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Uvodnik
Eva Goričan, glavna urednica

Zadnjih nekaj mesecev je bil naš vsakdan korenito drugačen 
kot pred izbruhom koronavirusa in uvedbo ukrepov za prepre
čitev njegovega širjenja in omilitev njegovih posledic na vseh 
nivojih družbe. Sedaj se je življenje že dodobra vrnilo na stare 
tirnice, vsaj tako slišimo na televiziji, po radiu in beremo v ča
sopisih. Pa se res vrača življenje, ki smo ga živeli prej?

V poslovnem svetu ne govorimo o vrnitvi vsakdana, ki smo ga 
živeli pred epidemijo oziroma preden je bil razglašen konec 
le-te, marveč govorimo o t. i. novi normali. Četudi so se odpr
le vse trgovine, četudi ponovno obratuje večina dejavnosti v 
storitvenem sektorju, in sploh, ker bomo šli nenazadnje lahko 
letos na dopust k južnim sosedom ali celo kam dlje, ostajajo v 
naših življenjih nova pravila glede nošenja mask, razkuževanja 
na javnih mestih, predvsem pa previdnost in občutek negoto
vosti. Negotovost, ki jo spremlja dvom glede poteka dogod
kov v času epidemije, negotovost o možnosti drugega vala 
koronavirusa jeseni, negotovost glede sprememb v političnem 
in družbenem življenju ter ohranjanje nekaterih interventnih 
ukrepov. Predvsem zaskrbljujoča za veliko večino populacije 
pa je finančna negotovost, ki ji botrujejo napovedi poslabšanja 
ekonomske slike in težko napovedljiv scenarij popolnega okre
vanja gospodarstva, na kar lahko čakamo tudi več let. Nismo 
se torej vrnili nazaj v stare tirnice, marveč morebiti celo skrenili 
na stran pot, ki je zaenkrat morda precej bolj nepredvidljiva, 
kot bi si upali priznati. V vsem stremenju človeka, da bi zmo
gel napovedati prihodnost in se pripraviti, nas preseneti nekaj 
tako malega (a ne nepomembnega) in svet, ki ga suvereno 
gradimo s svojimi dosežki, se za trenutek ustavi. Vsega pač ne 
moremo nadzirati, naj se še tako trudimo. 

Nepredvidljivost je obenem največkrat ogledalo našemu pra
vemu jazu, saj se v neobičajnih situacijah ne odzivamo kot 
po navadi. Manj rutine pomeni več pozornosti, več tuhtanja 
in analiziranja, kar se odraža tudi v neke vrste stresu. In stres 
oziroma vsaj neprijetnost smo v dani situaciji zagotovo izkusili 
vsi. Vendar je prav takšno stanje zavesti obenem priložnost za 
pridobivanje novih izkustev, znanja in več razmišljanja o eksis
tencialnih vprašanjih bolj kot o popustih na spomladanskih 
razprodajah. Nobena stvar ni samo slaba; v vsaki situaciji lahko 
najdemo tudi pozitivne vidike. Če kdaj, smo bili na to večkrat 
opomnjeni v zadnjih nekaj mesecih. Zagotovo smo bili bolj 
pozorni na dogajanje okoli nas, več časa smo preživeli s svo
jimi bližnjimi, okrnitev javnega življenja in otežen dostop do 
dobrin, za katere smo navajeni, da so nam na razpolago vsak 
trenutek, pa sta – verjamem – sprožila razmislek o vrednotah 
in načinu življenja v vsakem izmed nas. Ste pomislili, koliko 
časa zapravimo za stvari, aktivnosti in ljudi, ki niso zares po
membne? Da svojo vsakodnevno motivacijo vežemo na cilje, 
ki nas pravzaprav ne navdajajo z občutkom smisla, poslanstva 
ali sreče? Da hitimo in se ženemo, dnevi pa minevajo, življe
nje teče dalje brez da ga resnično ozavestimo? Upam, da smo 
spoznali ali vsaj okrepili svoja prepričanja v vrednote, ki usmer
jajo naša življenja. Obenem upam, da so te vrednote zdravje, 
družina, skupnost, narava in občutek izpolnjenosti. 

uvodnik
Številka glasila, ki je pred vami, je predvsem pregled vseh po
zitivnih stvari in aktivnosti, ki so nastale oziroma se odvijale v 
času epidemije. Na naslovnici je mavrica, ki naj bo še en opo
mnik, da za dežjem vedno posije sonce. V rubriki Aktualno si 
lahko ogledate in preberete pregled aktivnosti in ukrepov, ki je 
je Občina Naklo ob pomoči Civilne zaščite izvajala v času epi
demije. Med Obvestili najdete več o dogajanju pred, med in po 
epidemiji, medtem ko so društva predstavila svoje aktivnosti in 
spremenjene načrte za nadaljnje delo. Polni pa sta tudi rubriki 
Kultura in Lokalna skupnost, kar me v dani situaciji nadvse ve
seli. Kako naša občina raste in se razvija s pomočjo evropskih 
sredstev, si lahko preberete v več člankih, med drugim tudi v 
rubriki Okolje in prostor. Zelo obsežna je tokrat tudi rubrika 
Iz šolskih klopi, v kateri so tako učenci kot učitelji zbrali svoje 
delo in občutke v zvezi s šolanjem na daljavo. Upam, da vam 
izjemni talenti mladih soobčank in soobčanov polepšajo dan 
ob branju, kot so ga meni ob sestavi te številke. Nenazadnje 
pa si nekaj dobrih nasvetov in zanimivih dejstev preberete v 
rubriki Zanimivosti in nasveti. S svojima zapisoma sta majsko 
glasilo enkratno sklenila prispevka bralcev, ki se jima, tako kot 
vsem ostalim avtorjem, zahvaljujem za vse poslane prispevke. 
Mislim, da je Glas občine Naklo pred vami poln srčnosti, vese
lja in povezanosti. Zato si želim, da so takšni tudi vaši občutki 
ob branju. ・
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Prispevke in fotografije za prihodnjo številko glasi
la Glas občine Naklo pošljite na elektronski naslov  
urednistvo@obcina-naklo.si, najkasneje do 12. ju-
nija 2020.

Besedilo lahko obsega največ 1.500 znakov brez 
presledkov. Oddano mora biti v Wordovi datoteki. 
Datoteko poimenujte enako kot želen naslov pris-
pevka. Fotografije in drugo spremno (slikovno) 
gradivo naj bo oddano kot samostojna datoteka 
čim višje kakovosti (format .jpg, .png). Priloženo 
gradivo poimenujte tako, kot želite da je podpisa
no v prispevku.
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Oddaja prispevkov
Prispevke in fotografije za prihod
njo številko Glasa občine Nak
lo pošljite na elektronski naslov  
urednistvo@obcina-naklo.si, najkas
neje do 12. junija 2020.
Besedilo lahko obsega največ 1.500 zna
kov brez presledkov. Oddano mora biti 
v Wordovi datoteki. Fotografije in drugo 
spremno (slikovno) gradivo naj bo od
dano kot samostojna datoteka čim višje 
kakovosti (format .jpg, .png).

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani!
Ko smo se poslovili od nič kaj zimske 
zime in zakoračili v pomlad, nam je 
normalno življenje temeljito prekrižal 
prihod virusa, ki terorizira ves svet. V 
dneh, ko nas pomlad razvaja s čudoviti
mi sončnimi dnevi, ki vabijo v naravo, pa 
iz slehernega vogala, iz skritih kotov ali 
pa kar naravnost od soseda preži na nas 
strašljivi virus ter ustvarja neko moreče 
vzdušje. Šole in vrtci so zaprti, cerkve 
delujejo po spletu, gostilne ne obratu
jejo, javni promet stoji, oskrbovanci in 
zaposleni v domovih starejših občanov 
trepetajo pred okužbami… 

Kaj pa občina? Tudi na občini se je delo 
močno spremenilo. Danes, po dveh me
secih bi si upal trditi, da smo se epide
mije lotili primerno in ustrezno. Aktivirali 
smo štab civilne zaščite, ki sta ga odlično 
vodila poveljnik  Mitja Valentič in pod
poveljnik Tadej Mohorič. Na občini smo 
uredili prostore, kjer štab domuje in kjer 
ureja in razdeljuje zaščitna sredstva. K so
delovanju smo povabili razširjeno sesta
vo, tako, da smo vključili tudi zaupnike. 
Delovanje je teklo v več smereh. Potreb
no je bilo zapreti vsa javna igrišča in jav
ne prostore, ter preprečiti širjenje med 
našimi občankami in občani. Druga smer 
pa je bila namenjena nabavi in pridobi
vanju zaščitne opreme. Ker smo se dela 
lotili pravočasno, smo nekako prehiteli 
ostale občine in v času, ko je bila oprema 
še na razpolago, zagotovili najnujnejše 
za začetek. Zavedali smo se, da največ
ja nevarnost preti prav v domu starejših 
občanov, kjer skupaj biva najbolj ranljiva 
skupina ljudi. Bili smo v tesnih stikih z za
poslenimi. Dom smo za začetek opremili 
z zaščitno opremo. Nato smo se posve
tili oskrbi prebivalcev. Povezali smo se z 
vsemi trgovinami, pekarnami, mesarijami 
in kmetijami, ki so zagotavljale kvalite
tno oskrbo z najnujnejšimi, življenjsko 
potrebnimi dobrinami. Sproti smo na 
spletni strani objavljali odpiralne čase. V 
vse te trgovine smo posredovali zašči
tno opremo (maske, rokavice, razkužila) 
za osebno zaščito zaposlenih. Iz znanih 
razlogov, ker v državnih rezervah ni bilo 
zalog smo se lotili nabave večje količine 
mask. Skupaj z enim od naših podjetni
kov nam je to uspelo. Nabavili smo škro
pilnice za dezinfeciranje in dezinfekcijska 
sredstva, tako, da smo razkuževali dom 
starejših občanov (skupne prostore). 
Kljub izjemni skrbi zaposlenih so se prve 
okužbe prikradle tudi v naš dom. Zopet 
so se izkazali zaposleni, ki so skupaj z na
šim štabom pripravili ustrez no izolacijo 

okuženih in tako uspeli preprečiti širitev. 
Ta uspeh je opazil tudi Predsednik RS,  
g. Borut Pahor, ki se je z veseljem odzval 
na naše vabilo in je obiskal oskrbovance 
in zaposlene v domu, ter se jim v svojem 
imenu in v imenu vse Slovenije zahvalil 
za razumevanje za nič kaj prijetno živ
ljenje v svojih sobah ter za izjemno op
ravljeno delo. V pozdravu sem se mu z 
obisk najtopleje zahvalil, prav tako sem 
se zahvalil vsem v domu. V zahvalah pa 
ne smemo pozabiti naših prizadevnih 
članov CZ, ki so neutrudno bedeli nad 
našo občino. Prav tko se moram zahva
liti tudi vsem donatorjem, ki so donirali 
zaščitno opremo (očala, razkužilo) in ho
telu Marinšek, ki je na stanovanje, za tri 
tedne sprejel štiri zaposlene, ki so delale 
v izolaciji. Seveda smo želeli  poskrbeti za 
zaščito vseh občanov. Tudi tu se moram 
zahvaliti štabu CZ, ki je zagotovil pralne 
maske, ki so jih nato zapakirali in razde
lili po naših domovih. Po vsem tem se je 
dobava zaščitne opreme s strani države 
normalizirala in danes zaščitna oprema 
ni več tako hud problem, kot je bila na 
začetku. Na tem mestu ne smemo mimo 
izjemno pomembnega dela, ki so ga op
ravile članice skupine »Starejši za starej
še«, ki deluje v sklopu DU Naklo. Gospem 
so v Škofji Loki donirali blago, tako, da so 
lahko sešile preko 300 mask, ki so jih raz
delile najbolj ranljivim. Prav tako je po
membna njihova skrb osamljenim. Opra
vile so številne telefonske klice in z njimi 
razveselile ina na obraz naslikale nasmeh 
marsikateri osamljeni duši... 

Spoštovane občanke, spoštovani obča
ni! V najtežjih dneh epidemije smo se 
odgovorno ravnali in uspešno zajezili 
širjenje virusa. Za vse opravljeno se Vam 
v svojem imenu in v imenu občine Nak
lo iskreno zahvaljujem. V dneh, ko boste 
listali tole naše glasilo, se bodo ukrepi 
že močno rahljali. Bodimo samozaščitni 
in odgovorni tudi v dneh, ki prihajajo, 
predvsem pa: OSTANIMO ZDRAVI!

Ivan Meglič, vaš župan

županov glas



Štab Civilne zaščita se je pre
selil v klet občinske stavbe

DSO Naklo je obiskala koor
dinacijska skupina bolnišnice 
Golnik in okuženo oskrbo
vanca začasno odpeljala v 

eno svojih treh con sektorja 
za osebe s potrjeno okužbo; 

prav tako je Bolnišnica Golnik 
prevzela vso skrb za zaščitno 

opremo in kadre

Štab Civilne zaščita ponovno 
razkužil skupne prostore DSO 

Naklo; zagotovljenih 6000 
pralnih zaščitnih mask

zaznan nov sum okužbe v 
DSO Naklo, zato je bil oskr

bovanec prepeljan v Bolnišni
co Golnik, kjer je ostal zaradi 

potrditve okužbe

pričetek priprav na odprtje 
vrtcev in osnovne šole

odprli so se frizerski in 
kozmetični saloni; gostinski 

lokali s terasami lahko začne
jo z obratovanjem

aktivacija civilne zaščita 
(srečanje in priprava načrtov 
za delovanje ob razglasitvi 
epidemije, nakup zaščitne 

opreme, dezinfekcija javnih  
prostorov)

skladno z državno uredbo 
smo zaprli šolo in vrtec ter 
njune podružnice; sestanek 

ožjega štaba CZ.

sestanek razširjenega štaba 
Civilne zaščita, izdaja navo
dil občankam in občanom; 

zaprli smo zunanja in športna 
igrišča 

prejeli novice o prvi okužbi v 
naši občini v DSO Naklo; sle
dilo je testiranje vseh oskrbo
vancev in zaposlenih v domu 

ter dezinfekcija skupnih 
prostorov

potrjeni dve okužbi v DSO; 
izolirali smo okuženega oskr
bovanca, zaposlene z nega
tivnimi izvidi pa namestili v 
alternativni nastanitvi, da bi 
preprečili morebitno širjenje 
koronavirusa med njihove 

domače

Koronavirus v Občini Naklo
Dogajanje, uvedbe ukrepov in aktivnosti za zaščito občank in občanov

ZAHVALE DONATORJEM:
ASA NAKLO – za zaščitna očala

STAREJŠI ZA STAREJŠE – za sešite 
maske (Odeja Škofja Loka blago) 
in aktivacijo s telefonskimi pogo-
vori

HOTEL MARINŠEK – za tritedensko 
namestitev štirih zaposlenih v DSO 
Naklo

TAXI DEJAN – za razkužilo

začetek marca 13. marec 14. marec

26. marec 25. mareczačetek aprila

2. april 3. april 6. april

začetek maja: 4. maj



ponovno testirani vsi oskr
bovanci in zaposleni v DSO 

Naklo, vsi testi negativni

Štab Civilne zaščite je izvedel 
ponovno dezinfekcijo skupnih 

prostorov v DSO Naklo

ponovno odprtje Zbirnega 
centra za odpadke

sprosti se ukrep omejitve gi
banja znotraj občin; dovolijo 
se posamični in predhodno 

najavljeni obiski v DSO.

nadaljnja testiranja so nega
tivna; oboleli so ozdraveli; 

Štab Civilne zaščita je ponov
no razkužil skupne prostore 

DSO Naklo; pričetek razkuže
vanja klopi na javnih mestih 

trikrat tedensko

nadaljujejo se gradbena dela 
na Okroglem in v Podbrezjah; 
skladno z zakonskimi ukrepi 

se odpirajo določeni obrati in 
servisi

nadaljnje razkuževanje javnih 
prostorov, tudi v OŠ Naklo 
in vrtcu; zaprtje gostinskih 

obratov v Občini Naklo

ustavljen javni promet; obja
vili smo spremenjen obrato
valni čas trgovin, ki ostajajo 

odprte; zaprtje Zbirnega 
centra za ločeno zbiranje 

odpadkov

ustavljena gradbena dela 
povsod v Občini, razen na re
gionalni cesti skozi Podbrezje; 
objava prošnje za prostovolj

no varstvo otrok; ponovno 
obvestilo občankam in obča
nom v zvezi z novimi ukrepi; 
podaljšan razpis za pomoč v 

kmetijstvu

ker smo zaprli tudi cerkve, 
verniki lahko svete maše 
spremljajo prek spleta

dobava novih zaščitnih 
mask – opremili smo najbolj 
izpostavljene zaposlene in 

najbolj ogrožene občanke in 
občane

 odpovedana prireditev ob 
materinskem dnevu

15. marec 16. marec 18. marec

24. marec 23. marec 23. marec

8. april 10. april 16. april

30. april 24. april sredina aprila

OSTANIMO ZDRAVI



6 Glas občine Naklo  maj 2020

obvestila

Obisk ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano dr. Aleksandre Pivec
Občinska uprava občine Naklo

V petek, 15. maja, smo se razveselili obiska delegacije Minis-
trstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Dele
gacijo je vodila ministica in podpredsednica vlade Republike 
Slovenije dr. Aleksandra Pivec. V delegaciji so bil še Jože Pod
goršek, državni sekretar za področje poljedeljstva in živinoreje, 
Damjan Stanovnik, državni sekretar za področje gozdarstva, 
Luka Kočevar, vodja službe za odnose z javnostjo pri MKGP in 
Jasmina Opec Voroš iz kabineta ministrice.

Obisk so začeli na Občini Naklo, kjer jim je župan predstavil 
našo občino, aktivnosti v času koronavirusa in projekte, ki so še 
pred nami. Ministrico je zanimalo, kako smo organizirali oskrbo 
v času epidemije in kako smo se soočili s samo krizo. Ministri
ca je z zanimanjem prisluhnila projektu, ki ga snujemo skupaj 
z Biotehniškim centrum Naklo, v katerem želimo nadaljevati 
povečano zanimanje za pridelke in hrano iz domačih kmetij. 
Prav tako je z zanimanjem prisluhnila našim načrtom, ki jih ima
mo s projekti, namenjenimi starejšim občanom, to so: projekt 
Prostofer, medgeneracijski center in seveda ukrepi, s katerimi 
želimo izboljšati delovanje našega doma starejših občanov. V 
nadaljevanju je nekaj besed povedal še podžupan Zdravko Can
kar, delo knjižnice pa je predstavila mag. Helena Krampl Nikač. 
Delegacijo so pozdravili tudi predsednik Zveze društev upoko
jencev Slovenije (ZDUS) Janez Sušnik in člani občinske uprave 
občine, z direktorico občinske uprave Marto Gerkman na čelu.

Po obisku na občini smo nadaljevali z ogledi po naši občini. 
Najprej je bil na vrsti obisk krajevne knjižnice. Sledil je obisk 
skladišča hlodovine podjetja Megales d. o. o. Gre za podjetje, 
ki je eno od največjih odkupovalcev hlodovine v Sloveniji. V 
zadnjem času se vse bolj ukvarja s predelavo hlodovine, izdela
vo biomase in tudi s samim posekom lesa v gozdovih. Direktor 
in lastnik Jure Meglič je gostom predstavil delovanje podjetja, 
uspehe in tudi težave, s katerimi se srečuje pri svojem delu. 
Pot smo nadaljevali v Podbrezje do Matijovčeve kmetije. Gos
podar Janko Jeglič je predstavil svojo sadjarsko kmetijo, ki se 
vse bolj preusmerja v turizem. Ogledali smo si linijo predelave 
sadja in apartmaje, v katerih že sprejema goste. S turizmom se 
ukvarja hčerka Petra. Seveda v Podbrezjah nismo mogli mimo 
Podbreške potice, saj je Ana Jeglič ena od certificiranih izdelo
valk te okusne, nekoliko posebne, a večkrat nagrajene sladice.

Naslednja postaja je bil obisk Biotehniškega centra v Strahinju, 
kjer so nas sprejeli direktor dr. Marijan Pogačnik, ravnateljica 
srednje šole in gimnazije Andreja Ahčin, dr. Franc Vidic, rav
natelj višje strokovne šole, Irena Grilj, vodja Medpodjetniške
ga izobraževalnega centra in Tatjana Geč, vodja skupnih služb 
centra. V daljšem pogovoru smo si izmenjali izkušnje iz dose
danjega dela centra, predstavili smo sodelovanje centra in ob
čine, predstavniki centra pa so predstavili nekaj zanimivih idej; 
predvsem želijo bolje povezati območje na osi Celovec–Stra
hinj–Trst. Za ta projekt so se priporočili za podporo in pomoč. 
S strani ministrice jim je bila pomoč tudi obljubljena.

Pred zaključkom obiska je sledil še obisk Štularjeve kmetije v 
Strahinju. Kmetija je znana po pridelavi krompirja in čebule. 
Domačim so se pridružili še nekateri veliki proizvajalci krom
pirja iz naše občine in tudi iz sosednjih. Gostje so si z zani
manjem ogledali sodobno opremo za pripravo pridelkov za 
prodajo. Obisk smo zaključili na Poličarjevi kmetiji na Polici. 
Andreja Jagodic je predstavila svojo kmetijo, ki slovi po od
ličnih mlečnih izdelkih. Poznani so po jogurtih, skuti, mehkih 
in tudi zorjenih sirih. Na kmetiji so s svojimi idejami tudi zelo 
inovativni in vedno presenečajo z novimi izdelki.

