke 
uporabimo tudi med perilom, v prostoru in avtomobilu.

V poletnih mesecih bomo ob sredah od 18.30. do 20.30 ure izvaja-
le rokodelske delavnice na terasi Term Snovik ter tako popestrile 
dogajanje tako za domačine kot  tudi za  goste term. Termini in 
vsebina delavnic bodo objavljeni na spletni strani društva in Term 
Snovik. Vabljeni na njihove dogodke in rokodelske delavnice!

Jožica Hribar

NAJLEPŠI 
TRENUTEK

Dan ovija
svojo lepoto
v plašč sivine.
Nevidni udarci
ne dovolijo
vsrkati vase
moč
sončnega nasmeha.
V trenutku,
ko se razblinja
zadnje upanje,
nariše
drobna ročica
srečo
na obrazu.
 
1.mesto na literarnem 
natečaju v Termah Snovik
Avtorica: Jožica Kapele

NAJLEPŠI TRENUTEK

Najlepši trenutek se zgodi…
ko mamica k meni prihiti
in mi sladke poljubčke deli,
ko očka z mano se igra,
konjička hitrega,
ko bratec avto zgradi
in tudi meni z njim igrati se pusti,
ko babica orehove štrukeljce naredi
in jih s smetano okrasi,
ko dedek k čebelam hiti
in z medom se sladkati 
tudi meni pusti,
ko sestrica mojo najljubšo 
pravljico še meni prebrati želi,
ko muca za klopko se podi
in plesti pulover se uči,
ko pri pouku smo učenci vsi, 
ker virus corona premagali smo mi,
ko pri matematiki računat hitim
in vse prav sam naredim,
ko na počitnice odhitim,
da si glavo zbistrim,
ko na smučiše s smučkami hitim
in se po strmem bregu spustim,
ko na tortici sedem svečk zagori
in s prijatelji zabavamo se vsi,
ko na sončnodeževnem nebu 
mavrica zažariin nam skriti 
zaklad podari,ko na nočnem 
nebu zvezdni utrinek prileti
in nam skrite želje izpolni,
ko prijatelj z mano drži
in me na cedilu ne pusti,
ko to pesmico spesnili smo mi,
da o nas izveste še kaj vi.
 
1. Mesto na literarnem natečaju 
v Termah Snovik
Učenci 1. razreda OŠ Šmartno v Tuhinju
Mentorica: Lučka Drganc

SANJE

Sanje so včasih igrive
in polne idej.
A včasih zbežijo v velike gozdove
in temne grobove.
Takrat sanje tema prevzame
in mi bežimo, bežimo.
V sanjah smo ujeti
in v misli razpeti.
Tema straši, tema beži
in srečni smo vsi.

3.mesto na literarnem natečaju 
v Termah Snovik
Hana, 4. razred
OŠ Šmartno v Tuhinju, 
PŠ Zgornji Tuhinj
Mentorica: Danica Lah
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jo pripeljali, jo postavili in po koncu tudi pospravili. Nastala je ideja 
o novem turističnem produktu Najemiplazo.si, s katero bi lahko 
popestrili že obstoječo ponudbo storitev turističnih najemov. Na-
jemiplazo.si je storitev, pri kateri si lahko plažo naročiš na dom in 
si jo izbereš po svojem okusu in željah. Ponudba vključuje različne 
vrste plaž, animacij in možnosti uživanja v in ob vodi.

Najemiplazo.si smo uspešno predstavili na turistični tržnici Turiz-
mu pomaga lastna glava v marcu v Kamniku in v maju v Medvo-
dah ter ponovno uspešno zastopali našo šolo. Osvojili smo zlato 
priznanje in še štiri dodatna zlata priznanja za najboljšo stojnico, 
nalogo, najbolj inovativen produkt leta na 36. festivalu Turizmu 
pomaga lastna glava, naša učenka Loti pa je postala najboljša moti-
vatorka ekipe na festivalu.

