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NEDELJA

E ZA VSO DR
J
T
UŽ
VE
I
IN
Ž

O

DO

9
.
10
.
2022
1 V S T OPN I C A
1 D R=
UŽINA
za člane kluba Čarobni dan

VSE

N A J BO L JŠE

WWW.CAROBNIDAN.SI

Zakaj plačuješ več, kot je treba?
KUPI
CENEJE

Nakupuj med 60.000 + izdelki za otroke in prihrani!

Tobogan
85 €
Osnovne informacije
Posavska, Sevnica

Lokacija:

Novo

Stanje:

+ DODATNO ZASLUŽI

Pokliči

Pošlji sporočilo

Z bolha.com aplikacijo preveri, koliko
so vredne stvari, ki jih je tvoj malček
prerasel, objavi oglas in prodaj.

Najboljša glasba

?

ČAROBNI POZDRAV

Pravo veselje je veselje v druženju.
– Pismo talcu

Dragi obiskovalci Čarobnega dne!
Po predolgem premoru se zopet srečamo v Arboretumu Volčji Potok,
kjer se je pred mnogo leti začela pisati zgodba našega Čarobnega
dne. Skozi leta smo rasli, se razvijali, s Čarobnim dnevom prestopali
meje te občine in tudi meje Slovenije, vsako jesen pa zopet pristali
tu - v Arboretumu. Skozi leta smo spoznavali vedno več čudovitih
družin, ki so se nam pridružile na dogodkih in nam s tem izkazale
izjemno zaupanje. Zakaj zaupanje? Ker so nedelje tisti dnevi, ko se
zbere celotna družina in preživi dan skupaj. In za nas je velika čast,
da se odločite svoj družinski dan preživeti v naši družbi!
Skozi vsa leta pa s Čarobnim dnem pišemo tudi dobrodelno zgodbo.
Skupaj s pokrovitelji, klubi in društvi, ki se nam pridružijo, omogočimo
otrokom iz socialno šibkejšega okolja obiskovanje izvenšolskih
dejavnosti skozi celotno šolsko leto. In to, da se z nekaterimi izmed
njih čez leta srečamo na Čarobnem dnevu in poslušamo njihove
zgodbe, ki jih pripovedujejo z iskrico v očeh, vemo da delamo dobro
stvar - skupaj z vami.
Zatorej, hvala dragi obiskovalci, da ste tudi danes z nami. Želimo
vam nadvse prijeten dan, poln novih doživetij in izkušenj!
Čarobni pozdrav!
Barbara Novak,
Zavod Zaupanje
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ČAROBNA EKIPA
Vodja prireditve: Barbara Novak
Vodja projekta: Orlena Petja
Pomočnica vodje projekta: Kaja Dekleva
Odnosi z javnostmi: Barbara Božič
Grafično oblikovanje: Brigita Bizjak
Oblikovanje spletne strani: Progmbh d.o.o.
Spletni urednik: Anže Gorjan Novak
Organizator: Zavod Zaupanje d.o.o.

Kliknite
in postanite del čarobne druščine.