Gostom smo v dnevnem obisku tako predstavili vse najpo
membnejše kmetijske panogame, s katerimi se ukvarjamo v 
Občini Naklo: gozdarstvo, sadjarstvo, turizem, poljedelstvo in 
živinorejo s predelavo mleka. ・
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Gradnja kanalizacije in obnova  
infrastrukture v Podbrezjah
Občinska uprava Občine Naklo

V Podbrezjah je razkopavanje v polnem teku. Nova fekalna 
kanalizacija se gradi na več odsekih. Vzporedno se obnavlja 
tudi vsa obstoječa infrastruktura (vodovod, NN in SN elektro 
omrežje, telekomunikacije itd.). Gradi se tudi plinovod in glede 
na to, da se območju reče Britof, upamo, da ne bo podobnih 
težav kot v kranjskem Britofu. Zaradi gradnje kanalizacije so 
uporabniki regionalne ceste skozi Podbrezje (odsek trgovina 
Breza–Grmač) nekaj tedenov do konca aprila uporabljali obvo
ze. V maju bo na tem odseku promet potekal ob upočasnjeni 
hitrosti in ob odstopu prednosti. Zgrajen je tudi manjkajoči 
pločnik od trgovine Breza do šole. Na pobudo vaškega odbora 
Podbrezje smo napeli vse sile, da bi pločnik podaljšali proti 
Grmaču. Z velikim veseljem lahko ugotovimo, da so občani ob 
regionalni cesti prisluhnili tem željam in  posledično bo mo
goče pločnik podaljšati tako, da bo zagotovljen varen promet 
pešcev tudi v tem delu Podbrezij. Na obeh odsekih bo urejena 
tudi cestna razsvetljava. Po začetku del na regionalni cesti od 
ovinka pri šoli do Grmača smo skupaj s predstavniki DRSI in 
izvajalca del, ki je tudi koncesionar za vzdrževanje regionalne 
ceste, Gorenjska gradbena družba, ugotovili, da je ob tako ob
sežnih posegih smiselno urediti še odvodnjavanje regionalne 
ceste in zelo načete oporne zidove ob njej. DRSI je primaknil 
znaten del sredstev, tako da bo ta del regionalne ceste ustrez

no urejen. V prvih dneh maja se bodo odprli še preostali krajši 
odseki. Zaključek gradnje predvidevamo v sredini junija. Po za
ključku del bo to področje Podbrezij komunalno, energetsko in 
komunikacijsko ustrezno opremljeno. V pripravi pa je že doku
mentacija za naslednjo fazo v Podtaboru. ・

Pustna sobota s Kurenti
Občinska uprava Občine Naklo

Ko smo bili še mladi smo težko čakali na pustno soboto, tak
rat zvečer se je vedno kaj zanimivega dogajalo. Danes se vse 
dogaja preko dneva in večina dogodkov je namenjena otro
kom, ki se še vedno radi našemijo. Tudi v naši občini je dob
ro poskrbljeno, da se naši najmlajši pokažejo, starši pa žarimo 
od ponosa nekoliko iz ozadja. Turistično društvo (TD) Naklo 
je tudi letos, na pustno soboto dopoldne, tik pred nastopom 
zloglasnega koronavirusa, pripravilo prijetno druženje. Za bolj
še vzdušje so TD Naklo in našo občino obiskali kurenti iz Ro
goznice na Dravskem polju. Že sami kurenti naredijo odlično 
vzdušje, ko pa se jim pridruži še spremstvo pokačev in oračev 
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Utrjevanje brežine Tržiške Bistrice  
ob izlivu v Savo
Občinska uprava Občine Naklo

Tržiška Bistrica je živahna reka, posebej na sotočju, kjer se sreča 
z svojo mogočnejšo sestro Savo. Na tem delu jo kar dobro pre
metava. Ob zadnjem močnejšem deževju se je lotila brežine in 
je močno destabilizirala cesto, ki vodi do njiv in travnikov ob 
reki Savi. Konec februarja smo se zato lotili sanacije. Uredili 
smo 231 m³ kamnite zložbe, s 275 m³ materiala dosuli in utr
dili brežine, poleg tega pa smo za ureditev toka premetali še 

770 m³ nanešenega materiala. V sklopu sanacije je bila ureje
na gozdna cesta in izvedeno odvodnjavanje zaledne vode s te 
ceste. Prepričani smo, da izvedena sanacija pomeni dolgoroč
no rešitev dostopne ceste do območja ob sotočju obeh rek. ・

je slika popolna. Po prihodu kurentov s spremstvom se je za 
njimi oblikovala dolga povorka maškar, ki je krenila skozi Nak
lo. Po dobrih 20 minutah se je vse skupaj zgrnilo na igrišče za 
domom Janeza Filipiča. Organizatorji so vse maske nagradili 
in jih postregli s krofi. Kurenti so nam zaželeli lepo pomlad in 
dobro leto. Župan se jim je zahvalil, da zadnja leta, ko prihajajo 
v naše kraje zime sploh ni. Popoldne se je pustna povorka v 
nekoliko manjši izvedbi odvila tudi v Dupljah, kjer TVD Partizan 
Duplje že 36 let organizira ta pustni dogodek. Včasih, ko je bil v 
tem času še vedno prisoten sneg, se je na pustno soboto, ne
deljo ali torek odvijal tudi pustni smučarski tek za svinjsko gla
vo. No, letos pa je staro in mlado uživalo v prijetnem sončnem 
popoldnevu, otroci so se sladkali s krofi, starejšim pa je teknilo 
kuhano vino. Hvala organizatorjem za trud. ・



obvestila

maj 2020  Glas občine Naklo 9

Gasilski kviz v Strahinju
Občinska uprava Občine Naklo

Zadnjo soboto v februarju smo bili ponovno priča odličnemu 
sodelovanju gasilskih zvez iz občin Naklo in Tržič. V dvorani 
Bio tehniškega centra v Strahinju so organizirali kviz za pod
mladek, in sicer v treh kategorijah: pionirji, mladinci in priprav
niki. Tekmovanja se je udeležilo kar 57 tričlanskih ekip iz obeh 
zvez. Na ta način se mladenke in mladeniči med seboj preizku
sijo in primerjajo usvojeno znanje, spretnosti in pripravljenost. 
Prav tako se združijo sodniki in vodstvo tekmovanja. Na tak 
način se znatno znižajo tudi stroški priprave tekmovanja. Obe 
zvezi sodelujeta tudi na področju organizacije izobraževanj in 
skupnih vaj. Sodelovanje na vajah se je izkazalo kot odlična 
ideja ob zadnjem uničujočem požaru na Hudem. 

Med pionirji so vsa tri prva mesta osvojili dupljanski gasilci. 
Dupljanci so osvojili tudi drugo in tretje mesto med mladinci, 

Podbrežani pa so bili prvi med mladinci in pripravniki. Vsem 
iskrene čestitke za osvojena mesta ter za izkazano odlično zna
nje in spretnost. ・

Odslej za zapuščene živali v naši občini 
skrbi Zavetišče Gmajnice
Občinska uprava Občine Naklo

Po raznoraznih peripetijah, ki so se v preteklih mesecih do
gajale po Gorenjskem, je tudi Občina Naklo prejela odpoved 
pogodbe s strani Zavetišča za zapuščene živali Perun. Občina 
Naklo se je znašla pred dejstvom, da od konca marca nismo 

več imeli zagotovljene oskrbe za zapuščene živali. Intenzivno 
smo se lotili iskanja rešitve. Obiskali smo nekaj zavetišč, jih 
pregledali in se dogovarjali za pogoje. Na koncu nam je uspe
lo dobiti najboljše. V petek, 28. februarja, smo tako podpisali 
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triletno pogodbo z ZOO Ljubljana, Zavetišče Gmajnice, za os
krbovanje in nameščanje malih živali. Ljubitelji malih živali ste 
zato lahko brez skrbi. Začetek veljavnosti pogodbe je 1. april 
2020. Pogodbo sta podpisala Ivan Meglič, župan Občine Naklo  
in direktorica ZOO Ljubljana Barbara Mihelič. Pri podpisu je 
bil prisoten tudi vodja zavetišča, veterinar Marko Oman. Poleg 
skrbi za zapuščene živali od podpisa pogodbe tudi naši občani 
lahko posvojijo kakšnega zapeljivca, ki v lepih in urejenih pros
torih čaka na dobro dušo, ki bi mu želela posvetiti del svojega 
prostega časa. ・

Regijska podelitev priznanj Civilne  
zaščite je letos potekala v Naklem
Občinska uprava Občine Naklo

Regijska slovesna podelitev priznanj civilne zaščite se je letos, 
5. marca, odvila v Kulturnem domu Janeza Filipiča v Naklem. 
Prireditev v počastitev 1. marca, dneva civilne zaščite, navadno 
poteka v eni od Gorenjskih občin in letos je regijski štab za iz
vedbo izbral našo občino. V uvodu so nekaj pozdravnih besed 
povedali Klemen Šmid, poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko, 
Robert Skrinjar, vodja izpostave Uprave Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje ter župan Ivan Meglič. Osrednji govornik 

je bil  generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zašči
to in reševanje Darko But. V kulturnem programu so nastopili 
folklorniki Folklorne skupine Doma upokojencev Naklo. Med 
drugimi je srebrni znak Civilne zaščite prejelo tudi Prostovoljno 
gasilsko društvo Naklo ob 110-letnici delovanja. Podeljenih je 
bilo 14 bronastih, 10 srebrnih in 4 zlati znaki Civilne zaščite. 
Vsem dobitnikom iskrene čestitke. ・

Obisk predsednika Pahorja v DSO Naklo
Občinska uprava Občine Naklo

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na povabilo žu
pana Občine Naklo Ivana Megliča v torek, 28. aprila, obiskal 
stanovalce in zaposlene v Domu starejših občanov (DSO) Nak
lo, ki so po okužbah dveh stanovalcev v domu in dveh okuž
bah zaposlenih uspešno preprečili nadaljnjo širitev virusa med 
stanovalce in zaposlene.

Predsednik republike se je stanovalcem in zaposlenim zahvalil 
za prijetno dobrodošlico v domu in jim izrekel iskreno pohvalo 
za junaštvo, ki ga izkazujejo v času epidemije. Ob tem je izrazil 
sočutje do vseh stanovalk in stanovalcev, ki so se kljub osam-
ljenosti in ločenosti od svojih bližnjih pogumno zoperstavili 
sedanjim razmeram. Pri tem so jim v pomoč vodstvo doma in 
osebje, katerim je predsednik Pahor izrazil občudovanje, ker 



obvestila

maj 2020  Glas občine Naklo 11

so uspešno preprečili širitev virusa v domu. »Vse izkušnje, ki 
smo jih pridobili v tem času, bomo še potrebovali,« je dejal 
predsednik in ob tej priložnosti poudaril, da se moramo iz pri
dobljenih izkušenj naučiti čim več, da bomo morebitni drugi 
val širitve okužbe lažje premagovali. Posvaril je pred podce
njevanjem problemov, s katerimi se bomo še morali soočiti, 
vendar je ocenil, da Slovenci dobro sodelujemo in da bomo 
skupaj znali rešiti probleme v svoj prid. »Hvala za vaš prispe
vek k temu, da probleme rešujemo skupaj. Kar tako naprej in 
vse bo še dobro,« je z besedami optimizma nagovor sklenil 
predsednik Pahor.

V imenu zaposlenih in stanovalcev se je predsedniku za obisk 
zahvalil direktor doma Matej Križanič. Ob tem je izrazil zado
voljstvo, da so ob dveh okužbah v domu na začetku epidemi
je uspeli zaustaviti nadaljnjo širitev virusa, ki je v dom vnesel 
tudi veliko sprememb v razmišljanju. Kot je dejal direktor, so 
se stanovalci in zaposleni v tem času še bolj povezali in lepo 
sodelujejo. Ivan Meglič, župan Občine Naklo, se je navzočim 
zahvalil za razumevanje ukrepov za preprečevanje širitve viru
sa, posebne besede zahvale pa je namenil zaposlenim za vsa 

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

SERVISIRANJE IN POPRAVILO OSEBNIH

IN DOSTAVNIH VOZIL

prizadevanja, štabu Civilne zaščite Občine Naklo za vso opre
mo in aktivnosti ter vsem, ki v času epidemije nesebično po
magajo ljudem. ・
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društva

Turistično društvo Naklo

Sredi dela nas je ustavila pandemija
Damijan Janežič

V Turističnem društvu (TD) Naklo smo takoj po novem letu 
pričeli pripravljati prvi del letošnjih predavanj. Vrstila so se do 
začetka marca. Konec januarja smo obiskali turistični sejem 
Alpe Adria, februarja pripravili občni zbor društva, na pustno 
soboto pustni sprevod po ulicah Naklega, prvo soboto v mar
cu pa domoznanski izlet v Radovljico. Sredi dela nas je ustavila 
epidemija COVID-19.  

Letošnjega turističnega sejma Alpe Adria v Ljubljani sta se v 
soboto, 1. februarja, udeležila dva člana društva. Predstavljala 
sta Občino Naklo. Kot v preteklih letih, je bilo tudi letos na sej
mu opaziti v katerih občinah se turistični dejavnosti posvečajo 
bolj in v katerih manj. Žal sta naša člana opazila tudi, kaj smo 
v Naklem zamudili. V društvu upamo, da se bomo Naklanci v 
letošnjem, za turizem slabem letu, pripravili na čas, ko bo turis-
tična dejavnost ponovno vzcvetela.

Na pustno soboto so Naklo zavzele maškare.  
Foto: Damijan Janežič. 

Kljub temu, da zime skorajda ni bilo, smo jo Naklanci na pust
no soboto, 22. februarja, vseeno preganjali.  S soncem obsija
no sobotno dopoldne je na pustni sprevod privabilo množico 
maškar iz Naklega in sosednjih vasi. Pridružili so se jim kurenti 
in orači iz Rogoznice pri Ptuju. Orači so s seboj pripeljali kar 
štiri harmonikarje in dva pokača z bičem in ustvarili glasno in 
razposajeno sobotno dopoldne.  
V soboto, 7. marca, smo člani Turističnega društva Naklo in 
Kulturno turističnega društva (KTD) Pod krivo jelko iz Dupelj 
odšli na domoznanski izlet v Radovljico. Ustavili smo se v Le
karniškem in alkimističnem muzeju, ki ponuja obiskovalcem 
vpogled v pretekli dve tisočletji svetovne farmacije. Lastnik, 
ki je v 40 letih zbral blizu 3000 predmetov, je muzeju vdih
nil slovensko dušo. Večino muzejskih eksponatov je pridobil iz 
starih slovenskih lekarn. Manufakturo Radovljica je na Linhar
tovem trgu pred dobrim letom zasnoval keramik Urban Magu
šar. Keramično dejavnost, kateri se posveča večino življenja je 
razširil z manufakturo, trgovino in ogledno delavnico. Izdelki, 
ki jih izdeluje Urban Magušar, pripovedujejo njegovo življenj
sko zgodbo. Ob koncu je Damijan Janežič predstavil še dve 
deli kiparja Jožefa Pavlina, zaposlenega v Vurnikovi delavnici 
v Radovljici. Kip dečka z medaljonom, na katerem je podoba 
radov ljiške dobrotnice Josipine Hočevarjeve, stoji na vodnjaku 
sredi Linhartovega trga, kip Rožnovenske Matere božje pa stoji 
na stranskem oltarju v župnijski cerkvi sv. Petra.   

Letošnji domoznanski izlet je bil namenjen Radovljici.  
Foto: Damijan Janežič.

Še nekaj utrinkov iz dejavnosti TD Naklo v 
2020:
V torek, 7. januarja,  nas je že osmič obiskal Janez Pretnar. Z 
njim smo odpotovali v Sredozemlje na Balearske otoke. Usta
vili smo se na največjem, na Majorki. Janez se je tako, kot zna 
le on, elegantno izognil turističnih točk in jo 'mahnil' v notra
njost dežele in v gore. Ob tem ni pozabil našteti vseh vrhov, 
ki presegajo tisoč metrov in  kulturnih biserov. Sandi Novinec 
se je na predavanju 14. januarja podal v Turčijo, po kateri sta 
lansko leto potovala z ženo Jasno. Predstavil je življenje več
jih mest, od tržnic do mošej. 21. januarja je pesnik in pisatelj 
Miro Erzin iz Šenčurja predstavil slovensko plemstvo. Povedal 
je, da je najpomembnejšo vlogo odigralo v 16. stoletju, v dobi 
protestantizma. Nekatere znane in bogate plemiške družine 
so bile v tistem času velike podpornice prvih slovenskih knjig. 
Prav tako so odločilno pripomogle h končanju turških vpa
dov. Slovensko plemstvo je znano že v času Karantanije. 28. 
januarja se je Janez Lavrič s kolesom podal iz Amsterdama v 
Kran(sterdam). Pripovedoval je: »Nizozemska je prepredena s 
kolesarskimi stezami in Nizozemci večino voženj, namesto z 
avtom, opravijo s kolesom.« Pot je nadaljeval ob Renu v Fran
cijo, prečkal nemško-švicarsko mejo, obiskal Liechtenstein, Bo
densko jezero in nekaj mest ob poti. Po prihodu v Avstrijo se je 
usmeril na Dravsko kolesarsko pot in kolesaril proti Sloveniji in 
Kranju. Janez Lavrič je na kolesu spoznal že kar nekaj Evrope. 
Popotnika, ona kemičarka in blogerka, on arhitekt in fotograf. 
To sta Katarina in Rok Hočevar, ki sta se 4. februarja in 3. marca 
ustavila v Naklem. Lansko leto sta v devetih mesecih obiskala 
večino držav Južne Amerike. Potovala sta po Čilu, Velikonoč
nem otoku, Argentini, Urugvaju, Braziliji, Paragvaju, Boliviji, Pe
ruju, Ekvadorju, Kolumbiji in Venezueli. Prevozila sta 40.000 ki
lometrov. Na poti sta občudovala predvsem naravo, mesta sta 
povečini obšla. Rok pravi: »Res sva obiskala deset držav, a če 
bi hotela nekoliko bolje spoznati posamezne države, bi se mo
rala še kdaj vrniti.« 25. februarja se je v vlogi predavatelja prvič 
predstavil rekreativni športnik, Naklanec Uroš Feldin. Predsta
vil nam je Elbrus, najvišjo goro Evrope, Kavkaza in Rusije. Dlje 
časa je že razmišljal o vrhovih nad 4000 metrov. Potem, ko se 
mu je ponudila priložnost, se je odpravil na Elbrus. Predstavil 
nam je priprave, potovanje v Rusijo in vzpon na goro. ・
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društva

Moto društvo Oldtimer Naklo

Moto društvo Oldteimer Naklo je  
želelo »pod streho spraviti« jubilejno 
petindvajseto prvomajsko razstavo in 
parado starodobnikov
Janez Legat

Prisrčen motorističen pozdrav vsem ljubiteljem starodobnikov. 
Leto je naokoli in zopet je za nami še ena uspešno izvedena 
prvomajska parada, ki je bila letos že jubilejna, petindvajseta 
po vrsti. Ja, tako bi se lahko glasil prvi stavek našega članka. Žal 
temu ni tako. Vsi namreč še vedno občutimo grenak priokus in 
posledice koronavirusa, ki je prenekateremu Slovencu v veliki 
meri na glavo obrnil potek načrtovanih dogajanj na družab
nem, še bolj pa na poslovnem področju. 

Podobno se je žal zgodilo tudi nam, članom Moto društva Old
teimer Naklo. Z veliko vnemo smo se lotili organizacije jubilejne 
25. razstave in parade starodobnikov Naklo 2020. Zbrali smo 
že kar zajeten kup potrebnih dovoljenj za izvedbo priredit ve. 
Kar nekako smo upali, da bo koronavirus do 1. maja izkore
ninjen, ali pa da se bo stanje vsaj dodobra umirilo. Kot smo 
vsi opazili, temu ni bilo tako. Na podlagi zdravstvene situacije 
nam je UE Kranj sporočila, da letošnja izvedba prireditve ne bo 
mogoča. Ni nam preostalo drugega kot ustaviti vse aktivnosti 
v zvezi z organizacijo. Da pa 1. maj ne bi minil brez slehernega 
starodobnika v vasi oziroma v občini, se je naša družina odloči
la, da se usedemo v našega hrošča in se popeljemo po začrtani 
trasi letošnje (neizvedene) prireditve. 

Srebrni jubilej prestavljamo v leto 2021, seveda prav tako na 
1. maj, saj po mnenju upravnega odbora društva prireditve ni 
smiselno prestavljati na poznejši datum v letošnjem letu. Raz
stava in parada starodobnikov v Občini Naklo se namreč tra
dicionalno odvija ob prvomajskih praznikih. Upamo, da se bo 
zadeva umirila vsaj do občinskega praznika ob koncu junija, in 
da se vsaj takrat predstavimo vam, spoštovane občanke in ob
čani. V upanju na razumevanje vas prav toplo pozdravljamo. ・

Kinološko društvo Naklo

Nekoliko drugačna pomlad v KD Naklo
Živa Broder

V obdobju pandemije smo tudi v Kinološkem društvu Naklo 
morali prekiniti z našimi rednimi aktivnostmi. Teh lastniki psov 
na žalost ne moremo opravljati na daljavo, čeprav se vodje te
čajev male šole in agilityja trudijo vzdrževati stike s tistimi, ki so 

se letos, tik pred izbruhom pandemije, vpisali v tečaje. Trudijo 
se pomagati tako, da jim občasno pošljejo kakšne lažje vaje za 
samoučenje doma in se o učenju pogovorijo po telefonu. 
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V času, ko se večinoma zadržujemo doma, je sicer družba hiš-
nih ljubljenčkov še kako dobrodošla. Obenem si lažje vzame
mo čas zanje in se z njimi poigramo ter jih naučimo kakšnega 
trika. Naši živalski prijatelji so tudi odlični poslušalci in še po
sebej v težjih trenutkih, v katerih se je morda kdo znašel v tem 
obdobju, nas znajo razvedriti in potolažiti. Raziskovalci, ki že 
50 let izvajajo terensko raziskavo Slovensko javno mnenje, so v 
prvi polovici leta 2019 kar 1079 prebivalcev Slovenije povpra
šali, če imajo doma hišnega ljubljenčka, in kar 60 odstotkov 
vprašanih je odgovorilo pritrdilno. Raziskovalce je zanimalo 
tudi, katere hišne ljubljenčke imamo. Odgovori na to vprašanje 
so prikazani v spodnjem grafu.

Med vsemi, ki so odgovorili pritrdilno, je 59,1 odstotkov vpra
šanih navedlo, da imajo doma samo eno vrsto živali, 31,9 od
stotkov ima doma dve vrsti, 9 odstotkov vprašanih pa tri ali 
več vrste domačih živali. Če v šali radi rečemo, da se delimo na 
»mačje ljudi« in »pasje ljudi«, je zanimiv podatek, da je kar 50 
odstotkov vprašanih navedlo, da pri njih doma sobivata oba 
štirinožna kosmatinca.

Raziskava Slovensko javno mnenje sodelujoče vedno vpraša 
tudi »Kako srečni ste?«. Anketiranci svojo osebno srečo oce
nijo na lestvici od 0 do 10, pri čemer 0 pomeni, da sploh niso 
srečni, in 10, da so zelo srečni. Podatki vedno pokažejo, da 

smo Slovenci precej srečen narod in vedno se pokaže, da na 
osebno srečo ne vplivajo le različni družbeno-politični dogod
ki. Ali vplivajo na našo srečo tudi hišni ljubljenčki? Zagotovo! 
Rezultati, prikazani v spodnjem grafu, temu jasno pritrjujejo.

Skupna ocena sreče vseh 
vprašanih je 7,63, kar pomeni, 
da vprašani relativno visoko 
ocenjujejo občutenje svoje 
osebne sreče. Obenem iz re
zultatov lahko sklepamo tudi, 
da k sreči precej pripomorejo 
hišni ljubljenčki, še posebej 
psi, saj njihovi lastniki svojo 
srečo ocenjujejo z najvišjo 
oceno.

