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uvodnik

Spomladansko čiščenje
Andreja Kosec, odgovorna urednica

Marec pripada zimi in pomladi, vendar pa je 
vsako leto bolj pomladen. Pusta zaradi prvot-
nega poslanstva, ki ga opravlja, ne potrebu-

jemo več; skoraj bi si marsikdo želel v novembru običaja, ki bi 
zimo priklical. A izmenjevanje segrevanja in ohlajanja Zemlje je 
po znanstveni teoriji popolnoma naravno, le da ljudje s svojim 
malomarnim odnosom do narave slabimo njeno sposobnost 
samoočiščevanja in revitaliziranja. Tarnanje in pritoževanje nis-
ta več na mestu. Visoka raven osveščanja in pozitivne akcije 
različnih društev ter naravovarstvenih organizacij nas opozar-
jajo na vsakem koraku. Prav zato tudi ne bi več smeli vztrajati 
pri splošni drži, da se nas posameznikov globalni problemi ne 
tičejo, češ da ne moremo vplivati. To ni res. Zelo je res, da vsak 
šteje in zares moramo vzeti vsako stvar, ki jo lahko spremeni-
mo pri sebi, pri svojem razmišljanju in vsakdanjem ravnanju 
do okolja. Najraje s prstom pokažemo na druge, sebe pa ne 
vidimo »nič delati« za izboljšanje. Slovenci sicer slovimo po 
čisti naravi pa tudi po prizadevanju k zdravemu življenjskemu 
slogu: Ljubljana je prva evropska Zero Waste prestolnica; na 
Bledu se lahko pohvalijo s prvim slovenskim hotelom, ki se 
je pridružil projektu Zero Waste turizem; vse več je občin, ki 
se odločajo biti skupnost brez odpadkov. Vendar pa se kljub 
vsem akcijam količina odpadkov na prebivalca povečuje. Vzrok 
temu vidijo Ekologi brez meja v izboljšanju vsesplošne blagi-
nje. Odnos do narave je del kulture naroda, kultura pa je priv-
zgojena. Mar torej z udobnim življenjem obratno sorazmerno 
niha tudi kultura? Nam gre predobro? 

Rešitev je v preprečevanju nastajanja odpadkov v lokalnih 
skupnostih. Pozitivna gesta je gotovo izmenjevalnica rabljenih 
stvari, ki hkrati vsaj malo osvetljuje problem potrošništva. Ugo-
tovimo, da je marsikaj starega še uporabno. Po raziskavah vsak 
od nas menda letno zavrže vsaj 10 kg uporabnih stvari. 

Vsako pomlad tudi Turistično društvo Naklo organizira čis-
tilno akcijo. Da pospravijo za drugimi. Če bi sprehajalci v gozd 
vsakič odšli z vrečko in pobrali smeti samo na svoji poti, se 
mogoče ne bi več zgražali nad fotografijami s kupi nabranih 
smeti. Če bi kupovali izdelke, ki niso trikrat zapakirani v različne 
embalaže, ne bi gledali ekoloških otokov, ki postajajo odla-
gališča, ne zbirališča. Tudi vas motijo dodatne vreče ob gos
podinjskih zabojnikih, za katere po novem vsi plačujemo do-
datne evre na položnici? Vsaka slaba praksa vodi v še slabšo. 
Pripadajmo ozaveščenim Zemljanom, saj vendarle dobesedno 
živimo od rastlih in živali! 

Pred kratkim me je kontaktirala vodja za stike z javnostmi 
iz društva Ekologi brez meja, ga. Katja Sreš, in me prosila za 
objavo plakata, ki osvešča in poziva h krčenju rabe plastičnih 
izdelkov. Kako naj odrečem nekaj, kar nas povezuje v skupnost 
dobro mislečih, pripravljenih kaj narediti za večjo kakovost 
življenja? Pripadati nekomu oz. nečemu (družini, soseski …) je 
osnovna človekova potreba, ki mora biti zadovoljena, da se 
človek razvija v duševno in socialno uravnovešeno bitje. Pripa-
dajmo torej ekološkim zanesenjakom in bodimo zgled ostalim! 
Začnimo v svojem gospodinjstvu, v sosedovem gozdu, na jav-
nih površinah in prireditvah. 

Ta številka glasila spada že v nov politični mandat in spomla-
dansko čiščenje je pometlo tudi z mojim mestom odgovorne 
urednice. Bilo mi je v veselje in izziv ustvariti časopis takšen, 
kot je, in ga urejati skupaj z vašim sodelovanjem. 

Zdaj pa že zrem v nove projekte – v aprilu bo izšla moja prva 
pesniška zbirka z naslovom Brbotanje k svetlobi. Če se bo kje 
še posebej »svetlikalo« – tam sem jaz.

Prispevke in fotografije za februarsko šte-
vilko  pošljite do srede, 8. maja 2019, na 
elek tronski  naslov:
glavna.pisarna@obcina-naklo.si. Besedi-
la opremite s fotografija mi v .jpg formatu, 
ki jih pošljite kot  samostojne datoteke (ne 
v Wordu) in jim pripišite spremno besedilo.
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Oddaja gradiva
Prispevki, prejeti po tem datumu, ne bodo 
objavljeni v tekoči številki. Besedila in fo-
tografije se pošiljajo na elektronski naslov  
glavna.pisarna@obcina-naklo.si s 
pripisom »za Glas občine Naklo«. Ure-
dništvo si pridržuje pra vico lektoriranja, 
krajšanja in prirejanja člankov glede na 
prostorske zmožnosti ter zavrnitve član-
kov z žaljivimi vsebinami in navedbami, 
ki niso v skladu z Zakonom o medijih. 
Rokopisi, zgoščenke, fotografije in drugi 
materiali se ne vračajo, razen na izrec-
no željo avtorja. Ano nimni in nepodpi-
sani članki ne bodo  objavljeni. Mnenja 
avtorjev prispevkov niso vedno mnenje 
uredništva.

Spoštovane, 
spoštovani!

Letošnja zima, ki bi ji težko rekli zima, 
je bila naši zimski službi, predvsem pa 
občinskemu proračunu, zelo prizanes-
ljiva. Kljub temu se je na Občini Naklo 
veliko dogajalo. V januarju so bile vse 
aktivnosti usmerjene v pripravo prora-
čuna za leto 2019. Konec meseca je bil 
proračun pripravljen in zadnjo sredo v 
januarju tudi sprejet. Vsem svetnikom 
novega občinskega sveta se zahvaljujem 
za soglasno podporo. Prepričan sem, 
da bomo z dobrim sodelovanjem v tem 
mandatu lahko naredili veliko dobrega 
za občino in občane. 

Konec januarja se je, na svojo željo, od 
nas poslovil direktor občinske uprave 
dr. Tomaž Pliberšek. Nove izzive je na-
šel bližje domu, na Občini Radenci. Na 
novem delovnem mestu mu želim veliko 
delovnih uspehov.

Pred dobrim tednom je zaživela pre-
novljena in posodobljena spletna stran. 
Stran je uporabnikom prijaznejša in 
enostavnejša. Dodali smo nove vsebine 
in nova področja. Poleg novic in podat-
kov o občini so dodani tudi vsi odloki in 
predpisi. Preko aplikacije na spletni stra-
ni je mogoče podajati pobude in vpraša-
nja. V digitalni obliki je mogoče oddajati 
vloge na tipiziranih obrazcih. Stran se 
še dopolnjuje in ureja, predvidevamo, 
da bo v dveh tednih dokončno urejena, 
zato vas prosimo za razumevanje.

Glede na to, da se zima, kakršna koli že 
je, poslavlja, smo se lotili priprave razpi-
sov. V zimskih počitnicah so bile že ure-
jene sanitarije v podbreški šoli. Začela se 
je gradnja dostopne ceste s komunalno 
infrastrukturo na območju industrijske 
cone. Prejšnji teden je bil objavljen jav-
ni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo 
druge faze obnove Glavne ceste. Na UE 
Kranj je vložena dokumentacija za izved-
bo kanalizacije na delu Podbrezij, in sicer 
območje med šolo, cerkvijo, kulturnim 
domom in križiščem pri Grmaču. V sklo-
pu gradnje kanalizacije bodo obnovlje-
ne tudi vse ostale komunalne naprave, 
vključno s pločnikom ob državni cesti. 
Ta pločnik bo žal v nekoliko okrnjeni 
izvedbi, pač skladno z zakupno pogod-
bo. Poleg navedenih projektov so bila 

že izvedena najnujnejša vzdrževalna na 
vodotokih, ki so bili poškodovani v je-
senskih neurjih. 

Poseben izziv predstavlja usoda nogo-
metnega igrišča. Družba Merkur nepre-
mičnine, d. d., ki upravlja z nepozidanimi 
nepremičninami na območju industrij-
ske cone, je vsa zemljišča, vključno z 
obema nogometnima igriščema, proda-
la novim investitorjem. Z vsemi smo se 
uspeli dogovoriti, da selitev nogometnih 
igrišč preložimo do konca letošnje no-
gometne sezone, to je do 1. julija. Skupaj 
z nogometnimi delavci se dogovarjamo 
za rešitve. Prav tako se intenzivno pogo-
varjamo z lastnikom potencialnih zem-
ljišč za prodajo oz. nakup. Računamo 
na najboljše v upanju, da bi vsaj igrišče 
z umetno travo že letos preselili na do-
končno lokacijo.

Na prenovljeni spletni strani je objav-
ljen že prvi razpis, namenjen kulturi. Va-
bimo vse, ki v občini delajo na področju 
kulture, da pregledajo razpis in se nanj 
prijavijo. Na področju športa bomo na 
seji občinskega sveta v sredo, 20. mar-
ca, sprejeli program dela, ki je osnova 
za izvedbo razpisa. Prav tako bo po prvi 
seji komisije za turizem objavljen razpis 
na področju turizma. Letos bo po dol-
gem času ponovno objavljen tudi razpis 
za sofinanciranje kmetijske dejavnosti. 
Spremljajte našo spletno stran in sledite 
razpisom.

V marcu praznujete žene in matere. 
Ob Vaših praznikih Vam želim prijetno 
praznovanje, vse najboljše in obilo zado-
voljstva.

Ivan Meglič, župan
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Najava javnih razpisov Občine Naklo
Obveščamo vas, da bodo do konca meseca marca na spletni 

strani Občine Naklo objavljeni naslednji javni razpisi:
 – javni razpis KULTURA 2019,
 – javni razpis ŠPORT 2019 in
 – javni razpis TURIZEM 2019.

Po sprejemu Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvo-
ja kmetijstva in podeželja v Občini Naklo za programsko ob-
dobje 2019–2020 pa bo objavljen tudi javni razpis za področje  
KMETIJSTVO 2019.

Spremljajte obvestila na spletni strani Občine Naklo! ・

pod črto

Na podlagi Odloka o priznanjih občine Naklo (UVG, št. 
61/2016) objavljam :

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ 
OBČINE NAKLO V LETU 2019

Pobudniki, oziroma predlagatelji za podelitev občinskih priz
nanj Občine Naklo so lahko občani, politične stranke, podjetja, 
zavodi, društva, ter druge organizacije in skupnosti iz območja 
občine Naklo. Predlagatelj samega sebe ne more predlagati za 
prejem občinskega priznanja.

KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ

Naziv častni občan Občine Naklo se podeli :
 - občanom Občine Naklo, drugim državljanom Republike Slo-
venije, kakor tudi državljanom tujih držav, ki imajo poseb ne 
zasluge na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, 
športa, ekologije, zaščite in reševanja in na drugih področjih 
človekove ustvarjalnosti, za izjemne dosežke, ki so pomemb-
ni za razvoj, dvig ugleda in promocijo občine Naklo.

 - Občina podeli največ en naziv častnega občana v posamez
nem mandatu.

Zlata plaketa Občine Naklo se podeli :
 - posamezniku za njegovo življenjsko delo ali več kot 25letno 
uspešno delo na področju sedanje občine Naklo za dosežene 
uspehe, s katerimi prispeva k ugledu in razvoju občine Naklo, 
skupinam občanov, društvom, podjetjem, zavodom in dru-
gim pravnim osebam za več kot 50letne uspehe in dosežke, 
s katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, druž-
benem ali drugem področju življenja in dela.

 - Občina podeli največ dve zlati plaketi v posameznem man-
datu.

Srebrna plaketa Občine Naklo se podeli:
 - posamezniku za njegovo več kot 15letno uspešno delo na 
področju sedanje občine Naklo za dosežene uspehe, s kate
rimi prispeva k ugledu in razvoju občine Naklo, 

 - skupinam občanov, društvom, podjetjem, zavodom in dru-
gim pravnim osebam za več kot 25letne uspehe

 - in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na gospodar-
skem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.

 - Občina podeli največ štiri srebrne plakete v posameznem 
mandatu.

Bronasta plaketa Občine Naklo se podeli:
 - posamezniku za njegovo več kot 5letno uspešno delo na 
področju sedanje občine Naklo, za dosežene uspehe, s kate

rimi prispeva k ugledu in razvoju občine Naklo,
 - skupinam občanov, društvom, podjetjem, zavodom in dru-
gim pravnim osebam za več kot 15letne uspehe in dosežke, 
s katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, druž-
benem ali drugem področju življenja in dela.

 - Občina podeli največ šest bronastih plaket v posameznem 
mandatu.

Priznanje Občine Naklo se podeli:
 - posamezniku, skupini občanov, društvom ali pravnim ose-
bam, kadar le ti s svojim delovanjem prispevajo k ohranitvi, 
zaščiti in zdravju človeških življenj, okolja in premože nja ozi-
roma izvršijo takšno dejanje, ki je z gospodarskega, družbe-
nega ali kulturno humanitarnega vidika ocenjeno kot pozitiv-
ni dosežek oziroma  kadar le ti s svojim izjemnim, en kratnim 
dosežkom na področju športa, kulture in drugimi dejanji pri-
spevajo k ugledu, razvoju in promociji Občine Naklo.

PODATKI, KI JIH MORA VSEBOVATI POBUDA OZIROMA 
PREDLOG

Pobudo oziroma predlog je potrebno podati pisno in mora 
vsebovati naslednje podatke :
 - ime in priimek ali naziv predlagatelja,
 - ime in priimek ali naziv predlaganega prejemnika priznanja 
ali njegove osnovne osebne podatke,

 - obrazložitev predloga za Častnega občana in Zlato plaketo 
Občine Naklo mora predlagatelj utemeljiti z največ 250 bese-
dami, za Srebrno plaketo Občine Naklo z največ 200 beseda-
mi, za Bronasto plaketo in Priznanje Občine Naklo pa z največ 
150 besedami,

 - morebitne dokumente, ki potrjujejo dejstva v dani obrazložit
vi predloga in

 - v primeru, da je predlagani prejemnik fizična oseba še soglas-
je za uporabo osebnih podatkov predlaganega prejemnika.

ROK ZA ODDAJO POBUDE OZIROMA PREDLOGA

Pobudniki, oziroma predlagatelji morajo pisne pobude ozi-
roma predloge poslati najkasneje do ponedeljka, 13. MAJA 
2019, na naslov: OBČINA NAKLO, Komisija za priznanja, 
Stara cesta 61, 4202 Naklo.

Številka: 0940001/2019
Datum: 20. 2. 2019

ŽUPAN OBČINE NAKLO
Ivan Meglič
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Delo operative Prostovoljnega  
gasilskega društva Naklo v letu 2018 
Zdravko Cankar GČ II., poveljnik PGD Naklo

Tudi v letu 2018 smo imeli gasilci veliko prostovoljnega dela na operativnem, preventivnem in orga-
nizacijskem področju. Opravljenih je bilo veliko prostovoljnih ur, veliko odrekanj, vse zato, da ste vi, 

naši občani, lahko mirni in da vedno lahko računate na našo pomoč in strokovnost. 

Rad bi Vam na kratko opisal delo in organiziranost našega 
gasilskega društva kot osrednje enote v občini Naklo ter po-
ročal o nekaterih aktivnostih, ki smo jih izvajali v lanskem letu.

Najprej o intervencijah
V letu 2018 smo intervenirali več kot dvaindvajsetkrat, veli-

ko dela smo imeli predvsem ob poplavah tako spomladi kot 
tudi jeseni – Bistrica, BC Naklo, Duplje, Strahinj, Žeje … Vsako 
leto je tudi zaznamovano s klici na pomoč v požarih – Dinos, 
Mercator, GGD Podbrezje, Duplje … Tudi sršeni so vedno večja 
nadloga za naše občane pa iskalne akcije, tokrat na območju 
Krvavca, podrta drevesa itd. Na intervencijah je skupaj v letu 
2018 sodelovalo 172 gasilcev, ki so opravili preko 400 ur. 

Vsako intervenciji jemljemo resno, preudarno, predvsem pa 
s trudimo pomagati v najkrajšem času in akcijo tudi uspešno 
zaključiti. Posebej sem vesel, da je še vedno izvoz prvega vozila 
pod 3 minute, kar je za nas prostovoljce izrednega pomena.

Vaje in izobraževanja
Vse vaje, ki jih gasilska zveza Naklo ima v svojem letnem 

programu, so bile izvedene. Še več, imeli smo kar nekaj de-
monstrativnih in izobraževalnih vaj, predvsem pa sem vesel, 
da smo v lanskem letu pričeli uvajati drugačne vaje – ne samo 
polivanje z vodo, ampak tudi evakuacija Dializnega centra, re-
ševanje z višin, vaja z vozli, temeljni postopki oživljanja itd.

Moram pa omeniti tudi to, da vsako vajo vodi eden izmed 
članov operative, bodisi namestnik podpoveljnika ali pomoč-
niki poveljnika, kar je izredno pomembno za pridobitev prakse 
ob vodenju intervencij.

Poleg usposabljanja na vajah so se trije člani udeležili uspo-
sabljanja na Igu in opravili specializacijo za gašenje notranjih 
požarov – modul A. Dva gasilca sta opravila tečaj za vodjo sku-
pine in napredovala v čin višji gasilec. Pet članov se je udeležilo 
usposabljanja za pridobitev specialnosti gasilec – bolničar, se-
dem članov pa se je udeležilo izobraževanja v organizaciji Am-
bulante nujne medicinske pomoči pod okriljem Zdravstvenega 
doma Kranj in opravilo tečaj za prvega posredovalca. Le tako 
bomo lahko v bodoče, ko pridobimo vso potrebno medicinsko 
opremo in ko bomo vključeni v sistem prvih posredovalcev, 
pomagali oz. posredovali tudi ob klicih na pomoč pri resnih 
zdravstvenih primerih (ureznine, zadušitve, kapi …).

Tekmovanja
V preteklem letu smo v kategoriji člani, imeli tako ekipo čla-

nov A in ekipo članov B elita. Z veseljem omenim, da sta na 
jesenskem občinskem tekmovanju obe ekipi osvojili 1. mesto.