Petra Potočnik in Tomaž Smole, mentorja

Osnovnošolci spoznavajo 
turistično destinacijo v 
lokalnem okolju
Učenci izbirnega predmeta turistična vzgoja OŠ Šmartno v Tuhinju 
so po dveh letih premora, ko so veljali epidemiološki ukrepi, zopet 
obiskali Terme Snovik. Tam jih je sprejelo prijazno osebje term in 
jim predstavilo različne poklice v turizmu. Tako so spoznali poklic 
receptorja, sobarice, strežbe, animatorja ter maserja. Predstavljeni 
so bili tudi načrti širitve term in možnosti zaposlitve.
 
Spoznavanje različnih poklicev v turizmu je eden od segmentov 
pouka izbirnega predmeta turistična vzgoja, pri katerem med dru-
gim spoznajo tudi različne pojme turizma, odvisnosti turizma od 
naravnih danosti v okolju in podobno.

Tomaž Smole

NAJEMIPLAZO.SI
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju že vrsto let sodeluje v projektu 
Turizmu pomaga lastna glava. Gre za celovit sistem organiziranega 
delovanja osnovnošolske mladine v turizmu. Vsebina projekta se 
povezuje z raziskovanjem turizma v domačem kraju, ugotavljan-
jem možnosti za hitrejši razvoj in oblikovanjem take ponudbe, ki 
bo vzpodbudila podjetništvo in trženje naravnih danosti ter tudi 
ostale ponudbe v vseh možnih oblikah. V šolskem letu 2021/22 je 
bila tema razpisa Voda in zdravilni turizem. 

V sklopu tekmovanja je potrebno pripraviti turistično nalogo v po-
vezavi z razpisano temo, ki se  osredotoča na oblikovanje turistič-
nega proizvoda in njegovo javno predstavitev na turistični tržnici.

V Sloveniji in tudi v naši občini je vode v izobilju. V naši neposredni 
bližini imamo celo toplice oziroma zdraviliški turizem. Tudi drugje 
po Sloveniji se lahko pohvalijo s kakovostno pitno vodo, zdravili-
škim turizmom v obliki toplic, športnimi aktivnostmi na rekah in 
jezerih ali pa s samo zdravilno izvirsko vodo. Mi pa smo želeli nekaj 
novega, česar še nismo opazili.

Voda na človeka vpliva zelo pozitivno v več pogledih. Brez nje si 
življenja tako ali tako sploh ne moremo predstavljati. Tudi znan-
stveniki, ki raziskujejo vesolje, iščejo dokaze življenja na drugih 
planetih s pomočjo iskanja vode. Kjer je voda, tam bi lahko bilo tudi 
življenje. »Prišli smo iz vode,« in tja se tudi radi vračamo. Ni čudno, 
da velika večina ljudi izbere ravno vodo oziroma plaže kot svoje 
turistične destinacije za preživljanje dopusta. Počitnice vračajo 
energijo, večajo moralo. V povezavi z vodo pa vse to poteka še bolj 
intenzivno ter še dodatno zmanjšuje stres, premaguje utrujenost 
itd. Vsi vemo, kako sproščujoče je ležanje na plaži in poslušanje 
valovanje morja, ali pa gradnja peščenih gradov, nabiranje školjk, 
iskanje kamenčkov in podobno. Domneve glede blagodejnega vpli-
va vode smo tudi podkrepili s pomočjo opravljenih raziskav s tega 
področja.

Ob vsem tem razmišljanju, po dveh letih bolj ali manj uspešno izpe-
ljanih počitnic zaradi korone, smo prišli na idejo, da bi bilo fino, če 
bi lahko plažo najeli za, recimo vikend. Še bolje pa bi bilo, če bi nam 

PROSTA 
DELOVNA 
MESTA
V najvišje ležečih slovenskih termah v 
kolektiv vabimo nove sodelavce: 

• kuhar/ica
• natakar/ica
• sobar/ica
• kreativne, vesele, iznajdljive dijake/inje 

in študente/ke za ustvarjanje dnevnega 
animacijskega programa in dogodkov v 
poletni sezoni  

• Lokacija dela: Terme Snovik

Možne so različne oblike sodelovanja v različnih obdobjih. 
Več informacij o prostih delovnih mestih je na voljo na 
www.terme-snovik.si/sl/zaposlitev. Prijave sprejemamo 
na elektronski naslov zaposlitev@terme-snovik.si. 