V KD Naklo upamo, da se čim 
prej znova srečamo na vad
bišču Janeza Bartola. Do tak
rat pa naj vam čas doma čim 
lepše mine. Ostanite srečni in 
zdravi! ・

Čebelarsko društvo Naklo

ČD Naklo je v preteklem letu delovalo v 
okvirih programa, potrjenega na  
občnem zboru
Janez Markič

Večja in bolj odmevna ter precej zanimiva za širši krog ljudi je 
bila čebelarska razstava, kjer smo predstavili nekaj čebelarske
ga orodja in drugih čebelarskih pripomočkov, ki jih čebelarji 
uporabljamo pri svojem delu. Podelili smo kar veliko reklamnih 
gradiv in prospektov. Razstavo smo izvedli skupaj z društvom 
LIK Naklo v prostorih doma Janeza Filipiča oziroma likovni 
galeriji. Podoben spomladanski del programa pa je odpadel 

zaradi ukrepov v zvezi s koronavirusom. Občni zbor nam je še 
uspelo izpeljati kot načrtovano v programu, tam smo podelili 
tudi priznanja zaslužnim čebelarjem v preteklem letu. Neka
terim čebelarjem zaradi časovne stiske nismo uspeli podelili 
primernih priznanj, za kar je bilo dogovorjeno, da se izvede na 
naslednjem občnem zboru v letošnjem letu 2020. 

društva
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Sicer pa je čebelarjem ČD Naklo uspelo čebelje družine po po
sameznih lokacijah obdržati, celo nekoliko povečati nekaj dru
žin. Čebelarje, ki so nekoliko zmanjšali število čebeljih družin, 
so s svojimi čebeljimi družinami dopolnili novi člani, tako da 
številčno ČD Naklo ohranja približno enako skupno število če
beljih družin kot v preteklem letu. V načrtu pa je tudi ureditev 
bolj natančne evidence o številčnosti družin v Občini Naklo. 
Menjava matic in meritve medu v sodelovanju z Javno sveto
valno službo Čebelarske zveze Slovenije (JSS ČZS) so potekale 
na nivoju preteklih let; z boljšo letino je tudi primerno večje 
povpraševanje po uslugah.

Nekateri člani ČD Naklo smo bili tudi na 42. Celjskem sejmu, 
ki je največji čebelarski sejem v Evropi. V manjšem številu smo 
obiskali tudi Dan medu v kulinariki oziroma Festival medu v 
Lescah. Ker je bilo zelo slabo leto za pridelavo medu (še ta je 
močno kristaliziral v satju), je bila udeležba v tem manjšem ob
segu pričakovana. Organizirali smo tudi letno delavnico, preiz
kušanje različnih sort medu in meritev le-teh,  po delavnici smo 
imeli lep kulturni program ter skromno malico. Ker je bilo zelo 
prijetno, bomo to v letošnjem letu delavnico poskusili ponovi
li. Prav tako smo Slovenski čebelarski zajtrk predstavili v vseh 
zavodih in šolah v Občini Naklo, v domu ostarelih občanov 
Naklo, razdelili zloženke ČZS in izvedli tudi predavanje dve
ma skupinama v vrtcu Kranj. Navezali smo tudi stike z Domom 

slepih in slabovidnih na Okroglem, tako da bomo v prihodnje 
sodelovali tudi z njimi.

V Naklem smo letošnje leto prvič organizirali tudi Ambroževo 
mašo, organizacija je bila pohvaljena in hvala vsem sodelujo
čim čebelarjem za pomoč pri realizaciji. Prisotne smo imeli tri 
praporaše. Predstavitev kulinarike čebeljih pridelkov in slaščic 
ter pijač po maši je nadvse uspela, tudi recitacija čebelarske 
pesmi, tako da naslednje leto mašo in dogajanje ponovimo.

ČD Naklo je želelo povečati ob
seg svojih aktivnosti, zato smo 
poskušali sredstva pridobiti 
tudi od podjetnikov v Občini 
Naklo, toda akcija ni bila tako 
uspešna, kot smo pričakovali. 

Konec leta smo podprli kandi
daturo Boštjana Noča za še en 
mandat predsednika ČZS. Zapis 
si lahko preberete na spletni 
strani, v prihodnjem letu tudi 
na spletni strani ČD Naklo, ki 
je v pripravi. Do tedaj pa NAJ 
MEDI! ・

Kulturno umetniško društvo LIK Naklo

Risarske delavnice z učenci OŠ Naklo
Alojzija Murn

Od začetka leta 2016 Kulturno umetniško društvo (KUD) LIK 
Naklo organizira likovne delavnice z manjšo skupino učencev 
Osnovne šole Naklo in v sledečih letih je nastalo lepo število 
zanimivih in kakovostnih likovnih izdelkov, ki so bili lani po
nosno predstavljeni javnosti na pregledni razstavi. 

Letošnje delavnice so bile namenjene mlajšim učencem iz 
obeh drugih razredov. Na predlog učiteljice Nataše Zaletelj so 
ti učenci januarja obiskali razstavo Od risbe do slike v Pavlinovi 
galeriji v Domu Janeza Filipiča (razstava je trenutno v Ljubljani). 
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Ob številnih razstavljenih risbah in slikah raznih portretirancev 
so učenci lažje razumeli osnovne napotke, kako risati človeka. 
Delavnica je bila zanje zanimiva in zabavna, zato smo se dogo
vorili za še eno nadaljevanje risanja figur.

Naše društvo je v začetku marca v Pavlinovi galeriji pripravilo 
izredno dobro sprejeto razstavo treh ruskih umetnikov – dveh 
slikarjev in kiparke, ki je v Naklo prinesla duhovito oblikovane 
lutke izredno natančne izdelave. Slike slikarke Natashe Villone 
v njihovi toplini in preprosto izraženi lepoti poleg odraslih 
občudujejo tudi otroci. Natasha je bila prijazno pripravlje
na obiskati tudi našo osnovno šolo in učencem obeh drugih 
raz redov predstaviti mini gledališče.  S prikazom kratke pred
stave s figuricami in različnimi poslikanimi ozadji kot kulisami 
je tako navdušila učence, da so trije med njimi povsem brez 
predpriprave neverjetno dobro odigrali en improviziran prizor 
iz pred tem prikazane predstave. 

Po predstavi smo na risarski delavnici z učenci risali motive, 
povezane z igrico. Njihove risbe so sedaj že kaširane na karto
nih in pripravljene za razstavo v šoli. ・

NOB

Delo organizacije ZB za vrednote NOB
Greta Fister Štamulak

Organizacija Zveza združenj borcev (ZZB) Slovenije je bila us
tanovljena 4. julija 1948. Člani so lahko postali nekdanji borci 
narodno osvobodilne borbe (NOB), aktivisti osvobodilne fron
te (OF) in drugi, ki so dejavno podpirali osvobodilno gibanj. 
V prvih letih je Zveza delovala predvsem na humanitarnem 
področju, skrbela je za postavitev in vzdrževanje spomenikov, 
za urejanje grobišč in grobov padlih ter organizirala številne 
spominske in komemorativne prireditve. Leta 1994 je bila or
ganizacija sprejeta tudi v Svetovno federacijo veteranov.

Leta 2007 se je preimenovala v Zvezo združenj borcev za vred
note NOB, pred tem pa je organizacija sprejela odločitev, da 
se lahko vanjo včlanijo tudi tisti, ki niso bili udeleženci osvo
bodilnega boja. Ni zanemarljiv niti podatek, da je organizacija 
leta 1991 odločno podprla proces osamosvajanja Slovenije in 
po svojih zmožnostih sodelovala v odporu proti agresiji Jugo
slovanske ljudske armade (JLA). Danes na področju Sloveni
je deluje 82 območnih združenj, med katerimi je tudi ZZB za 
vrednote NOB Naklo, ki šteje 57 članov. Osnovna naloga orga
nizacije je ohranjanje in razvijanje izročila in vrednot NO, skrb 
za spominska obeležja ter organizacija spominskih sloves nost 
v občini. 

Kot vsako leto, je tudi letos konec februarja Organizacija Zveze 
borcev za vrednote NOB Naklo izpeljala občni zbor, kjer se je 
opravila analiza dela preteklega leta, sočasno pa so se izpeljale 
volitve predsedstva, ker aktualnemu v letošnjem letu poteče 
mandat. Predsednik ostaja Bojan Bajželj. Povabilu na srečanje 
se je odzval tudi župan Občine Naklo Ivan Meglič, ki je v svo
jem nagovoru poudaril negovanje in ohranjanje spomina na 
polpreteklo zgodovino. Zbrane sta pozdravila tudi gosta, in 

sicer predsednik organizacije ZB Duplje tovariš Janez Tera in 
tovariš Brane Virant iz območne enote Kranj. 

V organizaciji se že nekaj let trudimo za ponovno postavitev 
odtujenega spominskega obeležja talcem, pobitih na bistr
škem klancu. Po besedah župana se stvari razpletajo in naj bi 
letošnja slovesnost že potekala ob novi skulpturi. Podoben 
razplet je pričakovan v primeru spominske plošče Medetovima 
iz Strahinja, ki je bila odstranjena z rojstne hiše Rudija Medeta, 
legendarnega borca Pohorskega bataljona. Ob pomoči Obči
ne Naklo naj bi bila omenjena spominska plošča umeščena v 
prostor še letos. Občni zbor smo zaključili ob prijetnem dru
ženju.

Za konec bi pozvala vas, prebivalce Občine Naklo, ki simpatizi
rate z vsebino delovanja organizacije, da se nam pridružite in 
s skupnimi močmi iztrgamo pozabi partizanski upor ter negu
jemo vrednote tovarištva, domoljubja, solidarnosti, humanosti 
in strpnosti. ・

Spominske slovesnosti

 - na Okroglem pri spomeniku, 19. 4. 2020 ob 14.00: od-
povedano zaradi nacionalnih ukrepov proti širjenju 
koronavirusa

 - ob spomeniku na Bistrici: datum bo sporočen naknad-
no

 - v Strahinju, 20. 9. 2020 ob 14.00
 - ob osrednjem spomeniku v Naklem, 29. 10. ob 17.00
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Vogvarjeva hiša
Občinska uprava Občina Naklo

Vogvarjeva hiša stoji v naselju Spodnje Duplje v Občini Naklo. 
Hiša je pomaknjena v breg in predstavlja ostanek srednjeveš-
kega dela vasi, ki se je stiskala ob rob Udin boršta. Tik nad hišo 
je stala stara cerkev s pokopališčem. Leta 1779 so cerkev in 
pokopališče preselili na novo lokacijo, jugozahodno od nase
lja, kjer stoji še danes. Obravnavano območje naselja Spodnje 
Duplje je zaokrožila graščina in spremljajoči objekti. Večina teh 
objektov na spodnjem delu naselja je leta 1832 v velikem po
žaru pogorela. Objekti okoli Vogvarjeve hiše pa so ob požaru 
ostali nedotaknjeni. Na mestu, kjer še danes stoji Vogvarjeva 
hiša, je delno ohranjena le še sosednja Jurkova hiša.

Vogvarjeva hiša je pritlična lesena stanovanjska stavba z gos-
podarskim poslopjem, ki v zadnjih 200 letih ni bila bistveno 
spremenjena. Njena starost je neugotovljiva, zanesljivo pa je 
stara veliko več kot 200 let. V zadnjih letih so bila izvedena le 
nujna vzdrževalna dela. Pritlični stanovanjski del stavbe je ob
likovan v tradiciji lesenih kmečkih domov, s sredinsko vhodno 
vežo s črno kuhinjo, z večjim bivalnim prostorom, imenovanim 
hiša, na eni strani in manjšo kamro na drugi. Hiša je bila krita 
s slamo, danes je pokrita z leseno kritino, s skodlami. Nekoč je 
edina svetloba prihajala v hišo skozi mala okenca »na smuk«. 
Eno je še v celoti ohranjeno v vhodni veži, ostala so kasneje 
zamenjali z večjimi. Tudi notranjost, ki je bila nekoč lesena, so 
kasneje ometali. Delno se je lesena gradnja v notranjosti ohra
nila le v vhodni veži. Gospodarsko poslopje, ki je višje in se drži 
hiše, je s cestne strani enonadstropno, z vzdolžnim gankom, 
pod katerim je vhod v kleti (hlev in shramba). Vhod »na pod« 
pa je ob strani po brežini, kjer se teren dvigne do prvega nad
stropja. Hiša je tipični primer vaške arhitekture iz 19. stoletja. 
Takrat so se hiše delile na tri vrste, in sicer so poznali: hiše, 
kajže in bajte. V hišah so živeli premožnejši ljudje, ki so imeli 
svoje imetje (njive, travnike), na katerih so lahko pridelali vse 
potrebno zase in za živali, ki so jih redili. V hlevu obravnavane 
hiše je bil mogoče rediti vsaj dve kravi. Za hišo na bregu je 
včasih stal še svinjak za rejo prašičev.

V hiši je zadnja stanovalka bivala do leta 1986. Takratna Obči
na Kranj je hišo kupila leta 1992, po ustanovitvi Občine Naklo 

je hiša prešla v last Občine Naklo. V letu 1996, ko so Duplje 
praznovale 750-letnico prve omembe vasi v pisnih virih, je bila 
hiša spremenjena v muzej. Danes je v stanovanjskem delu stav
be urejena etnološka zbirka s tipično opremo tedanjih bivalnih 
prostorov. Tako je največji bivalni prostor s kmečko pečjo z ene 
strani in kotom z druge, opremljen še s skrinjo, predalnikom, 
klopjo ob peči, starimi slikami po stenah in drobnimi osebnimi 
predmeti nekdanjih prebivalcev. V črni kuhinji, ki je skoraj v ce
loti ohranjena, so predstavljeni posoda, pribor in orodje, ki ga 
je gospodinja uporabljala pri vsakodnevnih opravilih. V kotu 
stoji značilna miza za mesenje testa, t. i. mentrga. V manjši 
sobi, kamri, je predstavljena nekdanja čevljarska obrt s tipič
nimi orodji, stroji, pomagali, polizdelki in izdelki tedanjih čev-
ljarjev. Zbirka je postavljena tako, da so predstavljena tipična 
čevljarska delovna mesta. Na policah so razpostavljena orodja, 
usnje, polizdelki in dokončani čevlji. Na steni je razobešenih 
nekaj starih fotografij dupljanskih čevljarjev. Čevljarstvo je bilo 
nekoč v Dupljah močno razvito, saj se je skoraj v vsaki hiši vsaj 
eden izučil tega poklica. Vogvarjeva hiša je od leta 1985 raz
glašena za zgodovinski in kulturni spomenik. Zaradi vse večje 
obiskanosti so bile v kletnem delu urejene sanitarije.

V zadnjih letih so bila pri hiši izvedena vzdrževalna dela za pre
prečitev propadanja. Urejena je bila drenaža zaradi preprečitve 
zamakanja, v črni kuhinji je bila sanirana lesna goba. Zamenjani 
so bili nosilni deli lesene konstrukcije na severni strani. V letu 
2019 je bila v celoti obnovljena kritina iz skodel. Na novo je bil 
postavljen tudi dimnik za odvajanje dima iz črne kuhinje. Obči
na Naklo je investicijo izvedla v okviru projekta LAS Gorenjska 
košarica, operacija Arhitektura gorenjskih vasi. Operacijo del
no financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lo
kalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 
2014–2020. Vrednost gradbenih del je znašala 20.441,94 evrov. 
Od tega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
pričakujemo 14.242,34 evrov, ostalo pa je financirala Občina 
Naklo iz svojega proračuna. 

Vogvarjeva hiša s svojo bogato zgodovino predstavlja izjemno 
arhitektonsko vrednost in je neprecenljiv opomnik naše nek
danje bivanjske kulture. Prav tako predstavlja odnos nekdanjih 
prebivalcev do rodovitnih polj južno in zahodno od naselja, saj 
so svoja bivališča postavljali na manj rodovitna in težje obvlad-
ljiva zemljišča. ・
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Velikonočne igre

Folklorniki FS Podkuca in učenci  
OŠ Naklo so se tradicionalno igrali na  
velikonočni ponedeljek
Špela Eržen, fotografije so prispevali: Rebeka Zupan, Tjaša Kuzmič in Maj Mihalič iz 6. c

Pomlad je ponovno prinesla tudi posebne tradicionalne obi
čaje in navade. Učenci 6. razredov so se pričeli pripravljati na 
velikonočna praznovanja že z naravoslovnim dnem. Doma so 
pripravljali simpatične in zelo okusne ptičke iz kvašenega testa, 
lahko pa so pekli prašičke za srečo. 

Četrtošolci so se v petek, 10. aprila, na naravoslovnem dnevu 
z naslovom Prazniki nas povezujejo še bolj podrobno posvetili 
šegam in navadam ter se na primeru velike noči učili o pome
nu praznikov in njihovih tradicionalnih posebnostih.

Vsem folklornikom Folklorne skupine (FS) Podkuca in učencem 
Osnovne šole Naklo smo pripravili navodila o velikonočnih 
igrah. V krogu svojih domačih so se na velikonočno nedeljo 
ali na prekrasen velikonočni ponedeljek lahko pomerili v igrah: 
štrucanje, sekanje pirhov in valicanje.

Štrucanje je igra, kjer dva tekmovalca dvoja pirha tolčeta 
enega ob drugega. Tisti, ki se mu jajce prej razbije, izgubi in 
mora izročiti razbito jajce zmagovalcu.

Sekanje pirhov je tekmovalna igra, pri katerem tekmovalci 
s kovanci ciljajo pirh z določene razdalje.

Valicanje je igra z več imeni v okoliških krajih (kotalucanje, 
valjanje pirhov …), nekateri to počnejo z grabljami, drugi 
si naredijo »lojtrco«, naslednji vzamejo desko, žleb. Pirhe 
spuščamo po strmini navedenih pripomočkov in poskuša
mo zadeti že prej spuščene pirhe.

Pretekla leta smo v okviru društva in FS Podkuca pripravi
li velikonočne igre v Naklem in/ali v Dupljah. Letos pa smo 
razmeram navkljub igre poskusili prinesti nekaj igrivosti v do
move tistih, ki so to želeli. Ob igranju se namreč sprostimo, 
nasmejimo, veselimo in učimo naše otroke pomembnih veščin 
in spretnosti ter ohranjamo našo bogato kulturno izročilo. ・

Odrasla folklorna skupina Podkuca se 
predstavi na območnem Maroltovem 
tekmovanju odraslih folklornih skupin
Tadej Teran

Čeprav se v času, ko se med nami širi nevaren virus, kulturna 
društva ne morejo veliko udejstvovati, se Folklorna skupina 
(FS) Podkuca, Kulturno društvo (KD) Dobrava Naklo, vseeno 

lahko pohvali z odličnimi nastopi na tekmovanjih. 8. marca 
je v Cerkljah na Gorenjskem potekalo vsakoletno Maroltovo 
tekmovanje odraslih folklornih skupin. Na tekmovanju se je 

kultura
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predstavilo 11 folklornih skupin iz celotne območne izpostave 
(OI) Kranj. Tako veliko število je za katerokoli OI Javnega sklada 
za kulturne dejavnosti (JSKD) v Sloveniji zares velika številka. 
Posledično je zato tudi konkurenca in tekmovalnost med sku
pinami večja. Vsako leto se skupine predstavijo z zanimivimi in 
kakovostnimi programi, ki jih po okriljem JSKD-ja ocenjujejo 
posebej za to izobraženi strokovni spremljevalci oziroma se
lektorji. 

Vsako leto se na tekmovanju predstavi tudi FS Podkuca in le
tošnje tekmovanje ni bilo nobena izjema. Predstavili so se s 
postavitvijo z naslovom Legenda o vili, avtorja in vodje skupine 
Tadeja Terana. Navdih in idejo so jemali iz belokranjskih pripo
vedk. Za ta namen so, k sicer že bogati raznolikosti garderobe, 
letos dodali še izredno zanimive belokranjske kostume. Sama 
koreografija govori o prepiru in rivalstvu dveh fantov, ki ju je 

očarala vila. Med plesom in pretepom pride do tragičnega raz
pleta tega rivalstva. Vendar vse le ni črnogledo, saj ima zgodba 
srečen zaključek. Koreografija je predstavljena tako, da so v 
središču dogajanja solisti, ki prikazujejo zgodbo, ostali plesalci, 
pa z različnimi formacijami usmerjajo fokus publike na soliste. 
Ples spremljata glasbena in pevska zasedba z odlično glasbe
no in pevsko priredbo, avtorjev Primoža Gnidovca in Mirjam 
Jelnikar. Skupina je na tekmovanju prav za ta dva elementa 
koreografije požela največje pohvale. Posledično je bil tudi od
ziv publike temu primeren. Glede na prikazano in pohvale, ki 
smo jih prejeli s strani gledalcev in strokovne spremljevalke, 
smo lahko zadovoljni, saj gre razvoj skupine v pravo smer in 
lahko v prihodnjih letih pričakujemo še boljše koreografije in 
rezultate. ・

Spominska slovesnost na Okroglem
Greta Fister Štamulak

Maral borec nisi sužnih spon,
Za svobodo gnalo te je hepenenjet,
Si vzore svoje dal življenje,
Zemlja rodna zdaj je tvoj zakon …

Letos je minilo 78 let od tragedije na Okoglem, kjer se je 
med 21. in 22. apilom 1942 13 partizanov herojsko borilo 
proti številčno močnejšemu sovražniku. Žal so nam načrto
vano spominsko slovesnost preprečili ukrepi za zajezitev ko
ronavirusa, kljub vsemu pa je ožji odbor Združenja borcev 
NOB Naklo junaški boj in smrt dvanajsterice (eden se je rešil 
s skokom iz votline) 19. aprila obeležil pred spomenikom z 
minuto molka in položitvijo venca, seveda ob upoštevanju 
ukrepov vlade. ・

Zdravnik Franc Ksaver Legat (1815–1877) 
Valerija Ravbar

Za višnjanskega zdravnika Franca Legata vemo, da ni bil dok
tor, ampak le ranocelnik – a menda zelo uspešen. Rodil se je 
10. novembra 1815 v mežnariji v Naklem na Gorenjskem kot 
peti od osmih otrok očetu Jožefu, mežnarju, organistu in šol
moštru (učitelju). Njegova mati Neža, rojena Gogala, je bila 
polsestra goriškega škofa Jožefa Balanta (Wallanda). Morda je 
tudi z njegovo pomočjo poskrbela za izobrazbo svojih otrok. 
Najstarejši sin Jernej je postal duhovnik in pozneje tržaško
-koprski škof, tretji sin Jožef je bil uradnik deželnega sodišča v 
Rovinju v hrvaški Istri, šestorojenec Anton pa pravnik.