SSVekipa (spajanje sesalnega voda) pod vodstvom tov. 
Gašperja je, kot že nekaj let zaporedoma, homogena in vsako 
leto boljša. Tako so v lanskem letu osvojili skupno 2. mesto v 
regiji. Udeležili smo se tekmovanja v streljanju s puško M 48 

na poligonu v Crngrobu in vseh ostalih tekmovanj. Z ekipami 
smo se udeležili  vseh tekmovanjih pod okriljem GZ Naklo, po-
magali pri organizaciji tekmovanj in ker imamo v svojih vrstah 
tudi gasilske sodnike, smo vedno poskrbeli tudi za korektno 
sojenje.

Predvsem naša mladina je vsako leto uspešnejša, dosegli so 
lepo število prvih mest, za kar gre zahvala njihovemu mentor-
ju, tov. Jožu in njegovim pomočnikom.

Zelo smo ponosni na naše najmlajše gasilce, saj se zaveda-
mo, da z dobrim delom, predvsem pa dobrim mentorstvom v 
prihodnje naši najmlajši lahko postanejo dobri gasilci.

Preventiva
V mesecu požarne varnosti kot tudi skozi celotno leto smo 

izvedli kar nekaj akcij: predstavitev opreme in vozil vrtcu OŠ 
Naklo, Walfdorski šoli Naklo, prikaz gašenja v OŠ Naklo, in-
štrukcije o pravilnem rokovanju z gasilniki za podjetja, prikaz 
pravilne uporabe gasilnikov za občane Jezerskega, v občini 
Naklo smo pregledali 293 hidrantov in našim občanom pre
gledali 241 gasilnikov.

Moram poudariti odlično delo našega servisa, ki ima vsako 
leto več dela in z moje strani iskrena hvala vsem fantom, ki 
opravljajo to delo.

Na področju preventive (brez servisne dejavnosti) je sodelo-
valo 15 gasilcev, ki so skupaj opravili preko 200 ur.

Redarstvo
Ko smo naprošeni za pomoč pri redarski službi, se vedno od-

zovemo in tako smo bili v letu 2018 prisotni na redarstvih ob 
raznih koncertih v BC Naklo, na veselicah v Pump parku Naklo, 
maturantskih plesih v Strahinju, raznih prireditvah, promocijah 
podjetij, paradah, procesijah, pustu in tekmah.

Skupaj je bilo dogodkov, ki so potrebovali redarje, preko 20. 
Pri tem je sodelovalo 98 gasilcev, ki so opravili preko 250 ur.

Požarne straže
Požarne straže smo izvajali na 15 različnih dogodkih, to so: 

koncerti, veselice, predvsem pa smo bili večkrat naprošeni s 
strani različnih podjetjih (Mercator, Merkur …), kjer smo izvajali 
požarne straže zaradi različnih servisnih in vzdrževalnih del v 
teh podjetjih.

Skupaj je na stražah sodelovalo 44 gasilcev, ki so opravili 
179 ur.

Ostale aktivnosti
Večkrat smo čistili ceste, predvsem, ko kmetje opravljajo 

spravila pridelkov. Zanimivo je tudi, da smo kmetom zalivali 
presuho silažo.

Udeležili smo se raznih občnih zborov gasilskih društev, tako 
v naši zvezi kot tudi drugje – Teharje, Kranj, Črenšovci, Kokrica, 
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GZ Kranj; pohod na Kriško je vsakoletno opravilo, ki se ga naši 
gasilci z veseljem udeležijo; pomoč pri Oratoriju je stalnica, 
vodne igre za OŠ Naklo se v poletnih mesecih prav priležejo, 
prikaz opreme Skavtskim organizacijam, na Florjanovo mašo v 
mesecu maju pride vsako leto več gasilcev, parade, slavnostne 
seje, gasilski kongres, proslave, predvsem pa so vedno dobro 
obiskane obletnice naših članov, žal pa se udeležimo tudi bolj 
žalostnih dogodkov, kot je poklon našim tovarišem na njihovi 
zadnji poti.

Preteklo leto je bilo operativno gledano zelo uspešno, pred-
vsem sem vesel, da so mladi gasilci vedno bolj aktivni, tako 
pripravniki in mladinci.

Tudi nakup opreme je vsako leto v večji meri v naši domeni. 
Pri letnem pregledu društev, ki ga opravi vodstvo Gasilske zve-
ze Naklo, smo zbrali lepo število točk in le tako dokazali, da je 
naše delo cenjeno in spoštovano.

Gospodarstvo
Če se na kratko dotaknem še dela na področju gospodar-

stva, moram omeniti, da vsako leto skrbimo za vzdrževanje 
naše opreme in naših objektov. Žal pa v lanskem letu pred-
vsem zaradi prezasedenosti izvajalca nismo uspeli izvesti naše 
večje investicije, in sicer izdelave sanacije in fasade na našem 
gasilskem domu. Ta dela se bodo izvedla v letošnjem letu.

Če ob zgoraj navedenih aktivnost seštejemo delo in ure, ki 
jih opravimo, lahko rečem, da smo v letu 2018 skupaj opra-
vili preko 2000 prostovoljnih ur! Tega brez zanesenjakov ne 
bi mogli uresničiti. Tudi brez prihodkov iz najemnin, servisa, 
dotacij, prispevkov ob koledarju in ostalih plačanih uslug, ki jih 
izvajamo, nikakor ne bi danes govorili o napredku in razvoju 
našega društva.

Naj se ob koncu poročila iskreno zahvalim našemu predsed
niku, članom vodstva operative, članom servisne dejavnosti, 
mladini, veteranom, članicam in članom PGD Naklo, pobiral-
cem prostovoljnih prispevkov, podjetjem, ki nas finančno pod-
pirajo, Občini Naklo, županu, svetnikom, sorodnim društvom, 
prijateljem in vsem, ki ste kakor koli prispevali ali pomagali 
našemu društvu.
V SLOGI JE MOČ!
Z GASILSKIM POZDRAVOM NA POMOČ! ・

Zahvala
Mirko Poličar 

Kar v nizu se včasih vrstijo naravne katastrofe (po-
žari, zamašitve odtočnih kanalov – kanalizacije), ki 
povzročajo uničenje in škodo premoženja na imetju 
stanovanjskih hiš ali gospodarskih poslopij. Tak pri-
mer je nastal v nedeljo, 10. 2. 2019, v Naklem na Stari 
cesti, ko se je zamašila kanalizacijska cev, na katero 
je priklopljenih pet stanovanjskih hiš (Erjavec, Križnar, 
Poličar, Uranič, Valant). Proti večeru je v kletni prostor 
stanovanjske hiše Poličar, ki ima najnižji priklop na ka-
nalizacijo, pričela vdirati fekalna odplaka in nujno je 
bilo potrebno, da je gospodar poklical tel. št. 112, na 
katero so se takoj odzvali vrli gasilci PGD Naklo in nu-
dili dvourni sanacijski ukrep izčrpavanja fekalnih od
plak iz jaškov kanalizacije. Gasilci niso mogli prebiti za-
mašitve kanalizacije, zato so poklicali dežurno službo 
Komunalnega podjetja Kranj, da je z vrtalno napravo 
delno odmašilo kanalizacijski kanal, dokončno rešitev 
odmašitve pa je opravila v prihodnjih dneh.

Za omenjeno pomoč naravne katastrofe se v imenu 
vseh omenjenih prizadetih strank zahvaljujem sana-
cijski ekipi Gasilskega društva Naklo, in sicer Zdrav-
ku Cankarju, poveljniku PGD Naklo in vodji sanacijske 
ekipe Tadeju Mohoriču, Janezu Voglarju, Anžetu Mali-
ju, Mitju Valentiču, Andreji Mlinarič, Franju Perkotu in 
Žigu Brezovšku za sanacijsko delo, ki so ga opravili, saj 
so bili prikrajšani tudi za čas nedeljskega družinskega 
popoldneva. 

Bodimo ponosni na vrle naše gasilce, da nam pris
kočijo na pomoč ob vseh težavah, ki nas doletijo, in 
nas rešujejo iz njih.

Prisrčna hvala!

Urejena, z obnovljenimi domačijami in 
kulturo prepletena vas, privabi turiste 
Damijan Janežič

Turistično društvo Naklo je v torek, 22. januarja, podelilo priznanja za najbolj urejene hiše in vrtove v 
Naklem in v sosednjih vaseh. 

Za balkonsko cvetje so jih prejele družine Rumež s Cegelni-
ce, Gale s Stare ceste v Naklem in Drinovec, po domače Čar-
manova iz Strahinja.

Za urejene vrtove so jih prejele družine Štilec s Cegelnice, 
Zaletelj iz Ulice Valentina Vodnika v Naklem, Zupan s Cegelnice 
in Kalan z Okroglega.

Za gorenjske nageljne sta jih prejeli družini Pavlin, po doma-
če Matijovčova iz Naklega, in Triler, po domače Boštjanova z 
Okroglega.

V kulturnem programu so nastopili Ljudski pevci Folklorne 
skupine Društva upokojencev iz Naklega s pesmimi Pod rož
nato planino, Rožic ne bom trgala in Vrtec ogradila bodem.

Predsednik Turističnega društva Naklo Aleš Kokalj je v na-
govoru izpostavil lansko petinpetdeseto obletnico delovanja 
društva in primerjal število gostov po desetletjih v Naklem. 
Povedal je še, da trenutno društvo šteje že 83 članov in šti-
ri častne člane. Zbrane je pozdravil tudi naklanski župan Ivan 
Meglič, ki je turizmu v občini Naklo zaželel boljše čase.
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Po končanem uradnem delu 
so igralci Loškega odra iz Škof
je Loke odigrali komedijo Šola 
za žene. Napisal jo je Jean – 
Baptiste Poquelin Moliere, reži-
ral pa Matija Milčinski.

2. februarja so se Damijan Ja-
nežič, David Podobnik, Gregor 
Jovan in Nik Mekiš iz Turistič-
nega društva Naklo udeležili 
sejma Natour Alpe Adria. Kljub 
skromnemu predstavitvene-
mu gradivu so obiskovalcem 
predstavljali vasi občine Naklo.

Damijan Janežič se je sejma 
na povabilo profesorice Tine Križnar in Biotehničnega centra 
Naklo udeležil tudi prvi dan, v sredo, 30. januarja, ko so srednje 
šole iz vse Slovenije predstavljale svoje domače kraje na 16. 
mednarodnem festivalu Več znanja za več turizma. Skupina di-
jakinj iz 3. letnika programa naravovarstveni tehnik Pia Golob, 
Nina Hafner, Maša Lesjak, Klementina Rakovec in Ana Teran 
so na temo turistični spominek mojega kraja izdelale namizno 
igro Potep po Naklem. Na spletni strani BC Naklo je mentorica 
Tina Križnar zapisala, da se igralci z zelo posebnimi figuricami 
sprehajajo po zemljevidu občine Naklo z vrisanimi naravnimi in 
kulturnimi znamenitostmi. Na poti jih doletijo različne prigode. 
Izhajale so iz naravovarstvene usmeritve in vključile Nakelsko 
Savo (sotočje rek Sava in Tržiška Bistrica), BC Naklo najbližje 
območje, zaščiteno z Naturo 2000. Z obveščanjem javnosti že-
lijo ljudem predstavljati varovanje vodnih habitatov. 

Tega dne je sejemsko dogajanje obiskala tudi Tamara Grilc iz 
ene turističnih agencij na Bledu. V pogovoru je povedala: »Ko 
sem pred nekaj leti delala izpit za slovensko turistično vodnico, 
sem dobila v praktičnem delu za vodenje relacijo Kranj–Ra-
dovljica. Seveda sem morala preštudirati tudi občino Naklo. 
Odkrila sem veliko zanimivosti, ki jih prej nisem poznala, doma 
sem namreč iz Kranjske Gore. Rečem vam, dajte iz tega kaj 
narediti. Imate manjše, doslej širšemu krogu ljudi še ne dovolj 
znane posebnosti, ki bi jih lahko, če boste delali s skupnimi 
močmi, predstavljali in tržili. Imate še Muzej mlinskih kamnov? 
To je že ena posebnost, ki je ne gre hraniti le zase. Še enkrat 
vam pravim, iz tega morate nekaj napraviti!«

Torej, tisti, ki se na turizem spoznajo, vidijo v vaseh občine 
Naklo turistični potencial. Na nas Naklancih pa je, da se dela 
lotimo, a najprej z metlo, škarjami in grabljami, takoj zatem pa 
z načrtovanjem turistične strategije in z izdelavo projektov za 

pridobitev evropskega denarja. 
Z znanjem in sodelovanjem se 
lahko doseže veliko!  

2. marca smo se zbrali na 56. 
občnem zboru društva. Pred-
sednik Aleš Kokalj je predstavil 
delo društva v preteklem letu 
in načrt dela za letošnje leto. 
Prireditev in predavanj je iz leta 
v leto več, česar so veseli Na-
klanci, ki se jih v velikem številu 
udeležujejo. Boris Podobnik je 
predstavil blagajniško poroči-
lo. Povedal je, da ima društvo 
celo nekaj več prihodkov kot 

odhodkov in da posluje pozitivno. Član društva Rado Vodenik 
je predlagal, da bi ob 111letnici zgraditve proge Kranj–Nak-
lo–Tržič v Naklo za občinski praznik ponovno pripeljal muzej-
ski vlak. Ker cena najema vlaka ni majhna, župan Ivan Meglič 
predlogu ni bil naklonjen. Član društva Damijan Janežič sem 
župana vprašal, kakšni so načrti glede predstavitvenega gra-
diva, ki ga v Naklem pogrešamo. Župan Ivan Meglič je pove-
dal, da je lansko leto v Naklem prenočilo že 30.000 gostov. 
Od vsakega gosta Občina Naklo dobi turistično takso. To je 
več kot dovolj sredstev za pripravo predstavitvenega gradiva 
v tiskani in spletni obliki. Potrjeni so bili novi organi društva. 
Turistično društvo Naklo je lansko leto štelo 71 članov in pet 
častnih članov.  

Tudi letošnjo pustno soboto, 2. marca, so člani Turističnega 
društva Naklo pripravili pustno prireditev, ki je odlično uspela. 
V sprevodu po ulicah Naklega se je sprehodilo več sto maškar, 
še več je bilo gledalcev. V goste smo povabili kurente in ora-
če iz Rogoznice pri Ptuju. Tako maškare kot obiskovalce smo 
postregli s čajem in krofom. Ob koncu prireditve pa je bilo  
žrebanje simboličnih nagrad. Izbrali smo tri najizvirnejše sku-
pine. To so bile zmaj, družina backa Jona in ježeva družina. 
Prejele so glavne nagrade. Občinstvo sta pozdravila župan 
Ivan Meglič in predstavnik kurentov. Prireditev je izzvenela v 
veselem vzdušju, kakor se za pustni čas spodobi.

9. marca smo člani društva in drugi Naklanci odšli na pol-
dnevni zgodovinsko obarvan izlet v Begunje na Gorenjskem. 
Ogledali smo si novi smučarski muzej v tovarni Elan, središče 
Begunj in muzej Ansambla bratov Avsenik. 

Tako kot že vrsto let smo tudi letošnje leto v Turističnem 
društvu Naklo začeli s predavanji. V januarju in februarju se jih 

Ljudski pevci Folklorne skupine Društva upokojencev Naklo. 
Fotografiral Damijan Janežič.

Nagrajenci z županom Ivanom Megličem in predsednikom 
turističnega društva Naklo Alešem Kokaljem. Fotografiral 
Damijan Janežič.

Maškare so napolnile Naklo. Fotografiral Damijan Janežič.
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je zvrstilo sedem. Turistični vodnik, Radovljičan Janez Pretnar, 
je predstavil Gruzijo, deželo na Kavkazu. Mojca in Janez Logar 
sta nas s kolesom popeljala ob reki Vltavi od avstrijske meje 
do Prage na Češkem. Kočevarka, dr. Petra Draškovič Pelc, nam 
je predstavila živalstvo, rastlinstvo in življenje na območju Ko-
čevske in Roga. Dušica Kunaver je pred slovenskim kulturnim 
praznikom obudila šege in običaje naših prednikov skozi celo 
leto. Med predstavitvijo smo zapeli nekaj slovenskih ljudskih 
pesmi. V njih se odseva duša slovenskega človeka. 

V drugem delu so nas predavatelji popeljali v svet. Tržičan 
Samo Miklič se je ustavil na severu črne celine, v Maroku. Je-
zerjan Matej Tonejec pa v Južni Ameriki, v Patagoniji. Tam sta 
namreč z dekletom kolesarila. Začela sta v Bariločah v Argen-
tini in se ustavila na Ognjeni zemlji. Posebej zanimiv je bil al-
pinist Tomaž Rotar iz Radovljice. Predstavil nam je pot, ki jo 
je moral opraviti, da se je povzpel na eno najtežje dostopnih 
gora, ki se dviga 8611 m visoko in je druga najvišja gora na 
svetu K2. Doslej so jo osvojili le štirje Slovenci. Zaradi zanima-
nja se je predavanje prestavilo v dvorano kulturnega Doma 
Janeza Filipiča, kjer se ga je udeležilo okrog sto poslušalcev.
Turistično društvo Naklo napoveduje

6. april – Več društev v Naklem pripravlja čistilno akcijo Očistimo 
Naklo. Dobimo se ob 8. uri pred kulturnim Domom Janeza Filipiča.

Več o prireditvah in predavanjih Turističnega društva Naklo 
lahko izveste na njihovi spletni strani. ・

Kinološko društvo Naklo

Tačke pomagačke iz KD Naklo
Metka Bartol in Irena Šeruga, foto: Tanja Hrkač

V našem društvu imamo poleg tekmovalnih skupin (agility, 
IPO) tudi dve skupini, ki delujeta povsem humanitarno. Bolj 
znani so reševalni psi, ki pomagajo ljudem v primeru zasutja 
s snegom, ob naravnih nesrečah, kot so potresi, zdrsi zemlje 
… Takšnih parov, ki aktivno delujejo, je v našem društvu šest. 

Manj znani pa so terapevtski psi, ki skupaj s svojimi vodniki 
pomagajo ljudem pri različnih oblikah rehabilitacije po nesre-
čah ali okrevanju od hude bolezni, razveseljujejo starostnike 
po domovih in jim pomagajo premagovati različne zdravstve-
ne težave, ki jih s seboj prinaša starost. Vedno so jih veseli 
tudi otroci v vrtcih, še posebej pa tisti, ki svoje dni preživljajo 
v varstvenodelovnih centrih. Velikokrat se pridružijo tudi ot-
rokom, ki imajo težave z branjem, saj skupaj veliko lažje pre-
magujejo naporno pot spoznavanja črk. Pod posebnimi pogoji 
pa so lahko prisotni tudi pri pouku, saj so otroci takrat veliko 
mirnejši in zbranejši.

