
1

December 2022

TUHINJSKI GLAS
December 2022 • Letnik 2022 • Številka 2

BOŽIČNI POHOD  
OD JASLIC DO JASLIC
Ponedeljek, 26. 12. 2022 ob 17. uri



2

Spoštovane krajanke, 
spoštovani krajani Tuhinjske 
doline, 

vesel sem, da se Tuhinjska dolina in prav vsi kraji v njej razvijajo v 
smeri, da krajankam in krajanom nudijo prijetno bivanje, hkrati pa 
vabijo medse tudi številne obiskovalce, ki lahko obiščejo marsikatero 
prireditev ali pa si ogledajo številne kulturne in naravne danosti ter 
se sprostijo v najvišje ležečih slovenskih termah Termah Snovik. 

Krajanke in krajani ste dejavni na mnogih področjih, pri čemer 
pomembno vlogo v razvoju in dogajanju v krajih opravljate prav 
članice in člani Turističnega društva Tuhinjska dolina, ki krajem 
na tem območju naše lokalne skupnosti dajete poseben pečat. 
Vaše aktivno delovanje in prireditve, ki jih pripravljate, pričajo o 
trudu in želji, da Tuhinjska dolina živi in se razvija. Da se razvija 
v smeri turizma in tudi v smeri ohranjanja etnološke in kulturne 
dediščine. Ponosni ste na zgodovino svojih krajev in na številnih 
prireditvah v okviru šestih sekcij društva na to opozarjate, pomen 
le-te pa prenašate tudi na mlajšo generacijo. Vsak, ki prispeva v 
mozaik podobe Tuhinjske doline, si zasluži pohvalo in velika hvala 
prav vsem krajankam, krajanom, turističnim društvom, turističnim 
kmetijam, kulturnim društvom in prostovoljnim gasilcem. 

Naj vam ob tej priložnosti namenim dobre misli in besede, ki naj 
vas spremljajo skozi leto 2023. Bodite strpni in prijazni, predvsem 
pa razumevajoči in zavedajte se, da so v življenju pomembna dobra 
dejanja, ki jih boste namenili sočloveku. Pomembno je sodelovanje 
in pomoč. Tistemu, ki mu bo v decembrskih dneh težko, ko bo sam 
ali pa ga zaznamuje težka življenjska zgodba, podarite nasmeh, 
dobro voljo ali pa materialne dobrine. Nikoli ne veš, kdaj boš pomoč 
potreboval sam. In kot je zapisal Tone Pavček: »Ne bojte se življenja! 
Naj pljuska v vas z vso silo in v vse žile, naj vas nese ali zanese, le ne 
pustite, da vas spodnese. In imejte ga radi, da bo tudi ono, življenje, 
imelo rado vas!«

Želim vam prijetno branje.
Vaš župan Matej Slapar 

Z optimizmom v novo 
štiriletno obdobje? 

Spoštovane krajanke in krajani naše 
doline,

v junijski številki smo že poročali, da 
so tudi v našem društvu potekale 
volitve za peti mandat delovanja 
društva. 

Leto se zaključuje in vsi skupaj 
ugotavljamo, da smo zastavljene cilje  
in naloge zelo uspešno zaključili. 
Sledimo  primarnemu cilju, da bi se 
čim bolje počutili v domačem okolju, 
spodbujamo k urejenosti naše 
doline, posledično pa naša dolina 

postaja prepoznavna v domovini in po svetu. Opravili smo več kot 
6.000 prostovoljnih ur in se ob tem imeli  lepo. Naše tovrstno delo so 
zaznali tudi pristojni in za aktivno ter strokovno prostovoljno delo 
je naš ustanovni član društva Matevž  Hribar na Dnevih slovenskega 
turizma prejel posebno priznanje Turistične zveze Slovenije.   

V tem letu je bila izvoljena tudi prva predsednica države, ga. Nataša 
Pirc Musar, ki jo bomo ob določenih slovesnostih povabili medse. Za 
naše delovanje in razvoj doline pa so bile najpomembnejše lokalne 
volitve. Lahko smo zadovoljni, da je dosedanji župan Matej Slapar, ki 
je tudi član našega društva, prejel visoko podporo volivcev in zmagal 
že v 1. krogu, kar pomeni, da bo nadaljeval z županovanjem v obdobju 
2022–2026, in na ta način dokončal že začete projekte in nadaljeval 
z uresničevanjem že začrtanih strateških usmeritev. Drugače pa je 
izšlo pri svetnikih, kajti ostal je le en svetnik, ki se je že v preteklosti 
zavzemal za razvoj doline in Občine Kamnik in bo lahko nadaljeval 
svoje delo. Dobili smo pet novih svetnikov, ki zagotavljajo, da se bodo 
resnično zavzemali za strateški  razvoj naše doline. Že večkrat smo 
poudarili, je bil v dolini zaznan napredek na komunalnem cestnem 
področju, čeprav je še kar nekaj nedokončanega, zadovoljni smo, 
da se zaključuje tudi projekt uvedbe optike. K izvedi kliče projekt 
kolesarske poti Kamnik–Vransko, neurejene so  še pešpoti po dolini 
Kamnik–Motnik. Verjamem, da se bo v tem obdobju pristopilo k 
izgradnji že dolgo načrtovanega pokritega olimpijskega bazena  v 
Snoviku, saj Terme Snovik s termalno vodo, prostorom ter s svojim 
znanjem in izkušnjami lahko veliko pripomorejo k njegovi izgradnji 
v korist zdravja nas ljudi. Tuhinjska dolina nudi možnost rekreacije v 
neokrnjeni naravi, odkrivanje naravnih in kulturnih danosti, pristen 
stik z mojstri različnih tradicionalnih znanj in udobne namestitve, 
kar našo dolino umešča na svetovni zemljevid zelenega trajnostnega 
in butičnega turizma. 

Program delovanja društva bo tudi v prihodnje temeljil na širjenju 
in poglabljanju dosedanjega dela, vključevanju v turistične razvojne 
projekte, promociji na sejmih in tržnicah ter sodelovanju in 
povezovanju z drugimi turističnimi deležniki.

Predsednik TD Tuhinjska dolina,
 Ivan Hribar

Življenje nas vedno znova preseneča,  pomembno pa je,  
da znamo in zmoremo vzpostaviti pristne medosebne 
odnose, saj prav medsebojna povezanost daje notranjo moč,  
ki spreminja zunanji svet.

Iskrena hvala vsem, ki ste in boste z nami  
gradili uspešne zgodbe v naši Tuhinjski dolini.

MIREN IN NEPOZABEN BOŽIČ TER SREČNO 2023.
Predsednik TD Tuhinjska dolina
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Za kaj se bodo zavzemali 
novi člani občinskega sveta 
Občine Kamnik iz Tuhinjske 
doline? 
Lokalnih volitev 2022 v Občini Kamnik se je udeležila 
manj kot polovica volilnih upravičencev. Med tremi 
županskimi kandidati je daleč največ glasov volivk in 
volivcev prejel Matej Slapar, saj je prejel kar 71,65 % 
vseh glasov. Izvoljenih je bilo 29 svetnikov, med njimi 
6 iz Tuhinjske doline. Povprašali smo jih, za kaj se 
bodo zavzemali v obdobju 2022–2026.

Uroš Pirc: »Najprej še enkrat hvala za 
vašo podporo in glasove na letošnjih 
volitvah. Kot občinski svetnik 
Liste Mateja Slaparja, bom skrbel, 
da bo kvaliteta življenja in bivanja 
prebivalcev Tuhinjske doline še naprej 
na takšnem nivoju ali pa še boljša. 

S projekti, ki so že začrtani v razvojnih 
strategijah Občine Kamnik in 
Tuhinjske doline, se bom trudil, da bo 
naša dolina primerljiva z najboljšimi 

dolinami v Sloveniji in podobnimi dolinami naših severnih sosedov. 
Zato je potrebno še veliko dela in sodelovanje vseh nas, ki smo del 
te prelepe Tuhinjske doline.«

Jože Korošec: »V občinski svet sem 
bil že četrti mandat izvoljen na listi 
SLS. Kot doslej bo moje delovanje 
usmerjeno predvsem v razvoj 
infrastrukture, ki bo omogočala 
boljše pogoje za razvoj Tuhinjske 
doline. Kmetijstvo, turizem in 
podjetništvo so tiste panoge, ki jim 
je potrebno nuditi podporo. 

Nadaljnji izgradnji in obnovi lokalnih 
cest bo potrebno nameniti še veliko 

sredstev, saj so urejene ceste predpogoj za razvoj ostalih panog. 
Potrebno bo nadaljevati z aktivnostmi za izgradnjo manjkajoče 
kanalizacije v dolini, gradnjo kolesarskih poti v povezavi s Kamnikom, 
s subvencijami za izgradnjo malih čistilnih naprav.«

Klavdija Hribar: »Kot članica 
občinskega sveta se bom v obdobju 
med 2022–2026 zavzemala za 
nadgradnjo turistične in športne 
infrastrukture, dograditev cestnega 
omrežja, optike in kanalizacije v 
Tuhinjski dolini. Živimo v čudovitem 
okolju, ki s svojimi naravnimi 
danostmi in dodano turistično 
infrastrukturo privablja številne 
obiskovalce od drugod. 