Vabljeni, da se nam pridružite v Tuhinjski dolini in skupaj 
z nami gradite eko zgodbo termalnih užitkov. 

Terme Snovik – Kamnik d.o.o., Molkova 5, 1241 Kamnik
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NSi v Snoviku pripravil 
tradicionalni tabor stranke
Nova Slovenija je v Snoviku v občini Kamnik pripravila že tradicio-
nalni tabor, ki je bil letos v znamenju volitev. Tabora se je udeležilo 
več kot 2.000 ljudi, ki so poskrbeli za odlično vzdušje, osrednji del 
uradnega programa pa je bil namenjen nagovoru predsednika NSi 
Mateja Tonina.

Svoj govor je začel z zgodbo iz Snovika. »Na tem mestu pred 30 leti 
ni bilo nič. Bili pa so ljudje z idejami in vizijo, da tu ustvarijo terme. 
Posmehovali so se jim, a danes so terme tu! Tudi NSi-ju se je v 
preteklosti marsikdo posmehoval, češ kaj pa bodo storili. A danes 
lahko veliko pokažemo,« je poudaril in dodal: »Tam, kjer je upanje 
in kjer je želja, tam se stvari tudi uresničijo. In v NSi je zbrane še 
veliko moči in volje, da še naprej delamo dobro za Slovenijo.«

Predsednik Matej Tonin se je zahvalil najožji ekipi NSi za pogum in 
odločnost pri izpeljavi številnih projektov, ki so poskrbeli za izbolj-
šanje življenja Slovenk in Slovencev. »Mi gremo od besed k deja-
njem. Dokazali smo, da v kratkem lahko naredimo tisto, kar drugi 
v 20 letih niso mogli, razvijamo in gradimo Slovenijo. Puško, ki so 
jo drugi vrgli v koruzo, smo pobrali in se lotili dela,« je dejal Tonin.
V nadaljevanju je pohvalil in omenil vidnejše dosežke tega manda-
ta. Jernej Vrtovec je poskrbel, da se je v infrastrukturne projekte 
investiralo 1 milijardo evrov in da se s tujimi partnerji intenzivno 
dela na tem, da Slovenija ne bo več odvisna od ruskega plina. Janez 
Cigler Kralj je odprl kar 125 projektov, kjer se gradi domove za sta-
rejše, Mark Boris Andrijanič je državo usmeril na pot digitalizacije, 
Jože Podgoršek pa je zagotovil veliko sredstev za razvoj sloven-
skega kmetijstva - za neposredne pomoči kmetom je priskrbel 30 
milijonov evrov in še 300 milijonov evrov dodatnega denarja iz EU 
skladov za prestrukturiranje slovenskega kmetijstva.

Poleg številnih dosežkov ekipe NSi je Matej Tonin v govoru iz-
postavil tudi občino Kamnik. »Vsi, ki se peljete čez Tuhinjsko do-
lino ali pa čez Kamnik, lahko oprijemljivo vidite vseh pet milijonov 
evrov, ki jih je Jernej Vrtovec kot infrastrukturni minister investiral 
v ceste. V Kamniku se dograjuje dom starejših občanov, za katerega 
smo zagotovili 3,6 milijona evrov, gradi se tudi šola, za katero je 
država zagotovila 2,3 milijona evrov, prenavljata se dom kulture in 
Policija,« je dejal Tonin.

Po osrednjem nagovoru predsednika NSi je sledil pogovor z mini-
stri in poslanci, vse zbrane pa je iz Bruslja pozdravila tudi evropska 
poslanka Ljudmila Novak. Popoldanski del tabora je bil namenjen 
zlasti družabnemu delu, kjer je za odlično vzdušje poskrbela glas-
bena skupina Čuki.