www.facebook.com > carobnidan
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Vesel sem, da se Čarobni dan po dveh letih vrača v Arboretum
Volčji Potok v vsej svoji čudoviti, čarobni zgodbi. Naj se zato že ob
začetku zahvalim vsem ustvarjalcem tega čudovitega projekta, saj
niste obupali in ste vztrajali z mislijo na to, da si družine konec
poletja, tik pred prvim šolskim dnem, dan rezervirajo za najboljšo
zabavo in sproščeno druženje v najlepšem parku.
V zadnjih dveh letih smo v posebnem času, ne prav čarobnem,
pogrešali naše druženje na zelenicah in lepih kotičkih največje
vrtne arhitekturne dediščine v Sloveniji. Še toliko bolj nas veseli
tudi dejstvo, da poleg zabave organizatorji poskrbite tudi za
izobraževanje, saj k Čarobnemu dnevu povabite številna društva
in organizacije, ki ozaveščajo o zdravem načinu življenja, o športu,
kulturi in podobno. Čarobni dan velja za enega večjih dogodkov
in ponosen ter vesel sem, da smo vas lahko gostimo ravno v naši
občini, zato hvala organizatorjem čarobne pisarne oziroma Zavodu
Zaupanje, ne nazadnje in predvsem pa hvala ekipi Arboretuma
Volčji Potok ter njegovemu direktorju Alešu Ocepku in vsem
zaposlenim, ki poskrbijo, da je tudi na ta dan park tako lepo in
zgledno urejen.
Obiskovalkam in obiskovalcem Čarobnega dne 2022 želim, da bi v
čudovitem ambientu Arboretuma Volčji Potok uživali in ustvarjali
čarobne zgodbe ob skorajšnjem zaključku letošnjega poletja,
obenem pa vas vabim, da park in občino Kamnik obiščete še ob
kakšni drugi priložnosti. Veseli bomo vašega obiska in vas z veseljem
popeljali po skritih in manj skritih kotičkih občine Kamnik, občine
v naročju Kamniško-Savinjskih Alp.

Matej Slapar
župan Občine Kamnik
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PROGRAM NA ČAROBNEM ODRU

10.30

Otvoritev Čarobnega dne - godba in mažoretke

10.55

Policijski orkester

11.10		

Pevska šola Alenke Gotar

11.45

Čarodej Toni

12.10		

Klub borilnih veščin Domžale

12.25

Pevci pevske šole Alya

13.05

Nagovor organizatorja in župana

13.25

Natalija Radić

13.50

Sabljaška zveza Slovenije

14.05

Anže Šuštar

14.30

ŠKD Leaders

14.50

Gloria Banović

15.10		

Plesna šola DensCity

15.25

Glasbena šola VOX

15.40

Pepel in kri

Moderiranje: Barbara Božič			
Soudeleženca prireditve v dobrodelne namene:
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.
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ČAROBNE DEŽELE

Dežela Pike Nogavičke
• Poslikava obraza – poslikava obraza. (Dermal)
• Risanje z začimbami – barvanje in ustvarjanje
narejen na podlagi začimb. (Kotányi)

z barvami, ki so

• Plesni nastop – kratka hiphop koregrafija. (Plesni studio DensCity)

Dežela Rdeče kapice
• Gibalna delavnica – pripravimo poligon različne težavnostne
stopnje za otroke. (CKZ Kamnik)

• Ali sem fit? –

delavica za starše in stare starše o ustrezni
telesni dejavnosti za krepitev zdravja. (CKZ Kamnik)

• Sprosti se! – delavnice tehnike sproščanja za starše in otroke

ter kako otrokom približali prvo pomoč in kako ukrepati v primeru nesreče. (CKZ Kamnik)

• Pogovarjamo se drugače –

predstavitev, kako se otroci in mladostniki, ki ne morejo
govoriti ali pa ne morejo uporabljati običajnih načinov komunikacije, sporazumevajo.
Predstavimo pripomočke, ki jih uporabljajo naši otroci, ki ne morejo govoriti - različne
prirejene knjige, igrače na stikala, enostavni komunikatorji, komunikacijske mape s
simboli, računalniki. Pripomočke lahko udeleženci tudi preizkusijo. Pripravili pa smo tudi
posebno družabno igro. (Društvo Mavrica izzivov)

• Nariši zaklad – prepusti se svoji domišljiji in nariši svoj zaklad. (Elementum)
• Nariši svoj srebrnik – po svoji domišljiji nariši svoj srebrnik. (Elementum)
• Uspešno v novo šolsko leto – otroci in starši spoznavajo, kako z novimi navadami in
veščinami do želenega rezultata v šoli. (FORTIS Domžale)

• Jahalne minutke –

stik s konjem in preizkus jahanja na islandskem konju (jahanje je
plačljivo). (Grad Prestranek)