Franc Legat, je bil ranocelnik, a zelo izobražen. V takratnem 
nemškem časopisju je objavljal zgodovinske sestavke v nem
ščini. Tudi pesnil je v nemščini, pa bi najbrž lahko tudi v slo
venščini. V Vodnikovem spomeniku, almanahu, pri katerem so 

sodelovali mnogi pisanja vešči možje tistega časa, je objavil 
sestavek o zgodovini Višnje gore. Končal ga je z zgodbo o pol
žu. S humorističnimi verzi v slovenščini je razširil znano Prešer
novo zbadljivko: Višnjanje, kam ste svojga polža djali?

Podeželski zdravniki so bili pred stoletjem in pol, v času Lega
tovega življenja, precej drugačni kot danes. Poznali so zdrav
nike, ki so se imenovali doktor, uradno doctor medicinae, in 
ranocelnike – kirurge, uradno chyrurguse. Ti so bili iskani v 
obdobju, ko še ni bilo dovolj zdravnikov, in so morali sprejeti 
delo v bolj odmaknjenih zdravstvenih okrajih ali okrožjih, ka
mor niso uspeli privabiti doktorjev. Za Kranjsko deželo je bila 
zanje v prvi polovici 19. stoletja najbližja šola ljubljanski medi
cinski licej, naslednja pa v Gradcu na Štajerskem. Diplomanti 
so bili vešči kirurgi, zdravili pa so tudi notranje bolezni. Kot  
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usposobljeni porodničarji so pomagali pri porodih, predvsem, 
če je prišlo do zapletov. Ranocelnike so imenovali tudi ranarji. 
Poleg porodništva so namreč obvladali zdravljenje ran, poš-
kodbe kosti in sklepov, vešči so bili tudi manjših operativnih 
posegov. V dokumentih, napisanih v slovenskem jeziku, naj
demo za njihov poklic besedo zdravnik, nikoli pa niso pred 
svojim imenom pisali doktor. Po tem jih brez težav ločimo od 
zdravnikov z diplomo medicinske fakultete. 

Na Kranjskem so bili doktorji medicine v prvi polovici 19. sto
letja dokaj redki, na vsakega zdravnika je prišlo precej obsež
no zdravstveno okrožje, ki ga ni bilo mogoče vsega temeljito 
pregledati, kaj šele obvladati. Kirurgi so bili večinoma pomanj
kljivo izobraženi. Franc Legat pa je slovel kot dober strokov
njak. Omenjajo ga kot uspešnega epidemiologa in oskrbnika 
poškodb, h kateremu so se zatekali ljudje iz širše okolice. Priš
tevajo ga med začetnike travmatologije na Kranjskem. Sicer 
pa so bili predpisi za ranocelnike oziroma kirurge zelo stro
gi in so se ravnali po objavljenih predpisih iz leta 1827. Med 
drugimi, predvsem strokovnimi zahtevami, piše tudi: »Okrajni 
ranocelnik mora imeti moralen in človekoljuben značaj ter ži
veti urejeno in svojemu stanu primerno in zmerno življenje. Pri 
svojem delu naj bo reden in natančen, pripravljen ob vsaki uri 
dati pomoč vsakomur, ki jo išče. Z branjem dobrih knjig naj se 

vedno izpopolnjuje v svoji izobrazbi, naj sam obiskuje bolnike 
in jih tudi natančno zdravi.«

Franc Legat se je 12. maja 1845 poročil z Višnjanko Marijo Špa
rovec. Rodilo se jima je sedem otrok. Proti koncu delovne dobe 
je bil premeščen v Kamnik, kjer je zelo uspešno deloval med 
epidemijo kolere. Umrl je 13. oktobra 1877 za možgansko kap
jo, star 62 let. 

Omembe vredna je tudi njegova vnukinja, vrhunska igralka 
Frančiška Marija Ksavera Epich (1881, Kamnik – 1954, Ljublja
na), poročena baronica Osten-Sacken. Ob začetku igralske 
kariere si je nadela umetniško ime Marija Vera. Je prva slo
venska akademsko izobražena igralka. Igralsko pot je pričela 
leta 1907 v Zürichu, jo nadaljevala v Mannheimu, Berlinu in 
na Dunaju. Do konca prve svetovne vojne je z Reinhardtovo 
skupino gostovala po skoraj vsej Evropi. Po prvi svetovni vojni 
je delovala v Sarajevu, Novem Sadu in Beogradu. Leta 1923 je 
postala članica Narodnega gledišča v Ljubljani. V tem obdobju 
je poleg odličnih klasičnih vlog s posebno ostrino uveljavila 
Ibsenove drame, ki jih je večinoma tudi režirala in igrala glavne 
osebe. Marija Vera je bila izvrstna interpretinja klasičnih vlog in 
vrhunska govornica igranih dram. Leta 1950 in 1951 je prejela 
Prešernovo nagrado. ・

Literarna ustvarjalnica Duplje 2020 
Organizacijski odbor Pesmi iz domačega predala

Literarni večer
Kako prijeten večer,
vzdušje slovesno,
veliko prijetnih ljudi.
Luči opojne
in domačija
prav nič prevzetna,
čeprav ji graščina pravijo.
Potem pa slap besed in petja
in zgodnje poletni večer.
Še sam iztisnem
nekaj svojih verzov
in potem samo še vino
ter morje besed.
Ena sama poezija.  (Tone Strlič)

Po izjemno uspešni in odmevni prireditvi Pesmi iz domačega 
predala v juniju 2019 na vrtu dupljanske Graščine (z gostite
ljema Metko in Matjažem Mauserjem) smo člani organizacij
skega odbora pripravili dve izobraževanji o pesnjenju. Vrata 
so nam obakrat prijazno odprli v Podružnični šoli Duplje. V 
jesenskem srečanju, ki smo ga poimenovali Ustvarjalnica iz 
Predala, nam je predaval štajerski literat in pesnik dr. David 
Bedrač, na spomladanskem pa nas je s predavanjem navdušila 
domača profesorica Tina Primožič. Udeležba slušateljev je bila 
več kot zadovoljiva, med nami so se pojavili, na naše veliko 
veselje, tudi novi obrazi iz različnih koncev domače občine. 

Če smo na prvi delavnici poslušali o motivih za ustvarjanje 
verzov, temah, literarni teoriji in najpogostejših napakah pri 
pesnjenju, nam je tokratna predavateljica predstavila osnovna 
elementa pesniške obrti: rimo in verz. To je bila osrednja tema 
predavanja, v nadaljevanju pa nas je čakalo njuno umeščanje 
v pesniško formo oziroma obliko. Prvi del seminarja je bil og
revalne narave, saj smo udeleženci obnovili znanja iz teorije 
rimanja in gradnje verzov. Kljub znanim dejstvom pa smo se 
kaj hitro zavedli, da je rimanje podvrženo kopici pravil, da to 
ni kar vsako ujemanje vokalov v zaključku verza in da je dobra 
rima osnova za jasno in izvirno misel v pesmi. Končna, notra
nja, moška, ženska, notranja, pa prestopna, zaporedna, okle
pajoča, verižna, zaobrnjena, pretrgana …

Enako je z verzom; torej vrsto ritmično povezanih stopic. 
Ta je lahko svoboden ali pa podvržen strogim metričnim  

Udeleženci 2. literarne delavnice , 7. 3. 2020 v Dupljah

kultura
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pravilom (poudarjeni in nepoudarjeni zlogi), trohej, jamb, am
fibrah, daktil, anapest, spondej. Morali smo si priznati, da se je 
pri metričnih pravilih kar precej zatikalo, ugotovili smo tudi, da 
imajo pri ritmiziranju precejšno prednost slušatelji z glasbenim 
predznanjem. Predavateljica je z mnogo znanja, na poljuden 
način in s potrpežljivostjo stopnjevala zahtevnost pesniške 
tvarine in nas polne pričakovanja pripeljala do drugega dela 
našega srečanja. 

Če smo v začetku sestavljali le fragmente, besedne povezave in 
kratke metrične misli, je bilo sedaj potrebno izdelati smiselne 
celote v pravi pesniški formi. Predstavila nam je sonet in haiku. 
Nekako bližji (lažji) nam je bil haiku (tri vrstična oblika s po 
5, 7, 5 zlogi), v kateri smo oblikovali lastne pesmi na podano 
tematiko.

Tu je nekaj primerov za pokušino:

Sneg 
Sneži z neba.

Ta belina narave.
Veselje doma. (Drago Papler)

Ostani doma 
Cvetoča pomlad.
Virus epidemija.

Ostani doma. (Drago Papler)

Haiku
 Večerno nebo,

oblaki nizko tišče.
Po dežju diši. (Tone Strlič)

Slutnja
Voda življenje,

planet smo zasvinjali,
žeja bo jutri. (Marko Kavčič)

Noč
Luna zaspanka,

sanja o potovanju
na konec noči. (Tina Primožič)

Nemir
Morje in sonce.

Zjutraj, popoldne, zvečer.
V meni nemir. (Saša Žgajnar)

Kaj sledi v prihodnosti?
Če smo s pesniško delavnico 7. marca 2020 za las prehiteli 
zahrbtni virus in jo pred omejitvenimi ukrepi vlade še izpelja
li, se bomo morali prireditvi v juniju letos na vrtu dupljanske 
Graščine odpovedati. Zato smo se odločili, da jo prestavimo 
na zgodnjo jesen, o točnem datumu pa vas bomo še obvestili. 
Vse pa vabimo, da se prijavite na natečaj. Člani odbora smo 
se, skupaj z našo strokovno vodjo prof. Tino Primožič, odlo
čili, da bomo jeseni prebirali avtorske pesmi na temo o do
movini. Tematika bo torej domoljubna, širše in ožje, o naših 
krajih, naši občini oziroma domovini, znamenitostih, lepotah, 
o krajevnih imenih, legendah, zgodovini, ljudeh ipd. Tri svoje 
prispevke oddajte prek naše e-pošte, časa je še precej, pa tudi 
novo nastala situacija nas priganja v razmišljanje in daje do
volj možnosti za pisanje. Bodimo torej ustvarjalni in se lotimo 
rimanja.
Vabljeni na naše dogodke. Spremljate nas lahko na Facebook 
strani Pesmi Duplje, pišete pa na pesmi.duplje@gmail.com ・

Oder je naš svet
Ženski pevski zbor »Dupljanke«

Dupljanke smo si za letošnjo pevsko sezono postavile visoke 
cilje. Po poletnih počitnicah smo pričele z intenzivnimi pev
skimi pripravami. Skrbno izbran program smo razdelile na 
dva dela, prvi del je bil namenjen prireditvam in nastopom 
v domačem kraju ter bližnji okolici, drugi del pa udeležbi na 

mednarodnem pevskem tekmovanju Zlatna lipa Tuhlja na Hr
vaškem, tam naj bi se predstavile v začetku junija letos. Vaje 
so potekale po predvidenem načrtu, veliko časa smo namenile 
izboljševanju vokalne tehnike, pravilne pevske drže in uporabi 
pravilnega dihanja pri petju. S trudom in trdim delom smo tudi 
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kos zastavljenim načrtom in izzivom.  Marsikatera skladba nam 
v začetni fazi predstavlja nekaj neizvedljivega in nedosegljive
ga, vendar, ko po nekaj vajah skladba zazveni in dobi obliko, je 
zadovoljstvo veliko in trud poplačan. In, ko te poslušalci nag
radijo z močnim aplavzom, je pot naprej lažja.  

V septembru so se nam pridružile tudi nove pevke in odločile 
smo se, da po več kot desetih letih poskrbimo za nov izgled 
na odru. Oblikovale smo delovno skupino, ki bo skrbela za 
idejno zasnovo nove pevske uniforme, ter seveda za zbiranje 
sredstev, kar je v trenutni situaciji težka naloga. Poiskale smo 
oblikovalko in šiviljo iz domačega okolja, ki nam je pomagala 
pri izboru materialov, barve in kroja, ki bo ustrezal vsem člani
cam zbora. Uspele smo kupiti material, ki pa je žal ostal v skla
dišču in čaka, da se bo epidemija COVID-19 umirila in bomo 
lahko nadaljevale z delom. 

Epidemija je omejila oziroma prekinila naše delovanje, prisi
ljene smo bile spremeniti načrtovane aktivnosti in vse skupaj 
zamakniti v jesen oziroma na prihodnjo sezono, saj so vsa pev
ska tekmovanja odpovedana. Prekinitev pevskih vaj pomeni 
stagnacijo zbora in vse delo, ki smo ga vložile v pripravo na 
tekmovanje in ostale nastope bo sicer zapisano v našem spo
minu, vsekakor pa bo pot do prejšnje pevske kondicije težka in 
dolga. Pogrešamo oder, pogrešamo adrenalin pred nastopom, 
pogrešamo pozitivno nervozo in tremo, pogrešamo notno 
gradivo in njegovo skupno prebiranje. Pevski zbor je namreč 
kot družina, ki mora dihati in živeti skupaj, če želi delovati. 

Nazadnje smo nastopile na območni pevski reviji v Cerkljah 
in ponovno dobile odlično oceno strokovnega ocenjevalca ter 
bile uvrščene na državni nivo, ki nam odpira vrata na tekmo
valne odre, kajti oder je naš svet. ・

Pomlad 2020 v Krajevni knjižnici Naklo
mag. Helena Krampl Nikač

Življenje se počasi vrača na stare tire. Knjižnice smo spet odpr
te. Za enkrat omogočamo izposojo vnaprej naročenega gradi
va in vračanje gradiva.

Naš delovni čas: 

• ob ponedeljkih in torkih od 12. do 18. ure,
• ob sredah, četrtkih in petkih od 8. do 14. ure.

Knjige, ki si jih želite izposoditi, največ 5 naenkrat, predhodno 
naročite.

Kako naročiti gradivo:

• v katalogu COBISS+,
• izpolnite spletni obrazec za knjižnico v kateri  želite naročiti 

gradivo, za Krajevno knjižnico Naklo ga najdete na poveza
vi: https://www.mkk.si/obrazec-za-narocilo-naklo/ ali

• pokličete po telefonu na številko 04 25 77 610 (Naklo)
• gradivo Knjižnice Globus lahko naročite in ga prejmete po 

pošti.

S knjižničarko se boste dogovorili za varen prevzem knjig v 
preddverju stavbe, v kateri je knjižnica. 

Pokličite nas po telefonu in  z veseljem vam bomo odgovorili 
na vaša vprašanja.

Mnogi imate doma izposojene knjige že daleč preko roka za 
vračilo. Ne skrbite, zamudnina se v času, ko je bila knjižnica 
zaprta, ne obračunava. Podaljšali smo rok vračila gradiva brez 
zamudnine do vključno 30. 5. 2020.

Kako vračamo gradivo v krajevni knjižnici Naklo:

• gradivo se vrača v temu namenjene plastične zaboje  
/VRAČLO KNJIG/ v času, ko je knjižnica odprta. Nameščeni 
so v preddverju stavbe. 

• Priporočamo predhodni dogovor s knjižničarko, ki nato  
knjige ustrezno shrani. 

• Gradivo ostane zabeleženo na vaši izkaznici še 7 dni za čas 
karantene. Po izteku karantene knjižničarji gradivo pri članu 
dokončno razdolžimo.

• Zamudnine v tem času seveda ni. 
• Pristop do knjižne zbirke še ni mogoč.  
Skrbimo,  da je ponovna izposoja knjig za vse varna. 

Nudimo pa vam še nekaj drugih možnosti, ki so zelo  
zanimive in varne. 

Na kanalu YouTube najdete posnetke pogovorov in literarnih 
večerov, ki so se odvijali v Mestni knjižnici Kranj in si jih lahko 
v celoti ogledate. Priporočamo vam ogled: Znanost na ces
ti: Nevroznanost in zdravljenje živčnomišičnih bolezni; Sodni 
dnevi dr. Petra Čeferina; Čas nesmrtnosti – pogovor z dr. Aloj
zom Ihanom, Pogovor z Borisom Pahorjem in mnoge druge.

Na Biblosu so tudi knjige za otroke, lahko pa se pozabavajo na 
portalu Modri pes ob igranju spomina, sestavljanju ali hitrost-
nem množenju.

Do naštetih vsebin lahko dostopate vsi, medtem ko do e-knjig 
Biblosa in PressReaderja lahko dostopajo le člani knjižnice. 
Če še niste naš član, vam omogočamo spletni vpis, ki vam bo 
omogočil takojšni dostop do e-knjig na portalu Biblos in e-vi
rov z oddaljenim dostopom. 

V času, ko nastaja ta članek, se postopno sproščajo omejitve 
gibanja in upam, da se kmalu srečamo v naši knjižnici, knjižnici 
z najlepšim razgledom. 

Vabimo vas, da spremljate spremembe in objave na splet
ni strani Mestne knjižnice Kranj ter na njenem Facebook in  
Instagram profilu.

Želimo vam prijetno branje in ostanite zdravi. ・

kultura
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lokalna skupnost

Medgeneracijski center Naklo
Občinska uprava Občine Naklo

V Občini Naklo smo v kletne prostore občinske stavbe names
tili pohištveno in računalniško opremo za vzpostavitev med
generacijskega centra. V medgeneracijskem centru bodo tri 
pisarne z računalniško opremo, predavalnica in učna kuhinja 
s prostorom za druženje. Raznovrstna oprema in večfunkcio

nalni prostori bodo omogočali izvajanje predvidenih progra
mov za različne ciljne skupine, sproščeno druženje ter aktivno 
udejstvovanje in preživljanje prostega časa. Skozi aktivnosti, 
ki bodo potekale v medgeneracijskem centru, bo omogočeno 
socialno vključevanje vseh generacij.

Medgeneracijsko sodelovanje je stoletja veljalo za nekaj sa
moumevnega. Posameznik se je z njim srečeval pretežno znot
raj družine, starejši so prenašali svoje modrosti in izkušnje na 
mlajše. Drugačen, hiter tempo življenja onemogoča delovanje 
stoletja uveljavljenega modela in z delovanjem medgeneracij
skega centra želimo premostiti vrzeli med generacijami. 

Občanom bomo omogočali, da se vključujejo v čim več ak
tivnosti v lokalnem okolju, obiskujejo najrazličnejše programe, 
delavnice in se udeležujejo enkratnih predavanj. Dnevne ak
tivnosti bodo poleg zanimivih vsebin omogočale svobodno 
medsebojno druženje in krepitev pripadnosti skupnosti. Ak
tivnosti se bodo oblikovale glede na potrebe, želje in interese 
udeležencev. Teme bodo predvidoma povezane z digitalno 
pismenostjo, zdravjem, osebnostno rastjo, kuhanjem, ročnimi 
spretnostmi; lahko boste prišli igrat družabne igre ali pa samo 
na klepet. Starejši bodo svoje znanje in izkušnje prenašali na 
mlajše generacije in se ob tem počutili bolj koristne in sprejete, 
hkrati pa se bodo lahko učili tudi od mlajših. Dnevne aktivnosti 
bodo potekale skozi delovni teden. Zaželeno bo tudi sodelo
vanje prostovoljcev.

Vrednost investicije je 50.384,95 evrov, in sicer znaša vrednost 
pohištvene opreme 35.885,08 evrov, vrednost računalniške 
opreme pa 14.499,87 evrov. Občina Naklo je investicijo izvedla 
v okviru projekta LAS Gorenjska košarica, operacija Medge
neracijski centri. Operacijo delno financira Evropska unija iz 
sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost v programskem obdobju 2014–2020. Sofinanciran je 
85-odstotni delež upravičenih stroškov. ・

ALU

OGRAJA

PVC

OGRAJA
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V spomin Heleni Rant (1973–2020)
Damijan Janežič

V tem posebnem času, ko se 
borimo z epidemijo koronavi
rusa covid-19, se je sredi aprila 
poslovila naša občanka Hele
na Rant, po domače Reškova iz 
Strahinja. 

Odšla je še tako mlada, željna 
življenja in ustvarjanja. Vedno 
je bila pripravljena pomagati in 
sodelovati. Na vprašanja, ki smo 
jih ji zastavljali raziskovalci na
klanske preteklosti, je odgovar
jala prijazno in z nasmehom na 
obrazu. 

Po končani gimnaziji je nadaljevala izobraževanje na Filozof
ski fakulteti v Ljubljani. Diplomirala je s področja zgodovine 
in sociologije. Zaposlila se je v Gorenjskem muzeju v Kranju. 
Področje njenega dela je bilo dokumentiranje vsega, kar se je 
v Gorenjskem muzeju zgodilo. Posebej pomembni sta bili raz
stavna in galerijska dejavnost. Ob vsem delu je našla čas tudi 
za raziskovanje. Sama ali s sodelavci je pripravljala predavanja, 
študijske krožke, razstave, zapise. 

V Gorenjskem muzeju so posebej izpostavili njen doprinos k 
raziskavi svitkov in grabljic za nabiranje borovnic, ki se naha
jajo v etnološki zbirki Gorenjskega muzeja, sit iz konjske žime 
in sitarstva na Stražiškem. Ob tem sta s Tonetom Bajžljem iz 
Stražišča napisala priročnik za izdelavo sit in ponovno zagnala 
sitarske statve, na katerih je spretno prikazovala tkanje sit. 

Ker je redno spremljala dogajanje v muzeju, je bila kot pozna
valka zadolžena za pripravljanje internega časopisa Muzejec. 
Njeni sodelavci so ga vsakič znova prebrali na dušek, saj so 
bili prispevki, ki jih je napisala iskrivi in hudomušni. Sodelovala 
je pri urejanju tekstilnega depoja in depojev na Pristavi, pri 
pripravi gradiva za evropska sredstva in urejanju kataloga Sto 
in več let stara oblačila. 

Tik pred obiskom redke in težke bolezni se je leta 2015 v go
renjskem muzeju lotila raziskovanja zbirke čipk Dagmar No
vaček. Pripravljala je katalog in razstavo. Žal jo je sredi dela 
ustavila bolezen.

Tudi v domači vasi je bila vedno pripravljena sodelovati. Leta 
2003 je za zbornik Sto let kmetijskega zadružništva v Naklem 
pripravila sestavek Poljedelstvo in pridelovanje zelenjave v vasi 
Strahinj, za vodnik po župniji Naklo leta 2005 opis sakralnih 
znamenj v vasi Strahinj, leta 2010 pa za zbornik Občine Naklo 
Na Kalu poglavje Sprehod skozi preteklost krajev današnje ob
čine Naklo in v njem podrobno obdelala preteklost vasi občine 
Naklo. Nekaj let zapovrstjo je sodelovala na osrednji prireditvi 
Občine Naklo ob občinskem prazniku Na vasi se dogaja. 