Poezija in vino
KD Tuhinj je v nedeljo, 20. marca 2022, v dvorani na Lazah obele-
žilo svetovni dan poezije. Ob tej priložnosti so počastili dva slo-
venska pesnika in povezali dva navidezno nasprotujoča si bregova. 
Večerni dogodek z naslovom Poezija in vino se je pričel odvijati ob 
ubranih zvokih klavinove, ki jih je spretno zvabila mlada pianistka 
Patricija Krhin. Monika Jeglič je pripravila izbor pesmi Karla De-
stovnika Kajuha in Franceta Balantiča ter poskrbela za povezoval-

no besedilo. Pesmi  je razvrstila v tri sklope, čas pred in med  dru-
go svetovno vojno ter ljubezenske pesmi zaznamovane s časom, v 
katerem so nastale. V dvorani na Lazah je odmevala poezija, ki so 
jo recitirali Iva Bajde, Uroš Bajde, Matjaž Gorjan in Monika Jeglič. 
Zaključek posameznega sklopa je z zvoki violine lepo zaokrožila 
gimnazijka Karin Podbelšek. Pesniško dogajanje se je nadaljevalo 
s petjem Eve Kožlakar, ki jo je na kitari spremljala Špela Jeglič. Ob 
tem je zaigralo srce, verjetno pa se je orosilo tudi oko  marsikate-
rega poslušalca.

Večer poezije prepleten z glasbo so obiskovalci spremljali za 
okroglimi mizami, ki so bile obložene z okusnim sadjem, prigrizki 
in izborno kapljico. Za hrano in pijačo sta poskrbela Matevž Hribar 
in Marko Koncilja, za strežbo Herman Pančur. Tehnične zadeve sta 
uredila Samo Bajde in Primož Pančur.

Piko na i je postavil predsednik društva, Brane Vrankar, ki se je zah-
valil vsem sodelujočim in obiskovalcem, saj brez njih dogodek ne bi 
dosegel svojega namena. Poudaril je pomen sodelovanja in medge-
neracijskega druženja, ki ga je odražal večer poezije. Ta dogodek je 
eden v sklopu praznovanja letošnje 70-letnice društva. 

Pesem je navdihnila obiskovalce, da so obogatili program.  Ni kaj, 
dogodek je dokaz, da ima  poezija pomembno vlogo pri ohranjanju 
jezikovne in kulturne raznolikosti ter ohranjanju spomina. 

Ivanka Bajde

Načrtovani dogodki 
KD Tuhinj v letu 2022
V letu 2022 Kulturno društvo Tuhinj praznuje 70 let delovanja. Vsi 
dogodki, ki jih načrtujemo v tem letu, bodo na nek način povezani 
s praznovanjem tega jubileja. 

NAČRTOVANI SO ŠE NASLEDNJI DOGODKI:

• Tradicionalni pohod članov in prijateljev Kulturnega društva s pi-
knikom, ki bo 18. 6. 2022.
• Julij bo namenjen argentinsko-slovenski kulturi. 1. julija ob 20. uri 
se nam bosta pridružila ''Branko in Dani'', argentinsko-slovenski 
duo, ki igra rock-pop pesmi, ki se navezujejo na tematiko prijatelj-
stva, njunih prednikov … V okviru argentinsko-slovenske kulture, 
pa bomo gostili tudi gledališko skupino iz Argentine s predstavo 
Jeklene magnolije avtorja Roberta Harlinga, in sicer 30. 7. ob 20. uri 
v dvorani na Lazah.
• Med 15. in 18. septembrom se bo odvil vikend osrednjih dogodkov 
v okviru 70-letnice društva. Vikend dogodkov bo otvorjen 15. 9. s 
koncertom Andreja Šifrerja. V petek 16. 9. bo kino večer pod zvez-
dami, v soboto dopoldan bo poskrbljeno tudi za otroke, saj bodo 
lahko prisluhnili pravljicam, zvečer pa bo domača mladinska gle-
dališka skupina poskrbela za obilo smeha s komedijo Dohodnina. 
Vikend dogodkov se bo zaključil v nedeljo 18. 9. s kratko predstavi-
tvijo zbornika in kosilom. 
• Eden izmed najpomembnejših dogodkov letošnjega leta, ki smo 
mu namenili precej časa, je Izdaja zbornika, ki je načrtovana konec 
avgusta. Prejela ga bodo vsa gospodinjstva. 
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Samo to še opravim,
samo to še postorim,
potem se spočijem
in umirim.