• Spoznavanje konjeniške opreme – otroci spoznavajo konjeniško opremo za nego in
jahanje. (Grad Prestranek)

• Jezdenje ponija – jezdenje in druženje s prikupnimi poniji. (KD Potujoči poni)
• Streljanje z lokom na tarčo – streljanje z lokom v tarčo za sladko nagrado. (KD Potujoči
poni)

• Predstavitev policijskega dela –
avtomobile. (PU Ljubljana)

otroci bodo spoznali policijsko delo, opremo in

• Postopki oživljanja – delavnica temeljnih postopkov oživljanja in uporabe defibrilatorja.
(Rdeči križ Domžale)

• Športni kotiček – športne delavnice za otroke. (Zavod G-rega)
• Preventiva se začne v otroštvu –

promocija zdravega načina življenja, spodbujanje
telesne aktivnosti in zdrave prehrane. (ZD Ljubljana)
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Dežela čebelice Maje
• Sovice – izdelava sovic iz odpadne embalaže. (Allegro)
• Fosili in minerali –

otroci spoznajo osnovne značilnosti fosilov in
mineralov. (Cambridge programi d.o.o.)

• Mozaik obrazov –

otroci silhuete obrazov zapolnijo na različne
načine (trganka, bleščice, voščenke) in jih primerjajo med seboj.
(Društvo Atopijski dermatitis)

• Bioexo razstava – manjša razstava eksotičnih živali. (Društvo Bioexo)
• Pisane vaze – barvanje steklenih kozarčkov. (GSŠRM Kamnik)
• Regratove lučke – barvanje s prstnimi barvami. (GSŠRM Kamnik)
• Potujoči obroči – igra z obroči v sklenjenem krogu. (GSŠRM Kamnik)
• LELOSI nagradna pobarvanka – ustvari nov dizajn LELOSI pajkic ali pižame in sodeluj
v bogati nagradni igri. (LELOSI)

• Orientacijski labirint –

otroci poskušajo v pravilnem zaporedju čim hitreje najti
kontrolne točke izbrane proge v orientacijskem labirintu. Spoznajo se z osnovnimi
orientacijskimi pripomočki. (Orientacijski klub Komenda)

• Plantellina vrtnarska delavnica – sajenje rastlin v lončke, ki jih otroci vzamejo s seboj.
(Plantella)

Dežela Janka in Metke
• Boks in kickboxing delavnica –
(Klub borilnih veščin Domžale)

tehnike samoobrambe.

• Ti si spretni atlet – Uspešno premagaj ovire! (Lidl)
• Ti si dober nogometaš – Zadeni gooool! (Lidl)
• Ti si natančen lokostrelec – Nameri in zadeni tarčo! (Lidl)
• Ti si odličen skakalec – Poskočno in pogumno do cilja! (Lidl)
• Ti si srčen navijač – Izdelaj navijaški rekvizit in glasno navijaj! (Lidl)
• Odeni se v zmagovalne barve – Poslikava obrazov. (Lidl)
• Ti si super plesalec – Zapleši z Zdravkom Lidlom. (Lidl)
• Spomin Piran – kratka igrica spomin. (MORjE HAPPY KIDS)
• Solnarski kviz – spoznavanje solinarskih pripomočkov. (MORjE HAPPY KIDS)
• Obrambni ščit ali bleščeči rep – kreativnice z bleščicami. (MORjE HAPPY KIDS)
• Pobarvanke – pobarvanke za otroke. (Party Shop Ljubljana)
• Viki se druži z otroki – maskota Viki deli čokoladne bonbone in telovadi z otroki. (Petlja)
• Sabljanje za vsakogar –

vsak se bo lahko preizkusil v sabljanju in opazoval prave
sabljače kako to počnejo oni. (Sabljaška zveza Slovenije)
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• Karate treningi – osnove karateja in samoobrambe. (Sankukai karate zveza Slovenije)
• Pobarvaj karateista – pobarvanka. (Sankukai karate zveza Slovenije)
• Naglavni trak – izdelava naglavnega traku. (Sankukai karate zveza Slovenije)
• Športna rekreacija – rekreacija za vse. (ŠK Feniks)

ŠTEVILŠ

• Rojstnodnevna praznovanja za otroke – rekreacija za otroke. (ŠK Feniks)

Dežela Petra Pana
• Atletski poligon –
(AK Domžale)

otroci se preizkušajo v gibalnih spretnostih.