Ob vsem delu ni pozabila na urejanje domače hiše. Večkrat jo 
je za balkon poln cvetja Turistično društvo Naklo nagradilo s 
priznanjem. Nasmeh in pozitivna energija muzejske svetovalke 
Helene Rant nas bosta spremljala še naprej. Še posebej se je 
bomo spomnili, ko bomo prebirali katerega od njenih zapisov 
v knjigi, zgibanki ali na spletu. ・

Helena Rant (ob njej mama in hčerka) je leta 2012 s skupino 
Naklank sodelovala na občinski prireditvi Na vasi se dogaja. 
Skupina je predstavljala izdelovanje svitkov.  
Foto: Damijan Janežič.

Junaki Kriške gore 2019  
Janez Legat

Lepo pozdravljeni, vsi ljubitelji gora, najsi bodi z občudova
njem z njih vrhov, ali pa občudovanjem z doline tja v njihove 
višave. Za nas Naklance bi rad izpostavil vsem znano in z vseh 
koncev naše občine dobro videno Kriško goro, ki za marsikoga 
predstavlja rutinski, vsakotedenski ali celo vsakodnevni vzpon, 
za drugega pa vprašanje, kaj neki oni vidijo tam gor, ko se ozi
rajo v dolino in si pravijo, kako lepo je tam spodaj. 

Ja, res je. Pogled od spodaj, še posebno po dežju, ko je ozrač-
je oprano, je res čudovit. V še čudovitejšega pa preraste, ko 

se povzpnemo na goro, kjer se s 1475 metrov visokega hrbta 
čudovit razgled razprostre na Julijske Alpe, Karavanke, preko 
ljubljanske kotline tja do Snežnika in Risnjaka. Kriška gora, na 
katero vodi mnogo poti, se na vzhodni strani zaključuje s Tol
stim vrhom, na zahodni strani pa v Tržiču, in pohodnike razve
seljuje od vsepovsod. Mnogo naklanskih občanov nas iz leta v 
leto tja gor vlečejo omenjeni razlogi, kar je zelo vzpodbudno, 
saj s svojimi vzponi krepimo telo in duha, nenazadnje pa kre
pimo prijateljstva med enako mislečimi planinci. V vsaki koči je 
oskrbnik duša koče, kar na Kriški gori zgledno dokazuje oskrb
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nik Denis, saj nas po svojih močeh lepo razvaja z mnogoterimi 
dobrotami iz svoje kuhinje. 

Sicer pa, ko takole junaki kramljamo med seboj, se nam kaj 
hitro porodijo misli, da ob nabiranju kondicije najhitreje prido
bimo naziv junaka, saj bi na primer v vojski za tak naziv morali 
marsikaj postoriti in poleg tega še ostati živi. Ugotovili smo 
tudi, da človek do danes še ni izumil preparata, da bi lahko huj
šali in ohranjali kondicijo pred televizorjem, ali kakšnim drugim 
sodobnim medijem. Človek ni ustvarjen za posedanje, temveč 
za gibanje. Zato vas vsi junaki Kriške gore iz Nakelske občine, 
ki nas sploh ni malo, celo iz leta v leto več, vabimo, da se nam 
pridružite. Izjemno vzpodbudno je dejstvo, da se za takšno 
preživljanje prostega časa odloča vedno več mladih, za katere 
je norma polovična. 

K takšni odločitvi v veliki meri že vrsto let prispeva tudi lep 
zgled gospoda ravnatelja. Prehoditi je potrebno debelo uro 
dolgo pot v povprečju enkrat na teden za doseganje norme. 

Pričnite se vpisovati v knjigo junakov in bodite v stalni kondi
ciji, kajti marsikoga vpisovanje primora da opravi 52 vzponov 
letno. Poizkusite, v veselje vam bo in verjemite, ne bo vam žal. 
Naziv junaka za leto 2020 pa boste prejeli že na slovesni raz
glasitvi ob koncu januarja 2021. ・

Čestitke zakoncema Sajovic za  
70. obletnico poroke
Mirko Poličar

Sredi letošnjega meseca aprila, natančneje 15. aprila, sta za
konca ga. Angela in g. Francelj Sajovic, stanujoča na Gorenjski 
cesti 28 v Naklem, potihem praznovala 70. obletnico zakon
skega stanu oziroma platinasto obletnico poroko. Tako visoko 
zakonsko obletnico doseže le malokateri zakonski par in prav 
je, da njuno zakonsko srečo v njuni visoki starosti omenimo 
in z občankami in občani delimo to veselo novico. Slavnostno 
praznovanje jima je preprečila epidemija koronavirusa, zato 
sta v krogu svojih najdražjih v domači hiši, kjer prebivata, praz-
novala svoj visoki zakonski jubilej.

Zakonca pravita: »Obdarjena sva s srečo in ljubeznijo 
v družini. Za zdrav in dober zakon, ki že traja 70 let, je 
potrebna ljubezen, dobra volja, veselje in prijateljstvo«.

Njuna življenska zgodovina je luč in vodilo vsem zakonskim 
parom, da z ljubeznijo in spoštovanjem zakonci in ljudje dobre 
volje zlahka dosežejo tako visoke cilje zakonske sreče. Zakonca 
sta torej lahko vzornika zakonske sreče vsem zakonskim pa
rom in s svojo dobroto, ki jo razdajata svojim otrokom, vnu
kom, pravnukom in nam sorodnikom z blagoslovom božjega 
usmiljenja parvo upanje za prihodnost.

Oba sta imela težko otroštvo in mladost. Ga. Angela (konec 
meseca aprila je dopolnila 89 let) je bila najmlajša od sedmih 
otrok v družini Bajželj v Naklem. Še pred njenim rojstvom je 
oče umrl v nesreči. Želela se je izučiti za šiviljo, a ni bilo mož
nosti za to. Kot mladostnica je šla delat v tovarno Tekstilindus, 
nato pa se je redno zaposlila v Planiki v Kranju, kjer je dočakala 
svojo upokojitev. G. Francelj (meseca novembra bo dopolnil  

95 let) je bil doma v Strahinju. Družina Sajovic je imela štiri 
otroke in Francelj je bil tretji otrok po vrsti. Ni se še izučil za 
zidarja, ko je moral v vojno. Po vojni je napravil zidarski izpit in 
delal v več podjetjih, nazadnje v Servisnem podjetju v Kranju 
vse do svoje upokojitve.

Vsako njuno obdobje življenja ima svojo lepoto, dragocenosti, 
svoje težave in čeri. V spletu teh raznolikosti živita polno življe
nje v sreči in ljubezni, ki sta moč in odgovornost tudi na stara 
leta. Naj bodo njuni dnevi tudi v prihodnjih letih polni sreče, 
veselja in miru; naj bo vsak dan njunega življenja nekaj poseb
nega in prijaznejši od včerajšnjega in naj v veselju in ljubezni 
doživljata prihodnja leta. ・

lokalna skupnost
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150. srečanje Občestva župnije Podbrezje
Pred osemnajstimi leti, kmalu po prihodu v Podbrezje, je žup-
nik Janez Rihar ustanovil našo zakonsko skupino. Imenoval nas 
je Prvo občestvo, saj je bil iz svojih prejšnjih župnij vajen, da je 
bilo zakonskih skupin več. Prvo srečanje je bilo 28. februarja 
2003. V začetku nas je bilo sedem parov, potem pa se je naše 
število zmanjševalo. Od leta 2012 smo člani Občestva samo še 
štirje pari in gospod župnik. Ko je gospod Rihar 10. aprila 2016 
zaradi bolezni Podbrezje zapustil, ga je nadomestil naš sedanji 
župnik gospod Miha Lavrinec. 

Dolgo smo se člani občestva srečevali na naših rednih meseč
nih srečanjih v župnišču. Odkar pa župnišče popravljamo, se 
srečujemo po naših domovih, zdaj pri eni, zdaj pri drugi druži
ni. Tudi župnik nas gosti v svojem nadomestnem župnišču na 
Brezjah, kadar pride na vrsto.

Na rednih mesečnih srečanjih se sestajamo vedno zvečer, dru
gi petek v mesecu. Par, ki je na vrsti, pripravi temo in vprašanja 
za pogovor, ki si jih natisnjene razdelimo na začetku srečanja. 
Običajno po kratki molitvi ali pesmi preberemo kak odlomek, 
ki nam še bolj pojasni in približa témo srečanja. Potem zač
nemo s pogovorom. Predstavimo svoje misli in poglede ter 
odgovorimo na vprašanja, ki smo si jih zastavili. 

Pogovor vedno poteka urejeno. Najprej sta na vrsti priprav
ljalca srečanje, nato drugi. Vedno ima vsak svojih pet minut, 
nikdar si ne skačemo v besedo in ne komentiramo besed svo
jih predhodnikov. Župnik po navadi govori zadnji in poskuša 
osvetliti snov pogovora iz svoje duhovne perspektive.

Naši pogovori so zelo odkritosrčni in zaupni. Drug drugemu 
z veseljem razkrivamo skrivne kamrice svojega srca in se tako 
bogatimo. Podarjamo si svoje duhovne in vsakršne izkušnje. 
Včasih si povemo, kako smo preživeli mesec, ki je minil. Pripo
vedujemo si duhovne vzgibe in izkušnje, pa tudi nove navdihe 
za lepše, bolj smiselno življenje. Drug drugega učimo, spod
bujamo za dobro in potrjujemo v lepih mislih in dobrih delih. 

Skupaj se veselimo, če smo kaj lepega doživeli, skupaj se ža
lostimo ob težavah in izgubah, ki nas doletijo. Spodbujamo se 
v ljubezni in veri in skupaj molimo. Zakonci včasih presenečeni 
ugotavljamo, da si na srečanju lahko povemo celo tiste misli, 
za katere v naglici vsakdanjosti ni bilo časa, pa tudi takšne, ki 
jih je v dvoje težko izgovoriti.

Seveda zvesta prijateljska bližina obrodi tudi mnoge sadove. 
Tako smo si z žrebom določili vsakemu svojega skrivnega prija
telja, ki zanj vsak dan moli. Zelo radi smo skupaj pri konkretnem 
delu v vasi in župniji. Radi hodimo skupaj na romanja in izlete 
in zvesto skupaj praznujemo vse godove in okrogle obletnice. 
Zato je bilo naših skupnih druženj gotovo vsaj dvakrat toliko 
kot rednih mesečnih srečanj. In vedno nam je bilo lepo.

Vsa srečanja beležimo z besedo in fotografijo. Tako sta nastali 
dve debeli knjigi o vsebini naših srečevanj. Ob našem sto pet
desetem srečanju smo obe knjigi podrobno prelistali, potem 
pa smo si pripravili večer za spomine. Gledali smo fotografije, 
si pripovedovali utrinke in razrezali torto.

V hvaležnosti in veselju za dar skupnosti in prijateljstva. ・

Kenija, čudež mojega življenja
Milenka Jekovec, foto: T. Jekovec

V soboto, 1. februarja, smo v Podbrezjah pripravili kar dve pri
reditvi. Najprej na Taboru v Pirčevem domu razstavo sveč, o 
kateri ste brali že v prejšnjem Glasu Občine Naklo, zvečer pa še 
v kulturnem domu predavanje sestre Katje Štemberger o njeni 
misijonski izkušnji v Keniji. 

Sestra Katja je mlada uršulinka, doma iz Podnanosa v Vipavski 
dolini. Povedala nam je , da ima kar dva poklica. Je medicinska 
sestra in učiteljica. Kot sestra uršulinka se je posvetila pred
vsem učiteljskemu poklicu. Več let je poučevala v osnovni šoli 
v Škofovih zavodih v Šentvidu, ko pa se je preselila v skupnost 
pri Svetem Duhu, so jo sprejeli kot učiteljico v osnovni šoli v 
Poljanah nad Škofjo Loko. Učiteljski poklic je bil pred vojno 
glavna učenost sester uršulink, ki so imele na loškem gradu 

lokalna skupnost
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svojo šolo, v kateri so vzgajale bodoče matere in gospodinje. 
Sestra Katja je vesela, živahna, prisrčna, kar vidimo jo, kako 
blesti v razredu med svojimi otroki.

Takšno smo jo spoznali na predavanju v skoraj polni dvora
ni kulturnega doma. Lahko bi nam pripovedovala o svojem 
redovniškem poklicu, o delu v šoli, o gorah, ki jih tako rada 
obiskuje, vendar smo vedeli, da je njeno največje doživetje mi
sijonski obisk Kenije, kjer je preživela tri mesece kot učiteljica 
v osnovni šoli.

Zaradi komarjev, prenašalcev malarije, in vseh drugih težav, ki 
jih v tropskem podnebju neprilagojeni belci lahko celo podle
žemo, se je morala cepiti in ves čas jemati zdravila, ki jih ne
kateri ljudje težko prenašajo. Trije meseci so premalo, da bi se 
naučila njihov jezik svahili, pouk v misijonski šoli pa tako ali 
tako poteka v angleščini. Otroci so dobri in prisrčni kakor pov
sod, pa še bolj simpatični, ker izhajajo iz velikega uboštva. Ker 
imajo vsi prav malo las na glavah, jih najlažje ločimo po uni

formah. Deklice nosijo drugačne uniforme kot fantje in dolge 
bele nogavice. Zelo radi se učijo, v šoli sodelujejo in se živahno 
veselijo, kadar komu dobro uspe naloga ali nastop. Posebno 
radi prepevajo. Ritem jim je prirojen, vsi še čisto majni že tolče
jo po bobnih, prepevanju kar ni konca. Sestra nam je pokazala 
veliko fotografij in nekaj kratkih filmov, ob katerih smo bili vsi 
v dvorani takoj pripravljeni verjeti, da je bilo to njeno  zahtevno 
delo v puščavskem prahu in neznosni vročini, med plazilci in 
insekti, vendarle najlepši delček njenega življenja.

Tja, kjer maše trajajo po tri ure, kjer ljudje zjutraj ne vedo, kdaj 
bo kosilo, in ga tudi ne dočakajo vsak dan, kjer pa znajo pri-
sluhniti drug drugemu, se veseliti življenja, čutiti medsebojno 
povezanost in moč skupnosti, tja sestro Katjo, čeprav ima tudi 
doma v Sloveniji zelo izpolnjeno življenje, še vedno vleče.

Hvaležno smo ji zaploskali za njen pogum in dobroto in s pros-
tovoljnimi prispevki zbrali nekaj denarja, da ga bo lahko name
nila svojim malim prijateljem, ki jih ima tako rada. ・

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

Delovanje zbirnega centra Naklo
Komunala Kranj

Komunala Kranj obvešča uporabnike, da je Zbirni center Naklo 
od 16. aprila 2020 ponovno odprt. 

Delovni časi Zbirnega centra Naklo ostaja nespremenjen: 

- torek od 15. do 19. ure
- četrtek od 16. do 20. ure
- sobota od 8. do 12. ure

Navodila za uporabnike

Zaradi varovanja uporabnikov in tudi zdravja zaposlenih prosi
jo, da odpadke v zbirne centre pripeljete samo v primeru, da 
ste zdravi. Če imate bolezenske znake okužbe dihal je vstop v 
zbirni center prepovedan.

V času epidemije so za varno obratovanje zbirnega centra do-
ločeni naslednji ukrepi:

• obvezna uporaba zaščitne maske (ali druge oblike zaščite 
ustnega in nosnega predela), zaščitnih rokavic in upošte
vanje varnostne razdalje 2 m ter higiene kašlja,

• s seboj prinesite osebni dokument in svojo položnico za 
obračun komunalnih storitev (številko partnerja),

• počakate pred vhodom in prislonite potrdilo na stransko 
steklo vozila, zaposleni bo zabeležil podatke ter pregledal 
vsebino in količino odpadkov,

• v zbirnem centru iz vozila ne izstopajte, dokler vam tega 
ne odobri zaposleni oziroma varnostno osebje, gibanje na 
območju zbirnega centra je omejeno in zgolj v skladu z na
vodili zaposlenih, ne zadržujete se na območju zbirnega 
centra več, kot je nujno potrebno,

• prinašajte le predhodno sortirane odpadke (zaradi zmanj
šanja časa oddaje in zadrževanja v zbirnem centru), ki 
jih boste razložili sami oziroma s pomočjo sopotnika – 
zaposleni v zbirnem centru vam pri raztovarjanju ne bodo 
pomagali, vas bodo pa usmerjali,

• s seboj prinesite orodje, ki bi ga morebiti potrebovali (lopa
ta, grablje, metla ipd.), saj izposoja le-tega v tem času ni 
mogoča,

• uporaba sanitarij ni mogoča,
• vstop bo mogoč največ enemu vozilu hkrati, ostala vozila 

čakajo na oddajo odpadkov v vrsti pred vhodom.
V primeru, da ste odpadke pripeljali ob uri, ko zbirni center 
ne obratuje, vas opozarjajo, da odpadkov ne odlagate pred 
vrata ali čez ograjo zbirnega centra. ・

lokalna skupnost
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Hitro s kolesom
Občinska uprava Občine Naklo

Občina Naklo je v jeseni 2019 namestila prvo postajo za avto
matizirano izposojo koles, ki se nahaja v Mladinskem športnem 
parku v Naklem. Na postaji bo možna izposoja šestih koles, od 
tega dveh električnih. Začetek izposoje bo zaradi razglasitve 
epidemije koronavirusa prestavljen na čas po vzpostavitvi var
nih razmer. 

Občina Naklo je investicijo izvedla v okviru projekta LAS Go
renjska košarica, operacija Hitro s kolesom. Operacijo del
no financira Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za 
regio nalni razvoj (ESRR), pristop CLLD – izvajanje lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–
2020. Vrednost investicije je 31.157,89 evrov. 

Namen vzpostavitve sistema izposoje javnih koles je izboljša
nje pogojev za varno kolesarjenje ter promoviranje in spodbu
janje razvoja kolesarjenja, kar bo prispevalo k razvoju trajnost
ne mobilnosti in spremembi potovalnih navad. S tem bomo 
prispevali tudi k izboljšanju kakovosti zraka, zmanjšanju pro
metnih zastojev, izboljšanju javnega zdravja in kakovosti bi
vanja.

Razlog za investicijo je občanom omogočiti uporabo kolesar
skega sistema in jih vzpodbuditi k uporabi kolesa na poti do 
sosednjih občin, ki so povezane v mreži kolesarskih postaj. Cilj 
je, da se čim več občanov vključi v sistem uporabe koles, hkrati 
pa gre tudi za popestritev turistične ponudbe. Občina Naklo 
ima ob lepi naravi, prijaznih ljudeh in kar nekaj zgodovinskih 
znamenitostih tako veliko priložnost, da privabi še več po
potnikov. Vzporedno s sistemom izposoje koles se urejajo tudi 
kolesarske poti, ki so del Gorenjskega kolesarskega omrežja 
in potekajo znotraj obstoječih prometnih povezav ali pa so iz
ključno namenjene kolesarjem. 

Sistem za izposojo javnih koles bo sestavljen iz mreže 
postaj in koles, ki bo uporabnikom omogočal izposojo, 
uporabo koles in vračilo na drugi možni postaji znot
raj sistema. Enoten sistem izposoje koles bo zaenkrat 
vzpostavljen v petih gorenjskih občinah. Poleg Nakla 
še v Kranju, v Tržiču, v Radovljici in na Jesenicah. Zem-
ljevid z lokacijami postaj bo objavljen na spletni strani  
http://www.gorenjska.bike in mobiln.si. Prek mobilne 
aplikacije bo mogoče preverjati ažurne informacije o 
številu razpoložljivih koles na posamezni postaji. 

Uporabniki storitev sistema bodo lahko vse fizične osebe, sta
rejše od 14 let. Za osebe, ki še niso polnoletne, uporabniški 
račun ustvarijo njihovi starši oziroma zakoniti zastopniki. Vsak 
uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo, ki je nepre
nosljivo. Delovanje sistema bo podprto z uporabniku prijazno 
mobilno/računalniško aplikacijo, ki bo omogočala enostavno 
odprtje uporabniškega računa, plačilo prek spleta in prepros
to prijavo v sistem izposoje koles v vseh gorenjskih občinah, 
vključenih v projekt. Uporaba sistema bo možna s kartico za 
uporabnike sistema gorenjska.bike ali z uporabniškim imenom 
in geslom.

Uporabniški račun bo mogoče ustvariti 

a. s spletno prijavo na uradni spletni strani sistema  
www.gorenjska.bike

b. preko mobilne aplikacije MOBILN.SI

Po uspešni prijavi in nakupu paketa bo sistem uporabniku na 
voljo vse dni v tednu, v času kolesarke sezone. Predvidene cene 
letnih paketov so 25 evrov za navadna kolesa in 50 evrov za 
električna kolesa, načrtovani so tudi paketi za krajše obdobje. 

Želimo si, da bo izposoja koles dosegla svoj namen in da se 
bomo čim pogosteje v službo, v šolo, po opravkih ali samo na 
kratek izlet odpravili s kolesom. ・
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Ureditev območja za medgeneracijsko 
druženje
Občinska uprava Občine Naklo

V Občini Naklo je predvidena ureditev počivališča za starejše in 
ureditev prijetnega kotička za druženje. Na zunanjih površinah 
v bližini Doma starejših občanov in vrtca Naklo bosta postav
ljeni dve visoki gredi z zelišči, korita za rože, miza, več klopi, 
vrtni umivalnik in vrtna gugalnica. Del površin bo utrjenih, del 
pa ozelenjenih in zasajenih. Kljub temu da je Občina Naklo ob
dana s polji in gozdovi, zelenih kotičkov ni nikoli preveč, saj 
človek iz narave črpa energijo, se iz nje uči in jo spoštuje. 

Namen počivališča je ureditev zunanjih površin za izboljšanje 
kakovosti življenja vseh generacij, hkrati pa ima pomembo so
cialno, psihološko in zdravstveno funkcijo. Zaradi bližine Doma 
starejših občanov Naklo in vrtca Naklo bodo tako starejši kot 
otroci lahko sodelovali pri ureditvi visokih gred, posaditvi in 
izboru rastlin. Od zgodnje pomladi do pozne jeseni jih bo tja 
vabil vonj dišavnic, kjer bodo lahko opazovali rast zelišč in 
občudovali cvetoče rastline. Dobrodošla bo njihova skrb pri 
zalivanju in odstranjevanju plevela, izmenjevanje nasvetov in 
obenem aktivno preživljanje prostega časa.

Za izvedbo je že podpisana pogodba z izvajalcem del. Postavi
tev je predvidena v maju letos. Pogodbena vrednost projekta 
znaša 48.048,41 evrov. Občina Naklo investicijo izvaja v okvi
ru projekta LAS Gorenjska košarica, operacija Medgeneracij

Mesto, kjer bo v nekaj dneh postavljen zunanji  
medgeneracijski center.