Želim si, da bi tudi v prihodnosti stremeli k spodbujanju razvoja 
turističnih produktov, ponudnikov in infrastrukture, ki bodo 
omogočali nove zaposlitve v turizmu in doprinašali k dvigu 
kakovosti življenja za nas, ki tu živimo.«

Nina Semprimožnik: »Skupnost. 
Pogum. Povezovanje. Slogan, ki 
smo ga oblikovali v Listi Sandija 
Uršiča. To so tudi besede, ki jih 
želim poudariti pri zavzemanju za 
uresničevanje zastavljenih ciljev. 
Zavzemala se bom, da se bo naša 
občina razvijala infrastrukturno, 
postajala turistično prepoznavna, 
bila pripravljena na spremembe. 
Podpirala bom projekte, ki bodo 
bogatili našo občino ter imela posluh 
za izboljšave:

- Urejanje otroških igrišč
- Urejanje lokalnih cest 
   (asfaltiranje kritičnih odsekov makadamskih cest)
- Izgradnjo manjkajočih odsekov pločnikov
- Spodbujanje turizma na podeželju
- Pripraviti kmetijstvo na spremembe
- Aktivno sodelovanje krajevnih skupnosti

Hvala vsem za namenjen glas. Dali ste mi glas, da bom sedaj lahko 
glas VAS v občinskem svetu.«

Bojana Pančur: »Počasi se izteka 
leto 2022, leto volitev. Pred nami 
je mandat 2022– 2026 in kot 
novoizvoljena članica Občinskega 
sveta sem dobila priložnost, 
da pripomorem pri delovanju 
in nadaljnjemu razvoju Občine 
Kamnik. 

Ker prihajam iz manjše, manj 
razvite in od mestnega jedra bolj 
oddaljene KS Špitalič, se bom 

vsekakor zavzemala za celosten razvoj in napredek Tuhinjske 
doline, predvsem bolj oddaljenih krajev. Potrebno je realizirati veliko 
načrtov. Med pomembnejšimi bi izpostavila celostno ureditev 
občinskih cest, izgradnjo manjkajočih pločnikov in avtobusnih 
postajališč ter s tem povezano zagotovitev varnih šolskih poti. V naši 
občini delujejo številna društva, v katerih se opravljajo in razvijajo 
raznovrstne dejavnosti. Potrebno jim je zagotoviti ustrezne pogoje 
za delovanje. Nujna je vzpostavitev sistema financiranja gasilskih 
domov. Domovi so stari in potrebni obnove, nekateri so premajhni. 
Vsekakor bo potrebno zagotoviti sredstva tudi v ta namen.«

Vojko Tonin: »Iskrena hvala vsem, 
ki ste se udeležili lokalnih volitev. 
Zahvaljujem se vsem, ki so mi 
namenili svoj glas in tako določili, 
da bom naslednja štiri leta glas 
Tuhinjske doline v kamniškem 
občinskem svetu. 

Želim pospešiti izgradnjo 
infrastrukture, ki je pomembna 
za kakovost našega življenja. V 
mislih imam rekonstrukcije cest, 

preplastitve in tudi asfaltiranje novih odsekov. Prizadeval si bom za 
nadaljnjo izgradnjo pločnikov, javne razsvetljave in otroških igrišč. 
Želim si tudi, da Tuhinjska dolina končno dobi tudi optiko.«
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Priznanje Turistične zveze 
Slovenije Matevžu Hribarju
Turistična zveza Slovenije je tudi letos podelila priznanja turistič-
nim delavcem, ki prostovoljno delajo v turističnih društvih Sloveni-
je. Prireditev je potekala v Laškem v okviru dogajanja Dnevi sloven-
skega turizma, in sicer v ponedeljek, 14.novembra 2022. Turistična 
zveza Slovenije je potrdila predlog upravnega odbora TD Tuhinjska 
dolina in s priznanjem nagradila tudi našega člana, Matevža Hri-
barja. Priznanje potrjuje dobro opravljeno delo na področju turi-
stične dejavnosti.

Matevž Hribar je ustanovni član TD Tuhinjska dolina in vseh 17 let 
opravlja vlogo podpredsednika TD ter vodja sekcije za urejenost 
Tuhinjske doline. Ves ta čas aktivno sodeluje pri izvajanju priredi-
tev in projektov društva in je med najbolj dejavnimi udeleženci pri 
prostovoljnih dejavnostih društva. Matevž je inženir agronomije in 
znanja svojega strokovnega področja zagotovo uporabi pri dejav-
nostih, namenjenih ohranjanju urejenosti Tuhinjske doline. 
Organiziral je številna izobraževanja o okrasnih zasaditvah bal-
konov, gredic, vrtov ter urejanju okolice objektov. Izvaja projekt 
10000 sončnic za sončno Tuhinjsko dolino. Sončnice vzgoji sam 
in jih brezplačno razdeli krajanom in ustanovam v dolini. V času 
čistilne akcije organizira in vodi hortikulturno delavnico pletenja 
iz vrbovih vej. Vsa  leta vodi nagradni natečaj za najlepši balkon, ki 
smo ga letos na njegovo pobudo nadgradili z ocenjevanjem najbolj  
urejene hiše, gospodarskega poslopja in najbolj urejene ustanove z 
okolico. Matevž sodeluje pri organizaciji pohoda  Terme Snovik – 
Menina planina, na katerem poskrbi, da pohodniki niso nikoli lačni 
in da Menino planino doživijo v pravem pomenu. Z Menino planino 
je povezan od otroštva. Veliko je prispeval k razvoju ovčarstva na 
planini in bil državni podprvak v striženju ovc.  Tuhinjska dolina 
mu veliko pomeni. S svojimi predlogi, pobudami in lastnim zgle-
dom je vzor članom društva, z aktivnim in prostovoljnim delom pa 
veliko prispeva k privlačnosti in prepoznavnosti tako društva kot 
Tuhinjske doline kot celote v Sloveniji in širše. Prejemniku prizna-
nja iskreno čestitamo!  
Jožica Hribar

Urejenost domačij naše  
doline navdušuje
V letu 2022 je turistično društvo natečaj za naj balkon nadgradilo 
z natečajem za izbor najbolj urejene hiše, domačije in ustanove.   
Krajevne skupnosti Tuhinjske doline so imenovale po enega čla-
na v 6-člansko komisijo, ki je pripravila razstavo fotografij, izbrala 
najlepše domačije in ustanove. Nagrade so bile podeljene v sklopu 
prireditve Cvetoča jesen. Prizadevnim občanom, ki pripomorejo 
k večji urejenosti Tuhinjske doline, sta podelila nagrade in se jim 
zahvalila tudi predsednik turističnega društva Ivan Hribar in vod-
ja sekcije za urejenost Tuhinjske doline Matevž Hribar. Vse izbra-
ne domove s spremljajočimi objekti odlikujejo dobro premišljena 
umestitev v prostor, trajnost, spoštovanje lokalnega konteksta in 
tradicionalnega znanja ter ustrezanje funkcionalnim in bivanjskim 
potrebam sodobne slovenske družine. Hiše zaživijo s svojo zunanjo 
ureditvijo.  Priznanja so prejeli: Bernarda Štrajhar, Milena in Branko 
Klemen, Mihaela Pec, Urška Orehovec in Terme Snovik. V prihod-
nje si želimo še več prijav celostnih ureditev.  
Jožica Hribar

Miro in Olga Kosmatin, 2.nagrada

Zmagovalci natečaja 
Ocenjevanje urejenosti Tuhinjske doline: 

Silvo in Joži Osolnik, 1. nagrada

Milica Hribar, 3. nagrada

V vrt z ostrimi škarjami
Res da je jesen in v vrtu večino listnatih rastlin režemo spomladi, 
vendar tudi v jeseni je čas, da obrežemo nekatere rastline. V jeseni 
lahko režemo večino okrasnih trav. Prav tako lahko porežemo vse 
trajnice, katere čez zimo ne obdržijo zelenih listov in so ob tem
času njihova stebla že odmrla. Skozi celo leto lahko režemo iglav-
ce, tako grme kot drevesa. Še posebej v jesenskem času je do-
brodošla rez, ko praznimo cvetoče balkone in uredimo jesensko 
dekoracijo iz zimzelenih vej in jesenskega resja. V tem letnem času 
pa ne smemo rezati rastlin, ki rade pozebejo. Če občutljive rastli-
ne na mraz režemo pred zimo, je še večja verjetnost, da pozebe-
jo, zato jih režemo izključno samo spomladi. Takšna je na primer 
hortenzija, ki je zelo priljubljena rastlina za pol senco, zelo rada pa 
pozebe in tisto leto ne bo cvetela oziroma bo cvetela v manjši meri 
pozno poleti. Tudi za vrtnice velja, da rade pozebejo, če jih pred 
zimo preveč porežemo. Zato jih skrajšamo samo toliko, da jih lažje 
osujemo z zemljo, ki ščiti cepljeno mesto pred mrazom. Glavni rez 
pa opravimo spomladi. Imamo pa še skupino grmovnic, katere že 
od jeseni oblikujejo cvetne popke in cvetijo že pozimi npr. rodo-
dendroni in okrasni dreni. Te grmovnice režemo po cvetenju.
Z rezjo ustvarjamo naš vrt, oblikujemo grme in drevesa, usmerja-
mo njihovo rast in poskrbimo, da vsaki rastlini omogočimo toliko 
prostora, da se pokaže v svoji najlepši obleki.