• Boks za otroke –

trenerji borilnih veščin bodo otrokom omogočili
vodeno in nadzorovano uporabo boksarskih rokavic in jih naučili pravilnih
udarcev v fokusarje. Lahko se bodo preizkusili tudi v borbi z gigantskimi
rokavicami za zabavo. Na voljo bo tudi spretnostni poligon in določeni športni izzivi v
katerih bodo otroci lahko sodelovali. (Boksarski klub Hayat)

I SS
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• Z jamarji v krošnjo dreves – plezanje v krošnjo dreves. (Jamarska reševalna enota Domžale)
• Vozilo JRS – prestavitev vozila intervencijskega vozila. (Jamarska reševalna enota Domžale)
• Košarkarski poligon –
(KK Helios Suns)

otroci preizkusijo svoje spretnosti na poligonu igrive košarke.

• Lokostrelstvo – preizkusite se v streljanju z lokom. (LK Kamnik)
• Otrosko zabavisce – 4 polja za skakanje (plačljivo). (Otroško zabavišče)
• Otrosko zabavisce – skakanje na balonu (plačljivo). (Otroško zabavišče)
• Prikaz savate borilnih veščin –

člani kluba bodo obiskovalcem pokazali osnovne in
težje kombinacije borilne veščine savate. (Savate klub Domžale)

• Prikaz savate borilnih veščin – člani kluba bodo obiskovalcem pokazali borbe lahkega
kontakta savate. (Savate klub Domžale)

• Delavnica savate borilnih veščin – obiskovalci bodo preizkusili tehnike savate skupaj
s člani kluba. (Savate klub Domžale)

• Postani „navijačica“ tudi ti! – Podri stereotipe besede “navijačica”, nauči se različnih
stilov plesa, nastopaj, tekmuj in zapleši z nami tudi ti! (ŠKD Leaders)

• Pravljična joga za otroke –

vaditeljica joge za otroke bo otrokom na blazinah
predstavila igralne gibalne naloga, ki jih izvajamo na vadbi, Prav tako bodo otroci lahko
sodelovali na delavnicah izdelovanja mask in risanja ter preizkusili hojo po različnih
materialih. (Športni center Hayat)

• Boks za odrasle –

predstavitev vodenih vadb in boksa Športnega centra Hayat za
odrasle. (Športni center Hayat)

• Ritmična gimnastika –

spoznajte čarobne ritmične rekvizite in preizkusite svoje
spretnosti! (Športni klub Bleščica)
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DOBRODELNOST
»Bodi prijazen in dober, kadarkoli je to mogoče.
In vedno je mogoče.«
– Dalai Lama VIX

Čarobni dan se je vrnil v Arboretum Volčji Potok! Ponosni smo, da nam
je po tako dolgem premoru, kjer smo vsi pogrešali dogodke in druženja,
uspelo zopet organizirati Čarobni dan na tej čudoviti lokaciji. Bistvo
Čarobnega dne pa ostaja že vsa leta isto - druženje, zabava, kvalitetno
preživljanje prostega časa in pomoč tistim, ki jo zares potrebujejo. Vsako
leto z nasmehom spremljamo vedno večje število otrok, ki jim pomagamo
uresničiti njihove potenciale.
V sodelovanju z različnimi društvi, klubi in pokrovitelji smo tudi letos
pripravili številne delavnice, na katerih se obiskovalci zabavajo, razgibajo
in kaj novega naučijo. Prav ta društva, klubi in pokrovitelji pa so tudi tisti, ki
nam pomagajo pri uresničitvi našega bistva - pomoč otrokom iz socialno
šibkejšega okolja, da skozi celo leto obiskujejo izvenšolske dejavnosti.
Ekipa Čarobnega dne
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PARTNERJI DOBRODELNE AKCIJE
Kot vsak Čarobni dan je tudi ta dobrodelno obarvan. S pomočjo
Zavoda Zaupanje ter naših partnerjev, ki jih navajamo na tej strani,
bomo obdarili preko 200 otrok iz socialno šibkejšega okolja ter
mladih talentov, ki bodo lahko obiskovali različne tečaje in druge
obšolske dejavnosti.