(T. Kuntner) 

Po toliko opravljenih vožnjah šolskih otrok 
se bo spočil in umiril … 

V januarju 2022 se je poslovil Ivan 
Pestotnik, Žubejčkov ata s Pšajno-
vice, ki je veljal za  izredno gosto-
ljubnega sokrajana, ki je s svojim 
prizadevnim delom za skupno dobro 
pustil velik  pečat in prispeval h ka-
kovostnejšim in prijaznejšim pogo-
jem življenja v  hribovskih vaseh.

21 let je bil zaposlen v Kemijski indu-
striji Kamnik, nato pa do upokojitve 
vozil šolski kombi za OŠ Toma Brejca 
Kamnik in OŠ Šmartno v Tuhinju. Ko 
se je zaprla podružnična šola Češnji-
ce, se je večina učencev prešolala na 

podružnično šolo Šmartno v Tuhinju. Za učence iz oddaljenih kra-
jev (več kot 4 km od šole) je bil uveden šolski prevoz, Ivan Pestotnik 
pa je postal šolski prevoznik. Ivan je te kraje dobro poznal, saj je 
tudi sam živel na Pšajnovici, poznal je vremenske in prometne raz-
mere, predvsem pa je rad opravljal svoje delo in znal je vzpostaviti 
komunikacijo in odnos z mladimi in se nad obnašanjem otrok ni ni-
koli pritoževal. Vedno se je našel kakšen učenec, ki ni bil upravičen 
do prevoza, a Ivan je na kombi sprejel prav vsakega.  Bil je naklonjen 
šoli in brez težav opravil tudi kakšen izreden, a kljub temu brezpla-
čen prevoz. Čeprav je imel doma kmetijo, je bilo zagotavljanje vseh 
vrst prevozov njegova prioriteta. Predvsem pa je vsa leta varno 
prevažal učence v šolo in iz nje. Ivan, hvala!

Ivan se je rodil 24. 5. 1941 kot četrti od šestih otrok. Ker so prvi trije 
umrli pri porodu, je bil  Ivan starejši brat dvema sestrama, in kot 
moški izbran za naslednika Žubejčkove kmetije.

Leta 1969 se je poročil in z ženo Francko sta si ustvarila družino, v 
kateri sta se jima rodila dva sinova.

S pomočjo staršev ter skrbne in delavne žene je prenovil celotno 
domačijo, zgradil novo hišo, gospodarsko poslopje in nakupil veli-
ko kmetijske mehanizacije, da je bilo kmetovanje kljub zahtevnemu 
terenu nekoliko lažje.

V času predsednikovanja krajevni skupnosti Pšajnovica se je zavze-
mal zlasti za asfaltiranje cest in javno razsvetljavo, opravil je veliko 
ur prostovoljnega dela.

Na žalost pa ga je zadnja leta prizadela težka in neozdravljiva bole-
zen in ga za šest let prikovala na posteljo. 

Dragi Ivan, hvala vam za vse, in počivajte v miru!  

Jožica Hribar

Kdor živi v spominih drugih, 
ni mrtev, je samo oddaljen. 
Mrtev je tisti, 
ki ga pozabijo.

(Kant)

Poslovila se je učiteljica Radka Veršnik

V januarskih dneh se je v 96. letu za 
vedno poslovila upokojena učiteljica, 
Frančiška Veršnik – Radka, ki je pou-
čevala na podružnični šoli Sela od 1946  
do 1981. 