Članice KD Naklo, ki so se pridružile Tačkam Pomagačkam, 
so Anica Flat s psom Bahom (pasme kavalir), Tanja Hrkač s 
psom Ašem (pasme cotton de tulear) in Irena Šeruga s psičko 
Kitty (pasme mali koder). Lani se jim je pridružila tudi Tina Bole 
s psom Bakom (pasme border coli), sicer tudi aktivna vodnica 
dveh psov reševalcev. 

V lanskem letu so 41krat obiskale osnovne šole, vrtce  
13krat, 44krat so razveseljevale starostnike v domovih sta-
rejših občanov, 4krat varovance varstvenih delovnih centrov, 
v Univerzitetnem rehabilitacijskem centru Soča so bile kar  
19krat, v knjižnicah 14krat, prireditev branje s psom so se 

udeležile 21krat, prav tako 
pa niso zamudile Parade uče-
nja v Kranju, Knjižnega sveta 
v Cankarjevem domu, akcije 
Očistimo okolje na Rašici, so-
delovale so s taborniki v Tivo-
liju in še kaj bi se našlo. 

Tačke Pomagačke so pros
tovoljno društvo, ki terapev-
tsko delo s pomočjo psov 
opravlja že v 126 različnih 
ustanovah po vsej Sloveni-
ji. Vodniki in psi so za delo 
ustrezno strokovno usposob-
ljeni, njihovo delo pa odli-
kujejo še prijaznost, toplina in iskrenost. Kosmatinci seveda 
prinašajo veliko več kot le navidezno prisotnost in prisrčnost, 
o čemer bi vedeli veliko povedati odzivi vseh, s katerimi se 
srečujejo. Njihovo delo je namreč namenjeno predvsem ose-
bam s posebnimi potrebami, ki jim družba mahajočega repka 
in vlažnega smrčka obogati pogosto monotono okolje in jim 
podžge iskrico veselja do življenja. 

Strokovno usposobljenost vodnikov in kinološko izurjenost 
svojih psov terapevtov člani Tačk pomagačk stalno nadgrajuje-
jo. Za njihovo strokovnost, pridnost in potrpežljivost, obogate-
no z dobro voljo in neusahljivo predanostjo, jim je Ministrstvo 
za zdravje Republike Slovenije izdalo izredno priznanje, tj. od-
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ločbi, s katerima jim podeljuje status humanitarne organiza-
cije in status društva, ki deluje v javnem interesu na področju 
zdrav stvenega varstva. 

Glede na to, da v današnjem zmaterializiranem svetu vsakdo 
bolj ali manj skrbi le zase, smo lahko zelo veseli, da imamo v 
svojih vrstah ljudi, ki povsem nesebično, prostovoljno razdaja-

jo sebe, svoj čas in svoje znanje za boljše življenje drugih. Kino-
loško društvo Naklo je ponosno nanje in jim za njihovo izredno 
uspešno delo v letu 2018 tudi čestita. Ne samo za pse, tudi za 
vodnike teh psov velja naslednja misel: »Pes ima v življenju en 
sam cilj: da podari svoje srce.« (J. R. Ackerley) ・

Presegli Podbrezje, Naklo, Slovenijo … in sami sebe  

Podbreška potica po svetu in domovini
Jernej Jeglič

Ni še minilo eno leto od prve predstavitve, pa so že osvojeni 
vsi slovenski vrhovi in mnogo tujih. Na najpomembnejšem ve-
likonočnem izboru na Gradu Otočec so Podbreške potice pre-
jele štiri zlate od petih, na najpomembnejšem božičnem izboru 
na Dvoru Jezeršek pa dve od treh. Na 2. Festivalu velikonočne 
potice je najbolje ocenjeno potico spekla Irena Zupan, na izbo-
ru Naj potica 2018 pa je najboljšo po oceni strokovne komisije 
spekla Barbara Pogačnik, najboljšo po oceni obiskovalcev pa 
Veronika Aljančič. Certificirane mojstrice peke Podbreške po-
tice so se februarja že prijavile na razpis Dobrote slovenskih 
kmetij 2019, ki bo maja na Ptuju.  

Odlične ocene zvenečih imen Slovenke kulinarične dediščine 
(prof. Janez Bogataj, Franci Jezeršek, Uroš Štefelin in Marlena 
Skvarča) so odmevale tudi v tujini. V septembru so našo izvor-
no slovensko sladico z nadevom iz suhih krhljev jabolk in hrušk 
viljamovk ter suhih tepk okušali  tudi evropski poslanci v Stras-
bourgu. Prispevek o Podbreški potici v mednarodni televizijski 
oddaji Slovenski magazin so si v novembru in decembru lahko 
ogledali gledalci v večini evropskih držav, v Kanadi in Ameriki 
ter v Avstraliji. Tudi RTV Slovenija je v osrednji oddaji na bo-
žični večer predstavila peko naše potice. V predbožični številki 

družinske revije Zarja je bila objavljena 3stranska reportaža o 
Podbreški potici. In še in še…

Naše mojstrice peke imajo zato s svojimi okusnimi poticami 
veliko povabil na vse pomembnejše kulturne dogodke. V de-
cembru je po naši potici zadišalo v ljubljanski knjigarni Konzor-
cij na predstavitvi dveh knjig prof. Janeza Bogataja (Slovenska 
potica – vseh sladic kraljica ter Slovenija – Kulturna dediščina 
na stičišču Alp, Mediterana, Panonske nižine in Balkana). Več 
kot štiristo obiskovalcev je v januarju v ljubljanski Operi na pri-
reditvi Ženska leta 2018 pohvalilo njeno harmoničnost arome 
in prijetnost vonja, teksturo, enakomerno razporejenost in de-
belino testa ter nadeva, gladkost skorje in značilno svetlo rjavo 
barvo.

Eden od letošnjih vrhuncev Podbreške potice pa bo zagoto-
vo slovensko velikonočno darilo papežu Frančišku, zaslužne-
mu papežu Benediktu in trinajstim drugim visokim vatikanskim 
dostojanstvenikom. Petnajst Podbreških potic bo tako na ve-
likonočno soboto romalo v Vatikan, kjer bodo ob sodelovanju  
slovenskega veleposlaništva na Svetem sedežu podarjene ose-
bam iz najvišje cerkvene hierarhije. ・

Delovanje Moto društva Oldteimer  
Naklo v zimskih mesecih 
Janez Legat, tajnik Moto društva Oldteimer Naklo

Prisrčen pozdrav vsem občankam in občanom občine Naklo! 
Čas beži z bliskoviti naglico, kajti pred nami je zopet organiza-
cija največje društvene, da ne rečem celo občinske prireditve, 
letos že 24. po vrsti – RAZSTAVA IN PARADA STARODOBNIKOV 
NAKLO 2019. V letošnjem letu smo se s sklepom upravnega 
odbora na željo mnogih udeležencev odločili, da prireditev 
podaljšamo še za dodatnih nekaj kilometrov. Ob koncu janu-
arja smo imeli tudi redni letni občni zbor društva, na katerem 
smo si okvirno začrtali zgoraj omenjeno traso letošnje parade. 
Sklenili smo tudi, da bomo ljubitelje starodobnikov večkrat v 
letu razveselili, saj smo mnenja, da moramo svoje jeklene ko-
njičke večkrat pokazati. Izražena je bila namreč želja po večjem 
številu društvenih vožnjah, ki jih bomo poizkušali realizirati. Za 
kaj takega namreč ne potrebujemo raznih dovoljenj upravnih 
organov, kot je to potrebno za prvomajsko parado. 

Preko dolgih zimskih dni in večerov smo svoje jeklene ko-

njičke kar se da temeljito nastavili za kakšno avanturo, ki bi jo 
moral vzdržati verjetno vsak dobro vzdrževan starodobnik. Se 
pa seveda zgodi, da jo včasih komu tudi kaj nepredvidenega 
zagode in posledično na poti obstane. Vendar je bojazen od-
več, saj na začelju parade vozi tudi vlečna služba ali po domače 
»šlep štanga«, ki pripelje vsakega nazaj na startno mesto ne 
glede na naravo okvare. Največja želja organizacijskega od-
bora je seveda lepo vreme. V kolikor nam bo to naklonjeno, 
si želimo večjega števila motoristov, ki seveda naredijo večji 
čar kot na primer kopica »na pol starih avtomobilov«. Zave-
dati pa se moramo, da udeležba na prireditvi seveda ni tako 
poceni, saj ne zajema samo stroškov startnine. Preko zimskih 
mesecev je namreč potreben obisk kakšnega sejma z oldti-
mersko tematiko. Takšnih sejmov pa v naši ljubi domovini žal 
ni veliko, če pa že so, pa so v zelo majhnem obsegu, zato je 
potrebno obiskati kakšnega v tujini, kar pa seveda stane. Ena-



10

iz naše srenje

Glas občine Naklo  marec 2019

ko je tudi pri organizaciji naše prireditve. Vse se začne in konča 
pri denarju. Samo društvo komaj še zmore zadovoljiti potrebe 
upravnih organov, pri katerih smo glede na zakonodajo prisi-
ljeni zaprositi za razna dovoljenja, ki pa žal po večini primerov 
niso zastonj oziroma so celo iz leta v leto dražja. Posledično 
smo z lansko organizacijo pristali v rdečih številkah. No, pa naj 
ne zveni, da samo »jamramo«. V organizacijskem odboru smo 
izredno optimistični in upamo, da se bo vse izteklo tako, kot se 
mora in kot se je že v preteklih letih. Seveda je pomembneje, 

da se komu kaj nepredvidljivega ne zgodi in da se nazaj na 
prireditveni prostor vsi vrnemo brez prask bodisi na voznikih 
bodisi na njihovih vozilih.

V imenu organizacijskega odbora se že v naprej zahvaljujemo 
dosedanjim in morebiti tudi novim donatorjem, brez katerih si 
tako obsežne prireditve ne bi mogli niti zamisliti, kaj šele izpeljati. 

Ob koncu naj še povabimo predrage občanke in občane, da 
si v čim večjem številu ogledate prvomajsko prireditev, kajti tudi 
tokrat obljubljamo, da bo fletno. Nasvidenje do 1. maja 2019. ・

86. občni zbor Čebelarskega društva Naklo
Tatjana Gričar, tajnica društva

Na občnem zboru Čebelarskega društva Naklo smo obrav-
navali in sprejeli poročila o delu ter načrt dela za leto 2019. 
Veseli smo, da se je občnega zbora udeležil novi župan, Ivan 
Meglič. Skupaj s predsednikom, Janezom Pivkom, sta podelila 
tudi priznanja dolgoletnim članom, in sicer so jih prejeli: 

PRIZNANJA ANTONA JANŠE TRETJE STOPNJE SO PREJELI 
čebelarji, ki so tudi člani Čebelarskega društva Naklo več kot 
deset let:
• ČUK METKA IZ ZGORNJIH DUPELJ
• DEBELJAK SIMON IZ SREDNJE VASI PRI ŠENČURJU
• GRIČAR JOŽE IZ GOBOVC
• KOŠNJEK FRANCKA IZ CEGELNICE
• UMEK MARTIN IZ BISTRICE PRI TRŽIČU

PRIZNANJA ANTONA JANŠE DRUGE STOPNJE SO PREJELI 
čebelarji, ki so tudi člani Čebelarskega društva Naklo več kot 
dvajset let:
• BEČAN ALOJZ IZ STRAHINJA

• ČUK RAJKO IZ ZGORNJIH DUPELJ
• KUHAR TONE S POLICE PRI NAKLEM

Izvolili smo novega predsednika, Janeza Markiča. Dosedanji 
zaslužni predsednik Janez Pivk je društvo vodil dobrih trideset 
let, kar je častitljivo obdobje in brez njega Čebelarsko društvo 

MDI, Medobčinsko društvo invalidov Kranj, deluje na območ
ju občin Cerklje, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Kranj in Naklo. In-
validi občine Naklo se lahko v društvo invalidov Naklo vpišejo 
v Kranju na Trgu Prešernove brigade 10 (to je na Primskovem 
za Boltezom, 100 metrov) vsak torek in četrtek od 15. do 17. 
ure ali na telefon 04 203 433 ali pri poverjenici za občino Nak-
lo, Nežki Hribar, na telefon 031 716 310. 

Člani invalidov imajo možnosti vodenih izletov, druženja, 
udeležbe na raznih delavnicah in športnih aktivnostih, mož-

nosti uveljavljanja različnih popustov, koriščenja kapacitet 
ZDIS Ljubljana, oprostitve turistične takse v Sloveniji (na Hr-
vaškem le invalidi s 70 % invalidnostjo) in še druge ugodnosti. 

Za vpis v društvo potrebujete le odločbo o potrjeni invalidno-
sti ZDISa Ljubljana. Cena članarine je 12 EUR/leto in 3 EUR stro-
ški vpisa. Lahko pa naše društvo tudi podprete in ste podporni 
član društva, tako imate podobne ugodnosti kot redni člani. Le-
tna članarina za podporne člane stane 14 EUR in 1 EUR za vpis.

Z veseljem Vas sprejmemo v naše društvo! ・

Vpis v društvo invalidov
Nežka Hribar
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Naklo zagotovo ne bi bilo to, kar je. Pivk je sam izrazil željo po 
zamenjavi v tej funkciji, vendar bo še naprej aktivno sodeloval 
pri dejavnostih društva. 

Vedno več ljudi se zaveda pomena čebel pri opraševanju 
rastlin, sadnega drevja in ostalih kultur ter s tem povezane-
ga povečanja donosa pridelkov. V letošnjem letu si bomo 
prizadevali za ozaveščanje naših občanov in tudi širše, o po-
membnosti sajenja medovitih rastlin. Že v vrtu lahko posadimo 
rastline: meta, žajbelj, materina dušica, rožmarin, bazilika, kraš
ki šetraj, šentjanževka, poprova meta, sončnice, vrtni ognjič, 

vijolice, lesnata potonika … So odlična »hrana« za čebele, nam 
pa pomagajo oblikovati lepe in raznobarvne vrtove. Spodbu-
jajmo sebe in naše bližnje, da bomo zasadili in zasejali čim več 
medovitih rastlin. 

Pomagamo lahko tudi tako, da med kupujemo pri domačem 
čebelarju. Običajno čebelarji svoje čebelice vzdržujejo iz lju-
bezni do njih in do narave. Z nakupom medu in ostalih čebeljih 
pridelkov mu pomagamo, da še naprej lahko skrbi za čebelji 
zarod, sebi pa zagotovimo kakovosten izdelek. ・

Pred vrati nova izmenjevalnica  
»PODARIM – DOBIM«
Andreja Plut in Darja Jošt

Pomlad je letos hitro potrkala na vrata in v naših omarah ter 
kleteh se je zagotovo spet nabralo nekaj stvari, ki jih ne potre-
bujemo več. Da bi ta oblačila, obutev ali drugi uporabni pred-
meti spet lahko nekomu služili, je tukaj vabilo na pomladan-
sko izmenjevalnico »Podarim – dobim«. Preberite si spodnje 
vabilo, v katerem so vse informacije o  izmenjevalnici, ki bo v 
soboto, 23. marca, od 15.00 do 18.00 v Domu Janeza Filipiča v 
Naklem. Res lepo povabljeni!

Za lažjo odločitev pa še nekaj utrinkov udeležencev jesenske 
izmenjevalnice »Podarimdobim«:

Darja (organizatorka): Rada pomagam pri projektih, ki so do-
brodelno naravnani, zato se z velikim veseljem vključim v or-
ganizacijo izmenjevalnice. Pomembno se mi zdi, da v današnji 
potrošniški družbi spodbujam kulturo dajanja, ponovne upo-
rabe in zmernosti. Kaj je lepšega kot to, da nekdo, ki ima pre-
sežek, to ponudi drugim, kdor ima potrebo, pa lahko vzame, 
kar je ponujeno. Ni nujno, da vzame zase. Mogoče se najde 
kaj za koga od sorodnikov, sosedov ali drugih znancev. Eden 
najbogatejših sadov izmenjevalnice so tudi odnosi, ki se med 
pripravo in samo izmenjevalnico stkejo med nami. S svojim 
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zgledom pa želim predvsem svojim otrokom privzgojiti zavest, 
da je zastonjsko darovanje – v obliki časa ali materialnih dobrin 
– nekaj, kar osrečuje.

Lucija (5 let): »Podarim – dobim je super. Tja nesem kakšno 
svojo igračko, ki jo podarim, in najdem novo zase.« 

Elizabeta (9 let): »Akcije Podarim – dobim se veselim, ker je 
tam vedno veliko otrok, s katerimi se na igrišču pri domu igra-
mo, rišemo s kredami, se vozimo s skiroji …«

Andreja K. (udeleženka, 32 let): »Izmenjevalnica v Naklem 
ima svojo posebno vrednost v tem, da organizatorji že pred 
našim prihodom poskrbijo, da je urejen tako prostor kot tudi 
oblačila za izmenjavo. Vse je sortirano in lepo zloženo po kup-
čkih. Veliko oblačil je zelo dobro ohranjenih in to je spodbuda 
za druge obiskovalce, da tudi sami prinesemo od doma čim 
bolj uporabne in ohranjene stvari. Pohvale vsem, ki pomagajo 
pri tem dogodku.«

Majda Rupar (sodelavka Župnijske Karitas Kranj):
»Župnijska Karitas Kranj ima svoje prostore v starem mestnem 

jedru Kranja, kjer nas delo opravlja deset stalnih pros tovoljcev. 
Naš osnovni cilj je pomagati bližnjemu, ne glede na versko pri-
padnost ali kakršno koli drugo osebno okoliščino. Oskrbujemo 
tudi pomoči potrebne iz okolice Kranja. Prejemniki so dojenčki, 
otroci, ženske in moški. K nam prihajajo brezdomci, delavci, ki 
so ostali brez službe, ter ljudje iz varne hiše. Dnevno razdelimo 
270 paketov hrane. Veseli smo vsake stvari, ki jo dobimo: ohra-
njena in čista oblačila, nepoškodovane tehnične stvari, otroško 
opremo, nepokvarljivo hrano, zvezke ...

Z veseljem smo sprejeli sodelovanje s prostovoljci akcije 
»Podarim – dobim« iz Nakla. Vse zbrane stvari, ki ne najdejo 
novega lastnika na izmenjevalnici, odpeljemo v naše prostore. 
Za vse so naši prejemniki zelo hvaležni.« ・

Dogodek, ki zbliža in poveže vaščane

Jaslice v naravnem okolju že četrto leto
Milenka Jekovec

Dnevi pred božičem so kratki in natrpani. Opravki, nakupi, 
hitenje, kot da bi se bližal konec in ne novi načrti ali vsaj na-
daljevanje življenja, ki gre svojo pot, ne oziraje se na naše za-
obljube. In ob koncu decembra, ko je naša katoliška dežela 
posejana z jaslicami, saj so jaslice simbolni spomin Jezusovega 
rojstva, ljudje prihajajo v Dolenjo vas. Ogledujejo si pokrajino 
pod skalami. Pokrajina je letos pokrita z lubjem. Na njem je 
položena sveta družina, ovčke. 