Sankukai karate zveza Slovenije
Selanova ulica 16, 1000 Ljubljana
S: www.sankukai.org
E: info@sankukai.org
T: 031-231-440
Orientacijski klub Komenda
Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda
S: www.ok-komenda.si
E: orienteering.komenda@gmail.com
T: 031-347-989
Klub borilnih veščin Domžale
Češenik 14,1233 Dob
S: www.kbvdomzale.com
E: info.kbvdomzale@gmail.com
T: 031-220-489
ŠKD Leaders
Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale
S: www.leaders.si
E: mateja.grbec@leaders.si
T: 041-842-019
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Športni klub Feniks,
Ljubljanska cesta 45a, 1241 Kamnik
S: www.fenikskamnik.com
E: feniks.kamnik@gmail.com
T: 031-884-861
Atletski klub Domžale
Kopališka cesta 4, 1230 Domžale
S: www.ak-domzale.si
E: direktor@ak-domzale.si
T: 040-795-795
Košarkarski klub Helios Suns Domžale
Mestni trg 1, 1230 Domžale
S: www.helios-suns.si
E: info@helios-suns.si
T: 01-724-10-15
Center za krepitev zdravja, ZD Kamnik
Novi trg 26, 1241 Kamnik
S: www.ckz.zdkamnik.si/otroci-mladostniki
E: vesna.vidmar@zdkamnik.si
T: 041-443-993
Lokostrelski klub Kamnik
Cankarjeva 26, 1241 Kamnik
S: www.lkkamnik.si
E: info@lkkamnik.si

SKD
SAVATE KLUB DOMŽALE
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Savate klub Domžale
Ljubljanska cesta 90, 1230 Domžale
S: www.savate-domzale.si
E: savatedomzale@gmail.com
T: 041-545-109

DZRJ Simon Robič Domžale

Češminova ulica 19, 1230 Domžale
S: www.drustvozrj-domzale.si
E: irena.strazar@gmail.com
T: 041-909-949
Plesni studio Denscity
Glavarjeva cesta 65, 1218 Komenda
S: www.denscity.si
E: denscity.plesa@gmail.com
T: 040-430-034
Boksarski klub Hayat
Moste 1f, 1218 Komenda
S: www.facebook.com/centerhayat
E: boxing.hayat@gmail.com
T: 040-262-901
Športni klub Bleščica
Ulica bratov učakar 28, 1000 Ljubljana
S: www.blescica-klub.si
E: blescica@blescica-klub.si
T: 040-628-128
Badminton klub Medvode
Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode
S: www.badmintonklubmedvode.si
E: bkmedvode@gmail.com
T: 040-357-128
Sabljaška zveza slovenije
Maistrova 16, 1240 Kamnik
S: www.sabljaska-zveza.si
E: barbarap@rfr.si
T: 041-770-447
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ČAROBNI DAN SO OMOGOČILI

POKROVITELJI

MEDIJSKI POKROVITELJI
slovenski katoliški tednik
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ISKRENO BI SE RADI ZAHVALILI
• Arboretumu Volčji Potok: g. Alešu Ocepku, gospe Meliti
Miš Strgar in vsem ostalim zaposlenim v Arboretumu, ki
nam že vrsto let stojijo ob strani pri izvedbi Čarobnega
dne;
• PGD Križ, PGD Radomlje in PGD Ihan za nesebično
prostovoljno pomoč in izposojo vseh miz ter klopi, brez
katerih Čarobnega dne ne bi bilo mogoče izpeljati.