Matevž Hribar, 
vodja sekcije za urejenost Tuhinjske doline

Foto: Marjan Drolc
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Operacija Digitalna transformacija družbe Terme Snovik – Kamnik 
d.o.o. je delno sofinancirana s strani Evropske unije – iz Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj (ESRR) iz virov React-EU. Operaci-
ja se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Operacija je bila novem-
bra 2022 tudi uspešno zaključena. 

V termah tako dokazujejo, da kot pionirji trajnostnega poslovanja 
v Sloveniji le-to tudi nadgrajujejo z digitalizacijo družbe, na po-
dročju pa so ponovno pionirji, saj so s projektom celostno sklenili 
digitalizacijo družbe, ki bo v prihodnje s stalnimi nadgradnjami po-
membno vplivala na poslovanje.
Stanka Parkelj Rozina

Terme Snovik še višje v akciji 
Naj kopališče 2022
Terme Snovik so se tudi letos uvrstile med najboljša slovenska ter-
malna kopališča. Na slavnostni podelitvi, ki je potekala na idilični 
lokaciji v okolici Maribora, so ponosno sprejeli plaketo za drugo 
mesto v akciji NAJ kopališče 2022 v kategoriji mala slovenska ter-
malna kopališča, kar pomeni, da so dosegli eno mesto višje kot lani.
Akcija Naj kopališče 2022 je letos potekala že 32. leto zapored,  ko-
palke in kopalci slovenskih kopališč so vse poletje izbirali najboljša 
in jih tako nagradili za izboljšano ponudbo in skrb za kopalce. Ak-
cija poteka v organizaciji RTV Slovenija v sodelovanju s spletnim 
portalom »Dobro jutro, Slovenija« na več radijskih postajah po vsej 
Sloveniji. Visoko priznanje je na podelitvi, ki je potekalo v sredo, 
5. oktobra 2022 blizu Maribora, navdušeno sprejela Katarina Hri-
bar, direktorica Term Snovik in kot pravi po podelitvi, je priznanje 
izraz stališča gostov, kar jo še posebej veseli. »Letošnje priznanje 
ima še posebno težo, saj z uvrstitvijo eno mesto višje med najboljša 
slovenska kopališča dokazujemo, da so naše usmeritve prave in s 
strani gostov tudi opažene. Hvala vsakemu in vsem, ki ste oddali 
glas za naše kopališče v Tuhinjski dolini, predvsem pa gre zahvala 
ravno predani ekipi, vsem sodelavcem, ki gradijo našo zgodbo.«
Stanka Parkelj Rozina

Navdihujoča digitalna zgod-
ba Term Snovik kot zgled v 
turistični panogi
Trajnostna naravnanost je temeljno vodilo 
poslovanja družbe Term Snovik, ki so prvi v Sloveniji 
že leta 2008 prejeli EKO Marjetico za trajnostno 
nastanitev. Skokovit preskok in poglobitev eko 
zgodbe v zadnjih dveh letih pa so uspeli izpeljati s 
celovito digitalno transformacijo družbe. Izpeljali 
so optimizacijo delovnih procesov v podjetju in z 
zunanjimi deležniki (znižanje stroškov, ki vključuje 
tudi brezpapirno poslovanje, povečanje učinkovitosti 
in produktivnosti, ohranjanje in širitev trga, skrb 
za kupce). Potencialnim gostom je na voljo sodobni 
virtualni sprehod po kompleksu, ki vključuje 
integrirane najrazličnejše interaktivne točke za 
komunikacijo. V uporabi je sodoben CRM sistem z 
vključeno marketinško avtomatizacijo, sistem pa so 
še nadgradili s povezavo z rezervacijskim sistemom, 
s čimer imajo vse podatke zbrane na enem mestu.  
Vpeljali so centralni nadzorni sistem za spremljanje 
energetskih naprav na daljavo z digitalno podprtimi 
energetskimi procesi, kar je sedaj v času draginje še 
kako ključno. Uvedba daljinskega vodenja toplotnih 
postaj prinaša enostavno merjenje porabe in hitrejši 
dostop do podatkov, težave se hitro prepoznavajo in 
odpravljajo na daljavo. 

Projekt digitalne transformacije družbe Term Snovik je potekal od 
19. 1. 2022 do 30. 9. 2022. S projektom so ciljno izvedli prilagoditev 
poslovanja digitalnim trgom, izboljšali digitalne kompetence za-
poslenih, spodbujali energetsko in snovno učinkovite procese in 
povečali dodano vrednost zaposlenega ter izboljšali kibernetsko 
varnost podjetja. Glavni namen operacije je digitalna transformaci-
ja družbe, s čimer se poveča konkurenčnost term kot turističnega 
subjekta, njihova dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Digitalno zgodbo Term Snovik je na dogodku IT – tour predstavila 
direktorica Term Snovik, Katarina Hribar, na katerem se je skupaj 
predstavilo 18 navdihujočih digitalnih zgodb slovenskega turizma 
in primerov dobrih praks s področja digitalizacije, ki so že uresni-
čeni in služijo kot zgled in navdih. Dogodek je potekal na Dnevih 
slovenskega turizma 2022 v Laškem, izvedla ga je Slovenska turi-
stična organizacija v sodelovanju s Strateško inovacijskim partner-
stvom za turizem (SRIPT).

DRSAJ Z NAMI !
 

 21. januar - 26. februar 2023
 

POKRITO DRSALIŠČE 
V SNOVIKU
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in poslovanje je prepoznala tudi Turistično gostinska zbornica Slo-
venije. Zbornica vsako leto podeli številna priznanja zaposlenim in 
podjetjem za njihov prispevek v turistični panogi, tudi letos so v 
sklopu 69. Gostinsko turističnega zbora Slovenije, ki je letos po-
tekal v Veliki dvorani hotela Park Thermana Laško, podelili števil-
na priznanja. Termam Snovik so ob 20. obletnici delovanja podelili 
priznanje v kategoriji Priznanja gostinskim, hotelskim in turistič-
nim podjetjem, organizacijam in izobraževalnim institucijam.

Stanka Parkelj Rozina

Barvita paleta poklicev v  
Termah Snovik
Terme Snovik so se z barvito paleto poklicev predstavile na 1. 
Kariernem sejmu v Kamniku, ki je potekal v organizaciji Podje-
tniškega kluba Kamnik v novembru v Športni dvorani Kamnik. 
Z udeležbo so želeli bolj nazorno predstaviti različne poklicne 
profile v termah, kar je zanimivo tako za dijake in študente kot 
iskalce novih zaposlitev in novih kariernih priložnosti v najvišje 
ležečih termah v Sloveniji. Terme Snovik se hitro razvijajo, za gos-
te nadgrajujejo obstoječe turistične produkte in prav tako razvijajo 
nove, zato v svoje vrste vabijo številne posameznike, ki bodo skupaj 
z njimi soustvarjali uspešno zgodbo slovenskega turizma. Dijaki in 
študenti v termah poiščejo različna dela predvsem v počitniškem 
obdobju ali ob vikendih tako v animaciji, gostinstvu, recepciji, so-
delujejo s sobaricami in reditelji na bazenu, prav tako pa so vedno 
dobrodošli nadobudni posamezniki, ki so pripravljeni pomagati v 
prodaji in marketingu. V termah je mogoče opravljati obvezno pra-
kso, ki jo opredeli srednja šola ali fakulteta z določenim številom 
ur, odprte so priložnosti tudi za kadrovsko štipendiranje na raz-
ličnih oddelkih, kar je posledično priložnost za prvo zaposlitev na 
Kamniškem. Zdravo, močno lokalno podjetje odpira karierno pot in 
številne izzive v podjetju z dobro in pozitivno klimo, bližina doma 
pa vsekakor predstavlja veliko prednost z možnostjo ustvarjanja 
nove ponudbe in soustvarjanja razvoja domače destinacije.

Terme Snovik že od svojih pričetkov spodbujajo zaposlovanje kan-
didatov iz lokalnega okolja in si želijo z njimi dolgoročno sodelova-
nje ter jim nudijo številne priložnosti za karierni razvoj in napredek.

Na sejmu so se terme predstavljale skupaj z matičnim podjetjem 
Zarja Kovis, ki se že 30 let intenzivno ukvarja z načrtovanjem in 
izvedbo večjih in manjših energetskih sistemov in inženiringom. 
Fleksibilna, strokovno usposobljena in uigrana ekipa zaposlenih 
predstavlja temelje podjetja, zgrajenega na dolgoletnih izkušnjah 
in kar 60-letni tradiciji, kar priznava tudi strokovna javnost. V Zarji 
Kovis, ki deluje na področju energetskih sistemov, kovinske pro-
izvodnje, inženiringa, svetovanja in projektiranja, odpirajo nove 
projektne priložnosti, zato v svoje vrste vabijo posameznike, ki že-
lijo prispevati k bolj zeleni Sloveniji. 

Vabljeni vsi, da izkoristite priložnost pridobitve delovnih izkušenj 
ali razvoja novih kariernih priložnosti, za različne oblike del. Pišite 
nam na elektronski naslov zaposlitev@terme-snovik.si. 

Stanka Parkelj Rozina

Novi turistični produkti Term 
Snovik kot rezultat start-up 
idejne rešitve 
Terme Snovik so se že drugo leto udeležile  Vseslovenskega tu-
rističnega start-up vikenda, ki je potekal od 17. do 19. 6. 2022, v 
organizaciji Kik-štarter-kreative industrije v Kamniku.  Tudi naši 
dve sodelavki sta iskali prodorne in izvirne podjetniške ideje, ki 
dopolnjujejo bogato turistično ponudbo Kamnika. Namen star-
tup vikenda je bil razvoj v gosta usmerjenih turističnih produktov, 
usmerjenih v trajnostni in zeleni turizem. 