Točen začetek jaslic je nejasen. Prva znana upodobitev pa 
sega v leto 1223, ko je sv. Frančišek Asiški v Italiji obhajal bo-
žični večer v votlini nad vasjo. V Slovenijo so tradicijo jaslic 
najverjetneje prinesli jezuiti. V nekaterih deželah jaslice pos-
tavljajo na podlago peska, ki spominja na puščavo, pri nas pa 
je podlaga običajno gozdni mah in drevesno lubje. 

Slišim misel, ki me prešine – Res, ni se nam treba bati, samo 
živeti je treba, pošteno do sebe in pošteno do drugih.

Hvala vsem, ki ste pripravili prizorišče, poskrbeli za tople 
napitke in sladke prigrizke, predvsem pa omogočili prijetno 
druženje in iskreno upam, da tudi od nas, nastopajočih, dobili 
kakšno  besedo in spomin, ki ju boste ponesli s seboj do nas-
lednjega srečanja. ・

Duplje, sobota 2. marec ob 14.00 uri.
Preko 130 maškar je sodelovalo na pustnem sprevodu, ki 

so ga organizirali prizadevni člani TVD Partizan Duplje. Ob 
spremstvu domačega gasilskega društva jih je pot tokrat vo-
dila skozi Zgornje Duplje. Lepo vreme je popestrilo raznolikost 
in izvirnost predstavljenih mask. Štiričlanska žirija pa je imela 
veliko dela, da je  med vsemi izbrala najboljše.

Ob pomoči donatorjev je organizator pripravil bogate na-
grade za vse sodelujoče. Vsak je dobil tudi krof in pomarančo. 
Ostali obiskovalci so bili postreženi s kuhanim vinom. Med nji-
mi je bil tudi župan Ivan Meglič, s katerim je med prireditvijo 
tekla sproščena debata.

Vabljeni na Rokovnjaški tek, ki bo že v nedeljo, 14. aprila ob 
14.30 uri. ・

Pustni sprevod v Dupljah 
Bojan Klančnik, predsednik TVD Partizan Duplje
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kulturni odmev

Praznik knjig v naklanski knjižnici

Otvoritev novih prostorov Krajevne 
knjižnice Naklo
mag. Helena Krmpl Nikač, bibliotekarka MKK

2. aprila 2019 – na dan knjige – bo svečana otvoritev novih prostorov Krajevne knjižnice Naklo, in sicer 
ob 18. uri v šotoru športnega centra Naklo.

Po kulturnem programu, ki ga bodo izvedli učenci Osnovne 
šole Naklo in Waldorfske šole, bo ogled prostorov knjižnice. 
Vabljeni v čim večjem številu.

Mednarodna zveza za mladinsko književnost IBBY (Interna-
tional Board on Books for Young People) je 2. april, rojstni dan 
Hansa Christiana Andersena, proglasila za mednarodni dan 
knjig za otroke. Letošnjo poslanico ob praznovanju je napisal 
litovski otroški pisatelj in ilustrator Kęstutis Kasparavičius. 

Knjige nam pomagajo, da ne hitimo
»Mudi se mi! … Nimam časa! … Adijo! ...« Takšnih vzklikov 

dandanes najbrž ne slišimo samo v Litvi, ki leži v samem središ-
ču Evrope, temveč še marsikje po svetu. Pogosto nas tudi prepri-
čujejo, da živimo v stoletju informacijskega preobilja, v stoletju, 
ko sta naglica in hitenje neizbežna.

A zgodi se, da v roke vzameš knjigo in začutiš, kako je lahko 
tudi drugače. Knjige imajo namreč čudovito lastnost – poma-
gajo nam, da ne hitimo. Ko listaš po knjigi in se mirno zatopiš 
v njeno vsebino, te na lepem ni več strah, da bi vse neopaženo 
zdrvelo mimo tebe. Tedaj spoznaš, da se ti ni treba brezglavo 
mučiti z nepomembnimi opravili. V knjigi vse poteka tiho in po 
natančnem redu. Morda je tako tudi zato, ker so strani v njej 
označene s številkami in ker med listanjem nežno in pomirjujoče 
šelestijo. V knjigi se dogodki iz preteklosti brez težav srečujejo z 
dogodki, ki se šele bodo zgodili.

Knjižni svet je široko odprt, resničnost v njem je poljubno 
prepletena z izmišljotino in domišljijo. Včasih se niti ne zavedaš 
več, ali si v knjigi ali v življenju opazil, kako čudovite so kaplje 
snega, ki se tali na strehi, in da jerebikove jagode niso le lepe, 
temveč tudi grenke. Kdo ve, ali si v resnici ležal sredi poletja na 
travi, nato pa prekrižanih nog gledal oblake, plavajoče po nebu, 
ali pa si o tem samo bral v knjigi.

Knjige nam pomagajo, da ne hitimo, knjige nas učijo opazo-
vanja, knjige nas vabijo, pravzaprav nas kar silijo, da sedemo. 
Najpogosteje jih namreč beremo sede, in sicer tako, da jih polo-
žimo na mizo ali na kolena, mar ne?

Ali si morda tudi ti med branjem opazil nekaj nenavadnega, 
namreč da tudi knjiga strmi vate? Da, da, tudi knjige znajo brati! 
Berejo ti s čela, z obrvi, iz tvojih dvignjenih ali spuščenih kotičkov 
ustnic, še najraje pa berejo iz tvojih oči. Po očeh namreč prepoz-
najo, ali… No, saj veš, kaj!

Knjigi na tvojih kolenih gotovo ni dolgčas. Tisti, ki bere, naj bo 
otrok ali odrasel, je vendar že sam po sebi mnogo zanimivejši 
od tistega, ki se knjigo boji prijeti v roke in ki kar naprej hiti, saj 
nima časa, da bi se usedel in se razgledal okoli sebe.

Ob mednarodnem dnevu knjig za otroke zaželimo drug dru-
gemu čim več zanimivih knjig. Pa tudi, da bi se še sami zdeli 
knjigam čim bolj zanimivi!

Kęstutis Kasparavičius ・

Občinska prireditev v počastitev  
kulturnega praznika
Daca Perne

Kadar se sprašujemo, in okoli kulturnega praznika je to po-
gosto, kaj je to kultura, bi se lahko reklo, da ne pozna meja, da 
je to nekaj lepega in dobrega za vse, kot je to lahko pesem, 
ples, zgodba, slika, nasmeh, lepa beseda, spomin, spoštova-
nje, tradicija, druženje. Ja, ravno druženje je bilo tisto lepo v 
dvorani kulturnega doma v Podbrezjah, ki je bila premajhna za 
vse, ki so hoteli biti zraven, ko smo na pot pospremili novo 
monografijo pisateljice Mimi Malenšek ob njenem stotem 

rojstnem dnevu. In ker se je rodila natanko 70 let po Pre-
šernovi smrti, ki je hkrati dan za kulturni praznik, smo se-
veda dogodek prepletli z mislijo na oba literarna umetnika 
in pomembna Slovenca.

Brez avorice monografije, književnice Alenke Puhar, ki zna 
povedati duhovito in iskrivo, je pač mojstrica misli in bese-
de, dogodek ne bi imel toliko vsebine. Namenili smo ji vlogo 
slavnostne govornice. Kot novinarka pa tudi prijateljica Mimi  
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Malenšek, je pripovedovala o njenem obsežnem opusu pa o 
tem, kako je začela povojno pisateljsko življenje s poezijo. Te 
pesmi, ki so razodevale žalost, skrb in obup zaradi opustošenja, 
ki ga je videla okoli sebe, je skrila in ni nikdar dala vedeti, da 
obstajajo, saj bi obveljale za sovražno propagando in bi vodile 
v zapor. Tudi sicer je Malenškova življenjske preizkušnje znala 
prenesti neverjetno pokončno in modro, ne da bi krivila kogar-
koli. Njena drža bi bila lahko zgled marsikomu in morda gradivo 
psihologom. Alenka Puhar je povedala, da je imela rada romane 
in povesti, pisala je tudi pesmi in igre, scenarije in dnevnike, 
pravzaprav je znala napisati kar koli, a najbolj od vsega so jo pri-
tegovale zgodbe, ki so ji prišle na pot in jo vabile. Knjiga njene 
pomladi je bila Marija Taborska, kot zadnja pri devetdesetih 
pa Ko dozori jerebika. Vmes pa je šla skozi vojne vihre v 
deželo lepšega jutri, v pisateljski klub, med epske širjave in 
dolge ceste, ki so značilne tudi za slog pisateljice Mimi Ma-
lenšek, ki je botroval neverjetno obsežnim številom strani 
predvsem biografskih in vojnih romanov, za katere je ved-
no dobivala najboljše recenzije. Vanje je vložila veliko svoje 
srčne energije, tudi izjemno voljo po izobraževanju, in to so 
bralci začutili. Od otroških let, ko ji je oče bral najpreprostejše 
Prešernove pesmi in nenazadnje njenega pomenljivega datuma 
rojstva, povezanega z datumom njegovega slovesa, se je navze-
la velikega občudovanja Prešernove poezije. Z njim, ki je postala 
dodatna vez, jo je vezal tudi Kranj, ki se je tako močno dotaknil 
pesnika. Svojo prevzetost je izrazila s Črtomirom in Bogomilo, 
čez nekaj let pa še s Pesnikovim nokturnom.

Program po scenariju Jožefa Perneta so oblikovali: Otroš
ki pevski zbor PŠ Podbrezje, ki je po himni zapel še tri pesmi: O, 
Vrba! z vokalistom Blažem Tepušem, Deželo branja in Srečo na 
vrvici. Vse pod taktirko Jane Lamberšek Starbek in ob sprem-
ljavi pianistke Maje Ovsenik.

Odlična mlada voditelja Sara Kidan in Peter Grašič sta 
predstavila ustvarjalce in povezala točke med seboj ter brala 
odlomka iz monografije. Z uvodnim nagovorom je predsedni-
ca KD Tabor Daca Perne pozdravila posebne goste v nabito 
polni dvorani in se spominjala druženja s pisateljico Mimi Ma-
lenšek.

Veseli smo bili obetavnega nagovora župana Ivana Megliča, 
ki je spregovoril prazniku na pot in med drugim pohvalil delo 
podbreških kulturnikov. Svoja dva prispevka v monografiji sta 
predstavila tudi pesnik Milan Debeljak in knjižničar Tone Strlič. 

Za konec pa sta za največji aplavz poskrbela sama Mimi 
Malenšek, ki ji je glas in stas posodila izjemna Tina Primo-
žič, in France Prešeren, ki ga je zaigral Marko Kavčič. Za-
pletla sta se v pogovor, pravzaprav v stičišče njunih dveh 
del: pesnikovega Krsta pri Savici in pisateljičinega Črto-
mira in Bogomile. Lepoti prireditvi je veliko dodalo dobro 
ozvočenje in osvetlitev, za kar je poskrbel Damir Rapič.

Verjamemo, da je monografija, v kateri so pisateljičine fo-
tografije zamrznile čas, najlepša zahvala Mimi Malenšek, ki je 
tako odlično znala ubesediti čas v svojih neponovljivih delih. ・

kulturni odmev

Pogled na prizorišči v dvorani

Tina Primožič v vlogi Mimi Malenšek in Marko Kavčič v 
vlogi Franceta Prešerna

Pri KD Tabor je izšla monografija  
pisateljice Mimi Malenšek
Daca Perne

Dve monografiji ženskih predstavnic iz cikla znameniti Podbrežani v skupnem kovčku

Kulturno društvo Tabor Podbrezje je ob kulturnem prazniku 
izdalo že drugo monografijo, ki je knjiga dvojčica tisti izpred 
treh let. Za obe monografiji, slikarke Ivane Kobilca in pisateljice 
Mimi Malenšek, je izdelan skupen kovček, ki je lahko res lepo 
reprezentančno darilo in poklon obema umetnicama, ki sta 
močno zaznamovali Podbrezje in slovenski kulturni prostor.

Monografijo z naslovom Videla sem svet in življenje, slikarke 
Ivane Kobilca smo pripravljali skupaj z avtorico dr. Lidijo Tavčar 
iz NG, monografijo z naslovom V vročem soncu vonj pelina, 
pisateljice Mimi Malenšek pa z avtorico, književnico Alenko 
Puhar. Umetniško vrednost je obema dodala oblikovalka Eva 
Remškar.



marec 2019  Glas občine Naklo 15

Slikarkina monogra-
fija je izšla leta 2016 
ob 90letnici njene 
smrti, pisateljičina pa 
leta 2019 ob 100let
nici njenega rojstva.

Na zadnji strani 
monografije je zapis: 
Mimi Malenšek se kot 
slovenska pisateljica 
uvršča med pisatelje 
z največjim opusom 
ustvarjenih in preve-
denih del. Njen anali-
tičen, raziskovalen in 
discipliniran pristop 
se odraža v vseh nje-
nih biografskih roma-
nih. Pisala je kulturno 
zgodovino vseh plasti 
in odstirala dogajanja velikih Slovencev, med katere sodi tudi 
sama. Blizu štirideset je njenih knjižnih naslovov in okoli 
trideset del je tudi prevedla. Kot se je pred leti označila 
sama, je bila  neke vrste deloholik, ko je pozno ponoči ure 
dolgo brskala, odkrivala, premetavala in zbirala gradiva, kar jo 
je osrečevalo. Vnaprej določeni vzorci in pogled na lik le z ene 
strani so se ji upirali. Človek sam na sebi, v svojih mejnih situa-
cijah, v odločitvah, ciljih, namenih, v veselju in žalosti, jo je za-
nimal. Po letu 1950 je začutila potrebo, da svojim sodobnikom 
sporoči nekaj globljega. Rada je rekla, da ni iskala snovi, ampak 
je snov poiskala njo. Morda se je to zgodilo že pri štirinajstih, 
ko je začela pisati povest Pesem polja in si za praznovanje 
90. rojstnega dne omislila svoje zadnje delo. 

Prvo povest je pisala v svoji »čumnati« v Podbrezjah, iz katere 
je imela prelep razgled na niz gora in širna gorenjska polja, zad-
nje delo pa je nastajalo v stanovanju na Prulah, ko ji je nočno 
družbo delala cerkvena ura in je bilo njeno poznavanje življenja 
že polno globin in širjav. 

Lahko bi rekli, da je njena plodna pisateljska kariera poleg 
talenta zahtevala tudi precej nenavadno biografijo. Njeno not-
ranje zadovoljstvo je bilo, da je za svoj slovenski narod ne-
kaj naredila, saj mu je hotela dati več samozavesti in notranje 
moči. Uresničilo se ji je, saj so številne naklade obsežnih del 
vedno takoj pošle. Njena najzvestejša prijatelja sta bila Francka 

Golob in Anton Vodnik, učitelja slovnice prof. Niko Kuret in 
Finžgarjeva šola pa sta bila dovolj, da njenih del skoraj ni bilo 
potrebno lektorirati.

Mimi Malenšek je vsa obsežnejša dela napisala na pisalni 
stroj, na prvega, ki je bil moževo darilo, in drugega, ki je zdaj v 
spominski sobi. Noben od njiju ni imel računalniške tipke briši 
in samo predstavljamo si lahko, kako je pisateljica ustvarjala 
tako obširna dela, čemur se je že močno čudila njena prija-
teljica in pesnica Neža Maurer. Oboje je vodila roka, njo pa 
misel skrbne, vztrajne, studiozne in poštene pisateljice, ki je 
močno obogatila slovensko kulturno krajino. Lani je bila leta 
posvečena Cankarju, letos bo Vodniku, a naša podbreška bo 
posvečena njej, ki je pisala tudi iz notranje potrebe, kot opisu-
jeta zadnji dve kitici najnovejše pesmi našega pesnika Milana 
Debeljaka. 

Nič lepšega ni, kot kar v srcu igra,  
ob tem je vse zemeljsko bledo,
ni večje slasti, kakor misel Duha 
objeti, preliti v besedo.    

Kdor nosi človeštvu nebeško zlato,
v resnico, v lepoto oblečen,
pa če mu je bridko in krutohudo, 
je vendar izpolnjen, je srečen.

V monografiji je na notranjem sprednjem ovitku zapisanih 
njenih  6 citatov, med katerimi se najde tisti, ki je zapisan na 
stebru spomenika in se glasi »Domačega kruha nikdar ne po-
zabiš«. Manjka le še eden njenih lepših, ki govori o ljubezni do 
domovine: »Kot medaljon je naša domovina. Medaljon pa se 
nosi na srcu.« Njene najljubše besede pa so komaj vidno izpi-
sane pod naslov in podpis na ovitku; te so svetloba, vodovje, 
veter, drevesa, daljave, bližina, minevanje, vprašljivost, iskanje, 
ranljivost, slepilo, resničnost. To je deset besed, ki jih je pisa-
teljica sama izbrala kot najbolj nepogrešljive, najljubše, najbolj 
zanjo značilne.

Književnica Alenka Puhar je avtorica okoli 70 strani v mo-
nografiji, ostalih nekaj več kot 30 strani pa so zapolnili pri-
spevki prijateljev (Berte Golob, Neža Maurer, Niko Grafenauer,  

Alenka Puhar ob portretu Mimi Ma-
lenšek in njenih citatih

Obe monografiji z dodanim kovčkom-ovitkom

kulturni odmev
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Janez Janša, Meta Kušar, Mira Šparovec Uršič) in Podbrežanov 
(Milan Debeljak, Stane Mihelič, Tone Strlič, Marta Frantar, Na-
taša Kne, Daca Perne, Jožef Perne), ki jih je urednik povabil 
k sodelovanju. Tako je monografija o pisateljici tudi nekoliko 
podbreška, ker je bila tudi ona tako naša. Profesorica Berta 
Golob je celo naslovila svoj prispevek z besedami Njena Vrača-
nja. In res se je vračala v njej ljube Podbrezje, tokrat že šestič, 

je poudaril urednik Jožef Perne. Prvič kot dojenčica, drugič na 
stara leta med podbreške kulturnike, tretjič v očetov grob, če-
trtič na spomenik, petič v svojo spominsko sobo in zdaj šestič 
v monografijo, ki je bogata tudi s slikovnim gradivom, ko so 
fotografije pisateljice zamrznile čas, ki ga je z besedami tako 
lepo znala naslikati. ・

kulturni odmev

Podkuca na Prešernovem sejmu
Martina Poklukar

V petek, 8. 2. 2019, se nas je šest parov odrasle folklorne 
skupine Podkuca odpravilo na Prešernov semenj v Kranj. Na 
prizorišče dogajanja smo prišli uro in pol prej in s folklornimi 
kostumi ponesli ljudi za več kot sto let v preteklost. V centru 
starega Kranja je v množici vladalo prešerno vzdušje in marsi-
kateri fotograf je ujel naše obleke v objektiv. S prav posebnim 
žarom v očeh pa so nas gledali otroci, saj so mnogi prvič imeli 
priložnost videti, kako so bili ljudje nekoč oblečeni. 