Predstavili dosežene cilje in razmišljali o 
lokalni prehranski samooskrbi 
Damjana Peternelj 

V LAS Gorenjska košarica, ki deluje na območju kar 14 go
renjskih občin, so 3. marca z okroglo mizo v Lescah zaključili 
projekt Odprta vrata kmetij, ki je potekal zadnji dve leti in v 
katerem so sodelovali še LAS Srce Slovenije, LAS loškega po
gorja in LAS s CILjem. 

Projekt, ki sta ga sofinancirali Evropska unija iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija 
v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020, so zaključili 
s štirimi okroglimi mizami pod častnim pokroviteljstvom mi
nistrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre 
Pivec. Najbolj odmeven je bil prav dogodek v Lescah, na ka
terem je bila ministrica prisotna. V Čebelarsko-razvojnem cen
tru Lesce so kmetije in partnerji predstavili v projektu prido
bljene izkušnje. Povezale so se kmetije s podobnim načinom  

Na okrogli mizi je o izkušnjah v projektu Odprta vrata 
kmetij spregovoril tudi Janko Jeglič s Kmetije Matijovc v 
Podbrezjah. Foto: Matjaž Tavčar

ski centri. Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), 
pristop CLLD –  izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skup
nost v programskem obdobju 2014–2020. Sofinancira se 85 
odstotkov upravičenih stroškov. ・ 
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pridelave in predelave ter znanje in izkušnje prenesle na različne 
skupine z namenom ozaveščanja tako kmetovalcev kot najširše 
javnosti. Prek programov izobraževanj so preko dveh povezo
valnih verig – senene in sadne – spodbujali pridelavo, predelavo 
in porabo mleka senene prireje ter jagodičevja in drugega sadja; 
obema ključnima področjema kmetijskih proizvodov so tako že
leli povrniti vrednost, ki sta jo imela v preteklosti. 

Z območja LAS Gorenjska košarica sta v projektu so
delovala Janko Jeglič s Kmetije Matijovc v Podbrezjah 
ter Gregor Ovsenik s Kmetije Odems v Predosljah, ki je 
predstavil vzpostavljene programe prenosa znanja in 
izkušenj pri predelavi senenega mleka ter različne pro
grame izkustvenega učenja. Pri Matijovcu pa so razvili 
12 različnih programov prenosa znanja in izkušenj pri 
predelavi sadja v žganje, sokove in suho sadje za različ
ne ciljne skupine: otroke iz vrtcev in osnovnih šol, dija
ke kmetijskih smeri, podeželske ženske, upokojence in  
otroke s posebnimi potrebami. 

Na okrogli mizi v Lescah so sodelujoči razpravljali o lokalni 
prehranski samooskrbi. Foto: Matjaž Tavčar

Sodelujoči partnerji in kmetije v projektu z ministrico pred 
Čebelarsko-razvojnim centrom Lesce. Foto: Matjaž Tavčar

Tomaž Cör, vodja Kmetijske svetovalne službe KGZS Zavod 
Kranj, je poudaril izjemen pomen kratkih prehranskih verig, ki 
zagotavljajo najkrajšo pot »od njive do krožnika« z okoljske
ga, zdravstvenega, ekonomskega in socialnega vidika. Sode
lovala sta še Tomaž Bolka iz Gostilne Krištof v Predosljah, ki je 
predstavil njihovo t.i. hišo za samooskrbo Shramba, ter Smi
ljana Vončina Slavec, vodja nove projektne skupine, vzpostav
ljene na Občini Kranj, ki bo javne zavode pri javnih naročilih 
hrane podpirala z znanjem ter povezovala z lokalnimi pride
lovalci. Ministrica dr. Pivec je izpostavila pomanjkanje enotnih 
sistemskih rešitev v državi in nadzora nad izvajanjem javnih 
naročil. Ker imamo v Sloveniji le šest odstotkov lastne ekološke 
hrane, je glavni cilj ta delež povečati.

Sporočilnost okrogle mize še posebej prihaja do izraza v 
zdajšnjih razmerah, ko bolj kot prej kupujemo lokalno in si
tuacija spodbuja razmislek o tem, kako vzpostaviti zadostno 
prehransko samooskrbo v prihodnje. ・

Stara hitra cesta v novi podobi
Občinska uprava Občine Naklo

Občina Naklo se je v letu 2018 uspešno vključila v regijski pro
jekt Zelene rešitve. Operacijo delno financira Evropska unija 
iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost v programskem obdobju 2014–2020.

Operacija pozitivno vpliva in doprinaša k usklajenemu vzdrž
nemu razvoju podeželskega prostora. Glavni namen operacije 
je prav aktivacija in razvoj degradiranih in opuščenih območij 
na podeželju, ki bosta temeljila na razvoju endogenih poten
cialov: spoštovanju lokalnih vrednot (kulturne identite, narav
nih vrednot, arhitekturnih in urbanističnih značilnostih naselij), 
potrebah lokalnih prebivalcev (aktivnem vključevanju v načrto
vanje in sodelovanje pri razvoju, upoštevanje pobud) in okolju 
prijaznemu razvoju (ureditvi in aktivaciji opuščenih območij).

Operacijo vodi BSC poslovno podporni center Kranj. V ope
racijo je vstopilo kar nekaj gorenjskih partnerjev, in sicer:  

Javni zavod Triglavski narodni park, Turizem Bohinj, Občina 
Bohinj, Občina Jesenice, Občina Cerklje na Gorenjskem, Ob
čina Naklo in Kulturno društvo prostoRož. Predvideno tra

okolje in prostor
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janje operacije je od januarja 2019 do junija 2021. Skupna 
vrednost operacije z vključenim davkom na dodano vrednost 
znaša 516.150,42 evrov, od tega delež sofinanciranja Evrop
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) znaša 
299.999,75 evrov, kar predstavlja 85 odstotkov neto upraviče
nih stroškov. Ker gre za skupni, soodvisen gorenjski projekt, 
je naloga in dolžnost vseh partnerjev, da dogovorjene projek
te izpeljejo, saj mora v nasprotnem primeru tisti, ki odstopi, 
pokriti vse stroške ostalih partnerjev, ki bi jih sicer dobili s so
financiranjem s strani EKSRP.  

Cilj operacije je povečanje vključevanja javnosti v procese 
opuščenih območij in revitalizacijo degradiranih območij na 
gorenjskem podeželju. Občina Naklo je v mandatu 2014–2018 
prijavila revitalizacijo degradiranih površen na Bistrici, in sicer 
na delu opuščene gorenjske hitre ceste, ki je po dograditvi 
nove avtoceste Ljubljana–Kranj–Jesenice ostala nekako pozab-
ljena. Na obravnavanem zemljišču, za katerega se dolgo ni 
vedelo, ali pripada Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji 
(DARS) ali Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), 
je z leti nastalo odlagališče gradbenih odpadkov in priročna 
deponija najrazličnejših materialov. Gre za veliko degradirano 

območje, ki naj bi se uredilo v sprehajališče in kolesarsko pot. 
Območje je potrebno očistiti invazivnih rastlin in ga primerno 
urediti, tako da bo na oko prijetno in varno za uporabo. 

Občina Naklo je naročila dokumentacijo in se resno lotila iz
vedbe projekta. S strani DRSI-ja smo končno dobili podpisano 
služnostno pogodbo in soglasje, na osnovi katerih lahko pris
topimo k urejanju degradiranih zemljišč. Prav tako smo prido
bili tudi soglasje DARS-a in Agencije Republike Slovenije za 
okolje (ARSO). V preteklih tednih je bilo objavljeno javno naro
čilo za izvedbo del. Po pravnomočnosti izbire izvajalca bomo 
lahko pristopili k urejanju. Najprej bo na vrsti čiščenje zemljišča, 
odstranitev pripeljanih materialov na stalno deponijo, demon
taža in odstranitev dotrajanih in prerjavetih varnostnih ograj, 
odstranitev grmičevja in dreves. Sledila bo postavitev novih 
varnostnih ograj, čiščenje betonskih voznih površin, postavite 
urbane opreme in priprava predstavitvenih publikacij. Po naši 
grobi oceni bo vrednost gradbenih del v Občini Naklo znašala 
skupaj z davkom DDV 100.000 evrov, od tega bomo iz sklada 
EKSRP predvidoma prejeli 85 odstotkov vrednosti brez DDV, 
kar znese približno 70.000 evrov. Če bodo stvari potekale po 
naših željah, naj bi bila dela zaključena do konca oktobra. ・

Nacovka, terasa nekdanjega sotočja 
Save in Tržiške Bistrice zahodno od Udin 
boršta 
Tadej Šinkar, študent naravovarstva

Nacovka, Nacovca, Konca, kakor jo tudi imenujemo, terasa na 
polju med Strahinjem, Dupljami in Žejami je ena izmed na
ravnih vrednot, ki krasijo našo občino. Kaj sploh je naravna 
vrednota? Naravna vrednota je redek, dragocen ali zanimiv 

naravni pojav, ki je del žive ali nežive narave in ima za nas 
posebno vrednost in pomembnost, saj vsebuje tipične lastnos
ti, ki dajejo našim krajem svoj čar. Zaščitene so z Zakonom o 
ohranjanju narave, v Pravilniku o določitvi in varstvu naravnih 

okolje in prostor
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vrednot so v prilogah zapisane njihove podrobne varstvene 
in razvojne usmeritve. Delimo jih na zvrsti, in sicer: geomor
fološka, geološka, hidrološka, botanična, zoološka, ekološka, 
oblikovana, krajinska in drevesna. 

Nacovka je opredeljena kot geomorfološka (zaradi svoje obli
ke izstopa iz ostalega površja) in geološka (nastanek oblike, ki 
jo tvori danes) naravna vrednota lokalnega pomena z identi
fikacijsko številko 5417 (vsem, ki vas zanimajo zavarovana ob
močja Slovenije, priporočam ogled Naravovarstvenega atlasa, 
prosto dostopnega na spletu). Nastala je kot posledica spre
minjanja tokov Save in Tržiške Bistrice v času ledene dobe, reki 
sta namreč nanosili prod, ga odložili na sotočju in tako ustvarili 
teraso. Prod se je v tisočletjih sprijel skupaj in nastal je konglo
merat, ki se danes iz površja dviguje v višino okoli 10 metrov. 

S svojimi 0,72 kvsadratnimi kilometri površine je skoraj za eno 
četrtino večja od Žej (0,5 kvadratna kilometra). Ostanki vile iz 
rimske dobe pričajo njeni pomembnosti že davno nazaj. Danes 
površje terase sestavljajo travniki in njive, njen rob pa je poraš
čen z drevjem, ki daje zavetje in počivališče pticam. 

Prav je, da se zavemo pomembnosti naravnih vrednot in jih 
ohranjamo, saj so edinstvene. Zato jih ne uničujmo, ne odla
gajmo odpadkov nanje in poskrbimo, da jih bodo prihodnje 
generacije še lahko občudovale. ・

Posnetek zaslona iz spletne strani: https://www.naravo-
varstveni-atlas.si/web/profile.aspx?id=NV@ZRSVNJFoto: Tadej Šinkar

Foto: Tadej Šinkar
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iz šolskih klopi

Ravnateljev uvodnik
Milan Bohinec, ravnatelj Osnovne šole Naklo

Sredi marca so se čez noč spremenila naša življenja. Šola se je 
morala bliskovito prilagoditi in reorganizirati delo od doma. 
V prvih dneh smo se najprej usmerjali v organizacijo nujnega 
varstva za otroke, a je bilo le-to hitro preklicano. Praktično vse 
zaposlene v vrtcu smo morali poslati na čakanje na delo na 
domu. V šoli smo hiteli s preverjanjem pogojev za delo. Starše 
smo povprašali, če so povezani s spletom in če imajo njiho
vi otroci možnost uporabe računalnika ali e-tablice. Tako smo 
petim družinam, ki so se javile, priskrbeli modeme, posodili pa 
smo tudi nekaj več kot 20 prenosnih računalnikov.

Učitelji so se zagnano lotili dela na domu. Določili smo se način 
zagotavljanja stikov med učenci in učitelji ter starši. Zavestno 
smo sprejeli odločitev, da bodo učenci z bistveno zmanjšanim 
tempom usvajali novo snov, zato smo ustrezno zmanjšali ko
ličino učnih ciljev, ki smo si jih zastavili. Sestavili smo urnike 
srečevanja v živo preko video konferenc. Učenci so na zelo 
različne načine pošiljali odgovore, učitelji pa nazaj ustrezno 
povratno informacijo o uspešnosti. V tem času smo ob pouku 
organizirali športne, tehnične, kulturne in naravoslovne dne
ve. Učiteljice v podaljšanem bivanju so pripravile napotke za 
preživljanje prostega časa, recepte za jedi, pripravile pižama 
žur in posnele video pravljico ob svetovnem dnevu knjige. Vse 

skupaj je pripomoglo k premagovanju stisk ob izoliranosti na 
domovih.

Po prvih dveh tednih dela smo se odločili anketirati starše o 
samem poteku dela na daljavo. Zanimalo nas je, koliko časa 
preživijo otroci ob šolskem delu, kaj pohvalijo in kaj jih moti. 
Odziv staršev je bil neverjetno visok in veselijo me vse pozitiv
ne misli in izrazi zadovoljstva ter pohvale, ki so jih podali. Se
veda so spregovorili tudi o težavah in stiskah, ki jih izkušajo v 
tem času. Zavedam se, da staršem ni lahko, da so obremenjeni 
in da morajo s svojimi otroki preživeti veliko časa ob šolskih 
obveznostih otrok. 

Na tem mestu se torej vsem staršem, ki ste sooblikovali 
šolsko delo, iskreno zahvaljujem za pomoč in motivacijo 
svojih otrok.

Ob zaključku pa velja velika pohvala našim učiteljicam in uči
teljem za požrtvovalno delo, inovativnost, pogum za iskanje 
novih rešitev. Ob vsem tem pa hvaležnost, da nobena naloga 
ni narejena s slabo voljo, vse je prežeto z optimizmom in željo, 
da se čim prej vrnemo v šolo. Vsi že namreč pogrešamo glasen 
živžav po šolskih hodnikih. ・

Učenci pokazali veliko mero  
odgovornosti, samostojnosti in povezanosti
Mateja Jarc, vodja Podružnične šole Podbrezje

Od 16. marca učitelji, učenci in vsi, ki smo odgovorni za znanje, 
hote ali nehote odkrivamo, da obstajajo tudi drugačne poti 
do znanja. Pouk na daljavo seveda ni enak pouku v razredu, a 
lahko rečem, da smo se tako učitelji in učenci kot tudi starši kar 
spretno prilagodili razmeram poučevanja na daljavo. Pri učen
cih sem opazila veliko ustvarjalnosti in domiselnosti, kar se 
odlično kaže pri vseh vzgojnih predmetih in tudi pri slovenšči
ni, matematiki, družbi in naravoslovju. Za mnoge pa je to tudi 
priložnost za učenje novih konjičkov (šivanje na šivalni stroj, 
peka potice …). Pohvale za prizadevno in uspešno delo gre

do učencem in tudi njihovim staršem, ki v tem trenutno igrajo 
pomembno vlogo. Z učenci se dvakrat tedensko povezujem 
tudi preko videokonferenčne tehnologije (Skype) in anketa je 
pokazala, da jim je to všeč. Omeniti moram, da so se učenci v 
razredu odlično povezali drug z drugim preko različnih splet-
nih aplikacij (Viber, Skype), ustvarili skupine za pomoč drug 
drugemu, to pa je tudi tisto, česar si učitelji najbolj želimo. 

»Če verjameš da zmoreš, si že na pol poti do cilja.« ・

Kako deluje OPB na daljavo v OŠ Naklo?
Maja Bajd

Dane razmere so nas prisilile k drugačnemu delu, s čimer pa 
si učiteljice obveznega podaljšanega bivanja (OPB) ne belimo 
glave. Polne zagona in različnih idej smo se lotile dela, ki ga, 
po odzivih sodeč, opravljamo zelo dobro. S pomočjo spletne 
table Padlet smo ustvarile nekakšno oglasno desko, kamor pri

penjamo različne naloge. Našim učencem skušamo zapolniti 
prosti čas z ustvarjalnimi, športnimi, kuharskimi nalogami in 
izzivi. Vse te naloge so prostovoljne, saj ne želimo še dodatno 
obremeniti učencev. Učenci nam svoje izdelke fotografirajo in 
pošiljajo po e-pošti. Moramo reči, da je odziv dober, prav tako 
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pa s tem dobimo povratno informacijo, 
da so zadovoljni z našimi idejami, pred
vsem pa na koncu tudi s svojimi izdelki. 
Z nekaterimi pa se celo slišimo po Skypu 
ali pa kar po telefonu.

Zakaj ne bi cel dan preživeli v pižami? To 
smo se spraševali v petek, 3. aprila 2020, 

ko smo v sklopu Dneva povezanosti, 
imenovanega Delamo galamo s pižamo, 
opravili vse zadane obveznosti kar v pi
žami. Vsak drugi dan pa si le oblečemo 
kavbojke, ker trenirka in pižama daje
ta vtis, da je s telesom, kljub pogostim 
obis kom hladilnika, vse OK.

Pripravile smo tudi likovni natečaj na 
temo pomlad. Učenci so nam tako poši
ljali fotografije svojih risbic, velikonočnih 
dekoracij, izdelkov iz papirja ipd. Za trud 
in izvirnost so bili najboljši izdelki tudi 
nagrajeni. ・

iz šolskih klopi



maj 2020  Glas občine Naklo 35

Likovno ustvarjanje sprošča
Petra Korenjak Marčun

Tudi pri delu od doma likovno ustvar
janje ni zamrlo. Učenci zavzeto rišejo 
in ustvarjajo na drugačne načine, kot bi 

mogoče v razredu. Ustvarjanje sprošča 
in ga priporočamo vsem bralcem Glasa 
občine Naklo. ・

Ivana Vita Kokalj Zala Jelenc

Ana Pikelj

Sara FrelihJakob Geister

Mavrice širijo upanje in veselje
Anja Rojec, učiteljica angleščine v 1. triletju

Tudi učenci OŠ Naklo so se pridružili pro
jektu Chase the Rainbow (Projekt oziro-
ma pobuda Chase the Rainbow (slovenski 
prevod: Pojdi za mavrico, op. ur.) zazna-
muje obešanje otroških risbic mavric na 
okna za deljenje podpore in upanja v 
času epidemije koronavirusa. Pričel se je 
v Italiji, hitro pa se je razširil tudi v drugih 
evropskih državah.), v okviru katerega so 
pri angleščini izdelali svoje mavrice, ki v 
teh težkih časih širijo upanje in veselje. 
Sodelovali so učenci od prvega do tret
jega razreda, ki so doma skupaj s starši, 

bratci in sestricami uporabili svojo domi
šljijo ter izdelali barvne napise in mavri
ce, ki nas bodrijo in dajejo upanje v teh 
težkih časih. ・

iz šolskih klopi
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Petošolci se učijo in ustvarjajo tudi doma
Učiteljice Tanja Benedičič, Tanja Kokalj, Mihela Križaj Trebušak

Kot vsi šolarji, tudi petošolci, v tem ob
dobju preživljajo dneve v domačem 
okolju. Vestno opravljajo tudi svoje šol
ske obveznosti in skrbijo, da naloge pos
redujejo tudi učiteljicam.

Me drugim so se zelo izkazali pri likov
ni umetnosti, saj so njihovi izdelki res 
ustvarjalni, nastale so prave umetnine. 
Učiteljice smo zelo zadovoljne z njiho
vim delom, zato jih z veseljem pohvali

mo za njihov trud. Poglejte si nekaj zani
mivih izdelkov naših učencev. ・

Kako šolanje doma izkusijo učenke in učenci?

Pogrešamo šolski utrip, lahko pa dolgo spimo in  
imamo svoj urnik
Anketa o šolanju na daljavo

Po šestih tednih pouka na daljavo smo 
učiteljice slovenščine učence povprašale 
o prednostih in slabostih učenja in dela 
na daljavo. Zanimalo nas je, kaj bi lahko 
pohvalili in kaj je tisto, kar jim povzroča 
največ preglavic in slabe volje. Učenje so 
predvsem vzeli kot čisto nov izziv in se 
z njim spopadli. Zagotovo pa med naj
večje slabosti vsi prištevajo pomanjkanje 
druženja in šolski utrip v celoti, pogreša
jo sošolce in sošolke, pa tudi učitelje in 
učiteljice. Odgovori so bili precej podob
ni, nekaj najpogostejših in najzanimivej
ših pa smo zbrale spodaj.

Všeč mi je,

• da me ne zbudi budilka in lahko dlje 
časa spim,

• da lahko kasneje vstanem in grem 
tudi kasneje spat, 

• da si sam naredim svoj urnik in si 
vzamem odmor, kadar si želim,

• da si čas razporedim, kot želim. Če v 
nekem trenutku nisem razpoložen za 
nek predmet, ga naredim čez nekaj ur 
ali naslednji dan.  

• da če česa ne razumem, so mi učite-

ljice vedno na voljo,
• da si za delo lahko vzamemo več ali 

manj časa, odvisno, kako mi snov leži,
• da mi lahko pomaga mami, ki je zato 

ostala doma,
• da postajam bolj samostojen,
• da ne sedimo toliko časa za klopmi,
• da je navadno doma tišje kot v šoli,
• da ni treba toliko pisati v zvezek, ker 

je večina stvari v spletnih učilnicah,
• da ne bo toliko spraševanj in pisnih 

ocenjevanj, 
• da smo se naučili uporabljati Zoom, 

Skype in elektronsko pošto, kar nam 
bo vedno koristilo,

• da z družino preživim več časa,
• da so se učitelji hitro prilagodili,
• da je gradivo urejeno v emapah,
• da se med delom lahko tudi pogovar

jamo s prijatelji in skupaj rešujemo 
naloge,

• da preživim več časa z družino. 

Ni pa mi všeč, 

• da se ne morem družiti s prijatelji,
• da se ne vidimo v živo,
• da je včasih preveč snovi,

• da ne slišim razlage učne snovi, zato 
se težje učim,

• ne razumem toliko snovi kot pri pou
ku v šoli in lahko hitreje pozabim 
nare diti nalogo,

• da je treba za veliko predmetov zdaj 
delati tudi veliko seminarskih nalog, 
ki so večinoma vse do istega datuma,

• da pri ustnih ocenah in drugih prever
janjih ne moremo prišepetavati,

• da te nihče »fizično« ne prisili, da res 
delaš, in če nisi discipliniran, se to 
lahko zavleče v popoldan, ko si pa še 
manj zbran,

• da moramo učiteljem vedno pošiljati 
dokaze o opravljenem delu,

• da se ne morem družiti s prijatelji na 
avtobusu in v šoli, 

• da se je včasih težko uskladiti pri or
ganizaciji, saj v dopoldanskem času 
svoje obveznosti opravlja tudi preos
tali del družine.