Ekipa je osvojila 1. mesto za nove ideje glede kamniškega turiz-
ma in 1. nagrado za inovativen razvoj in nadgradnjo Tuhinjske 
doline ter Term Snovik.  S projektom GOZDNA DOŽIVETJA NA 
KAMNIŠKEM nadgrajuje sicer že obstoječo ponudbo, predvsem 
peti Kneippov steber (zdrav življenjski slog) z dodatnimi butičnimi, 
trajnostnimi doživetji. Nova gozdna doživetja ponujajo predvsem 
pristen stik z naravo, spoznavanje njene moči za učinkovito spro-
stitev, dobro počutje v hitrem stresnem življenju in prav tako tudi 
digitalno razstrupljanje.  

V toplejših mesecih prihodnjega leta vas povabijo na gozdno doži-
vetje z meditacijo, gozdno termalno doživetje, gozdno jogo – poz-
drav soncu, gozdno jogo za začetnike, kulinarično doživetje na 
gozdni jasi ter na dva programa za otroke (gozdna ustvarjalnica in 
gozdna raziskovalnica). Vsi programi zasledujejo trajnostno delo-
vanje in usmerjenost v zelena butična doživetja. Tuhinjsko dolino 
boste začutili še drugače in bolj doživeto. 

Stanka Parkelj Rozina

Novo priznanje Termam  
Snovik ob jubileju

Terme Snovik vse letošnje leto praznujejo 20. obletnico uspešnega 
in razvojno usmerjenega neprekinjenega delovanja. Odlično delo 
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Pridne roke rokodelske 
sekcije
Članice rokodelske sekcije Turističnega društva Tuhinjska dolina 
se zavedajo pomena domače obrti, ki so pomembni dejavniki de-
diščine in pomagajo ohranjati bogato narodno ter krajevno tradici-
jo. S pripravo delavnic in razstav izdelkov sodelujejo na prireditvah 
društva in ostalih tovrstnih prireditvah v občini, na katerih s po-
nosom pokažejo katero od spretnosti in ob tem ustvarijo čudovite 
izdelke. Letos so bile članice zelo ustvarjalne in delavne. Pripravile 
so dišeče babičine blazinice, v katere so vložile cvetove sivke, ki so 
bile priložnostno darilo ob 20. obletnici delovanja Term Snovik. V 
poletnih mesecih so organizirale različne delavnice za obiskovalce 
term. Ob tem so izdelovali polstene kroglice, iz katerih  so nare-
dili  ogrlice in zapestnice, iz najlonske vrvice so izdelali zapestni-
ce prijateljstva, izdelali so slovenski šopek iz papirja, v katerem so 
bile marjetice, mak, plavica in pšenično klasje. Organizirale so tudi 
delavnico recikliranja papirja in bombaža. Izdelke so obiskovalci z 
navdušenjem izdelovali ter ji nato odnesli domov. 

Na povabilo organizatorja Vranskih rožic so sodelovale na 
dvodnevni razstavi 28. in 29. maja 2022 z lastnoročno izdelanimi 
rožami iz krep papirja na 7. vseslovenski razstavi rož iz krep papirja 
na Vranskem.

Sodelovale so v jutranji televizijski oddaji Dobro jutro Slovenija v 
programu SLO 1 z naslovom Povabilo na 50. dneve narodnih noš in 
festival oblačilne dediščine v Kamniku.

V mesecu avgustu so sodelovale na poletnem striženju ovac jezer-
sko solčavske pasme rejca Roka Jerasa na Menini planini. Pridno so 
prijele za delo in odbrano volno najboljše kakovosti oprale, posuši-
le in delno mikale na priročnem mikalniku. 

V samostanu Mekinje na Prazniku drobnice  so prikazale pletenje 
rokavic in nogavic. Prikazale so tudi pranje pravkar ostrižene volne 
na preprost način in  česanje na krtačah.

Na peti  tradicionalno prireditvi Cvetoča jesen, ki je bila 16. okto-
bra 2022 v prireditvenem šotoru pri Termah Snovik, so pripravile 
razstavo izdelkov iz krep papirja 
ter delavnice. 

Anton Martin Slomšek je rekel: »Prebrisana glava pa pridne roke 
so boljše bogastvo kot zlate gore.« Članice Rokodelske sekcije to 
dobro vedo in želimo jim veliko ustvarjalnosti in elana za nadaljnje 
delo. 

Lučka Drganc

Rokodelke na ekskurziji

V septembru so se članice rokodelskega društva odpravile na stro-
kovno ekskurzijo na Kras. V Volčji Dragi so obiskale predilnico 
volne. Gospod Roman Medved jim je nazorno prikazal delovanje 
več kot 240 let starih strojev za mikanje in predenje.  Iz oprane 
volne, ki so jo članice prinesle s seboj, je pripravil prejo in mikano 
volno, ki jo bodo uporabile v ustvarjalnih delavnicah.  Na ekološki 
domačiji Čilčevi v Pedrovem pri Braniku so zanje pripravili degu-
stacijo domačih trdih sirov, jogurtov, marmelad, raznih namazov 
in  domačega soka. Sledil je ogled  Štanjela, srednjeveške vasice z 
gradom, galerije Lojzeta Spacala, etnološke zbirke v kraški hiši in 
Ferarrijevega vrta arhitekta Maksa Fabianija. Polne vtisov in novih 
idej ter elana so dan zaključile z večerjo.

Zdenka Žavbi

Menina planina, Poletno striženje ovac
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Rokodelke in možnost ustva-
riti prepoznavno blagovno 
znamko?  
Osrednji cilj projekta Wool je povečati uporabo volne, posebej v 
turistično razvitih pokrajinah in pokrajinah, v katerih je volna del 
kulturne dediščine. Predvidena je trajnostno in sezonsko prilago-
jena turistična ponudba volnenih izdelkov, povezanih z dediščino 
in tradicijo, ki se interpretira na inovativen način - z novo sodobno 
zasnovo tradicionalnih ročno izdelanih volnenih izdelkov v sode-
lovanju z obrtniki in umetniki. Članice rokodelske sekcije smo se 
udeležile treh delavnic v okviru projekta WOOL. Delavnica marke-
tinga in trženja je potekala v juliju 2021v Cerknem, kjer je predavala 
dr. Jana Vilman in se nadaljevala z osebnim svetovanjem v Termah 
Snovik v februarju 2022. Dr. Jana Vilman nam je predstavila pred-
vsem blagovno znamko Izvirno bohinjsko ter nas seznanila z zgod-
bo nastajanja učinkovitih tržnih prodorov zahtevnih izdelkov, kot 
so gorjuška pipa, bohinjski pušeljc, bohinjska jopa, trak, rokavice, 
sir mohant, sladka pralina – mohant presenečenja, embalaža uni-
katno poslikanih jajc Frančiške Šafarič. Poudarila je pomembnost 
embalaže, cenovnih nivojev, tehničnega znanja, optimizacije teh-
noloških postopkov in tržnih poti, dizajna izdelka in embalaže, ki 
združuje izvirnost in tradicijo, kar je v celoti usklajeno s posame-
znim prepoznavnim izdelkom. Zgodba o izdelku mora vedno ime-
ti tudi čustveno noto. Zato je tako pomembno povezovati nosilce 
dediščinskih znanj z ljubiteljsko dejavnostjo, kar ob pravih pote-
zah vedno lahko preraste v podjetniški pristop. Rokodelke smo se 
udeležile dveh delavnic ročnega tkanja v  januarju 2022 v Ljubljani 
v prostorih Tkalskega ateljeja Etnografskega muzeja, kjer smo se 
preizkusile v tkanju pod budnim očesom mojstrice tkanja na ročnih 
statvah gospe Mojce Tomšič ter še ene delavnice v Starem trgu pri 
Ložu, ki jo je vodila Alenka Rupnik iz Rokodelske sekcije Društva 
rejcev drobnice  Idrija. Dogodek je bil posnet za kmetijsko oddajo.
Zdenka Žavbi

Sejem kot priložnost in izziv
Sejmi tudi v današnjem digitalnem času ostajajo eden od pomemb-
nejših marketinških orodij, saj se na sejmu ustvari pristen stik med 
obiskovalcem in ponudnikom. Od 7. do 9. aprila smo znova lahko 
sodelovali na 12. Mednarodnem sejmu lovstva in ribištva LOV ter 
na 6. mednarodnem sejmu aktivnosti in oddiha v naravi NATURO. 