Ob praznikih si ljudje navadno zaželimo veliko zdravja, zado-
voljstva in sreče. Slednje se skriva tudi v imenu naše folklorne 

skupine Podkuca, saj naj bi podkve prinašale srečo. V starem 
mestnem jedru smo srečali kurente, ki imajo svoje domova-
nje na Štajerskem. Sami smo se razglasili za »gorenjske kuren-
te«, saj je tudi naše glavno poslanstvo prinašati srečo. Množici 
zbranih ljudi smo zaplesali splet gorenjskih plesov in jim v igri 
prikazali mladeniča, ki se od začetka zaman trudi osvojiti čedno 
dekle, a seveda mu na koncu to uspe. Plesalci smo se vsekakor 
imeli zelo lepo in če smo vsaj enemu obiskovalcu polepšali dan, 
je bil naš cilj dosežen. ・

KD Tabor Podbrezje

Naborek Prešernovih pesmi in odlomki 
romana Pesnikov nokturno pisateljice 
Mimi Malenšek
Milenka Jekovec

Mogla umreti ni stara Sibila,
de so prinesli ji z doma prsti;
ena se tebi je želja spolnila:
v zemlji domači de truplo leži.

(F. Prešeren, V spomin Andreja Smoleta)

»Vedeli so vsi okrog njega in tudi sam je vedel, da je to posled-
nje žarenje sveče, ki se je použila sama v sebi in bo ugasnila. Bil 
je pripravljen na to. Glej, je pomislil, nikoli ni bilo reda v mojem 
življenju, zdaj pa je vse na svojem mestu. In se je nasmehnil. In 
pomislil je tudi, kako se navsezadnje vsa nasprotja ne izravnajo 
med seboj, pač pa se zlijejo v celoto, ki ji pravimo življenje.

Osmega februarja zjutraj se je zbudil, ko je bil zunaj že svetel 
dan. Do njega so prihajali glasovi

prebujenega mesta, tu zgoraj pa so vsi še spali, utrujeni od 
dolgega bedenja pri njem prejšnji večer. Katra tudi. Ni je hotel 
buditi. Tiho je ležal v postelji, poslušal urne korake in klice otrok, 
ki se jim je mudilo v šolo, gledal v okno, mislil, da je zdaj že daljši 
dan in da ni več daleč pomlad.

Umrl je z jutranjo svetlobo v očeh.« (Odlomek iz romana Pes
nikov nokturno)

Prišli smo pod lipo v Dolenji vasi, tokrat že deveto. Naš skro-
men prostor okoli drevesa, katerega veje so še vse gole in črne 

štrlele nekam gor proti oblakom, ki so se kopičili in grozili, da 
se vsak trenutek vlije iz njih. Mogoče pa le ne bo tako hudo, saj 
do sedaj nam je bilo nebo vedno vsaj malo naklonjeno. Držav-
ni praznik, 8. februar, smo praznovali med tednom, 6. februarja 
smo imeli v našem kulturnem domu v Podbrezjah občinsko 
proslavo v ta namen. A našemu pesniku smo se želeli ob nje-
govi 170. obletnici smrti pokloniti še na naš način. Malo pred 
prireditvijo sem nastopajočim pošiljala zadnja SMS sporočila, 
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naj s seboj vzamejo dežnike, kajti če bo deževalo, bomo pa 
»pod marelami« izpeljali zamišljeno.

Zamišljenega pa ni bilo malo, saj se je na isti dan, se pravi  
8. februarja leta 1849, ko je naš poet zapustil ta svet, čez 70 let, 
leta 1919, rodila naša sovaščanka, slovenska pisateljica Mimi 
Malenšek. Dve obletnici torej, 170 let od Prešernove smrti in 
100 let od rojstva Malenškove. In Mimi Malenšek je napisala 
roman Pesnikov nokturno, v katerem popisuje zadnje mese-
ce pesnikovega življenja. Prešeren jih je preživljal zelo bolan v 
Kranju, kjer je tudi pokopan. Vsi poznamo Prešernov gaj, kjer 
za obzidjem, kmalu za vrati na vzhodni strani gaja, počiva naš 
poet. Breze mu delajo družbo in še preden popolnoma ozele-
nijo, se prične petje ptic od zgodnjih juter, do sončnega zaho-
da, ko zadnji zažgolijo kosi.

Prešeren in Malenškova torej. Prešernove pesmi, med njimi 
odlomki iz romana Pesnikov nokturno.

Pesnikove pesmi kot naborek, ki krasi utrujeno, odhajajočo, 
a nadvse žlahtno in izredno subtilno tkanino romana Pesnikov 
nokturno.

Skupina, ki se je lotila »zamišljenega programa«, je štela 
dvaindvajset nastopajočih. Mlada Katarina Jekovec nam je kot 
prva zaigrala himno na prečno flavto. Naučila se je je pred ne-
kaj dnevi, sama, po posluhu. S tem je odprla žuborenje besed, 
misli in verzov pod lipo. Svit Tavčar je zaigral na piščal, Pia Dri-
novec in Štefan Grašič pa sta glasbeni krog popestrila vsak s 
svojo harmoniko. Ko pa so odložili glasbene inštrumente, so 
postali še recitatorji. Anica Hvasti, Milena Vovko in vsakoletni 
Prešeren Tone Strlič so se pomešali med mlade in prispevali 
k medgeneracijskemu sodelovanju. Sodelovali so še študent 
Peter Grašič, študentka Ema Grašič, gimnazijka Nika Drinovec, 
učenci devetega razreda Maj Tavčar, Nina Drinovec in Sara Ki-
dan, učenca sedmega razreda Mark Sajovic in Gal Mihelič ter 
mlajši Ema Mihelič in Sara Sajovic. Letos so se skupini pridružili 
še Val Mihelič, Nika Klančar in Lara Drinovec.

Za izvajanje smo imeli pravzaprav vse: Prešernov portret, 
cvetje pred njim, ozvočenje, klopi za obiskovalce, topel čaj, 
sladke dobrote in fotografa. Imeli pa smo tudi dežnike, ker je 
začelo deževati.

Sprva je pršilo, potem se je pa vlilo. Imeli smo pa tudi novi-
narja, ki se je prikazal nenadoma in ki ga nismo vabili mi. Gos-
pod je bil zvedav in je napisal o našem izvajanju zelo korekten, 
celo pohvalen prispevek in ga objavil na svoji FB strani. Ni nas 
poznal, čeprav se že nekaj let pojavljamo na različnih priredit
vah kot člani KD Tabor Podbrezje. Res pa je, da nimamo potre-
be po izpostavljanju in hvalisanju, kar pa je v današnjem času 
očitno nujno potrebno. Radi imamo svoj kraj in ljudi, ki tukaj 
živijo. S kulturnim izvajanjem jim mogoče polepšamo kakšen 
dan, kakšno minuto. Skozi pesem, glasbo, besedo, igro in sli-
ko se lepoto umetnosti dotakne nas in tistih, ki nas poslušajo, 
gledajo, začutijo. ・

kulturni odmev

Tomo Zupan – veliki prešernoslovec
Damijan Janežič 

Kulturno umetniško 
društvo LIK Naklo vsa-
ko leto predstavi enega 
pomembnih Naklancev. 
Konec lanskega leta je ob 
predlanski 70letnici smrti 
in 180letnici rojstva letos 
prišel na vrsto prešer-
noslovec Tomo Zupan.

Avtor dokumentarnega 
dela razstave, raziskova-
lec krajevne zgodovine in 
biografij pomembnih Na-
klancev Damijan Janežič, 
se je vprašal: »Kdo pa je 
bil Tomo Zupan?« Večina 
Naklancev ve, da imamo 
v Naklem po njem po-
imenovano ulico in da na 
Okroglem stoji vila Toma 

Zupana, kamor vsako poletje prihajajo slepi in slabovidni pa 
tudi njihovi gostje. Kaj več pa ne. 

Tomo Zupan, Prešernov sorodnik, je za današnji čas po-
memben kot prešernoslovec, saj nam je ohranil več pesnikovih 
predmetov, danes razstavljenih kot muzejski eksponati v Pre-
šernovi hiši v Kranju, sicer pa v lasti Narodnega muzeja. Iz prve 
roke, od pesnikove najmlajše sestre Lenke in njegovih prijate-
ljev, je o Prešernu poizvedel vse, kar se je dalo, nato pa zapisal 
in izdal v knjižici z naslovom Kako Lenka Prešernova svojega 
brata, pesnika popisuje.

V svojem času je bil pomemben še na mnogih drugih pod-
ročjih. Dvaindvajset let je bil predsednik narodnoobramb-
ne šolske Družbe sv. Cirila in Metoda, ki je skrbela, da se je 
v osnovnih šolah v narodnostno mešanih delih Slovenije oh-
ranjal slovenski jezik. Bil je profesor verouka in slovenskega 
jezika na gimnaziji v Ljubljani in v Kranju. Ob tem pa je bil še 
vodja cerkvenega dijaškega zavoda Alojzijevišče, odličen, do-
sleden in napreden vzgojitelj, kulturni delavec, pisatelj, ure-
dnik, pridigar, rodoslovec ... Za neumorno delo je prejel prizna-
nja ljub ljanskega škofa, dveh papežev, avstrijskega cesarja in  

Tomo Zupan (1839, v Smokuču – 
1937, na Okroglem pri Naklem). 
Fotografiral Davorin Rovšek, 
arhiv ZDSS Slovenije.
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jugoslovanskega kralja. V Naklem je bil ob devetdesetletnici 
leta 1929 proglašen za častnega občana.

Pred upokojitvijo je na Okroglem pri Naklem dal pozidati 
vilo in gospodarsko poslopje. Vilo je poimenoval Vila Domo-
vina. V oporoki je nepremično premoženje zapustil Društvu 
slepih v Ljubljani. Danes z njim upravlja Zveza društev slepih in 
slabovidnih Slovenije. Imel je dve sobi in pol veliko knjižnico, ki 
jo je podaril Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Pre-
šernov muzej je v oporoki zapustil Narodnemu muzeju.

S prijateljskimi poznanstvi je pripomogel, da je bila leta 1914 
v Naklem ustanovljena popolna pošta.  

Jesenice, kjer bo v Občinski knjižnici Jesenice postavljena do 
15. marca. 

19. marca pa bo že novo odprtje razstave v Mestni knjižnici 
Kranj, kjer bo ostala do 15. maja. Jeseni bo potovala v Knjižnico 

Avtor dokumentarnega dela razstave Damijan Janežič in 
Anja Konjar. Fotografiral Marjan Ciglič.

Na odprtju razstave, 18. decembra 2018, sta Zupanove spo-
mine in spomine njegovih prijateljev interpretirala Žiga in Anja 
Konjar.

V slikarskem delu razstave sta sodelovali slikarki Alojzija 
Murn, ki je naslikala Zupanov portret, in Mija Šubic Kramarič s 
slikama okroglanske cerkve in oltarja v kapelici Zupanove vile. 
S svojimi deli – vilo in mlinom sta sodelovali učenki iz sekcije 
Mladi talenti Lana Pivk in Klara Koncilja. 

V kulturnem programu sta nastopila citrarka Vida Učakar in 
kitarist Jaka Florjančič.

Razstava je bila odprta do konca leta. V sredo, 2. januarja 
2019, ob 17. uri pa sem življenje in delo Toma Zupana s poseb-
no prezentacijo obširno predstavil.  

Razstavo so si poleg Naklancev ogledali tudi obiskoval-
ci iz Podbrezij, Dupelj, Kranja, Radovljice, Žirovnice, Tržiča in 
vodstvo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Za ogled 
razstave sta si vzela čas tudi tržiška častna občanka Jožica Ko-
der in naklanski občinski svetnik Drago Goričan. 

Razstava se je nato hitro odpravila na pot. V petek, 1. feb
ruarja, je že bila postavljena v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici, 
rojstni občini Toma Zupana. V organizaciji Občinske knjižnice 
Jesenice, Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica in KUD LIK 
Naklo sem Žirovničanom predstavil projekcijo fotografij, življe-
nje in delo Toma Zupana. Sodelovali sta slikarki Alojzija Murn 
z Zupanovim portretom in Mija Šubic Kramarič s sliko oltarja v 
kapelici Zupanove vile. Žirovničani so bili zadovoljni z osvežit
vijo spomina o Tomu Zupanu, kajti od Zupanove smrti je mi-
nilo že več kot osemdeset let. V tem času so odšli tudi njihovi 
starši, ki so o Zupanu vedeli več. Vodja in urednica oddelka za 
domoznanstvo v jeseniški knjižnici Nataša Kokošinek je inter-
pretirala Zupanove spomine in spomine njegovih prijateljev. 
Po končani predstavitvi je razstava s Kokošinekovo odšla na 

Slikarka in predsednica KUD LIK Naklo Alojzija Murn ob 
portretu Toma Zupana, ki ga je naslikala, in častna občanka 
Tržiča Jožica Koder. Desno slika oltarja v kapelici Zupanove 
vile. Akvarel je naslikala slikarka Mija Šubic Kramarič.  
Fotografiral Damijan Janežič.

Antona Tomaža Linharta v Radovljico. V tem času bo v prosto-
rih KD Sotočje predavanje s projekcijo Zupanovih fotografij in 
drugega gradiva. Preden bo za stalno postavljena v vili Toma 
Zupana na Okroglem, bo na ogled še v Knjižnici slepih in sla-
bovidnih Minke Skaberne v Ljubljani. 

Razstavo so denarno ali materialno podprli Tiskarna knjigo-
veznica Radovljica s podarjenim tiskom plakatov, Zveza druš
tev slepih in slabovidnih Slovenije in Občina Naklo. Turistično 
društvo Naklo je pomagalo pri denarni založitvi oblikovanja 
razstave. 

Zahvaljujem se profesorici Ljubi Brajnik in Alojziji Murn za 
strokovno pomoč pri oblikovanju besedila.  

Pri postrežbi v Naklem sta s pečenimi dobrotami sodelovali 
avtorica recepta Nuša Konc iz Podrebri z naklanskim klobas
nim zavitkom, avtorica recepta Alojzija Murn z naklansko po-
tico, Maruša Žibert s Pivke pa je po starem receptu spekla na-
klansko pito. ・

Domoznanski večer v Čopovi hiši v Žirovnici, posvečen 
Tomu Zupanu ob 180. obletnici njegovega rojstva.  
Fotografiral Matjaž Koman, ZTK Žirovnica.

kulturni odmev
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Pregledna razstava v Pavlinovi galeriji

Mladi talenti 2016–2018
Alojzija Murn, Predsednica KUD LIK Naklo

Januarja 2016 sem kot 
predsednica KUD LIK Naklo 
(takrat se je društvo ime-
novalo še Likovno društvo 
Naklo) zbrala skupino mla-
dih – predvsem osnovno-
šolcev višjih razredov OŠ 
Naklo, ki so pod imenom 
Mladi talenti v okviru naše-
ga društva začeli z rednimi 
likovnimi delavnicami. Prvo 
leto društva še nimajo pravi-
ce do sofinanciranja in sem 
zatorej celotne stroške eno-
letnega delovanja društva 
krila jaz. Na žalost pa tudi drugo leto (2017) likovne delavnice 
še niso bile predvidene za občinsko sofinanciranje (za razliko 
od plesnih, folklornih, pevskih ali gledaliških). Pa čeprav je šlo 
za otroke naše osnovne šole. Vendar smo kljub temu nadalje-
vali z delom, nekajkrat okrepljeni tudi z zunanjimi strokovnimi 
mentorji.

Prva delavnica je bila realizirana že januarja 2016. Začeli smo 
z risanjem geometrijskih teles – kocke, kvadra, krogle, valja in 
stožca, saj je to znanje podlaga za risanje drugih predmetov, 
tudi človeške figure in portreta. Nato smo se lotili z akrilnimi 
barvami na mala platna slikati tihožitja po raznih razstavljenih 
predmetih in posodah, pri čemer nam je bil za vzgled italijanski 
mojster tihožitij Giorgio Morandi. Učenci so se poleg ostalega 
morali odločiti za primeren prenos motiva na dani format plat-
na. Delali smo tudi vaje v mešanju barv in pri tem spoznavali 
določene zakonitosti. 

Lotili smo se poslikave lesenih pladnjev, kakršni so običajno 
namenjeni za strežbo. Z naslikanimi cvetličnimi motivi so se ti 
pladnji spremenili v prave slike, ki so jih obiskovalci Pavlinove 
galerije takoj ob vstopu v prostor zagledali obešene na steni. 
Zanimiv motiv in izziv so bile podobe živobarvnih rib na malih 
platnih ter izdelava lastnega profila s pomočjo izrezovanja sil-
huete iz črnega papirja.

Šopek je hvaležen motiv in zato smo se hitro odločili zanj, 
sveže cvetje pa smo dobili v Biotehniškem centru Naklo. Tudi 
jesenske barve buč različnih oblik so prav lepo zasijale na plat-
nih. Slaščice so bile prav poseben motiv za delavnico, pri kateri 

je kot mentor sodeloval štu-
dent Akademije za likovno 
umetnost in oblikovanje Jan 
Novak. V ta namen sem med 
drugim kupila celo torto, ki 
je po končani slikarski de-
lavnici seveda hitro izpolnila 
svoje glavno poslanstvo.

Najvidnejše in najšte-
vilčnejše slike na najdaljši 
steni galerije so bile posve-
čene potici in modelom za 
potice, kjer nam je bila za 
model sveže pečena potica. 
Takrat je bila namreč javnosti 

že poznana naklanska potica, znana pa je bila tudi novica o 
začetku postopka  evropske zaščite slovenske potice. Na prvi 
pogled malo nenavadne, a lepe slike na temo potice so učenci 
slikali z akrilnimi barvami na platna 30 x 40 cm. Slikali so z 
debelejšimi nanosi s slikarsko lopatico. Ta nov način slikanja, 
pospremljen z nekaj osnovami likovne teorije ter fotografi-
jami primerov slik znanih slikarjev, je mladim talentom učin-
kovito predstavila akademska slikarka dr. Mitrovićeva v dveh 
zapored nih triurnih delavnicah. 