Učiteljice slovenščine: Maja Bajd, Jasna 
Zupan, Tina Žagar Pernar in mag. Tatja-
na Lotrič Komac ・

iz šolskih klopi
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Pouk doma
Lara Drinovec in Nika Klančar, 4. razred PŠ Podbrezje

Zelo nama je všeč, ker se vidimo preko 
Skypa z učiteljico in učenci in imamo 
pouk. Takšen pouk je bolj zabaven in 
naju spravi v dobro voljo. Učiteljico lahko 
ob razlagi takoj vprašava, če kaj ne veva. 
Lažje je delati  v skupini in ne sam. Na 
začetku je bilo težko, ker je bilo to nekaj 
novega. Zdaj pa smo se že kar dobro na
vadili. Pogrešava druženje v živo. Pri delu 

se zelo trudiva, a znanje pridobiti v šoli je 
lažje. V razumevanje nove snovi je pot
rebno vložiti več energije. Pri tem nama 
pomagajo starši, imava pa sami pouk 
tudi preko Skypa. Če še kaj ne razumeva, 
vprašava učiteljico. Posnetki učiteljice so 
nama zelo všeč, njene pohvale pa nama 
veliko pomenijo. Tako dobiva energijo 
za nadaljnje delo. Všeč nama odnos raz

redničarke in tudi učiteljice TJA do nas, 
ko delamo doma. V tem času sva se na-
učili veliko bolj uporabljati računalnik in 
internet. Naloge, ki  jih dobimo, so za
nimive, ustvarjalne in nam dajejo čas za 
domiselnost. Najbolj pogrešava vse uči
teljice, sošolke in tudi kuharico. Upava, 
da bo to čim hitreje minilo in da bomo 
šli lahko spet nazaj v šolo. ・

Kako se učim na daljavo?
Brina Zupin, 2. b OŠ Naklo

Učenje na daljavo mi ni preveč všeč. Zelo 
pogrešam sošolke in sošolce, še najbolj 
pa učiteljico Natašo. Mami je bolj stroga 
od učiteljice Nataše! Doma mi pri nalo
gi nagaja tudi bratec Nejc! V karanteni 

veliko ustvarjam. Ko je zunaj lepo vreme 
kolesarim, rolam, balinčkam in imamo 
pohode do Krive jelke. Pri rokovnjačih 
sva zaigrala Mojca reši Kekca. V tem času 
predvsem pazim na higieno. ・

Kako se učim na daljavo?
Sara Benedičič, 2. b OŠ Naklo

Učiteljica pošlje naloge na računalnik. 
Mami sprinta učne liste. Kakšne naloge 
so pa tudi na računalniku. Všeč so mi 
predstave – baletne. Učiteljica pripravi 
veliko pravljic, filmčkov, ki si jih pogle

dam. Po skypu se slišim z učiteljico Anjo 
in z Mašo, kjer se pogovarjamo po an
gleško. Začeli smo pa tudi plesne vaje 
preko računalnika. Šola doma je zabav
na, vendar pa pogrešam šolo v živo. ・

Pogrešam učiteljico Majo
Mark Širca, 2. a OŠ Naklo

Pouk na daljavo mi je bil na začetku zelo 
všeč. A zdaj mi ni več. Pogrešam sošolce in 

učiteljico Majo. Med odmorom se ne mo
rem igrati s prijatelji. Lahko pa sem zvečer 

več časa pokonci, zjutraj pa dolgo spim. 
Ugotovil sem, da je šola bolj zabavna. ・

V slabem tudi  
dobro
Hana Kuhar, 2. a OŠ Naklo

Pouk na daljavo poteka dobro. A po
grešam že sošolce in sošolke. Vedno je 
slabo lahko tudi dobro, zato sem se zdaj 
veliko naučila uporabljati računalnik. Kar 
pa mi ne gre, mi pa pomaga oči. Za glas
beno šolo sem za starostnike posnela 
video, da tudi njim polepšamo te težke 
dneve. ・

iz šolskih klopi
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Moj brat Gašper
Andraž Pucelj, 9. a OŠ Naklo

Oseba, ki bi vam jo rad predstavil, ki je z 
menoj že od rojstva. Je visok,  modrook 
osemnajstletnik, svetlo rjavih las. Je 
zelo dober prijatelj in dobrosrčnež, ki je 
vedno pripravljen pomagati. Ni najbolj 
zgovoren, njegova dejanja pa izkazujejo  
prijaznost, sočutnost, ljubeznivost, od
ločnost in vztrajnost.

To je moj brat Gašper. Rodil se je 15. de
cembra 2002. Mami pravi, da je tistega 
leta na tisto nedeljo prvič snežilo. Bil je 
manjši od pol metra in lažji od treh ki
logramov. Danes, ko je star že skoraj 18 
let, pa je visok 178 cm in težak okoli 63 
kilogramov. Višji je od očeta, kar pome
ni, da je najvišji v naši družini. 

Zaradi svoje vztrajnosti in natančnos
ti brez težav obvladuje vse strokovne 
predmete v srednji šoli v Škofji Loki, kjer 
se uči za strojnega tehnika. A ob prebi
ranju njegovih zvezkov se mi zdi, da gle
dam hieroglife. Ima že opravljen izpit za 
B-kategorijo. Družinski avto lahko vozi 
samo, če sta zraven oči ali mami. Ker pa 
moj najboljši prijatelj zjutraj rad poleži, 

se vozi v šolo z microcarjem. Popoldne 
po pouku je zaradi njega kar celo uro 
prej doma. V šolo vozi tudi svojega prija
telja Jureta iz Strahinja. Ker treniram no
gomet in imamo treninge tudi v Bistrici 
pri Tržiču, me moj starejši brat vozi na 
treninge. 

Gašper je zelo prijazen in rad pomaga 
ljudem. Ko je še obiskoval osnovno šolo 
v Naklem, je kot prostovoljec obiskoval 
Dom starejših občanov in stanovalcem 
krajšal čas. Bral jim je časopise, kartal z 
njimi in spomladi pomagal na njihovem 
vrtu. Sedaj tega ne počne več. Je pa še 
vedno zavzet prostovoljec. Je prosto
voljni gasilec pri PGD Naklo. Mami pra
vi, da živi za gasilce. Požari, poplave ali 
iskanje pogrešanih oseb so mu izziv, in 
kljub temu da vedno pride z intervencije 
utrujen, moker ali smrdeč po dimu, ima 
zadovoljen obraz. Ob prejšnjem deževju 
je imel kar tri intervencije v enem dnevu. 
Z gasilci hodi tudi na tekmovanja. Osvo
jili so 3. mesto na regijskem tekmovanju, 
zato bo s svojo ekipo tekmoval na dr
žavnem. Moj brat pa ni samo pameten 

in delaven, je 
tudi rekreativni 
športnik. Rad 
deska na snegu 
in drsa. Pozimi, 
ko zamrzne Že
lin, najraje tam 
drsa in igra ho
kej s prijatelji, 
ob petkih pa ga 
srečate na drsa
lišču v Naklem. 
Zna tudi jadrati. 
V amaterskem tekmovanju z mini jadr
nicami je osvojil 1. mesto. Morje mu je 
postalo tako všeč, da je opravil izpit za 
voditelja čolna. Z očijem zelo rada plu
jeta po morju. Letos poleti bo prvič vozil 
čoln. Seveda, če ga bo imel čas pripraviti 
do poletja. Saj je – kot sem že povedal 
– zelo delaven v šoli in aktiven pri gasil
cih. Ker pa Gašperja poznam in ker vem, 
kako ima rad morje, verjamem, da bo 
našel čas tudi za pripravo čolna.    

Komaj čakam poletje, da ga preživim s 
svojim starejšim bratom. ・

Ukradene kontrolke
Ela Babnik Perpar, 6. b OŠ Naklo

V ponedeljek smo pisali test iz matema
tike. Po koncu ure smo vsi komaj čaka
li na petek, ko nam bo učiteljica vrnila 
popravljene kontrolne naloge z zasluže
nimi ocenami. 

V petek smo bili vznemirjeni, ker smo 
komaj čakali na vrnitev kontrolnih nalog. 
Učiteljica nas je pohvalila, da smo neka
teri učenci zelo dobro pisali test in dobili 
dobre ocene. Bili smo zelo živčni in rado
vedni, a nato je sledilo presenečenje. Vsi 
smo bili presenečeni, še najbolj pa učite
ljica, ko je pogledala v torbo, kjer bi kon
trolke morale biti, a jih ni bilo. Učiteljica 
je postala panična in ker se mi je zasmili
la, sem se javila, da bom izginotje nalog 
razrešila kot popolni detektiv. Ker sem 
se zavedala, da sama ne bom zmogla 
vsega, sem k reševanju primera izgino
tja testnih nalog iz matematike, povabila 
svoji dve najboljši prijateljici Eriko in Zar
jo. V ponedeljek smo se že zgodaj dobile 
pred šolo, da bi čimprej razrešile primer. 
Najprej smo pomislile, kdo bi bil zločina 

zmožen in kdo bi imel od izginotja kon
trolnih nalog največjo korist. Takoj smo 
pomislile na Bena, Žiga in Matica. Beno 
je bil najbolj vesel, da so se testi izgubili, 
Žiga je ves čas čudno gledal v mizo in 
se delal kot, da se ga izginotje ne tiče, 
ter Matic, ki bi v primeru slabe ocene iz
gubil vse pravice do uporabe elektron
skih naprav. Nato smo ob prihodu v šolo 
najprej zaslišale Bena. Ujele smo ga na 
samem, ko se je ravno odpravljal na WC. 
Vprašale smo ga, kaj je delal v torek, kaj 
v sredo in kaj v četrtek ter kje vse je bil in 
s kom. Odgovoril nam je, da je bil v torek 
na nogometnem igrišču, kjer je igral no
gomet s prijatelji in se potem z njimi tudi 
družil. V sredo je šel s svojo sestro v kino 
in v četrtek je ostal doma v postelji, ker 
se ga je nekaj lotevalo. Nato smo poiska
le Žiga. Sedel je sam na igrišču. Vprašale 
smo ga ista vprašanja kot Bena. Pove
dal nam je, da je bil v ponedeljek celo 
popoldne pri prijatelju Jožetu, kjer sta 
skupaj igrala računalniško igro Need for 
Speed, verzija 6.0. V sredo je bil v gozdu, 

kjer je s teto nabiral gobe, v četrtek pa je 
moral s svojo drugo babico po tedenskih 
nakupih. Poiskale smo še Matica, ki je bil 
še na avtobusni postaji in je ravno pri
hajal od doma v šolo. Tudi njemu smo 
zastavile ista vprašanja. Povedal nam je, 
da je bil v torek bolan v postelji, ker se je 
prejšnji dan zastrupil s staro salamo, ki 
je bila v šoli za malico. V sredo je bil še 
vedno doma in šel popoldan le na kraj
ši sprehod, v četrtek pa je pekel piškote. 
Odprl je torbo in nam prijazno ponudil iz 
vrečke vsaki po enega. Mimogrede, bili 
so odlični.

V torek smo se vsi zbrali v matematični 
učilnici. Prvi osumljenec je bil Beno. Zanj 
smo preverile njegove trditve iz zasliša
nja in res je bil na nogometu ter se dru
žil s prijatelji. Prav tako je povedal pravi 
naslov filma, ki ga je šel gledat s svojo 
sestro, njegova mama pa je potrdila, da 
je petek preživel v postelji. Celemu raz-
redu smo povedale, da je bil osumljenec, 
ampak da ni več, ker njegovi alibiji dr

iz šolskih klopi
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žijo. Naslednji je bil na vrsti Matic. Tudi 
zanj smo ugotovile, da je bil v torek res 
bolan, da je bila v ponedeljek za mali
co res salama, v sredo ga je prijateljica 
Manca srečala na sprehodu in v četrtek 
je res spekel odlične piškote. Nekaj jih 
je njegova mama celo prinesla k nam za 
ob kavi. Tudi zanj smo celemu razredu 
povedale, da ni mogel ukrasti kontrolnih 
testov. Stopila sem do Žiga, ga pogleda
la v oči in rekla: »On je bil!«

Zavpil je, da ni bil on in da lažem. 
Predstavila sem dejstva. V četrtek je šel 
res z babico po nakupih, v sredo pa žal 
ni mogel nabirati gob, ker maja gobe ne 
rastejo. Prav tako v torek ni mogel igra
ti igrice Need for speed 6.0, ker je bila 
ta verzija igre izdana šele v četrtek. Uči
teljica je zahtevala, da odpre svojo šol
sko omarico. Vse tri detektivke, Žiga in 
učiteljica smo odšli v garderobo, kjer je 
moral Žiga odpreti šolsko omarico. Čisto 
na zgornji polici so bile v plastični vrečki 

kontrolne naloge. Priznal je, da jih je vzel 
zaradi strahu pred slabo oceno. V olajša
nje mu je učiteljica povedala, da je pisal 
štiri.

No, tudi tri detektivke smo dobile odlič
no oceno in pohvalo za uspešno rešen 
primer. Žiga je moral k ravnatelju, ki mu 
je naložil kazen opravljanja dežurnih na
log in pomoč čistilkam pri čiščenju učil
nic. Mene pa od takrat kličejo detektivka 
Ela. ・

Moja sestra Kaja
Jaka Drinovec, 9. a OŠ Naklo

Predstavil vam bom značaj, zunanje zna
čilnosti in način življenja svoje sestre 
Kaje. Da vam predstavim sestro, sem se 
odločil, ker jo poznam najbolje, saj z njo 
preživim vsak dan. Ker ima pestro življe
nje in dinamičen značaj, vem, da mi pri 
opisu in oznaki ne bo zmanjkalo idej.

Kaja vsak dan vstane ob 5. uri zjutraj. Zaj
trka ne je, saj meni, da je pomembnejši 
spanec. Od doma se odpravi ob 5.40 
skupaj z mami, ki Kajo odloži na žele
zniški postaji v Kranju. Ker je izredno ko
munikativna in prijateljska, je tam takoj 
spoznala nove prijatelje, s katerim pot 
nadaljuje z vlakom Kranj–Ljubljana. V 
Škofji Loki na vlak prideta še dve sošol
ki, ki sta njeni izredno dobri prijateljici. V 
Ljubljani se z mestnim avtobusom odpe
lje do srednje vzgojiteljske šole, gimna
zije in umetniške gimnazije, kjer obiskuje 
drugi letnik. Njene sanje so, da postane 
vzgojiteljica predšolskih otrok ali speci
alna pedagoginja, saj jo neizmerno vese
li delo z otroki v predšolskem obdobju in 
z otroki s posebnimi potrebami. Komaj 
čaka, da ima na urniku strokovne pred
mete, ki so ji pisani na kožo, izredno pa 
trpi med poukom splošnih predmetov. 
Hodi v isto šolo kot bodoči umetniki. Ti 
so jo impresionirali s stilom oblačenja, 
zato ga uporablja tudi sama. Najraje 

nosi različni nogavici, ki morata biti čez 
hlače, čim bolj ohlapna oblačila, najbo
lje črna, ter rutko, s katero si spne dolge 
rjave lase. Na obrazu se ji opazijo znaki 
najstništva, ki so v obliki mozoljev. Svo
jih rjavih oči in rožnatih ustnic nikoli ne 
olepšuje z ličili. 

Po značaju je izredno energična in ji ni
koli ne zmanjka energije, razen ko pride 
do učenja. Vedno je pozitivna, poštena 
in zelo prijazna do ljudi, ki jo obkroža
jo. To so takoj začutile njene sošolke in 
jo že prvi teden izbrale za predstavnico 
razreda. 

Ker se iz Ljubljane vrače v poznih popol
danskih urah, ji za vse hobije, ki si jih želi, 
zmanjkuje časa. Kljub temu pa se petju 
in folklori ne bo nikoli odrekla, saj jo pet
je in ples vedno spravita v dobro voljo. V 
Ljubljani poje pri enem od boljših pev
skih zborov in velikokrat ima tudi solo. 

Morala je opustiti odbojko. A svojo 
šport no dušo priveže s tem, da je v šol
ski odbojkarski ekipi in zastopa šolo na 
odbojkarskih tekmah. 

Svoj prosti čas med vikendi vedno na
meni mojim tekmam. Zvečer se veli
kokrat dobi z bivšimi sošolci iz osnovne 
šole, s katerimi še vedno praznujejo vse 

rojstne dneve. V skupini jih je sedem in 
nikoli ne pozabijo drug drugega prese
netiti za rojstni dan. 

Najsrečnejša je, ko mine deset mesecev 
šole in nastopita dva meseca počitnic. 
Če bi se dalo, bi jih v celoti preživela na 
morju. Seveda bi s seboj poleg družine 
vzela še vse prijatelje. Ker to pač ne gre, 
nastopi njena zabavna plat karakterja in 
že prvi večer spozna nove prijatelje. 

Kaja živi v štiričlanski družini. Jaz sem dve 
leti mlajši od nje in ona je moja starejša 
sestra. Je 3 centimetre manjša kot mami, 
saj je velika 167 centimetrov. V družini je 
tako tretja najvišja. Ko že omenjam dru
žino, naj povem še, da je prav to njena 
najpomembnejša vrednota. ・

Nenavadna kraja na zaključnem izletu
Julija Plut, 6. b OŠ Naklo

Učenci devetega razreda so se lepega 
majskega dne odpravili na zasluženi zak
ljučni izlet v Bohinj. Katarina se je tega 
potovanja še posebej veselila. Ni imela 

veliko prijateljev, le zvestega sošolca po 
imenu Maj, ki so ga zaradi izredno dob
rih ocen in nizke rasti vsi klicali Pritlikavi 
piflar. 

Vsi so že sedeli na avtobusu, ko je vanj 
vstopil Jan. To je bil zelo priljubljen de
vetošolec, v katerega je bila poleg večine 
sošolk zaljubljena tudi Katarina. Maj jo je 
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moral zaposliti, da ne bi celo vožnjo za
ljubljeno gledala vanj. Pripovedoval ji je 
o kemiji, fiziki, kar je Katarino vedno bolj 
uspavalo in je naposled utonila v sen.

Zbudil jo je nenavaden šum, podoben 
jokanju in cviljenju, ki je prihajal od so
šolca, znanega predvsem po vzdevku 
Čopič, saj je bil pravi zasanjani umetnik. 
Maj je izvedel, da ga teži dejstvo, da ga 
sošolka Klara, v katero je zaljubljen, ne 
mara ter da je zaljubljena v Jana.

Ko so končno prispeli v hotel, je Maj med 
nošenjem svoje potovalke Katarini pove
dal, da so znanstveniki raziskali, da se 70 
odstotkov ljudi, pri katerih njihova ljub
ljena oseba ljubi drugega, tej maščujejo. 

Ko so se vsi namestili v sobe, je sledilo 
kosilo, a tam se je dogajalo še več čud
nih stvari. Sošolec z vzdevkom Hitri, ki 
vse prehiti v teku, je bil jezen na Jana, 
ker ga je ta prvič premagal. Tudi Čopič 
je bil nanj vedno bolj besen, a ne zara
di teka, temveč zaradi Klare. Spet tretji 
devetošolec Miha je bil na istega fanta 
jezen, ker je vsem povedal, da ima ob 
spanju še vedno plišasto igračo. To pa 
še ni bilo vse: za konec je bil na uboge
ga Jana jezen tudi Edvard, ker ga je Jan 
zjutraj udaril v trebuh. Katarina, ki je bila 
takoj za dogodivščine, je že sumila, da se 
bo na zaključnem izletu nekaj pripetilo … 

Popoldne so učenci preživeli zunaj, v 
parku. Maj in Katarina sta tuhtala, kako 
bi razrešila spore med sošolci. Ko sta 
tako tičala glave skupaj, so ju začeli zafr
kavati in ju klicali Pritlikavi piflar in nje
gova žena. To je šlo obema zelo na živce.

Zvečer so imeli možnost ostati v hote
lu ali iti v disko.  Za disko se je odločila 
večina, razen štirih na Jana besnih fan
tov. Katarina je žalostno gledala Jana, ki 
je plesal z drugimi puncami. Maj je imel 
glede tega več sreče. Družil se je z nje
mu podobno tiho, a izjemno pametno 
sošolko Olivijo, ki mu je bila všeč. Izme
njevala sta si dejstva o znanosti.

Drugo jutro je vse prebudilo Janovo 
glasno stokanje. Izginila sta njegova po
tovalka in poster njegovega najljubšega 
športnika. Ko sta za to izvedela Maj in 
Katarina, sta se spogledala in oba pomis
lila enako – na štiri osumljence. Z obupa
nim Janom sta se dogovorila, da bosta 
onadva preiskala primer. Novo pečena 
detektiva sta iskala sledi v njegovi sobi in 
nekaj odkrila. Na tleh je bila packa roza 

barve. Spogledala sta se in stekla proti 
vratom sobe prvega osumljenca. Bil je 
sam. Vprašala sta ga, kaj je počel prej
šnji večer. Odgovoril jima je, da je želel 
narisati rože, a mu je izginila roza barva 
in da je zato narisal morje. Detektiva sta 
se mu zahvalila za njegov čas in se na 
samem pogovorila. Ugotovila sta, da je 
očitno krivec Čopiču ukradel barvo, da bi 
obtožili njega, saj so vsi vedeli, da je on 
jezen na Jana.

Maj in Katarina sta se napotila k Edvar
du. Ta jima je razložil, da je prejšnji večer 
počival, saj ga je bolel trebuh, in da je 
bila učiteljica priča temu. Pri njej sta se 
pozanimala in potrdila jima je, da je Ed
vard res počival v sobi. Detektivoma sta 
ostala le še dva osumljenca. Na poti do 
enega od njiju, do Hitrega, jima je so
šolka Ema prinesla Janovo potovalko, ki 
jo je našla pod stopnicami. Zahvalila sta 
se ji ter potovalko hitro odnesla Janu. 
Bil je neverjetno srečen, ampak ko jo je 
odprl, v njej ni bilo posterja. Očitno Maj 
in Katarina še nista končala dela na tem 
primeru, a še posebej Katarina ni hote
la obupati, saj je šlo za Jana, ki ji je bil 
všeč. Takoj sta šla k Hitremu, a ga ni bilo 
v sobi. Našla sta ga zunaj z učiteljem te
lovadbe. Skupaj sta tekla. Na vprašanje 
detektivov, kje je bil Hitri prejšnji večer, 
je učitelj odgovoril, da sta trenirala. Hitri 
je povedal, da je res jezen na Jana, a da 
mu zaradi tega ne bi ukradel potovalke, 
ter da trenira, da bo hitrejši od njega. To 
je pomenilo skorajšnji konec preiskave, 
saj je ostal le še en osumljenec, Miha, ki 
ga je Jan spravil v zadrego, ko je vsem 
povedal, da ima še vedno plišastega 
medvedka. Bil je že večer, zato sta se 
Maj in Katarina odločila, da bosta kriv
ca Miha obiskala in razkrinkala prihodnji 
dan. Tuhtala sta, kako naj ga ogovorita. 
Po premisleku sta sklenila, da se bosta z 
njim pogovorila prijazno in lepo.