Člani Turističnega društva Tuhinjska dolina smo skupaj s Terma-
mi Snovik obiskovalcem nudili koristne informacije, da so si lahko 
ustvarili mnenje o naši ponudbi tudi na podlagi ustne predstavitve. 
Hkrati pa smo imeli priložnost zaznati utrip obiskovalcev sejma, 
spoznali smo lahko, s čim lahko svojo ponudbo še nadgradimo in 
dobili neposredne informacije od obiskovalcev. Obiskovalci so se 
lahko posladkali s kneippovimi kolački in sodelovali v žrebanju za 
eno izmed nagrad s pravilnim odgovorom na zastavljeno vprašanje.
Sejem Alpe Adria je osrednja turistična sejemska prireditev v Slo-
veniji, ko se na enem mestu zberejo turistični ponudniki, ki pred-
stavljajo obiskovalcem ideje za preživljanje prostega časa, počitnic, 
izletov ter enkratna doživetja. Posebno pozornost so letos name-
nili kolesarjenju in kolesarskim doživetjem. Sejem je edinstvena 
priložnost, da se pobliže spoznamo med seboj. Predstavljali smo, 
kako raznolika in hkrati avtentična je zelena, zdrava in aktivna Tu-
hinjska dolina in Občina Kamnik. Pozornost najmlajših je pritegnil 
Palček Snoviček. Dragica Jagodic

V Termah Snovik načrtujejo 
gradnjo Kneipp natur hotela
Družba Terme Snovik - Kamnik, d.o.o. uresničuje vizijo razvoja ter 
poslanstva trajnostnega turizma na lokalni ter nacionalni ravni. V 
letu 2019 so sprejeli nov razvojno investicijski načrt za naslednjo 
dolgoročno obdobje, ki obsega tudi načrtovano gradnjo hotela 
KNEIPP NATUR HOTEL. Dodatno jih je k temu vzpodbudil tudi 
razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinan-
ciranje turističnih nastanitev, na katerega se prijavljajo. V sredo, 
7. decembra 2022 so v termah organizirali predstavitev idejnih 
zasnov Kneipp natur hotela. K sodelovanju so povabili tri arhitek-
turne biroje. Svoje rešitve so predstavili: Atrakcija arhitekturni biro 
u.i.d.a z arhitektko Mojco Hribar,  Geoplan z arhitektom Peter Ko-
vač in Arhi + Urbi studio z.b.o., Igor Šilc u.i.d.a. V predstavitvah so 
nakazali umestitev hotela v Tuhinjsko dolino v sklopu kompleksa in 
rešitve, ki so prijazne do okolja in narave, da se bodo dobro poču-
tili gostje in zaposleni ter, da bo zagotavljal uspešnost družbe. Na 
dogodek so povabili svoje zaposlene, sokrajane, družbenike term, 
predstavnike Občine Kamnik in medijev, saj so želeli javnost infor-
mirati o investiciji ter jim tako tudi prisluhniti pri njihovem razmi-
šljanju in idejah. Terme želijo z novo turistično ponudbo nadgraditi 
ter slediti  uresničevanju dejavnosti Kneippove življenjske filozofije 
po petih stebrih. 

Terme Snovik 
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V Snoviku že 17. kolesarski 
vzpon Terme Snovik – GTC 
902 Črnivec
V Termah se je 18. junija 2022 odvijal že 17. kolesarski vzpon Ter-
me Snovik – GTC 902 Črnivec, ki ga organizira Turistično društvo 
Tuhinjska dolina. Odrasli kolesarji in kolesarke so se pomerili na 
10-kilometrskem vzponu s 400 m višinske razlike s štartom v Ter-
mah Snovik. Trasa za otroke je bila dolga 2 km in je potekala v oko-
lici term.

Absolutni zmagovalci v odrasli kategoriji : 
Tilen Potisk s časom 0:28:55, Matejka Prešeren (KK Završnica) s 
časom 0:45:36
Zmagovalci v kategoriji otroci:
Hana Kotnik, Leon Kemperle, Rok Hostnik

Prvi trije v vsaki kategoriji so prejeli medalje, spominsko majico, 
kolesarsko malico, pijačo in prigrizke. Absolutno prvi trije so prejeli 
tudi denarne nagrade. Dogodek so podprli Zavarovalnica Triglav, 
Terme Snovik, GTC 902 Črnivec, Telekom Slovenije, Občina Ka-
mnik, ETI Elktroelement Izlake, Urni, d.o.o. Ljubljana, Xastor d.o.o., 
Evales Hribar Janko s.p., Goldi d.o.o. Godič, Zarja Kovis Kamnik, 
Vigros, d.o.o., Martin Ambrož lhovče in Remih & Co Laze v Tuhinju.
 Vse zbrane je ob podelitvi nagrad in medalj razvedrila Godba Tu-
hinjska dolina, čestitke pa je prišel delit tudi palček Snoviček.
Pavla Tomec

Tradicionalna košnja trave na 
star način
Navsezgodaj zjutraj, ko so  temperature še znosne, trave pa se 
še drži rosa, se je pred Termami Snovik zbrala skupina zagnanih 
koscev in se nato skupaj odpravila kosit travo. Tudi letos je košnjo 
spremljala pristna domača hrana, žlahtna kapljica ter domača lepa 
pesem. Skupaj so sklepali in nabrusili kose in se nato podali na 
travnati hrib pred apartmajskim naseljem, kjer so pripravili prikaz 
košnje po starem. V svoje vrste so člani društva povabili domačine 

in tudi kosce iz drugih koncev države. Ta dogodek omogoča pri-
sotnim obujanje spominov na mladost, kosci pa predajajo znanje 
mlajšim generacijam. Po opravljenem delu je sledila pogostitev in 
družabno srečanje. 

Jožica Hribar

ZARADI NOVEGA INVESTICIJSKEGA
CIKLA V TERMAH SNOVIK V SVOJE
VRSTE VABIMO:

VODJO PROJETOV
ELEKTRIKARJA - SERVISERJA PLINSKIH
PEČI
INŠTALATERJA STROJNIH INSTALACIJ
MEHATRONIKA
OBLIKOVALCA KOVIN

VII. ali VI./b stopnjo izobrazbe strojne ali elektro smeri
organizacijske in vodstvene sposobnosti
Poleg strokovnih kompetenc od  kandidatov pričakujemo
sposobnost prevzemati odgovornost, sposobnost timskega dela,
pozitivno naravnanost ter v celoti sprejemati poslovno politiko
družbe.

 IV. ali V. stopnjo ustrezne strokovne izobrazbe
samoiniciativnost 
2 leti delovnih izkušenj na podobnih delih

Od kandidatov pričakujemo:
Pod 1. točko:

Pod točko 2 do 4:

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in kratkim
življenjepisom  pošljejo v 8. dneh po objavi na naslov ZARJA KOVIS,
d.o.o. Molkova pot 6 a, 1241 KAMNIK ali na e-mail: info@zarja-kovis.si
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Etnološka prireditev Vrti se, 
vrti kolo
V nedeljo, 28. avgusta 2022, je v prireditvenem šotoru pri Termah 
Snovik potekala tradicionalna  etnološka prireditev z naslovom 
Vrti se, vrti kolo. 

Letos je bila to že osma po vrsti in je bila posvečena kolesu oz. ko-
lesom vseh vrst, ki so jih uporabljali nekoč, in tudi novejšim, ki jih 
uporabljamo danes. 

Prireditev so spremljale rokodelske delavnice, bogat sejem z do-
mačimi izdelki in pridelki ter srečelov. Osrednji del je popestril 
kulturni program, ki ga je povezovala Manja Žebaljec. V uvodu je 
zaigrala Godba Tuhinjske doline, zapeli pa so domači ljudski pev-
ci, ki bodo prihodnje leto praznovali desetletnico delovanja. Prišli 
so tudi kolesarji iz društva starodobnih kolesarjev iz Kamnika. Na 
ogled so svoje jeklene konjičke z legendarnim pridihom preteklo-
sti postavili člani Kluba Tomos Legenda in Športno-turističnega 
društva Sela pri Kamniku. 

Med njimi je bilo opaziti različne oprave, celo poštarsko. Tako so 
sodelujoči obiskovalce popeljali v čas otroštva, ko so se še vozili z 
otroškimi vozički in kasneje kar s kolesi za odrasle, saj je takrat le 
malokdo imel otroško kolo. 

Kolo je bilo prevozno sredstvo za tiste, ki so opravljali delo na te-
renu, prav pa je prišel tudi fantom, ki so hodili v vas ter ob nedeljah 
k maši, ali pa šli na druge prireditve na vasi. Malo kasneje so si ne-
kateri že lahko kupili motor, ki je kar precej olajšal naporno vožnjo 
s kolesom. Tako so bila prikazana kolesa skozi čas, ravno tako pa 
tudi sodobna prevozna sredstva, kot so električna kolesa in skiroji. 
Župan Matej Slapar pa je ob tej priložnosti dejal: »Spoštovani go-
stje, spoštovani člani Turističnega društva Tuhinjska dolina, ste 
eno bolj aktivnih turističnih društev na Kamniškem in tukaj gre vsa 
pohvala vsem članom in vsem 6 sekcijam, ki pridno delate iz dneva 
v dan in iz tedna v teden. Vsako leto nam pripravite kakšno zani-
mivo etnološko temo o tem, kako je bilo nekoč. Narod in skupnost, 
ki se ne zaveda svojih korenin, kaj je bilo včasih in koliko je bilo 
vredno se potruditi, tisti tudi ne more graditi prihodnosti. Vi znate 
graditi. Letošnja tema je kolesarstvo in kolo. Včasih je bilo kolo pre-
vozno sredstvo, letos je kolo pomembno za rekreacijo. 

Tudi Občina Kamnik veliko vlaga v trajnostne oblike mobilnosti, 
saj pospešeno gradimo dve večji kolesarski povezavi od Kamnika 
do Ljubljane ter od Kamnika do Godiča. V idejnih zasnovah iščemo 
rešitve za kolesarsko povezavo od Kamnika do Vranskega. Verja-
mem, da bo tudi ta rekreacijska in pohodniška pot v doglednem 
času ogledala luč sveta. Kolesarstvo je v vzponu in tudi Terme Sno-
vik s tovrstnim turizmom seveda. 