Tudi drugi aktualni dogodki in priložnosti v zvezi s kulturno 
dediščino, obletnicami ipd.  so bili tema naših likovnih delavnic, 
saj želimo z določenimi vsebinami predstaviti tudi pomembna 
dejstva o lastnem kraju in lastni deželi, predvsem z vidika kul-
turne dediščine. Tako so leta 2017 ob 300letnici smrti zname-
nitega zdravnika ruskega carja in plemiča dr. Gregorja Voglarja 
nastale čudovite slike figur plemičev. Poudarek je bil na razkoš
nih nošah iz obdobja zrelega baroka, saj je podobno oblečen 
hodil nekoč tudi naš znameniti rojak dr. Voglar. Delavnica, kjer 
je bil poleg mene mentor tudi Jan Novak, je učencem posre-
dovala ne samo dodatno likovno znanje, temveč na nevsiljiv 
način tudi zavedanje o pomembni osebnosti in nekaj predstave 
o plemiški oblačilni kulturi na prelomu 17. in 18. stoletja. Te sli-
ke so bile prikazane in pohvaljene tudi na naši dokumentarno 
slikarski razstavi o dr. Gregorju Voglarju ob občinskem prazniku 
l. 2017 v Naklem, v avli Gorenjskega glasa, nato v Komunalnem 
podjetju Kranj in lani v Občinskem muzeju Šenčur.

Ob prvem svetovnem dnevu čebel smo lani šli v muzejski 
vagon na nekdanji železniški postaji v Naklem in v tem malo 
drugačnem ambientu na mala platna slikali motive čebel na 
cvetovih. Slikali smo z oljnimi barvami, saj je prav, da učenci 
vsaj malo poskusijo in občutijo tudi posebnost slikanja s temi 
barvami. Najbolj temeljito pa smo se posvetili slikanju panj-
skih končnic, ki so slovenska posebnost. Poleg znanih starih 
motivov smo na nove lesene deščice primernih dimenzij nas-
likali tudi nekaj povsem novega. To je bil prizor cesarja Franca 
Jožefa pri mizi, postreženega s kranjsko klobaso v naklanski 
gostilni. Kar precej takih končnic je bilo izdelanih in seveda 
razstavljenih! Motiv je že postal tipičen in že služi kot lep na-
klanski spominek v obliki manjšega magnetka.

kulturni odmev
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Proti koncu lanskega leta so se učenci pod mentorstvom 
Biserke Komac, akademske oblikovalke in mojstrice slikanja v 
tehniki akvarela, začeli seznanjati tudi s to tehniko, kar se bo še 
v kratkem nadaljevalo. Letos pa nameravamo poleg slikarskih 
nalog nekaj časa posvetiti tudi fotografiji. In ročnim delom po 
izbiri – v poštev pride vezenje (ki je lahko likovna tehnika ali 
obujanje kulturne dediščine, kjer imamo že izbrano tematiko), 
kvačkanje (oblikovane figurice ali uporabnega predmeta) in ši-
vanje enostavnejšega predmeta. Včasih so se veščine ročnih 
del poučevale v šoli, zdaj pa že dolgo ne več. Sicer se je pa tudi 
pouk likovne umetnosti osnovnošolcem v zadnjih letih skrčil. 
Če bi še koga zanimala ročna dela, naj se nam kar priključi! 

Razstavo omenjenih del, ki so nastala v triletnem sodelo-
vanju z mladimi, smo odprli 10. januarja v Pavlinovi galeriji v 
Domu Janeza Filipiča. Oba prostora galerije sta gostila prese-
netljivo lepo razstavo mladih ustvarjalcev. Število vseh del je 
bilo tolikšno, da je zmanjkalo prostora za prikaz vseh! 

Na odprtju razstave sem omenila pomen vizualne pismenos ti 
v sodobnem času, ko ljudje več kot 80 odstotkov zaznav spre-
jemamo skozi vid. Danes vizualne komunikacije prevladujejo 
nad besednimi (verbalnimi). Mladi se torej morajo znajti ne 
samo pri razumevanju pomena in interpretaciji videnega, tem-
več jim je vse bolj potrebno tudi znanje lastnega oblikovanja in 
posredovanja vizualnih sporočil. Tu pa so zelo koristne likovne 
veščine, ki jih posameznik obvlada. Znano je, da likovna vzgoja 
in likovno izobraževanje močno spodbujata razvoj izražanja pri 
otroku. Ta z lastnim likovnim ustvarjanjem pridobiva večjo in 
raznolikejšo moč izražanja, kar mu v življenju zagotovo koristi.

S tem v zvezi je zanimivo omeniti, da motiviranost učencev 
za likovni pouk začne v višjih razredih upadati, saj spontanost, 

veselje in igrivost, ki je značilna za mlajše učence, polagoma iz-
ginja in potrebno jim je bolj zavestno delo, morda na sorodnih 
področjih. Lahko pa rečemo, da sta do sedaj kar dve učenki 
iz skupine Mladi talenti za srednješolsko izobraževanje izbrali 
likovno usmeritev in tudi v bodoče kaže, da bo kdo od zadnje 
skupine izbral(a) srednjo šolo z likovnimi vsebinami (srednja 
šola za oblikovanje, grafična srednja šola ali umetniška gim-
nazija).

Zahvaljujem se vsem dosedanjim učenkam in učencem,  
njihovim staršem in starim staršem za prijetno sodelovanje. 
Upam, da bo marsikatera lepa slika z razstave dobila zdaj svoje 
mesto na domači steni Katarine, Ane F., Nikite, Eme, Tjaše, Bri-
ne, Lee, Lane, Ane I., Tine, Aljaža, Urbana, Martina, Klare, Nike, 
Tilke in Ane S. ・

kulturni odmev

Od naklanskih zgodb do naklanskih jedi  
Damijan Janežič

V manjšem prostoru Pavlinove galerije je bil obenem z 
razstavo o pomembnem Naklancu Tomu Zupanu – velikem 
prešernoslovcu v drugi polovici decembra na ogled izbor ča-
sopisnih prispevkov o naklanski gastronomiji. V enem od njih 
je Naklo postavljeno ob bok pomembnim gorenjskim turistič-
nim krajem, kot sta Kranjska gora in Bled. 

Še dobro se spominjamo lanske nepričakovano dobro obis
kane prireditve o cesarjevem postanku v naklanski gostilni 
(zgodba je zapisana v knjigi Mojstrovine s kranjsko klobaso). 
Poleg moje fotografije cesarja pri jedi kranjske klobase s te 
predstave so bili na ogled celostranski časopisni prispevki iz 
Gorenjskega glasa in Slovenskih novic in za Naklo pomembna 
likovna pripoved Cesar v gostilni. Prizor je naslikan na panjskih 
končnicah. Ta prizor je tudi na naklanskem spominku – mag
netku, ki je že dobro sprejet med ljudmi. 

Evropski parlament je leto 2018 razglasil za leto kulturnega 
turizma in s tem pokazal na velik pomen kulturne dediščine, 
snovne in nesnovne, galerijske, muzejske, filmske in drugih. 

Evropska in slovenska kulturna dediščina, kamor sodi tudi 
kulinarična, je pomembna tudi za naraščajoči naklanski turi-
zem.

V Kulturno umetniškem društvu LIK Naklo si že dve leti pri-
zadevamo Naklance prepričati, da imamo v tem delu turistične 
dejavnosti tudi v Naklem kaj pokazati. Recepti za doslej postre- Foto: Damijan Janežič

žene naklanske jedi so v večji meri vezani na kranjsko klobaso, 
nekaj je tudi solat, zelo okusna pa je naklanska jabolčna pita. 
Naklanski gostje bodo tako lahko prek kulinarike spoznavali 
naklansko zgodovino in pomembne osebnosti.  

V Društvu LIK si želimo, da bi v prihodnje večina naklan-
skih gostiln stregla tudi naklanske jedi. Torej, naklansko poti-
co, naklanski klobasni zavitek, kranjsko klobaso po cesarjevo,  
naklanski sir, Voglarjevo solato in naklansko jabolčno pito. ・
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Vse se da v poeziji naučiti, samo dvoje ne. 
Ako nima tvoje oko svojih žarkov, ako nima 
tvoja kri svojega utripa - nikdar ti ne bo 

pesem sijala, nikdar ne bo pela. 
(Oton Župančič) 

 

 
Pišete? Pišete pesmi? So verzi in rime del vašega vsakdana? Radi bi vas spoznali. 
Radi bi, da bi vaše rime pobožale naša srca, prebudile našega duha, da bi pričeli 
razmišljati o bistvu življenja, obstoja, osebne rasti, razumevanja. Saj pesem ni 
občutek, pesem je spoznanje… 
 

Zato k sodelovanju vabimo ljubiteljske ustvarjalce in snovalce poezije, delujoče na 
območju Občine Naklo k natečaju z naslovom: 
 

PESMI IZ DOMAČEGA PREDALA 
 

Pripravljamo literarni večer, kjer se boste lahko predstavili s svojimi pesmimi, ki jih 
boste lahko predstavili sami ali pa bodo recitatorji interpretirali vašo poezijo. Cilj 
projekta je predstaviti domače avtorje in popestriti kulturno dogajanje v občini 
Naklo. Večer bomo popestrili tudi z instrumentalno glasbo in petjem. 

Vaše prispevke (do 3 pesmi) z vašimi kontaktnimi podatki* sprejemamo do 15. 4. 2019 
na:  

 elektronski naslov pesmi.duplje@gmail.com  ali 
 po pošti na KUD Triglav Duplje, Zgornje Duplje 2, 4203 Duplje, s pripisom 

»Pesmi iz domačega predala«. 
 
Prispele prispevke bo pregledal in tematsko razvrstil strokovni sodelavec s področja 
književnosti in jezika. Vsi sodelujoči boste prejeli simbolično darilo. 
 

Prireditev bo potekala v petek, 14. 6. 2019,  
zvečer, na vrtu Graščine Duplje. 

 

Vljudno vabljeni k oddaji prispevkov. 
 
 
 

 
 

Organizacijski odbor »Pesmi iz domačega predala«

Občina Naklo KUD Triglav Duplje KTD Pod krivo jelko 

   
 

*Kontaktne podatke bomo uporabili samo za namen izvedbe projekta »Pesmi iz domačega predala« 
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zapisi šolskih peres

Iz marmorja in granita izdelujemo in obnavljamo nagrobne 
spomenike, stopnice, police, tlake, kuhinjske in kopalniške pulte

Srebrno priznanje za turistični spominek domačega kraja

Bi šli na Potep po Naklem?
Tina Križnar, učiteljica BC Naklo

Z dijakinjami 3. letnika naravovarstvene smeri smo sodelo-
vale na mednarodnem festivalu Več znanja za več turizma pod 
okriljem Turistične zveze Slovenije. Glavna naloga je bila za-
snova turističnega spominka domačega kraja. V okviru priprav 
na festival smo poslušali predavanje profesorja etnologije, dr. 
Janeza Bogataja, da morajo biti spominki več kot le preprosti 
lovilci prahu in dobile smo idejo o zasnovi uporabne namizne 
igre. Poimenovale smo jo Potep po Naklem, saj gre za zemlje-
vid občine, po katerem se sprehajamo od ene do druge na-
ravne, kulturne in naravovarstvene znamenitosti. Še posebej 
izstopa osem originalnih lesenih figuric: zeljnata glava, jelka, 
mlinski kamen, jabolko, nogavica, podkvica, rokovnjač in klju-
či. Sodelovanje na festivalu je zahtevalo nastop in promocijo 
v okviru turističnega sejma Natour Alpe Adria, ki je potekal 
30. 1. 2019 v Ljubljani. Na stojnici se nam je pridružil Damijan 
Janežič iz Turističnega društva Naklo, za kar se mu zahvaljuje-
mo. V konkurenci 40 srednjih šol si je naloga prislužila srebrno 
priznanje. Pri izdelavi igrice in pri sejemskem nastopu so nam 
pomagali učitelji in dijaki iz kmetijskih programov (za izdela-
vo lesenih figuric in animacijo na sejmu), živilskih programov 
(priprava sladke pogostitve v obliki figuric) ter hortikulturnih 
programov (za izdelavo namiznih aranžmajev, narejenih iz re-
cikliranih materialov in v obliki nekaterih figuric). Profesional-
no oblikovanje končnega izdelka in tisk na kakovosten karton 
nam je finančno omogočila projektna pisarna BC Naklo – na 
šoli poteka mednarodni projekt Interreg Nat2care, ki spodbu-
ja ohranjanje biotske pestrosti. Na potepu po Naklem se zato 
odpravimo tudi do sotočja Save in Tržiške Bistrice, zaščitenega 
v okviru Nature 2000 in poimenovanega kot Nakelska Sava. 
Naša želja je, da lokalno prebivalstvo spozna več o območju 
in razlogih za njegovo zaščito. Naravovarstveno načelo so 
dekleta upoštevala tudi pri izbiri embalaže, saj so reciklirale 
ostanke blaga ter ga spremenile v unikatno embalažno vreč-
ko. En izvod igre smo že podarile Turističnemu društvu Naklo, 
enega oddelku vrtca Mlinček, nekaj izvodov pa Mestni knjižnici 
Kranj – podružnici v Naklem, kjer lahko povprašate po njem, se 
preizkusite v igri ali pa v poznavanju lokalnih znamenitosti in 
motivov, ki so uporabljeni za figurice. 

Ana Teran: »Všeč mi je bilo, da sestavljanje turističnega pro-
dukta ni bilo dolgočasno. Iz številnih idej je nastal dober produkt, 
preko katerega se otroci lahko naučijo kaj več o domači občini.« 

Pia Golob: »Izdelava projektne naloge mi je bila zelo zani-
miva. Čeprav občino Naklo zelo dobro poznam, sem vse eno 
izvedela nekaj novih stvari. Predstavljanje na sejmu mi je dalo 
zelo lepo novo izkušnjo, naučiš se pogovarjati z ljudmi, mlajši-
mi, starejšimi in kar je bistvo, preženeš strah in pogumno nas
topiš pred tujci.«

Maša Lesjak: »Dan, ki smo ga preživele na stojnici, je bil 
zelo zanimiv, zabaven in tudi poučen. Všeč mi je bilo, da smo si 
lahko ogledali druge ideje, ki so jih predstavile druge šole in se 
spoznali z vrstniki iz drugih krajev. Dan si bom zapomnila kot 
pozitivno izkušnjo.«

Nina Hafner: »V okviru naše projektne naloge smo se ude-
ležile turističnega sejma. Tam smo predstavile naše delo in naš 
spominek kraja. Na sejmu smo pridobile pozitivne vtise obis-
kovalcev in veliko novih izkušenj.«

Klementina Rakovec: »S tem projektom smo se naučile ve-
liko in pridobile veliko novih izkušenj.« 

Pohvalila bi prizadevnost in samoiniciativnost deklet, nastal je 
namreč izdelek, za katerega verjamemo, da je lahko uporaben v 
praksi. Ravno ta dejanska uporabnost nas sedaj najbolj za-
nima, zato vabljeni, da se prepričate in greste na Potep po 
Naklem, nam pa sporočite dragocene povratne informacije 
ali mnenja na tina.kriznar@bc-naklo.si. Hvala. ・
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Raziskovanje Nakelske Save v območju 
Natura 2000
Besedilo in foto: dr. Monika Kos

Mladi naravovarstveniki in projekt Nat2care (Interreg Itali-
jaSlovenija) smo se v januarju odpravili na teren po območ
ju Nakelske Save. To je zavarovano območje Nature 2000 
(SI3000201) v občini Naklo, veliko 120 ha, v predelu reke Save 
od sotočja s Tržiško Bistrico pa do Okroglega. Za območje Na-
kelske Save velja, da je eden redkih relativno dobro ohranjenih 
delov v zgornjem srednjem toku reke Save, kjer lahko potekajo 
naravni procesi ob reki, saj rečni bregovi niso umetno regu-
lirani. Na tem delu smo tako opazovali obsežna prodišča, ki 
jih ustvarja in dinamično spreminja rečni tok Tržiške Bistrice 
in Save. Prodišča so pomembna zaradi upočasnjevanja rečne-
ga toka in prispevajo k samočistilnim sposobnostim vodoto-
ka zaradi filtriranja vode skozi prod. So pomemben življenjski 
prostor številnim živalim in rastlinam, ki jim ustrezajo rastišča 
na prodiščih. Tu gnezdijo nekatere ptice, v prostorih med 
prodniki so ugodni mikrohabitati za nevretenčarje, tu so tudi 
mrestišča rib. Območje Nakelske Save je pomemben habitat za 
sulca (Hucho hucho) in kaplja (Cottus gobio). Vzdolž rečnih bre-
gov prevladuje naravna obrečna zelnata in lesnata vegetacija, 
med katero smo prepoznali prevladujočo sivo vrbo, črno jelšo 
in veliki jesen. Na posameznih predelih ob reki Savi pa smo žal 
našli tudi japonski dresnik, ki je invazivna rastlina. 

Od reke smo pot nadaljevali po vlažnih travnikih in gozdnih 
obronkih ilirskih hrastovo-belogabrovih gozdov, kjer v polet-
nem času najdemo črtastega medvedka (Callimorpha quadri-
punctaria), ki je varstveno pomembna vrsta metulja Nature 
2000. Za pot nazaj smo izbrali Pelnarjevo pot in obudili spomin 
na gospoda Joža Poharja – Savskega Pelnarja. ・

Bogastvo slovenskega ljudskega izročila 
v glasbi
mag. Špela Eržen

V adventnem času so folklorniki otroških in odrasle FS Pod-
kuca z velikim zanimanje poslušali zvoke ljudskih glasbil in ne-
katerih glasbil drugih dežel sveta na predavanju in predstavitvi 
Darka Korošca. 

Gospod Darko je izdelovalec ljudskih glasbil, iz katerih na 
neverjeten način izvabi paleto zvokov. Vsa glasbila, ki nam jih 
je predstavil, je tudi sam izdelal. Izdeluje iz naravnih materia-
lov, katerim doda ljud-
sko ustvarjalnost in jih 
priredi za naše razmere. 

Prestavil nam je lon-
čene base, drumlco, ža-
bico, čvink, leseno piš-
čal, žvrgolca, brnivko, 
kastanjete, rog, avstral-
ski didgeridoo, bobne,  
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kalimbo, n'taro … Iz ne-
kaj glasbil (ocean, grom 
in dežno palico) pa so 
glasbo pričarali kar otro-
ci in nas v mislih popelja-
li na morsko obalo. 

Markov očka je posku-
šal zaigrati na didgeri-
doo. Po nekaj napotkih 

gospoda Darka je instrument lepo zazvenel in vsi so z navdu-
šenjem zaploskali. 

Ta čudovito izrezljan didgeridoo je s svojimi vibraciji zapolnil 
celoten prostor in nas za trenutek očaral s kančkom avstral-
skega doživetja.