Iz srca pa se zahvaljujemo tudi našim dolgoletnim
partnerjem in pokroviteljem, brez katerih naš dogodek
ne bi bil možen: torej, hvala! Hvala dragi finančni,
medijski in materialni pokrovitelji in partnerji! Ponosni
smo na sodelovanje z vami.

POSKRBIMO ZA VARNOST NAŠIH NAJMLAJŠIH
Ker vseh nezgod, ki se pripetijo zaradi otroške radovednosti
in razposajenosti, ne moremo preprečiti, je za brezskrbno
šolsko leto smiselno pravočasno poskrbeti tudi za nezgodno
zavarovanje.

ZAGOTOVITE SI DODATNO FINANČNO VARNOST

Nezgod in bolezni otrok in mladostnikov včasih žal ne moremo preprečiti,
lahko pa omilimo neželene finančne posledice. Za dodatno finančno
varnost lahko poskrbimo z Nezgodnim zavarovanjem za otroke Varuha
zdravja, Vzajemne, saj lahko z izplačano zavarovalnino pokrijemo
nepričakovane stroške zdravljenja in poskrbimo za prilagoditev življenjskih
pogojev, kar olajša življenje otroku in družini. Premislek o zagotavljanju
varnosti naših otrok naj bo na prvem mestu, saj lahko bistveno vpliva na
kakovost življenja naše družine.

IZKORISTITE DODATNE MOŽNOSTI ZAVAROVANJA

Zavarovanje Varuha zdravja, Vzajemne, je kombinacija zdravstvenega in
nezgodnega zavarovanja, s katerim bo imel vaš otrok v primeru nezgode
ali težje bolezni zagotovljeno celovito obravnavo. Njegove glavne
prednosti poleg dnevnega nadomestila zaradi nezgode vključujejo:
• kritje za primer nezgodne trajne invalidnosti,
• naraščajoče izplačilo v primeru trajne invalidnosti nad 50 odstotki in
• izplačilo zavarovalnine za nekatere težje bolezni.
Pri Varuhu zdravja, Vzajemni, so pripravili različne pakete zavarovanja, prilagojene
posamezni starostni skupini otrok in mladostnikov – višina letne premije se giblje od
10 do 56 evrov. Hitro in enostavno lahko zavarovanje sklenete v poslovalnicah Varuha
zdravja ali na brezplačni telefonski številki 080 20 60 in na spletni strani www.vzajemna.
si, kjer ob sklenitvi prejmete še 10-odstotni popust.

Med igro nogometa na šolskem
dvorišču je prišlo do trka med
dvema
sošolcema.
Tomaž
je tožil za bolečinami desne
roke. Bolečine se niso umirile,
opravljeno je bilo slikanje skeleta,
ki je pokazalo zlom kosti v zapestju
(abrupcija distalnega radiusa).
Na
podlagi
posredovane
dokumentacije je bilo urejeno
izplačilo zaradi zloma kosti in
trajne invalidnosti zaradi nezgode,
19
skupno v znesku 1.200 evrov.

OBIŠČ
ČAROB I ME NA
N
V DEŽE EM DNEVU
LI ZDRA
LIDLA! VKA

www.zdravko-lidl.si
preprosti
otroški recepti

Včlani se v Klub Zdravka Lidla
in prejmi:

nove
družabne igre

Simbolično
darilce

nove
ustvarjalne igre

Mesečni novičnik
z novimi kreativnimi
igrami

v deželi
zdravka lidla
te čaka:

čarobni tek
z Zdravkom Lidlom
športni poligon
poslikava obraza

www.zdravko-lidl.si
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