Albert Einstein je zapisal: »Življenje je kot vožnja s kolesom. Da bi 
ohranili ravnotežje, se moramo premikati.« Tega se organizatorji 
etnološke prireditve dobro zavedajo in že načrtujejo nove dogodke 
za prihodnje leto. 

Lučka Drganc 
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V nadaljevanju so prepevale Ljudske pevke Predice. Na lajno pa 
je zaigral gospod Vlado iz Šmarij pri Jelšah. Na prireditvi so bile 
podeljene nagrade in priznanja za najbolj urejene domove, gospo-
darske objekte in poslovne objekte. Ob zaključku programa so še 
enkrat zaplesali člani folklorne skupine iz Kamnika.

Sredina oktobra je čas, ko  se  narava počasi pripravlja k počitku, 
zato je  bilo še bolj prijetno pogledati raznovrstne rože iz krep pa-
pirja, ki jih izdelujejo rokodelci po vsej Sloveniji. Razstavljene so bile 
zelo raznovrstne cvetlice, in sicer od znanilk pomladi do jesenskih 
krizantem. Že naši predniki so izdelovali  rože iz krep papirja, ne-
kateri tudi iz posebnih papirjev. Ponekod so jih tudi povoščili in 
tako dosegli njihovo trdnost in odpornost, kar  nekateri počnejo 
še danes. Včasih so papirnato cvetje izdelovali tudi za  pogrebne 
vence in za poročne šopke. Na razstavi  je bilo  videti veliko različ-
nega cvetja, obiskovalci so se lahko udeležili delavnice, kjer so se 

naučili  delati rože, lahko so jih tudi kupili.  Lepa oktobrska  nedelja 
je bila precej obiskana, vendar bi bilo lahko število obiskovalcev v 
prihodnje tudi višje. Drži pa, da se število razstavljalcev  vsako leto  
veča in predvidevamo, da bo naslednje leto še  boljše.

Dragica Jagodic

Cvetoča jesen 2022   
v Snoviku
V nedeljo, 16. oktobra 2022, smo v Snoviku ponovno pripravi-
li razstavo rokodelskih izdelkov, med katerimi so bile v ospredju 
rože iz krep papirja. Za sodelovanje so se odločili razstavljalci iz  
različnih koncev Slovenije. Prišli so iz Sežane, Dornave, Krke, iz 
Štor in od drugod.

Dogodek se je pričel z nasto-
pom Godbe Tuhinjska doli-
na, zbrane je pozdravil pred-
sednik Turističnega društva 
Tuhinjska dolina Ivan Hri-
bar, z zvoki harmonike pa je 
zbrane očaral stalni razsta-
vljalec Marko, ki pripravlja 
odlično bučno olje, hkrati pa 
je je tudi glasbenik. Priredi-
tev je spretno vodila članica 
društva Manja Žebaljec. 

Prireditev so obogatile tudi dodatne dejavnosti, med njimi tudi 
srečelov, peka kostanja in prešanje mošta. 

Drugi del prireditve se je začel ob nastopu folklorne skupine iz 
Kamnika, zbrane pa je pozdravil tudi župan Občine Kamnik Matej 
Slapar. 

DRSANJE V ŠOTORU 
21. januar – 26. februar 2023

PUSTNI FESTIVAL 
18. februar 2023

VELIKONOČNI SEJEM
26. marec 2023

PRVOMAJSKA BUDNICA 
1. maj 2023

DOBRODELNI KONCERT 
V SPOMIN NOVINARJU 

ANDREJU ŽALARJU 
maj 2023

NAPOVED  
DOGODKOV 2023
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Večer slovenskih    

V soboto, 26. novembra 2022, 
se je v prostorih Osnovne 
šole Šmartno v Tuhinju odvil 
tradicionalni koncert Godbe 
Tuhinjska dolina. Koncert 
predstavlja uvod v praznič-
ni december, zato je bil kla-
sično in zabavno obarvan in 
prisluhniti je bilo mogoče 
glasbi slovenskih avtorjev. 
Poleg Godbe Tuhinjska do-
lina, ki deluje pod vodstvom 
dirigenta Mihe Kosca, se je 
na koncertu predstavil Mla-

dinski pevski zbor Osnovne šole Šmartno v Tuhinju z zborovodjem 
Petrom Pogačarjem, kulturni krožek podružnične šole Sela pod 
mentorstvom Alenke Juhant in Nataše Žebaljec, prireditev pa sta 
povezovala Lana Bučevec in Matej Poljanšek. 

Da je vse teklo kot po maslu, 
je poskrbel idejni vodja in or-
ganizator koncerta Klemen 
Leskovec. Melodija iz filma 
Na svoji zemlji je izredno 
priljubljena med številnimi 
obiskovalci slovenskih kine-
matografskih dvoran. Prav 
zato je bila skladba Na svoji 
zemlji, katere avtor je Mar-
jan Kozina in ki jo je tokrat 
priredil Miha Kosec, izbrana 
kot uvod v glasbeni večer. Po 
uvodnih taktih sta obiskoval-
ce pozdravila župan Občine 

Kamnik, Matej Slapar, in predsednik Turističnega društva Tuhinj-
ska dolina, Ivan Hribar.

Bled je turistični biser svetovnih razsežnosti na robu Triglavskega 
narodnega parka. Njegovo lepoto je prepoznal že Prešeren in zapi-
sal: »Dežela Kranjska nima lepšga kraja, ko je z okolšno ta, podoba 
raja.« Ljudsko pesem Po jezeru bliz Triglava je za pihalni orkester 
priredil Vinko Štrucl, na koncertu smo prisluhnili izvedbi Godbe 
Tuhinjska dolina. Glasbo za skladbo Spomin sta napisala brata Av-
senik. Opus Bojana Adamiča je izredno obširen, saj je napisal glasbo 
za več kot 220 slovenskih in tujih filmov, pisal pa je tudi popularno 
in jazz glasbo. V nadaljevanju smo prisluhnili njegovi skladbi za ksi-
lofon in pihalni orkester z naslovom Cikcak. Solist na ksilofonu je 
bil Andrej Špenko. Brata Avsenik, Vilko in Slavko, sta pogosto ope-
vala lepote Slovenije, še posebno Gorenjsko, od koder sta prihajala. 

Ferry je napisal besedilo za pesem Prelepa Gorenjska. Lepoto Go-
renjske je zajel v naslednja verza: »Gorovja, planine in bistre vode, 
zelene doline povsod te krase.« Glasbo sta prispevala brata Avse-
nik, dirigent godbe Miha Kosec, pa jo je priredil za pihalni orkester.
V nadaljevanju programa so se godbi pridružili mladi pevci, učen-
ci Osnovne šole Šmartno v Tuhinju, ki prepevajo pod vodstvom 
ustvarjalnega, delavnega in domiselnega mentorja. Zapeli so sklad-

bo Doma avtorja Mateja Kastelica, Swing in Nasmeh v očeh avtorja 
Matevža Goršiča ter Reko avtorja Tomaža Krta. 
V nadaljevanju so glasbo obogatili še s plesom. Učenci podružnične 
šole Sela, ki obiskujejo kulturni krožek, se učijo ljudskih plesov in 
iger. Običajno se naučijo preplet, ki vključuje igrane prizore, ljud-
sko igro in ples, za tokratni nastop pa so zaplesali venček, ki so se 
ga naučili za skladbo Po slovensko 1 – venček polk. 
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Na obisku pri naših 
partnerskih društvih
Turistično društvo Tuhinjska dolina je v času epidemioloških raz-
mer v konzorciju sodelovala s turističnimi društvi Županova jama, 
Cerovo in Laz. V okviru dvoletnega projekta smo si prizadevali za 
zagotavljanje vitalnosti podeželja, dvig kakovosti življenja, spodbu-
jali trajnostno rast ob hkratnem odgovornem odnosu do okolja in 
naravnih virov. Pripravili smo skupen integralni turistični produkt 
in izdali zgibanko z naslovom Od Grosupeljskega polja, preko Litij-
skih gričev v Tuhinjsko dolino. Tokrat so nam razmere dopuščale, 
da smo končno izvedli tudi našo načrtovano ekskurzijo v njihove 
kraje.

Ogledali smo si osupljivi podzemni svet Županove jame. Sedem 
podzemnih dvoran, prestol kralja Matjaža, spomenik neznanemu 
junaku in bogato kapniško okrasje so le nekatere izmed posebno-
sti, ki smo jih spoznali na vodenem ogledu. 

Obiskali smo Stiški samostan, spoznali njegov življenjski ritem in 
navade, si ogledali stiško baziliko in Ašičevo čajnico.

Odpeljali smo se v Jablaniško dolino in v Gradišče pri Litiji, kjer sta 
nas zakonca Samec odpeljala  na  svojevrsten sprehod skozi čas. 
Ogledali smo si tematsko razstavo starih predmetov in fotografij.. 
Spoznavali smo preplet življenjskih okolij na kraškem polju z mo-
krotnimi travniki, mokrišči s trstičjem, ribniki, potoki, mejicami in 
gozdnim robom, kjer gnezdi najbolj pisana ptica vodomec, si ogle-
dali razstavo prodnikov in razstavo ptic. 