Vsak od udeležencev je na enourni delavnici izdelal svoj bo-
benček, ki je hkrati lahko tudi ropotulja. Prav vsem je uspelo 

prepričati štirinožno komisijo, da je bobenček dobro izdelan in 
bo lahko v naših domovih kot okras in občasno kot glasbilo. 

Skupaj smo preživeli prijetno petkovo popoldne in se og-
romno naučili. ・

Dobrodelni decembrski kamenček v 
mozaiku dobrote
Eva Eržen

Srčna dejanja so v decembrskih dneh tista, ki poskušajo za-
polniti vsaj kanček praznine in obrisati kakšno solzo z obrazov 
ljudem v stiski. 

Učenka Eva iz 5. razreda OŠ Naklo je ob poslušanju reklam 
za dobrodelni maraton Radia 1 prišla na idejo, da povabi so-
šolke in sošolce, vse učence OŠ Naklo, učitelje in učiteljice, da 
s skupnimi prispevki zberejo nekaj denarja. Začrtani cilj je bil 
zbrati 1 promil načrtovanega denarja Radia 1. Torej 200 EUR. 

Evino povabilo učencem je bilo: »Pol evra, en ali dva otroci 
lahko zapravimo za liziko ali kaj sladkega, lahko pa se le enkrat 
odrečemo in pričaramo sladak nasmeh na obraz drugih otrok, 
ki potrebujejo pomoč.« Razredničarka in sošolci so ji pomagali, 
da so v sredo med glavnim odmorom zbrali 118 EUR. Denar pa 
so zbrali tudi folklorniki FS Podkuca in se z veseljem pridružili 
dobrodelni akciji.

Drage občanke, spoštovane mame, mamice,
žene in dekleta!

Čestitamo vam za vaš praznik 8. marec –
mednarodni dan žena.

Občinski odbor socialnih demokratov 
Naklo

S skupnimi močmi so mladi Naklanci v slabih dveh dneh 
zbrali in prispevali 200 EUR. Zbrani denar je bil odnešen na 
Mestni trg v Ljubljano, v četrtek, 20. 12., ko so se radijci trudili 
zbrati denar na 28urnem maratonu dobrote.

Še enkrat hvala vsem darujočim. ・

Ob dnevu žena in materinskem dnevu
čestitamo vsem materam, ženam in dekletom.

Občinski odbor  
SLS Naklo
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Učenci OŠ Naklo nastopili na državni 
proslavi
Učiteljice Stanka Kolenko, Karla Tušek in Nataša Zaletelj

V nedeljo, 13. 1. 2019, so učenci OŠ Naklo nastopali na dr-
žavni slovesnosti v Dražgošah. S plesom in recitacijama so nav-
dušili večtisočglavo množico. Že pred nastopom so se učenci 
srečali s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem 
ter se skupaj sprehodili do spomenika, kjer so učenci nastopili. 

Po uspešnem nastopu so z veseljem sprejeli vabilo v predsed
niško palačo. 

Odločen in popoln nastop nam je polepšal že tako sončen 
in topel dan. ・

Irska 2019 
Katarina Ana Hiti, dijakinja; Marcela Koren, učiteljica

Katarina Ana Hiti, dijakinja 3. letnika programa slaščičar, se je 
od 4. 1. do 1. 3. 2019 v okviru projekta MI v Evropi, programa 
Erasmus+, praktično usposabljala v restavraciji The Wheathill v 
Bangorju, v četrtem največjem mestu Severne Irske. Restavra-
cija je uvrščena v Michelinov vodnik, je majhna, a modernega 
videza, saj gostje lahko opazujejo pripravo hrane skozi stekle-
no steno, ki ločuje jedilnico od kuhinje.

»Prvih nekaj tednov moje prakse je bilo precej »pestrih«, saj 
je bilo zame vse novo. Spoznavala sem delo v restavraciji in 
se predvsem posvečala pripravi različnih sladic, kot so: creme 
brulee, banana karamel, cheese cake, chocolare bar, chocolate 
brownies, sticky toffee pudding, cherry Bakewell.  

V naslednjih tednih sem poleg sladic pripravljala tudi pred-
jedi, npr. dimljenega lososa, kozji sir na čebulni omaki, surovo 
pečen zrezek na rukoli, domačo piščančjo pašteto itd. Vsak 
dan pa sem opravljala tudi manjša dela, kot so čiščenje in reza-
nje zelenjave, čiščenje morskih školjk ipd.

Zelo sem ponosna, da so mi kuharji zaupali pripravo sladice 
po lastni izbiri, čeprav je sami niso poznali. Pripravila sem limo-
nino pito z beljakovim pokrovom, ki je bila vsem tako privlačna 
in okusna, da so jo uvrstili na jedilnik, kar me je zelo razveselilo. 

Poudarim lahko tudi, da sem se s tem usposabljanjem na-
učila boljše komunikacije v angleškem jeziku in postala bolj 
samostojna.«

Celoten potek prakse je dostopen na naslednji povezavi: 
http://www.bcnaklo.si/projekti/mednarodneizmenjave/dija-
ki/mivevropi/irska19/ ・

Vabilo
Konjeniško društvo Naklo vas vabi na kresovanje, 

ki bo na isti lokaciji kot lani, in sicer na koncu Gorenj-
ske ceste pri »Španovih silosih«, 30. 4. 2018, s pričet-
kom ob 20.30 uri.

Vabljeni tudi na blagoslov traktorjev, ki bo po  
paradi oldtajmerjev v Naklem, 1. 5. 2019.
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mladi vrvež

Vrtec Mlinček

Gibanje na prostem v predšolskem  
obdobju
Kelly Avsenik Hanson

Gibalni razvoj je v predšolskem obdobju zelo intenziven. Ot-
rok do tretjega leta starosti usvoji vse naravne oblike gibanja 
(hoja, tek, poskoki, skoki, plazenje, lazenje, plezanje, dvigova-
nje, nošenje, valjanje, potiskanje, vlečenje, metanje, lovljenje in 
vese). Stalen napredek otroka se odraža v boljši koordinaciji in 
povezovanju gibov, ki pa jih otroci kasneje zopet nadgradijo z 
bolj zapletenimi gibalnimi nalogami (vožnja s kolesom, plava-
nje, smučanje).

Gibanje je primarni način otrokovega izražanja, ki poteka 
v interakciji z zorenjem, učenjem in je zato tudi v ospredju v 
prvih letih njegovega življenja. Pomaga pri zavedanju samega 
sebe, spoznavanju telesa, lastne identitete, zaznavanju spre-
memb v njem in ugotavljanju vzrokov zanje. 

Kako si predstavljamo gibanje, je odvisno od vsakega posa-
meznika in njegovih izkušenj, vendar v primerjavi z okoljem, v 
katerem živimo, težko izključujemo naravo pri gibanju. V nara-
vi se otrok spontano srečuje z različnimi problemi in težavami, 
ki jih rešujejo možgani. Do podrobnosti izdelani stimulativni, 
gibalni pripomočki, s katerimi zasipamo otroke, so velikokrat 
povsem odveč. Vloga odraslega je, da predšolske otroke opre-
mimo z različnimi izkušnjami in ne z novo, moderno opremo. 
Narava pa je tista, ki nam je najbližja in je sama po sebi pri
pravljena, da jo otrok in tudi odrasel gibalno raziskuje. 

Taktilno stimulacijo pri otroku razvijamo z manipulacijo, do-
tikanjem različnih predmetov, živih bitij v naravi, kot so zemlja, 
pesek, kamenje, mah, lubje, listje, voda. Otroku lahko nudijo ti 
elementi odličen gradbeni material, ki nadomesti sestavljanje 
kock v igralnici ali sobi. Hodimo po ozki stezici, preskakuje-
mo kamenčke nad vodno gladino, plezamo ali se sprehodimo 
po ležečem deblu, kjer razvijamo propriocepcijo. Ravnotežje 
spodbujamo z guganjem na drevesih, deblih in plezanju po 
drevesih. Premagovanje ovir, ki jih srečamo na poti vsak dan, 

nudijo drugačen način razreševanja izziva. Umirimo se. V nara-
vi uporabljamo vsa čutila – poslušamo, okušamo in vonjamo. 

Zgoraj je naštetih le nekaj možnosti, ki jih narava omogoča 
otrokom. Nadomešča vlogo učilnice, igralnice in telovadnice 
in brez usmerjanja otroke vabi h gibalni aktivnost, ki je razno-
lika, zanimiva in nujno potrebna. S preživljanjem časa v naravi 
pridobi zaupanje vase, gradi na odgovornosti, išče kreativne 
rešitve in razvija domišljijo, najpomembnejše pa – otroci, ki so 
veliko na prostem, so tudi srečni. 

Gibanja kot temeljnega področja v predšolskem obdobju se 
zavedamo tudi zaposleni v vrtcu Mlinček Naklo. Zato je ena 
izmed naših prednostnih nalog v šolskem letu 2018/2019 gi-
banje, pri katerem stremimo k čim večji zastopanosti različnih 
gibalnih aktivnosti na prostem. ・

IBRO KASUPOVIČ s.p.
PODBREZJE 4, 4202 NAKLO

www.tlakovit.si; info@tlakovit.si
GSM: 041/244-285

IBRO KASUPOVIČ s.p.
PODBREZJE 4, 4202 NAKLO

www.tlakovit.si; info@tlakovit.si
GSM: 041/244-285
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Vrtec Jelka

Gibanje v naravi za veselje in zdrav  razvoj
Tanja Žgajnar

V letošnjem šolskem letu velik po-
udarek dajemo gibanju in bivanju na 
prostem. Skrbimo za to, da se vsak 
dan gibamo, predvsem pa da se vsak 
dan odpravimo ven. Dejavnosti iz-
vajamo na vrtčevskem igrišču, na 
asfaltnem igrišču ali travniku, enkrat 
tedensko pa se radi odpravimo v 
gozd, kamor otroci zelo radi zahajajo. 
Tam s plezanjem po hribu navzgor/
navzdol, hoji po hlodih in čez koreni-

ne urijo svoje gibalne spretnosti kot tudi socialne veščine, saj 
si med seboj pomagajo, ko vidijo, da ima prijatelj težave. Radi 
se prepustijo domišljiji in iz odpadnih vej naredijo brloge, pasti 
za lisice, včasih pa iz gozdnih plodov pripravijo kakšno sladico. 
Na željo otrok se v gozdu igramo ali pa se odpravimo na daljši 
pohod, večkrat tudi do Krive jelke. Gozd spoznavamo skozi vse 
letne čase. ・
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Junaki Kriške gore 2018
Janez Legat

Peš na Kriško goro? Saj drugače ne gre! Ja, za marsikoga ru-
tinski tedenski vzpon, za drugega morda misija nemogoče, ali  
pa vprašanje, kaj neki oni vidijo tam gor, ko se ozirajo v dolino 
in si pravijo kako lepo je tam dol. Ti drugi pa si v sebi mislijo, 
kaj neki bi potem hodili tja gor, če pa je tu dol po njihovem 
tako lepo? Ja, res je. Pogled od spodaj je res prečudovit, še 
zlasti po dežju, ko je ozračje oprano. V še bolj čudovitega pa 
preraste, ko se povzpnemo na goro, kjer se s 1475 m visokega 
hrbta čudovit razgled razteza na Julijske Alpe, Karavanke preko 
Ljubljanske kotline vse tja do Snežnika in Risnjaka. 

Kriška gora, na katero vodi mnogo poti, se na vzhodni strani 
zaključuje s Tolstim vrhom, na zahodni strani pa v Tržiču, po-
hodnike razveseljuje od vsepovsod. Iz leta v leto se tudi vse 
več občanov Naklega odloča za vzpone na omenjeno goro, 
kamor jih vlečejo različni razlogi, kar je zelo spodbudno, saj vsi 
skupaj s svojimi vzponi krepimo telo in duha, ne nazadnje pa 
množimo prijateljstva med podobno mislečimi planinci. Večina 
ima seveda za cilj doseg norme, za katero je potrebnih 52 obis
kov letno, za otroke do 15. leta pa je norma polovična. Večina 
najmlajših junakov je tudi naših občanov in učencev OŠ Naklo, 

katerim je zgled sam ravnatelj, ki prav tako vsako leto doseže 
ali pa celo preseže omenjeno normo. Vsi najmlajši so bili ob 
podelitvi priznanj za pohode v letu 2018 kar izdatno nagrajeni, 
saj so vsa prejeta darila ob pomoči staršev komaj prinesli v 
dolino. 

V vsaki koči je oskrbnik (kot se reče) duša koče, kar pa na 
Kriški gori lepo dokazuje oskrbnik Denis, ki nas ob prihodu 
v kočo kar prijetno razvaja. Sicer pa ko takole ob čaju junaki 
kramljamo med seboj, se nam kaj hitro porodijo misli, da ob 
vsakotedenskem kopičenju oziroma ohranjanju kondicije naj-
hitreje pridobimo naziv junaka. Za primerjavo bi na primer v 
vojski za tak naziv morali narediti vsaj kaj revolucionarnega in 
poleg tega še ostati živi. Nemalokrat ugotavljamo, kako je tak-
šen vzpon dobrohoten za naše telo, saj konec koncev človek 
ni ustvarjen za »peglanje« oblazinjenih sedežnih elementov v 
hiši, pač pa za gibanje, saj le tako ohranjamo dobro telesno 
počutje in kondicijo. Ne nazadnje se ob »švicanju« stopi tudi 
kakšen odvečen kilogram. Zato vas vsi junaki Kriške gore iz 
nakelske občine, katerih pa nas sploh ni malo, vabimo – kar 
pogumno obujte »gojzarje« in se nam pridružite. Prehoditi je 
potrebno debelo uro dolgo pot, v povprečju enkrat na teden 
za doseganje norme. Pričnite se vpisovati v knjigo junakov, ni 
še prepozno, in bodite v stalni kondiciji, kajti marsikoga vpiso-
vanje primora, da opravi 52 vzponov letno. 

Poizkusite, v veselje vam bo, in verjemite, ne bo vam žal. ・

Vsaka mama je PRAVA mama,
dana za srečo in veselje.

Prava. In ena sama.
Za vse življenje.
(Tone Pavček)

ISKRENE ČESTITKE OB MATERINSKEM DNEVU!

Velika noč je praznik veselja in upanja. 
Vsem občankam in občanom  

Vesele in blagoslovljene velikonočne praznike, 
želi

Vaš občinski odbor DESUS  Naklo
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Nakelska dolina
Mara Črnilec

Zgodovina doline nakelske je tista, ki opisuje naše prednike.
Nekoč so bili Slovani tisti, ki so v šestem stoletju rekli:
»Za vedno vas zapuščamo gorati Karpati!«
In so odšli na zahod, kjer so pričakovali obilo dobrot.
Rimljani so se prihajajočih Slovanov bali.
Vse svoje stvari so pobrali in proti današnji Italiji odpotovali.
Tako so zapustili naše kraje, saj so večkrat spremljali celo trgov
ske karavane.
Že takrat je cesta po naši dolini peljala,
čez Ljubelj v današnjo Avstrijo,
preko Jesenic pa v današnjo Italijo.
Za naše prednike Slovane pa je bila naša dolina zelo dobra,
saj je iz Udinboršta prihajala v potokih celo voda.
Dobravo in Udinboršt so pokrivali gozdovi,
največ smreke in bori,
blizu pa sta tekli Sava in Bistrica.
Na Štuclju, razgledni točki Udinboršta nad dolino,
so Rimljani visoko utrdbo zgradili.
Z nje so promet po dolini nadzorovali.
Če so videli roparski napad na trgovce,

so se brambovci spustili na ceste in roparje prepodili.
Gotovo je bilo vse to res,
saj je naš arheolog na Štuclju našel Rimski nagrobni spomenik.
V vasi Pivka pa je bila odkopana žara rimska.
Strokovnjake pa je zelo zanimala naša dolina.
Raziskoval jo je dunajski geograf in v knjižici o naši dolini po-
jasnil, 
da se je Tržiška Bistrica v Savo pretočila in nam suho dolino 
zapustila.
Naši predniki so za dolino in okolje dobro poskrbeli.
V dolini so veselo obdelovali njive, za ogrevanje pa so izkoriš-
čali gozdno drevje.
Skrbeli so za ceste,
vodo pa so domov vozili s potokov ali Bistrice.
Taka je naše prednike sprejela naklanska dolina.
Tudi danes prebivalci vasi skrbimo,
da nam dolina lepa ostane,
saj vemo, da so vsakemu kraju v Sloveniji
zgodovinske zanimivosti dane. ・

Likovni izzivi 
Mentorica Petra Korenjak Marčun

V lanskem letu smo praznovali Cankarjevo leto in z učenci 
osmih razredov smo se lotili Cankarjevega portreta. Upoštevali 
smo količinski kontrast in nastali so pravi slikarski projekti. Ne-

kaj jih bomo poslali na mednarodni likovni natečaj, ki ga vsako 
leto razpiše OŠ Col. Držite pesti. 

Maja Menegalija Ajda Jagodic
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Primož Gril - igra s kockami Ana Koselj Brejc - igra z mojim psom

Tim Ravnihar Katja Ambrožič Ema Burja

Vprašanje, kaj so prostorski ključi in kako upodobiti pros-
tor na dvodimenzionalni površini, kot je papir, smo si v okviru 
likovne umetnosti zastavljali osmošolci. Nastalo je nekaj zani-
mivih likovnih izdelkov v tehniki pastela in lavirane risbe. Ne-

kaj risb smo poslali na mednarodni likovni natečaj v Ljubljano. 
Tema je bila Igraj se z mano. Učenec Primož Gril je prejel priz
nanje in njegova risba bo zaokrožila po Sloveniji, saj razstava 
potuje. Bravo, Primož!

Z učenci likovnega snovanja 1 (sedmošolci, ki so izbrali do-
datne ure likovne umetnosti) smo razmišljali o modi in nastale 
so prve modne skice. V mesecu marcu načrtujemo tudi obisk 
modne delavnice Nancy v Naklem, kjer bomo v živo spoz-

nali, kako iz skice naredijo kroj in nato izdelek. Če pridete v 
šolo k zobozdravniku, so naše modne skice razstavljene pred 
zobozdravstveno ambulanto. ・
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Izbira toplotne črpalke v petih korakih
Robert Žibrik

Ogrevalna sezona se bliža koncu. Marsikdo v tem času že razmišlja o pripravi ogrevalnega sistema na 
naslednjo zimo. Potrebno bo očistiti dimnik, nabaviti drva, pelete, kurilno olje ali utekočinjeni naft-

ni plin in po potrebi servisirati kurilno napravo. Kaj pa, če bi jesensko ogrevanje pričeli z enim samim 
pritiskom na gumb svoje nove najsodobnejše toplotne črpalke?