Ko sem jo spoznala, je Radka zaključe-
vala svojo poklicno pot na Selih, jaz pa 
začenjala svojo v Motniku. Obe podru-
žnični šoli sta tedaj pripadali OŠ Toma 
Brejca in tako sva bili z Radko sodelavki 
tri leta, kar je bilo dovolj,  da sem spo-
znala, da je bila s svojim strokovnim 

delom, profesionalnostjo in bogatimi izkušnjami odličen zgled 
mnogim učiteljicam in da je svoje delo opravljala srčno in zavzeto. 
Veljala je za zelo spoštovano učiteljico, ki se je mnogi njeni učenci 
radi spominjajo. S svojim načinom poučevanja, s svojo osebnostjo, 
s svojim odnosom do učencev in krajanov je na svojstven način za-
znamovala šolo na Selih in pustila sled pri svojih učencih in seve-
da v kraju samem. V 35 letih poučevanja je spoznala, spremljala in 
poučevala številne generacije učencev. Ob 80-letnice šole na Selih 
je v zborniku takole zapisala o učencih: »Bili so pošteni, ubogljivi, 
imeli so delovne navade, bili so prav takšni kot vsi otroci sveta. 
Seveda se je našel kdo, ki mu ne bi mogli  pripisati takih lastnosti, 
toda v nadaljnjem življenju mu je uspelo.«
Še veliko lepega hranimo zapisanega v šolskem arhivu, zborniku 
šole in nenapisanega v svojih srcih. Hvala, draga Radka, in počivajte 
v miru.
Ob slovesu je sin Rudi Veršnik o svoji mami zapisal:
»Moja mama, Frančiška Veršnik, bolj znana kot Radka, se je rodila 
27. 10. 1925 v Ljubljana Polju očetu Francu in materi Mariji Vrečar 
kot tretja od devetih otrok. 

V letu 1937/38 je obiskovala prvi razred še v Kraljevini Jugoslaviji, 
nadaljevala z učiteljiščem v kraljevini Italiji in z nemško nadvlado, 
zaključila pa v Jugoslaviji v letu 1945. Leta 1946 je pridobila diplomo 
učiteljskega diplomskega izpita in z dekretom je bila poslana na 
njeno prvo službovanje na Sela. Šola na Selih je bila po požigu v fazi 
adaptacije, zato je bila nameščena v župnišče.

Leto 1950 je bilo zanjo prelomno, saj se je na začetku leta poročila 
z mojim očetom, domačinom, katerega družina je imela v lasti go-
stilno Pri Štajercu, ki je bila nasproti šole, kjer je poučevala. V istem 
letu sem se rodil tudi jaz in tako je nastala družina, ki je živela v 
prostorih zgornjega dela šole. Po enajstih letih je moj oče podedo-
val hišo in gospodarsko poslopje nekdanje gostilne, njegove rodne 
hiše, zato smo se preselili v to hišo. Ob hiši in bližnji okolici je bilo 
tudi veliko zemlje, zato je bilo potrebnih kar veliko pridnih rok za 
obdelavo, česar se mama ni ustrašila.

Hiša je bila stara in potrebna adaptacije, zato sta se oče in mama 
odločila, da zgradita novo hišo, ki sta jo dogradila in se preselila v 
drugi polovici sedemdesetih let. 

Obdelovala sta zemljo, redila dva prašiča in dvoje govedi. Pri ena-
inšestdesetih letih je njen mož in moj oče nenadoma umrl, mama 
je ostala sama. S kmetovanjem je bilo konec, z velikim veseljem pa 
je obdelovala vrt in sodelovala pri dramskih aktivnostih mladine 
na Selih. V posebno čast in veselje ji je bilo sodelovanje s krajevno 
skupnostjo in z župniki, ki jim je pomagala pri administraciji, zlasti 
pri ročnem pisanju, ki ga je bila kot učiteljica zelo vešča. Vedno je z 
veseljem pomagala krajanom z raznimi dopisi in njihovim otrokom 
pri utrjevanju snovi.