Dan smo zaključili s poznim kosilom in prijetnim druženjem.
Jožica Hribar

Christmas country  
Slovenija 2022    
Izteka se še eno zahtevno leto, ki je zaznamovalo prav vse pore naše 
družbe in  tudi prihajajoče obdobje spremlja negotovost. Zagotovo 
pa smo bogatejši za nove izkušnje, nova spoznanja, uspehe in nove 
spomine. Ljudje si po obdobju, ki ga je zaznamovala epidemija, še v 
večji meri želijo druženj, kulture, zabave. V našem mobilnem pri-
reditvenem prostoru so potekale številne aktivnosti, raznovrstni 
dogodki, in sicer drsanje, poroka, praznovanje 1. rojstnega dneva, 
praznovanja okroglih obletnic, izvajanje team buildingov, organi-
zacija večjih srečanj, obletnica Sožitja, sejmi, festival, zvrstili so se 
različni dogodki in prireditve društva… Eden najbolj zanimivih pa 
je bil mednarodni dogodek Christmas country Slovenija 2022, ki 
je potekal 3. decembra in vključeval druženje na tečaju kavbojskega 
plesa. Udeležili so se ga plesalci iz vseh delov Slovenije, pa tudi 
plesalci iz Hrvaške, Italije, Avstrije, Nemčije in Kanade. Plesalci so 
se imeli fenomenalno in že sedaj rezervirali šotor za naslednje leto.
Jožica Hribar

Zadnji del koncerta je bil 
posvečen glasbenemu opu-
su Ansambla bratov Avsenik. 
Prisluhnili smo ritmu polke 
in valčka. Najprej so glasbeni-
ki zaigrali skladbo Pastirček, 
za katero je besedilo napisal 
Ferry Souvan, glasbo bra-
ta Avsenik, za godbo pa jo je 
priredil Primož Kosec, ki je bil 
tudi solist na klarinetu. 

Ste že slišali za Avsenikov 
plesni turnir? Ne? Jaz tudi ne. Kar težko je danes najti gostilno, v 
kateri zveni glasba, ob kateri je mogoče tudi zaplesati. Pleše se ve-
činoma le še na veselicah, pod šotori, ko večinoma ansambli igrajo 
polke in valčke. Ker si nekateri še vedno želijo plesati in plesne 
večere zelo pogrešajo, so se V Avsenikovi gostilni pri Jožovcu v Be-
gunjah na Gorenjskem odločili, da jih obudijo in tako je nastal Av-
senikov plesni turnir. Prisluhnili smo trem Avsenikovim skladbam, 
in sicer Nasvidenje, Gorenjska polka in Zvezde na nebu žare. Za 
vse tri skladbe sta glasbo napisala brata Avsenik, besedilo je pri-
spevala Elza Budau. Elza Budau velja za eno največjih slovenskih 
besedilopiscev.  Za konec smo prisluhnili Slovenskemu venčku št. 1 
v priredbi Jožeta Privška in ljudski V dolini tihi, v priredbi Primoža 
Kosca.Koncert je bil krasen uvod v božično-novoletni čas, ki je na-
menjen druženju, petju, plesu, pa tudi ohranjanju običajev in navad. 

Hvala vsem, ki ste nam pričarali lep večer.
Olga Drolc

N A J E M  Š O T O R A
   Mail: info@td-tuhinjskadolina.si
   Telefon: 041 633 779

Zagorica 7
1235 Radomlje

Mesnine: 031 884 66 
Turistična kmetija: 051 394 483

Želimo vam blagoslovljen božič in srečno 2023! 
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Prazniki Rudlnove Ivanke   
V Srednji vasi, malo nad levim bregom Nevljice, se je leta 1927 
Pr'Barb rodila Ivanka, drugi otrok hitro rastoče družine. Otro-
štvo ji ni bilo postlano z rožicami, mladost še manj. Bila je dekla 
pri kmetih, služkinja pri kamniški gosposki. Revščina in kruta vojna 
sta zatrli njene sanje po izobrazbi, po vojni je delala nekaj časa na 
Barutani, potem opravila kratek tečaj za bolniško strežnico in se 
zaposlila v novo nastali otroški bolnici na ulici Stare pravde v Lju-
bljani, kjer je pozneje rodila svoje štiri otroke. Še prej pa je leta 1950 
postala Rudlnova Ivanka, vzela je namreč Martinkovega Rudlna z 
nasprotnega brega iste vasi, rdečelasega krojača. Kot rečeno, je 
rodila osem otrok (ne devet, kot mislijo nekateri, ki poslušajo tisto 
Poljanškovo Devet jih je rodila).

Miklavž
Dragoceni spomini naše mami Ivanke so v veliki meri povezani s 
prazniki. Eden izmed njih je bil miklavževanje. Pred vojno je bilo 
pri njih doma obdarovanje skromno, a nikoli pozabljeno. Mama 
Ana je poskrbela, da so bili peharji polni, čeprav je bilo med su-
himi krhlji, orehi, rožiči in pečenimi „miklavži“ še kaj praznega 
prostora. V tistih letih so miklavževali tudi v cerkvenem kultur-
nem domu na Selah. Za to priložnost so uprizorili kakšno igri-
co, potem je prišel Miklavž, v spremstvu angelcev in parkeljnov 
(menda so bili slednji včasih kar malo okrutni). Svoj čas so darila 
za svoje otroke pripravljali njihovi starši, ker pa je tako prihajalo 
do prevelikih razlik, so uvedli enaka darila za vse.

Po vojni je takšno miklavževanje na Selah trajalo še nekaj let, ime-
lo pa je neko zanimivo spremembo. Iz Kamnika so namreč pri-
hajala pisna navodila Miklavžu, kakšen govor naj ima za otroke. 
Tiste, katerih družine so bile med vojno na pravi strani, naj moč-
no pohvali, druge pa graja in opominja. Nekaj let je torej moral 
Miklavž utrjevati pridobitve nove oblasti, dokler se ni za nekaj 
desetletij dokončno poslovil od javnih nastopov.

V času Miklavževega ilegalnega delovanja so bili zato bolj zapos-
leni starši. Naša mami in atek sta bila kljub skromnim prihodkom 
odlična pomočnika nebeškega svetnika. Kakšen čudež se zgodil 
enkrat na leto, na Miklavževo jutro! Zvečer smo otroci nastavili 
svoje posode in včasih dodali še kakšen kovanček. V tistem času 
ni bila navada, da bi pisali pisma Miklavžu, morda smo kdaj malo 
več molili in poskušali biti bolj pridni (kar nam seveda ni najbolj 
uspevalo). Že več mesecev pred praznikom smo ob rdečem ve-
černem nebu vedeli, da Marija peče za Miklavža. V tistem tednu 
pred 6. decembrom je bilo ob večerih kdaj pa kdaj od zunaj slišati 
kakšno rožljanje verig. Takrat smo se otroci dodobra prestrašili, 
se včasih skrili pod posteljo ali pod peč. Parkeljna nismo v živo 
videli nobenega, menda pa so na vasi ujeli kakšnega otroka in 
ga prisilili, da je kleče kaj zmolil (k verski vzgoji to verjetno ni kaj 
dosti pripomoglo). Včasih je bilo slišati tudi kakšno trkanje na 
okno, nenadoma so se odprla vrata in priletela je vrečka suhih 
krhljev.

Za tisto Miklavževo čudežno jutro je bilo seveda potrebno mno-
go predhodnega truda in odpovedi. Gospodinje iz vasi so hodile 

celo v Trst po igrače, tam so bile cenejše, pri nas pa jih tudi ni 
bilo vedno dobiti (nobenega „črnega petka“ ni bilo za naše trgov-
ce, menda so morali celo umikati s polic nekatere izdelke, ki bi 
lahko bili del „miklaužovne“). Naša mami se spominja, kako se je 
enkrat, bilo je že temno, vračala iz Trsta in tam blizu kovačnice, 
na razmočenem travniku padla z vsemi tistimi vrečkami daril. 
Darila je bilo potem treba skriti. Starejša dva brata, Dane in Rudo, 
ki sta Miklavža že „poznala“, sta bila dobra v tem, da sta jih našla 
še pred praznikom in zadovoljno povedala mami: „Midva pa veva, 
kje je miklaužovna.“ Nobene hudobije ni bilo v tem, le otroška 
radovednost in igrivost. 

Tisti večer je nekam prijetno dišalo iz naše kuhinje, v katero pa 
otroci nismo smeli. Tudi spati nismo smeli na krušni peči tisto 
noč, kar se nam je zdelo malo čudno, a nekako smo slutili, da tudi 
to spada zraven. Koliko smo spali in kaj sanjali tisto noč, ne vem, 
a zjutraj okrog petih je prvi izmed nas, ki je bil najbolj neučakan, 
zbudil še druge in stekli smo v hišo (dnevno sobo). Kakšen pog-
led! Res, pravi čudež! Kakšno veselje in vzklikanje! Igrače, pecivo, 
krhlji, rožiči, kape in rokavice, kaj za v šolo … „Mami, glej, kaj mi je 
Miklavž prinesel!“ je šel kdo pokazat mami, ki je ob atku še ostala 
v postelji. Potem pa na peč, še vedno polni vzklikov preseneče-
nja, čudenja, prešernega zadovoljstva. Do sedmih, pol osmih, ko 
je bilo treba v šolo, je bila sladkarija v glavnem že pospravljena, 
marsikatera igrača razstavljena (Roman, bodoči avtomehanik, je 
bil pri tem najboljši), črni Peter pri kartah pa že „zacahnan“. V šoli 
o tem jutranjem dogodku nismo govorili, še naprej pa smo v srcih 
okušali ljubezen svojih Miklavževih pomočnikov. Po njiju smo iz 
leta v leto doživljali, da smo ljubljeni in dragoceni.