V zadnjih letih, ko je tehnološki razvoj toplotnih črpalk izred-
no napredoval in postajajo tudi cenovno vedno bolj dostopne, 
se vse več ljudi odloča za ta način ogrevanja. In to ne samo pri 
novogradnjah, kjer imamo skoraj brez izjeme talno ogrevanje, 
pač pa tudi pri starejših objektih z radiatorskim ogrevanjem. Za 
te objekte izberemo eno od toplotnih črpalk, ki lahko tudi pri 
zunanji temperaturi –15°C segrejejo vodo na vsaj 55°C (velja za 
osrednjeslovensko regijo). Za primer še nižjih zunanjih tempe-
ratur ima večina naprav vgrajen dodaten električni grelec. Zato 
poleg toplotne črpalke ne potrebujemo nobenega dodatnega 
vira ogrevanja. 

Zakaj toplotna črpalka?
Za prehod na ogrevanje s toplotno črpalko imamo številne 

tehtne razloge. Zaradi razmeroma visokih cen fosilnih ener-
gentov je ogrevanje s toplotno črpalko dva do trikrat cenejše 
kot s kurilnim oljem ali utekočinjenim naftnim plinom. Je naj-
bolj komforten način ogrevanja, saj je temperatura v prostoru 
zelo konstantna, s samo napravo pa ni prav nobenega dela. 
Odločitev je še toliko lažja, če je naša dosedanja kurilna na-
prava dotrajana in jo je potrebno zamenjati, ker ob tem do-
bimo tudi zajetno subvencijo Eko Sklada, za toplotno črpalko 
tipa zrakvoda kar 2.500 EUR. Tako prihranimo že v prvem letu, 
saj je skupni strošek elektrike in vračanja kredita za toplotno 
črpalko bistveno nižji kot pa strošek nabave kurilnega olja. 
Nenazad nje pa je tudi prav, da razmislimo, koliko m³ zdravju 
in okolju škodljivega dima se vsako minuto, vsak dan in vsako 
kurilno sezono privali iz našega dimnika in kakšen vpliv ima to 
na naše zdravje in zdravje naših otrok. 

Vrste toplotnih črpalk
Toplotne črpalke delimo glede na vir, iz katerega črpajo top

loto: na tip zrakvoda, vodavoda ali zemljavoda. Tip zemlja-
voda se zaradi velike investicije, prekopavanja velike površine 
zemlje okrog objekta in negativnega vpliva na vegetacijo bolj 
ali manj opušča. Veliko pogostejša izbira je toplotna črpalka 
tipa vodavoda, če imamo na razpolago dovolj podtalnice raz-
meroma blizu površja. Ta tip ima od vseh najboljši izkoristek, 
pridobiti pa moramo vodno dovoljenje Agencije Republike 
Slovenije za okolje. Daleč največ investitorjev pa se odloči za 

toplotno črpalko tipa zrakvoda. Pri teh je namreč investici-
ja najmanjša, njihova tehnologija pa že omogoča zanesljivo 
ogrevanje objektov tudi v najhladnejših vremenskih razmerah.

Več o izbiri toplotne črpalke
Zavedate se, da ta korak preprosto morate narediti, a niste 

povsem prepričani, katero toplotno črpalko bi izbrali? V me-
secu aprilu podjetje Termaks pripravlja brezplačen izobraže-
valni seminar na temo Izbira toplotne črpalke v petih korakih. 
Predstavili vam bodo ponudbo vseh najboljših toplotnih črpalk 
na slovenskem tržišču in kaj vse moramo upoštevati pri izbiri. 
Ogledali si boste, katere toplotne črpalke so najprimernejše za 
nove objekte z dobro toplotno izolacijo in talnim ogrevanjem, 
in pa predvsem, katere so najprimernejše za starejše objekte z 
radiatorskim ogrevanjem. 

Seminar bo v naši ali eni od sosednjih občin. Predaval bom 
Robert Žibrik. Udeležba na seminarju je brezplačna, obvezna 
pa je prijava na GSM 041/692 410 do petka, 29. 3. 2019. O lo-
kaciji in terminu predavanja boste prijavljeni obveščeni, ko bo 
znano število prijav. Vabljeni! ・

Krajevni urad Naklo
mag. Matjaž Dovžan, načelnik

V Upravni enoti Kranj je v skladu s Pravilnikom o merilih za 
organiziranje krajevnih uradov v upravnih enotah zaradi pribli-
ževanja storitev uporabnikom kot način oziroma oblika dela 
organiziranih pet krajevnih uradov: Cerklje na Gorenjskem, Je-
zersko, Naklo, Preddvor in Šenčur.

Uradne ure na Krajevnem uradu Naklo so vsak prvi in tretji 
delovni četrtek od 12.00 do 15.00 ure in tudi v poletnem času 
krajevni urad posluje po ustaljenem urniku. Krajevni urad se 
zapre samo v primeru nastopa višje sile ali ko ni zadostne-
ga števila uslužbencev na sedežu upravne enote, saj ima  
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prednost pred delom krajevnega urada zagotovitev nemote-
nega poslovanja na sedežu upravne enote. Posebno pozornost 
se posveča delovanju krajevnih uradov v času zbiranja podpor 
volivcev in s tem razlogom so v tem obdobju vsi krajevni ura-
di na območju Upravne enote Kranj odprti ves čas, in sicer v 
obsegu uradnih ur, ki je določen za posamezni krajevni urad.

Vse storitve v pristojnosti krajevnega urada pa lahko obča-
ni opravijo tudi na drugih krajevnih uradih v času njihovega 
pos lovanja ali na sedežu Upravne enote Kranj, Slovenski trg 1, 
Kranj, v času uradnih ur.

Upravna enota Kranj zagotavlja na sedežu Krajevnega urada 
Naklo naslednje storitve:
 – sprejem vlog za izdajo novih osebnih dokumentov kot tudi 

podaljšanje obstoječih osebnih dokumentov (osebne izkaz
nice, potne listine),

 – sprejem vlog za izdajo novih vozniških dovoljenj, in sicer za 
slovenske državljane,

 – prijava stalnega in začasnega prebivališča,
 – evidentiranje podpor za potrebe volitev,
 – upravne overitve – overitve podpisa in kopij, 
 – priglasitev osebnega dopolnilnega dela in izdaja vrednotnic 

za opravljanje osebnega dopolnilnega dela,
 – izdaja zemljiškoknjižnih in geodetskih izpiskov, 
 – izdaja potrdil iz registra stalnega prebivalstva,
 – izdaja potrdil o gospodinjski skupnosti,
 – sprejem vlog za izdajo spletnih digitalnih potrdil,
 – sprejem vlog za izdajo izpiskov iz matičnega registra in ma

tičnih knjig,

 – sprejem vlog za namestnika nosilca kmetijskega gospo-
darstva.

Poleg navedenega pa se na krajevnem uradu sprejema tudi 
vloge za:
 – nabavo orožja in izdajo orožne listine,
 – dovoljenje za izvedbo javne prireditve,
 – registracijo društva, spremembe zakonitega zastopnika 
društva, sedeža društva in temeljnega akta,

 – predlog za uvedbo postopka ugotavljanja stalnega prebiva-
lišča posameznika, 

 – dovoljenje za prostovoljno pobiranje prispevkov,
 – za izdajo gradbenega dovoljenja.

Občanom svetujemo, da že sedaj preverijo veljavnost doku-
mentov in pravočasno podajo vlogo za nov dokument ter se 
tako izognejo čakalnim vrstam in gneči na upravni enoti v naj-
bolj obremenjenih mesecih. V obdobju od aprila do avgusta se 
na Upravni enoti Kranj število vlog za izdajo osebnih izkaznic 
bistveno poveča, zato se rok za izdelavo osebnih izkaznic lah-
ko podaljša iz trenutnih štirih delovnih dni tudi do sedem de-
lovnih dni po prejemu vloge. 

Občane pozivamo, da se v čim večjem številu poslužujejo 
storitev, ki jih upravna enota nudi na Krajevnem uradu Naklo. 

V kolikor potrebujete še dodatne informacije, smo vam na 
voljo. ・

Naj bo vsak dan s spoštovanjem in 
hvaležnostjo postlan.

Drage žene in matere, iskrena hvala in 
čestitke ob vašem prazniku.

Lista

za MO
J kraj

Visoko 140

4212 Visoko

031 577 229

041 628 940

navcek1@siol.net

www.navcek.si

NAVČEK d.o.o.

Pogrebne storitve
- organizacija pogrebov

- prevoz pokojnika,

- organizacija upepelitve,

- pogrebna oprema (krste, žare,

nagrobni križi, žarne niše,…)

- žalni aranžmaji in sveče,

- organizacija pevcev

- urejanje dokumentacije,

- fotografiranje pogrebov

NA VOLJO SMO 24 UR NA DAN
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oglasi  040/202 384

Odpiramo že ob 5.00
pon. - pet.: od 5. do 19. ure
sobota: od 6. do 13. ure

AKCIJA
Sendvič +

Navadni domači
jogurt 0,25l

2,50€

Pol ure pred zaprtjem -40% na 
sveže pekovske izdelke.
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V Občini Naklo upravljamo z dvema 
vodovodnima sistemoma. Naša glavna 
skrb je zagotoviti zadostno količino pit
ne vode, ki je ustrezne kakovosti. Izraz 
»ustrezna kakovost« pomeni, da pitna 
voda ne vsebuje mikroorganizmov ter 
drugih snovi v koncentracijah, ki same 
ali skupaj z drugimi snovmi lahko pred-
stavljajo nevarnost za zdravje ljudi.

Zaradi možnih akutnih posledic je 
obvladovanje mikroorganizmov v pit-
ni vodi na prvem mestu po pomenu 
za zdravje. Zaradi tega se v pitni vodi 
prednostno spremljajo mikrobiološki 
parametri. Mikrobiološki parametri nam 
pokažejo onesnaženost pitne vode z 
mikro organizmi, ki se rutinsko preiskuje-
jo v pitni vodi in lahko ogrožajo zdravje 
ljudi. Zdravstveno ustreznost pitne vode 
ocenjujemo glede na vrsto in vrednost 
preseženega parametra ter v povezavi z 
ostalimi parametri. 

Pri določanju ustreznosti pitne vode 
upoštevamo parametre in mejne vred-
nosti parametrov iz Pravilnika o pitni 
vodi – v nadaljevanju pravilnik.

Kakovost pitne vode zagotavljamo z 
ustreznimi postopki priprave pitne vode 
pred distribucijo v vodovodno omrež-
je. Spremljanje vgrajenih naprav izva-
jamo daljinsko s pomočjo računalniške 
opreme. Z vzorčenjem pitne vode pre-
verjamo ustreznost priprave. Odvzeti 
vzorci nam potrjujejo tudi učinkovitost 
uporab ljenega postopka obdelave pit-
ne vode in ustreznost vzpostavljenih 
preventivnih ukrepov v okviru nadzora 

nad kakovostjo pitne vode. Vzorci pitne 
vode se odvzamejo na različnih mestih v 
omrežju vodovodnega sistema. Odvzeti 
vzorci se nato transportirajo v Nacional-
ni laboratorij za zdravje, okolje in hra-
no, kjer opravijo preskušanja na izbrane 
mik robiološke in fizikalnokemijske pa-
rametre.

Vodovodni sistem 
Kranj

Vodovodni sistem Kranj oskrbuje s pit
no vodo 61.852 prebivalcev. V vodovo-
dni sistem smo distribuirali 5.822.073 m³ 
pitne vode, od tega 263.220 m3 v ob-
čino Naklo. S pitno vodo iz omenjene-
ga vodovodnega sistema se oskrbujejo 
naselja v naslednjih občinah: Kranj, Nak-
lo, Preddvor in Šenčur. V Občini Naklo 
se oskrbuje 2.012 prebivalcev v naselju 
Naklo, Malo Naklo, Okroglo in Polica. 

Naselja v Občini Naklo se oskrbujejo 
s pitno vodo iz virov Bašelj (zajetja in 
vrtine) in zajetja Nova vas, ki se napaja-
jo iz kraško kavernoznega vodonosnika. 
Pitna voda iz virov Bašelj se stalno filtri-
ra po postopku ultrafiltracije, občasno 
pa se pitna voda lahko tudi dezinficira 
z natrijevim hipokloritom. Pitna voda iz 
zajetja Nova vas se stalno dezinficira s 
presvetljevanjem z UV svetlobo.

V Občini Naklo je bilo za mikrobiološ
ka preskušanja odvzetih dvanajst vzor-
cev pitne vode, medtem ko je bil za fi-
zikalno kemijsko preskušanja odvzet en 

vzorec. Mikrobiološka in fizikalnokemij-
ska pres kušanja so pokazala, da so bili 
glede na obseg opravljenih preskušanj 
vsi odvzeti vzorci ustrezni.

Vodovodni sistem 
Kovor-Naklo

Vodovodni sistem KovorNaklo s pit no 
vodo oskrbuje 3.307 prebivalcev v nase-
ljih Bistrica, Cegelnica, Podbrezje, Spod
nje in Zgornje Duplje, Strahinj, Zadraga 
in Žeje.

Vira pitne vode sta vrtini Duplje in vrti-
na Podbrezje (rezervni vodni vir), ki se 
napajajo iz aluvialnega (peščeno prod
natega) vodonosnika. Pitna voda se ne 
dezinficira ali kako drugače obdeluje. 
V vodovodni sistem smo distribuirali 
294.048 m³ pitne vode.

Za mikrobiološka preskušanja je bilo 
odvzetih dvaindvajset vzorcev pitne 
vode, medtem ko sta bila za fizikalno ke-
mijska preskušanja odvzeta dva vzorca 
pitne vode. Mikrobiološka in fizikalno 
kemijska preskušanja so pokazala, da so 
bili glede na obseg opravljenih presku-
šanj vsi odvzeti vzorci ustrezni.

Laboratorijska preskušanja opravlje-
na v letu 2018 so pokazala, da je pitna 
voda v obeh vodovodnih sistemih v 
Občini Naklo, ki sta v upravljanju Ko-
munale Kranj, zdravstveno ustrezna in 
ni ogrožala zdravja ljudi.

Ustrezen nadzor nad kakovostjo pit-
ne vode iz rednih in rezervnih vodnih 

Letno poročilo o kakovosti vode, namenjene 
za prehrano ljudi v Občini Naklo za leto 2018

Spremljamo kakovost pitne vode

www.komunala-kranj.si, 04 28 11 300
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virov kot tudi iz omrežja vodovodne-
ga sistema, bomo zagotavljali tudi v 
bodoče in se trudili, da boste uporab-
niki še naprej uporabljali kakovostno 
pitno vodo. Vodni viri niso neomejeni, 
zato z njimi ravnajmo skrbno, celovi-
to in trajnostno. Le tako bomo lah-
ko tudi v bodoče pili zdravo in svežo 
vodo – vodo iz pipe.

Danes kar 2,1 milijarde ljudi nima ure-
jene ustrezne oskrbe s pitno vodo, z 
rastjo prebivalstva za novi dve milijardi 
pa bo do leta 2050 povpraševanje večje 
kar za tretjino. Za potrebe kmetijstva se 
danes porabi kar 70 % vode, delež v in-
dustriji dosega 20 %, preostalo desetino 
pa porabijo gospodinjstva. Pitne vode je 
v teh razmerjih le za slab odstotek.

V svetu je danes 1,8 milijarde ljudi iz-
postavljenih tveganju za okužbe zaradi 
neprimernih virov pitne vode.

V svetovnem merilu se še vedno več 
kot 80 % odpadne vode, ki jo ustvarimo 
kot družba, vrne v ekosistem brez obde-
lave ali ponovne uporabe, zato prihaja 
do onesnaževanja podzemnih in povr-
šinskih voda.

Ob naraščanju prebivalstva in z njim 
potreb po zagotavljanju ustrezne oskr-
be s pitno vodo bo treba v prihodnje 

več pozornosti posvetiti zmanjševanju 
onesnaževanja, odlaganju odpadkov 
ter izpustov nevarnih kemikalij in sno-
vi, zmanjševanju deleža neobdelane 
odpadne vode in znatnemu poveča-
nju deleža ponovno uporabljene vode. 

Soodgovorni za 
ohranjanje kakovosti 
pitne vode

Za ohranjanje kakovosti pitne vode v 
hišnem vodovodnem omrežju, moramo 
poskrbeti za redno vzdrževanje letega. 
Hišno vodovodno omrežju vključuje ce-
vovod, opremo in naprave, ki so vgraje-
ne med priključkom na sistem za oskrbo 
s pitno vodo in mestom uporabe pitne 
vode. Upoštevajmo naslednja priporoči-
la:
 – Redno čistimo mrežice na pipah 

(približno enkrat na 14 dni). Čiščenje 
pomeni spiranje z vodo in po potrebi 
odstranjevanje vodnega kamna.

 – Vodo uporabljajmo na vseh pipah v 
stanovanju oziroma hiši. Vsako jutro 
na pipi, pred prvo uporabo tega dne, 
stočimo nekaj vode (voda naj teče 
dve minuti oziroma do ustalitve tem-

NAROČNIK: KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Obveščanje v času 
motene oskrbe s 
 pitno vodo

Včasih je zaradi okvar oziroma 
posegov na javnem vodovodnem 
omrežju in objektih (kot so redno in 
izredno vzdrževanje, obnove, preve-
zave na omrežju) oskrba s pitno vodo 
motena. V primeru večjih okvar, mo-
teni oskrbi in o ukrepih prekuhavanja 
vode, obvestimo Center za obvešča-
nje, občino in radijske postaje. Ob-
vestilo objavimo tudi na spletni strani  
www.komunala-kranj.si. Dodatno 
imamo vzpostavljeno tudi brezplač-
no osebno obveščanje po SMS in/ali 
sporočilih po elektronski pošti. Če na 
osebno obveščanje še niste prijavlje-
ni, to lahko storite po elektronski pošti 
na naslov info@komunalakranj.
si, preko obrazca na spletni strani  
www.komunala-kranj.si ali osebno na 
sedežu našega podjetja. Lahko nam 
tudi pišete na naslov Komunala Kranj, 
d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 
Kranj.

Poseben poziv k obvezni prijavi 
velja za predstavnike javnih usta-
nov (šole, vrtce, zdravstvene usta-
nove, gostinske lokale …).

O načinih obveščanja v posameznih 
primerih glede na zahteve pravilnika 
o pitni vodi vas podrobneje seznani-
mo v začetku vsakega novega kole-
darskega leta, z obvestilom na hrbtni 
strani položnic.

perature vode). Enako naredimo, ko 
pridemo iz službe, predvsem pa, ko 
se vrnemo po daljši odsotnosti.

 – Na mestih, kjer voda v omrežju zasta-
ja, izvajajmo tedensko izpiranje do 
stabilizacije temperature vode.

 – Evidentirajmo slepe rokave in jih od-
stranimo. Do takrat je potrebno en-
krat na teden spirati vodo iz slepih 
rokavov.

brezplačna številka 080 35 55
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