Po devetdesetem letu starosti ji je življenjska moč močno pešala, 
zato je imela pomočnice, ki so ji pomagale pri notranjih opravilih 
in se z njo družile. Pri svojih 94. letih se je sama odločila, da si želi 
več druženja in celostne oskrbe. Naloga ni bila lahka, saj je bilo pot-
rebno najti prosto mesto v domu upokojencev. V januarju 2019 se 
je preselila v dom upokojencev v Gornji Grad, njena demenca pa je 
hitro napredovala in 13. januarja 2022 se je njeno življenje končalo.«

Jožica Hribar



IZDAJA: 
Turistično društvo Tuhinjska dolina 

ZAKONITI ZASTOPNIK: 
Ivan Hribar, predsednik TD Tuhinjska dolina 

UREDNICA:  
Jožica Hribar

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

LEKTORICA: Tamara Damjanc

FOTOGRAFIJE: arhiv društva in Term Snovik

TISK IN DTP: Filter urbane rešitve d.o.o.

NAKLADA: 2300 izvodov

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

TUHINJSKI 
GLAS

JULIJ IN AVGUST 2022

Večerni pohod z baklami: ob petkih 21:00 - 22:00, cena 1 €/ osebo 
Pohod do izvira termalne vode: ob sredah 17:00 - 18:00 

ZABAVNI DRUŽABNI VEČERI 

Tombola na terasi: ob torkih 19:30 - 20:30  

Kino večer pod zvezdami: ob ponedeljkih 20:00 - 21:30 
(terasa restavracije Potočka) 

Zabava z ročnimi avtomati: vsak dan v večernih urah možnost par-
tije biljarda, ročnega namiznega nogometa in drugih iger; priredit-
veni šotor nasproti term 

ZA LJUBITELJE GLASBE IN PLESA

Glasbeni poletni večeri: ob četrtkih 20:00 - 21:00 
(terasa restavracije Potočka v termah)

ZA VEDOŽELJNE 

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.

NOVO 

AKTIVNOSTI NA BAZENU 

Skupinska vodna telovadba: vsak dan 10:00 - 10:30 

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

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 2022)

Joga in meditacija: 
predvideni termin ob nedeljah 9:00 - 10:00 

SPOZNAVANJE KNEIPPOVE ŽIVLJENJSKE FILOZOFIJE

Kneippova bosonoga pot (naj tematska pot 2018): 
vsak četrtek 16:00 - 18:00, cena 8 € - 10 € 

Kneippov dan: sobota, 9. 7., celodnevni dogodek spoznavanja
Kneippovih nasvetov za zdravo življenje 

ANIMACIJA IN DELAVNICE ZA OTROKE  

Vodne vragolije na bazenu: ob ponedeljkih, četrtkih in 
sobotah 11:30 - 12:15 

Lov na skriti zaklad: ob četrtkih 13:00 - 13:30 
(notranji ali zunanji bazen) 

Ustvarjalne delavnice: ob ponedeljkih in sobotah 
12:30 - 13:30 (dvorana Tuhinjka) 

Otroška plesna delavnica:  ob nedeljah 11:30 - 12:00 
(zunanji bazen) 

Palčkove pravljične ustvarjalne urice: ob nedeljah 12:00-13:00

Obisk palčka Snovička: ob torkih 18:00 - 18:30, 
ob nedeljah 13:00 - 13:30

Iskanje skritega zaklada po poti palčka Snovička: 
ob torkih 17:00 - 18:00 (1 €/otroka) 

ZA SPRETNE PRSTE

Delavnice rokodelske sekcije 
Turističnega društva Tuhinjska Dolina:  
ob sredah ob 19:00,  3 € / osebo

ZA AKTIVNE ŠPORTNE LJUBITELJE

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

POLETNI FESTIVALI 
V SNOVIKU 

Sobota, 18. 6. 2022
Skok v poletje - uradno odprtje 
zunanjega bazena in pester 
celodnevni animacijski program 

Petek, 24. 6. 2022
Festival piv, brezplačen vstop 

Sobota, 9. 7. 2022
Kneippov dan 

Sobota, 6. 8. 2022
Snovičkov festival 

Sobota, 27. 8. 2022
Slovo poletju

SNOVIŠKO POLETJE 
Koledar aktivnosti in dogodkov v Termah Snovik 