Božič
Mami pravi, da se božični prazniki niso kaj dosti spreminjali. Pri 
njih doma so vedno postavili jaslice in na sveti večer imeli kaj 
boljšega na mizi. Nič razkošnega, a že kompot iz krhljev in suhih 
hrušk je bil v tistem času nekaj imenitnega. Pa potica, seveda. Ta 
navada se je ohranila tudi med vojno in po njej. Mami in atek sta 
skrbela, da smo tudi v naši družini okušali lepoto svetega večera 
in božiča. Jaslice in božično drevesce smo postavljali 24. decem-
bra popoldne, do večera, ko smo najprej blagoslovili hišo. Šli smo 
po vsej hiši in med blagoslovom molili rožni venec. Potem smo 
z molitvijo nadaljevali v dnevni sobi, kjer so bile jaslice. Zmolili 
smo vse tri rožne vence, ponavadi pa je atek dodal še nekaj svojih 
prošenj, ki so se mi vtisnile v poseben spomin. Ne toliko vsebi-
na, temveč očetov glas in ton, s katerim je v blaženi noči prosil 
za velike potrebe sveta. Če katera, je tista molitev res prišla do 
Božjega srca.  Po molitvi nam je mami pripravila večerjo. Kar tam, 
na peči in okrog nje, smo okušali sladko potico, kompot in še kaj 
podobnega, ob tem pa peli božične pesmi. Atek je zaigral na har-
monij, mi pa smo peli iz majhnih molitvenikov, ki smo jih nekateri 
dobili od birmanskih botrov. O kako lepo je bilo ob tistem petju! 
Zdelo se mi je, da je bila takrat naša družina najbolj povezana. 
Po domačem bogoslužju smo počasi odšli proti cerkvi. Vedno 
„na okol“, proti Podhruški. Tam smo se nekateri fantje ustavili 
Pr'Tonc (Tončeva mama nas je bila vedno vesela!) in vrgli karte, 
lustig. Malo čudna božična navada, kajne? Iz kota nam je od časa 
do časa dobrohotno požugal Johan (starejši se ga še spomnite). 
Po kartanju smo odšli naprej proti Selam. Običajno je bilo obi-
lo snega, na poti smo prižigali in na drevesa metali „prskalice“, 
pozneje tudi petarde. Pri polnočnici smo nekateri ministrirali, 
vmes včasih skočili v zakristijo, da smo se malo pogreli ob pečki 
(Kvandrov ata ni imel nič proti!). Naša mami pa je sedela v klopi, 
utrujena, a zbrana v molitvi in veselju, da je Bog prišel na svet 
odrešit nas ljudi. Tudi v njej, v njenem darovanju za nas, v njeni 
ljubeči skrbi za družino in druge bližnje, se je Bog učlovečil in se 
nam razodeval. Ivanka – ime prihaja iz hebrejščine – pomeni: Bog 
je pokazal svojo dobroto in ljubezen.

Zdaj je Rudlnova Ivanka – Poljanškova mama, v domu upokojen-
cev v Kamniku. Blaga, spokojna, pripravljena na večno praznova-
nje v nebesih.

Janez Poljanšek
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Krhlova 
voda
Tudi »Krhlova voda« 
je delno povezana z 
božičem. Ljudje so 
jo pili, ko so na sveti 

večer bedeli ob jaslicah in čakali, kdaj bodo odšli k 
polnočnici. Krhlova voda je pravzaprav kompot iz 
suhega sadja. Včasih so ljudje ogromno sadja posu-
šili v tako imenovanih »paštlah« – sušilnicah sadja. 
Tako so lahko ohranili večje količine, saj je posuše-
no sadje izjemen vir energije, sladkorja in vitaminov. 
Slive in manjše hruške so sušili cele, jabolka in večje 
hruške pa so narezali na krhlje. Od tod tudi izhaja 
ime krhlova voda. Včasih so dali v lonec mešanico 
suhega sadja, jo zalili z vodo in zavreli. Morda so na 
koncu dodali še žlico medu za bolj prazničen okus. 
Tudi sama še včasih skuham tak kompot, vendar mu 
dodam košček cimetove skorje ali nekaj klinčkov, pol 
limone ali pomaranče in najbrž malo več sadja, kot 
so ga dali včasih. To je izredno okusna in zdrava pi-
jača, zaužito sadje je prava poslastica, mi pa s tem 
ohranjamo našo tradicijo in spomine.
Manja Žebaljec

Poprtnik
Za božič gospodinje 
tudi še danes spečejo 
poprtnik ali božični 
kruh. Poprtnik stoji ob 
jaslicah ob vseh treh 

svetih večerih (pred božičem, na silvestrovo in pred 
praznikom sv. treh kraljev), in se skupaj z jaslicami, 
domom in družino blagoslovi. 6. januarja, na praznik 
sv. treh kraljev, pa se razreže in razdeli med ljudi in 
družino. Poprtnik je kruh iz kvašenega testa. Obi-
čajno se pripravi boljše testo, takšno kot za potico. 
Moki dodamo kvasec in pustimo vzhajati. Postopo-
ma dodajamo jajca, sladkor, vanilijo, rum, limonino 
lupinico in nazadnje stopljeno maslo. Mesimo, dok-
ler testo ne odstopi od posode. Pustimo vzhajati  na 
toplem, da naraste. Oblikujemo lep hlebček, zopet 
vzhajamo in  preden ga damo v pečico, premaže-
mo za razžvrkljanim jajcem. Jaz na sredino vrežem 
še križ.
Poprtnik ni bil prisoten po vseh vaseh v naši dolini. 
Sama sem to lepo staro navado podedovala od svoje 
pokojne tašče, mame Ivanke, ki jo je prinesla iz Zno-
jil. Upam pa, da jo bodo moji otroci negovali in ohra-
njali naprej. Vsem želim srečen Božič in vse dobro.  

Božični pohod od jaslic do jaslic
Turistično društvo Tuhinjska dolina je vrsto let uprizarjalo  božično 
zgodbo in žive jaslice v Bizjakovih dolinah.  Po premoru zaradi pan-
demije smo se letos odločili, da ponovno organiziramo jaslice, ven-
dar nekoliko drugače. Zbrali se bomo pred Termami Snovik in se z 
Jožefom in Marijo ter osličkom odpravili na božični pohod. Spre-
mljali ju bodo pastirji, meščani Betlehema, pričakale pa nas bodo 
ovčke in tudi kralji na konjih. Pohod bo potekal od jaslic do jaslic 
v naravi, ki jih bodo postavili člani različnih društev.  Pot nam bo 
obogatila glasba in  petje.  Zaključek pohoda bo pred šotorom  pri 
Termah Snovik, kjer bo ogled razstave jaslic v šotoru. Tudi te bodo 
postavili posamezniki in nekatera društva. Po krajšem kulturnem 
programu se bomo lahko pogreli s toplim čajem ali kuhanim vinom 
ter nazdravili novemu letu. Vljudno vas vabijo člani Turističnega 
društva Tuhinjska dolina in vsi ostali sodelujoči.
Zdenka Klančnik
 



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

Prava zabava za otroke 
je v Termah Snovik
Pridi na druženje s palčkom Snovičkom in se 
včlani v njegov klub. Skupaj bomo raziskovali 
svet palčkov in se super zabavali. 

KLUB PALČKA SNOVIČKA 

Sobotna mesečna srečanja potekajo od 11. do 14. ure, vstop na 
bazen za člane je takrat prost. Član tudi zbira žige za vsak vstop 
na bazen (razen v času klubskih aktivnosti), ob pridobitvi 6, 12 in 
24 žigov pa prejme posebno nagrado. 

7. 1. 2023  Plavalna urica s plavalnim učiteljem 

4. 2. 2023 Bazenska zabava na blazinah 

4. 3. 2023 Bitka za gusarsko ladjo in gusarske ustvarjalne de-
lavnice (priprava meča in gusarske kape) 

1. 4. 2023 Hoja po vrvi nad bazenom  

6. 5. 2023 Bitka z vodnimi balončki 

3. 6. 2023 Kuharska delavnica s palčkom Snovičkom: pripravi 
si svojo mini pizzo! 

1. 7. 2023 Lov na skriti zaklad  

5. 8. 2023 Snovičkov festival 

2. 9. 2023 Plavalna urica s plavalnim učiteljem  

7. 10. 2023 Vodni poligon  

4. 11. 2023 Potapljanje  

2. 12. 2023 Peka božičnih piškotov  
in ogled božične predstav

V KLUB TE STARŠI LAHKO VČLANIJO  
NA RECEPCIJI TERM SNOVIK. 

Palčkova najljubša malica je 
jabolko. Po kateri poti mora, 

da ne bo ostal lačen? 

NAJ BO VSAK  
ROJSTNI DAN  
NEPOZABNO  
DOŽIVETJE 

Paketi 3-urnih rojstnodnevnih 

rojstnih zabav: 
* Vodne dogodivščine 

* Vodna zabava
* Gusarski rojstni dan 

* Palčkov rojstni dan 

Od 17 € / otroka  naprej

OTROŠKI ROJSTNI DNEVI NA BAZENU- 10 % popust za člane kluba palčka Snovička  

INFORMACIJE O KLUBU IN REZERVACIJE 
TERMINA ZA ROJSTNODNEVNO ZABAVO:
T  051 313 966
E  animacija@terme-snovik.si 