Prišel je dan, ko sta detektiva zaključila 
preiskavo. Prijazno sta prišla do Miha in 
mu povedala, da vesta, da je on kriv, a da 
razumeta, da je bil jezen.  Začudeni Miha 
pa je na presenečenje detektivov odgo
voril, da je bil ob času ropa v disku. Ka
tarina je dobro pomislila in se spomnila, 
da je bil res tam. Miha jima je razložil, da 
je bil takrat v njegovi sobi devetošolec 
z vzdevkom Lepi, ki ga je Miha najel, da 
mu je pazil najnovejši iPhone. Maj in Ka
tarina sta se mu zahvalila za informacije 
in odšla.

Tokrat sta se napotila k prijateljem Lepe
ga. Ti so jima povedali, da si je Lepi že 
dolgo časa želel poster športnika, ki ga 
ima tudi eden od sošolcev, a da ne vedo 
točno, kdo. Takrat se je v detektivovih 
glavah sestavila sestavljanka in švignila 
sta storilcu naproti. 

Težava je bila v tem, da so prijatelji Le
pemu povedali, da je nečesa osumljen, 
zato je stekel ven iz hotela. Na srečo so 
imeli devetošolci asa v teku, Hitrega. Ta 
se je pognal v tek s takšno hitrostjo, da je 
krad ljivca dohitel v minuti. Vsi učenci so, 
da bi ukrotili svojo radovednost, s Kata
rino in Majem na čelu prihiteli do Lepega 
in Hitrega. Lepi se je pred vsemi opravičil 
Janu in mu vrnil poster. Pobotala sta se 
in Jan je Lepemu obljubil, da mu bo v 
šolo prinesel novega. Prav tako so tudi 
Edvard, Hitri, Čopič in Miha sklenili pre
mirje z Janom. 

Do konca izleta so bili med sabo vsi pri
jazni. Jan je Katarini povedal, da mu je 
že dolgo časa všeč, a da si ji tega ni upal 
prej povedati in sta postala par. Tako sta 
bila oba srečno zaljubljena, Maj z Olivijo 
in Katarina z Janom. Od takrat naprej se 
nihče ni več norčeval iz njiju, temveč sta 
si prislužila naziv mega detektiva. ・

JUTRIŠNJI DAN
Julija Plut, 6. b OŠ Naklo

Kaj je jutrišnji dan?

To je dan, ustvarjen za novo priložnost,

zagotovo ti bo ponudil še eno  
možnost.

Jutrišnji dan je za nas svetlo upanje,

v njem je najgrša beseda obupanje.

Kdaj bo jutrišnji dan?

Prišel bo za vsako nočjo,

vsakič z drugačno močjo.

Ko bo jutrišnji dan že minil,

se že nov bo na obzorju iskril.

Kako dočakamo jutrišnji dan?

Tako, da ko nam kaj ne gre,

le stisnemo zobe

in pomislimo na trenutek, lepši od 
sanj,

na boljši, jutrišnji dan.
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Konsi: Krik v svetu 
mag. Tatjana Lotrič Komac

Devetošolci so ustvarili nekaj izjemnih 
konstruktivističnih pesmi. To so pesmi, ki 
temeljijo na izvirni sestavi (konstrukciji) 
besednih, simbolnih in drugih sestavin, 
ki šele kot celota ponudijo novo sporo
čilo. Odzivajo se na družbeno realnost, 
so kritične.

Brez dvoma je letos v ospredju koronavi
rus in tegobe, ki z njo prihajajo med vse 
nas. ・

Ajda Jagodic Ema Šparovec Katja Ambrožič

Hana Jelenc Zala Jelenc

Naklo – moj domači kraj
Rok Naglič Orehar, 7. c OŠ Naklo

Moj domači kraj je najbolj zanimiv in 
tudi najbolj zabaven poleti, saj gremo s 
prijatelji pohajkovat za Savo. 

Sava je čudovita reka, v kateri se vsako 
poletje kopamo. Najbolje od vsega je, da 
je pri reki tudi bajer, kjer se stoječa voda 
segreje, tako da je primerna za kopanje. 
Z drevesa, ki raste nad vodo, visi »tar
zan«. Gre za debelo vrv, s katere se spuš
čamo v vodo. Pri tem se zelo zabavamo, 
ker skačemo in delamo različne trike, kot 
so salte in obrati. Na drugi strani je pos
tavljena lepa lesena skakalnica, s katere 
se je lansko leto najpogumnejši poba iz 
vasi zapeljal v reko kar s kolesom. Ko ga 
je vlekel ven iz vode, se je pohvalil, da je 
kolo mamino. Razburljive dogodivščine 
pa se na vasi dogajajo tudi pozimi, sploh 
če zapade veliko snega. Pred leti smo se 

odpravili proti gozdu, kjer smo gradili 
igluje in se kepali. Radi pa se tudi sanka
mo na prelepem hribu, kjer je sonce ves 
dan. Tudi s šolo smo šli kdaj tja. Hrib se 
imenuje Štelnga. 

Kar mi je pa res všeč, je to, da je naša 
hiša zelo blizu šole in se lahko odpravim 
od doma, ko je samo deset minut do 
začetka pouka, saj si zjutraj pripravljam 
obilne zajtrke. Meni so nasploh všeč vasi 
in ne mesta, saj so vasi tako majhne, da 
lahko pridem v petih minutah do prija
telja, v mestu pa bi potreboval bistveno 
dlje, ali bi celo moral uporabiti avtobus. 

V naši vasi  se da početi zelo veliko stvari, 
zato mi nikoli ni dolgčas. Imamo namreč 
nogometna igrišča, zunanji fitnes, pump 
track in tako dalje. Ko sem ravno omenil 

pump track, vam bom še zaupal svojo 
izkušnjo z njim. Ko so ga zgradili, smo 
s prijateljema Andražem in Jonom zelo 
radi hodili v pumpa. Tam smo skakali s 
skiroji, kolesi in rolerji, a jaz sem najraje 
skakal in se vozil s kolesom in skirojem. 
Dogajalo se je, da so se zelo majhni otro
ci, dve- in triletniki, s svojimi poganjalčki 
vozili po pumpu, starši pa so v bližnjem 
baru srkali kavico. Pogoste so bile nesre
če, zato parka nisem več obiskoval. 

Zraven pumpa se pozimi odpre drsališče, 
kjer sem se naučil drsati. Spominjam se 
nekega zimskega večera, ko sem ob pol
ni luni drsal čisto sam. Snežilo je, čistil 
sem drsalno površino, bilo je mraz, a 
meni toplo. Bilo je čarobno. Spominjam 
se vonja po sveže pečenih vafljih ... ・
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Kako skrbeti za kolo, da bo čim dalj časa 
izgledalo kot novo?
Anže Konjar

Po vožnji je potrebno kolo očistiti. Če 
ste se peljali po suhi asfaltni cesti, je do
volj, da ga samo obrišete z mokro krpo 
in naoljite verigo. Po vožnji po gozdu ali 
v slabšem vremenu pa je potrebno kolo 
temeljiteje očistiti. V posodo si pripravite 
detergent in toplo vodo. Najprej je pot
rebno kolo poškropiti z vodo, nato pa z 
gobico previdno odstranite umazanijo. 
Pri tem gobico redno spirajte v vodi, da 
umazanija ne poškoduje laka. Nato kolo 
še enkrat sperete z vodo in ga obrišete s 
suho krpo ter posušite.

Po škropljenju z vodo je treba verigo 
premazati. Za oljenje verige uporabljajte 
olje za finomehaniko ali posebne spreje 
za mazanje verig kolesa. Ne uporabljajte 
sprejev za verigo motorja, saj se preveč 
lepijo. Odvečno olje obrišite z verige, da 
se pri vožnji ne bi umazali.

Po daljši uporabi kolesa (več mesecev), 
je priporočljiv obisk serviserja. Ta vam 
bo po potrebi popravil zavore, zamenjal 
plašč in naoljil verigo. ・

Biti boljši kmet
Katarina Poklukar

Šele pred kratkim sem postal kmet, zato 
se ne spoznam ravno najbolje na živino. 
Do sedaj sem imel dva telička, a sta oba 
poginila, domnevam, da je bilo to zaradi 
mojega neznanja. Zato bi vas prosil, da 
mi razložite, kako vem, da je teliček, mlaj-
ši od enega tedna, zdrav.

Tomaž iz okolice Murske Sobote

Lepo pozdravljeni. Vaše vprašanje je pri 
mladih neizkušenih kmetih pogosto. Prvi 
znak, da vemo, da je teliček zdrav, je, 
da sam vstane, kmalu ko se skoti. Takoj 
zatem je treba poskrbeti, da dobi liter 
ali dva materinega mleka. To mleko naj 
dobiva še vsaj tri dni, in sicer količino 
povečujemo do treh litrov. Pravo mleko 
mora dobivati, dokler ne dopolni starosti 
enega tedna, potem mu lahko začnete 
dajati mleko v prahu. Da teliček ostane 
zdrav, je potrebna ustrezna temperatu

ra mleka, mleko mora imeti od 36 do 38 
stopinj Celzija; če je hladnejše ali preveč 
toplo, se bo pojavila driska. To je pose
bej težavno za mlade teličke, ker še ni
majo močnega imunskega sistema, in če 
je driska huda, lahko žival tudi pogine. 
Obstaja pa veliko praškov proti tej bo
lezni – kateri je najboljši, se pozanimaj
te pri veterinarju. Obstaja tudi možnost, 
da teliček ne želi piti. Takrat je potrebno 
ukrepati zelo hitro, sicer lahko zelo hitro 
pogine. Če se teliček zelo močno upira 
in sploh ne želi piti, je potrebno kupiti 
napravo, s katero teličku s cevjo pride
mo do želodca in po tej cevi vlivamo 
mleko. Najlaže pa vidimo, da je teliček 
zdrav, če veselo skaklja okoli in je dobre 
volje. Na voljo mora imeti ves čas vodo, 
in če je možno, tudi krmila, primerna za 
teličke. Želim vam veliko sreče in zdravih  
teličkov. ・

Tik tok ples
Urban Vovk

Kako se najhitreje in najbolj učinkovito 
naučiti tik tok plesa? Koliko časa se po 
navadi za to porabi? Učenje tik tok ple
sov (tik tok dances) je najbolj učinkovito, 
če ples razdeliš na 3 do 5 delov in se jih 
postopoma učiš. Ko znaš prvi del, ne da 
bi gledal videoposnetek, ga poskusiš za
plesati ob glasbi, nato se dobro naučiš še 
drugi del, ki ga potem povežeš s prvim. 
Spet poskušaš vse naučeno zaplesati ob 
glasbi, in ko ti gre dobro, lahko na enak 

način nadaljuješ še s preostalimi deli. Ko 
znaš cel ples, ga ponavljaš lahko najprej 
ob gledanju videa, in ko znaš celega brez 
gledanja videa, ga ponavljaš brez videa 
in se lahko tudi posnameš. Za ta posto
pek sam običajno porabim od 10 do 30 
minut, odvisno je od tega, kako zahte
ven je ples. Le manjše opozorilo – ko boš 
ples znal na pamet in boš imel v glavi 
tudi glasbo, ga boš težko nehal plesati in 
boš plesal, kjerkoli boš le lahko. ・

DOMIŠLJIJA
Julija Plut, 6. ab OŠ Naklo

Domišljija je neskončna dežela,

v kateri živijo škratje, princese in leteča 
omela.

V tem svetu pozabimo na obveznosti in 
stiske,

saj slišimo le čarobnih živali mile piske.

V domišljiji ti v težavah pomaga  
sultanova soproga,

tvoj prevoz pa je leteča preproga.

V domišljiji te princesa povabi na svoj 
grad,

da postaneš na njeni poroki svat.

Vsak 'nemogoče' postane mogoče.

Najlepše v domišljiji pa je, 

da se lahko sprostiš 

in več življenj živiš.

ČE BI ŽIVALI RAZUMELA
Julija Plut, 6. b OŠ Naklo

Če bi živali razumela,

bi neznansko bila vesela.

Skrila bi se nekam, da me ne zaznajo,

nato pa tiho poslušala, kaj med sabo 
klepetajo.

Mogoče bi slišala, kako se konj jezno 
pritožuje,

da kovač slabo kopita kuje.

Morda bi poslušala kokoš, ki se hvali,

da se izvalil ji je že peti piščanček mali.

Lahko bi slišala medveda, ki pravi, 

da je v gozdu strašanska beda,

ker ne najde niti kapljice meda.

Ali pa bika, ki se veseli, 

da na gospodarjevi steni visi njegova 
slika.

Da bi živali razumela, bi se mogoče 
dalo,

a bi potrebovala čarovnije malo.

Verjetno se pa to tudi v vsakdanjosti da,

a le če je v naših glavah prisotna 
domišljija.
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Domače branje v posnetkih in forumih
Jasna Zupan, Tina Žagar Pernar in mag. Tatjana Lotrič Komac

V sklopu celoletnega dela prebiranja 
domačega branja so kot zadnje doma
če branje devetošolci prebrali dramsko 
besedilo letošnje Grumove nagrajenke 
Tjaše Mislej z naslovom Zarja in Svit (s 
podnaslovom Zarja in njen prijatelj sa
morog) iz leta 2014. Izmed raznovrstnih 
nalog – od kratke obnove, zvočnega va

bila, razmišljanja v forumu, iskanju pri
mernega glavnega junaka ali junakinje – 
so se učenci najbolj izkazali pri snemanju 
kratkih prizorov. Pri tem so bili izjem no 
domiselni – našli so možnost, kako igra
ti in snemati naenkrat, kako prikazati 
pravljičnega samoroga, ustvariti zvoke 
ženskih čevljev, najti primerno sceno za 

prizor pred grobom, prepričali psička, 
da je postal samorog, nagovorili sestri
co za igranje in še kaj. Učiteljice sloven
ščine smo zelo ponosne na učence, saj 
so dokazali, da se kljub vsem omejitvam 
za kreativnost, igrivost in zabavo vedno 
najde priložnost. ・

Ustvarjanje na temo Peter in volk 
(kulturni dan za 1. triletje)

Ujel/a sem volka
Živjo, jaz sem Sara. Ravno sem prišla v gozd. Tukaj sem našla mladega volka, ki je bil ranjen. Ležal je na tleh in se ni nič premaknil. 
Na tački sem videla globoko rano. Nemudoma sem slekla svojo bundo, vanjo sem zavila ranjenega volkca in ga odnesla domov. 
Doma sem oskrbela rano. Dva dni in dve noči sem čakala, da se volk prebudi. Ko je končno odprl oči, me je hvaležno polizal po 
roki. Tako je postal moj najljubši pasji prijatelj.

Mia Sara Kozin Gulič, 2. a OŠ Naklo

Imel sem kmetijo. Iz gozda je prišel lačen volk. Hotel je pojesti mojega zajca. S pečeno raco sem ga zvabil v drvarnico. Vsak dan 
sem ga hranil. Postal je prijazen. Naredil sem mu lep dom.

Mark Širca, 2. a OŠ Naklo

Volku sem naredila past. Vzela sem en kos mesa in mrežo ter splezala na drevo. Z drevesa sem vrgla kos mesa in čakala. Ko je 
volk hotel pojesti meso, sem vrgla mrežo. Volk se je zapletel in ni mogel pobegniti.

Hristina Jovanova, 2. a OŠ Naklo

Volk v živalskem vrtu (nadaljevanje zgodbe Peter in volk)
Ko je volk prišel v živalski vrt, je postal prijazen. Takoj si je našel volkuljo. Kmalu sta dobila šest mladičkov. Volk je postal glavni v 
skupini. Volku je bilo najbolj všeč, da so ga obiskovalci gledali. Bil je zelo srečen, ker so mu vsak dan prinesli hrano.

Lovro Leban, 2. a OŠ Naklo

Peter je ujel volka in ga je pripeljal v živalski vrt. Pregledali so volkov trebuh. V trebuhu 
so našli živo račko. Veterinar je rešil račko. Račko so preselili k drugim račkam, volka 
pa k volčji družini. Oba sta živela srečno do konca svojih dni.

Vid Babnik, 2. a OŠ Naklo

Peter je ulovil volka in ga podaril živalskemu vrtu v Ljubljani. Pred tem pa je račka kav-
snila volka v trebuh, zato jo je volk izbruhal. V živalskem vrtu mu je bilo dolgočasno, 
zato je razmišljal, kako bi pojedel drugo račko. Splazil se je v drugo kletko in jo ujel. 
Volk je na soncu zaspal in sanjal, kako bo pojedel še druge živali.

Tia Korenčan Tekavec, 2. a OŠ Naklo

Nekega dne smo z družino odšli v živalski vrt. Tam je bilo zelo veliko živali. A ko smo 
prišli do volka, ga ni bilo. Le račka je sedela za ograjo in veselo gagala. Mislili smo, da je 
račka pojedla volka. Dokler ni Tilka zagledala luknje v ograji. Ugotovili smo, da je volk 
pobegnil. Naredili smo iskalno akcijo in ga našli na Petrovem vrtu.

Jerca Hutter, 2. b OŠ Naklo

iz šolskih klopi



44 Glas občine Naklo  maj 2020

Tudi v dnevni sobi je lahko športni dan
učitelji športa na OŠ Naklo

Po zaprtju šol smo se tudi učitelji špor
ta dobro organizirali in bili že v drugem 
tednu postavljeni pred izziv, kako pri
praviti športni dan v stanovanju, ki mora 
trajati pet šolskih ur in ne bo dolgoča
sen. Odločili smo se, da bo športni dan 
plesno obarvan, zraven pa smo dodali še 
elemente vzdržljivostne vadbe in vadbe 
moči. Učence smo nagovorili, da so v 
ponedeljek, 23. 3. 2020, priklopili raču
nalnike, se športno oblekli in pripravili 
podlogo za vadbo. Preko elektronskih 
naprav smo jim v domačo dnevno sobo 
podajali napotke za izvedbo in predvaja
li posnetke vadb, ki smo jih vikend prej 
posneli doma s svojimi otroki.

Ogreli smo se s plesom in gimnastičnimi 
vajami, v glavnem delu pa je sledila vad
ba »tabata«,  to je oblika visokointen
zivne vadbe, pri kateri ena vadba traja 4 
minute. Ne sliši se veliko, a verjemite, ko 
se jih lotite, so te minute izjemno dolge. 
Naredili smo štiri take aktivnosti, med 
odmori pa smo si čas krajšali z igricami 
za preciznost in natančnost.

Tretji del športnega dne je bil posvečen 
vajam za krepitev mišic celotnega tele
sa, vadeči so izvajali vaje v oporah. Med 
aktivnostjo nismo pozabili na zadostno 
pitje, učenci pa so si lahko pogledali še 
film o pravilni prehrani in škodljivosti 
uživanja sladkih pijač.

Kot pravi športniki smo dan zaključili z 
razteznimi vajami in se prijetno utrujeni 
virtualno poslovili.

Popoldne in naslednji dan smo bili zelo 
veseli dobrega odziva. Tako učenci kot 
njihovi starši, ki so se v velikem številu 
pridružili otrokom pri vadbi, so pohvalili 
športni dan in nam poslali veliko foto
grafij in filmčkov, ki so jih posneli med 
vadbo.

Za sodelovanje pri izpeljavi tega poseb
nega športnega dne se tako otrokom 
kot njihovim staršem še enkrat zahvalju
jemo. ・

Plesni športni dan
Ljuba Celar in Špela Kokalj

Učenci razredne stopnje so imeli v pone
deljek, 23. 3. 2020, športni dan v dnevni 
sobi. Doživeli so prav posebni športni 
dan. Učenci in njihovi starši so to poseb
nost in edinstvenost prepoznali in res
nično dobro izkoristili priložnost. Naučili 
so se plesno koreografijo, naredili pravi 
trening za boljšo kondicijo ter se sooči
li z »laserjem«. Dan so začeli z jutranjo 
gimnastiko in dihalnimi vajami, zdravim 
zajtrkom, zaključili pa s plesom. Učiteljice 
smo bile zelo vesele dobrih komentarjev, 
veliko fotografij in filmčkov, ki smo jih 
prejele. Še bolj pa se veselimo dne, ko 
bomo lahko preživeli športni dan skupaj 
v naravi. ・

ŠOLA BREZ POUKA
Julija Plut, 6. b OŠ Naklo

Šola brez pouka bi bila gola

kot čarovnica brez klobuka.

Namreč, pouk je pomembna stvar,

čeprav je za njega le redkim otrokom 
mar.

A brez pouka ne bi bilo poklicev

niti vljudnih učenih stricev.

Ljudje pa ne bi zdržali brez zdravnikov, 
gasilcev

pa tudi ne brez učiteljev, frizerjev in 
rešilcev.

Šola brez pouka bi bila za učitelje prava 
muka.

Učence bi le učili,

kako bodo iz peska gradove zgradili.

Za ustno ocenjevanje znanja pa bi  
morali povedati samo,

kaj se njim ponoči sanja.

Torej, če povzamemo skupaj vse,

bi šole brez pouka res grozne bile.

Čeprav bi bila tega vesela večina otrok,

bi lahko, ko bodo odrasli,

le stali na ulici praznih rok.

iz šolskih klopi
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Simbioza Šola
Damjana Debenec, Mihela Križaj Trebušak in učenci PŠ Duplje

Projekt Simbioza Šola je projekt, ki podpira medgeneracijsko 
sodelovanje. Zanj je pomemben prenos znanja s starejših (stari 
običaji, igre, recepti, izkušnje …) na mlajše generacije in obrat-
no (računalniška pismenost, IKT uporaba, telefoni …), ob tem 
pa se gradi prihodnost, ki je lepša za vse generacije.

V projekt smo na podružnični šoli Duplje vključeni že drugo 
leto. Tudi v tem šolskem letu smo izvedli že kar nekaj medge
neracijskih delavnic z učenci naše šole, njihovimi starši, starimi 
starši in znanci, trenutno pa nam je načrte skupnih srečanj, de
lavnic, sodelovanj, okrnil koronavirus. 

Pa vendar se naš projekt, naše medgeneracijsko druženje na
daljuje na drugačen, prilagojen način. Iz uredništva projekta 
Simbioza Šola smo bili povabljeni k sodelovanju, in sicer pri 
naslavljanju izziva, kako ljudem, ki so v domovih za starejše, 
izolirani in umaknjeni od svojih bližnjih, polepšati dneve. Naši 
učenci so pripravili nekaj zelo zanimivih vsebin (video posne
tek, risbe, izdelki, voščila, lepe misli, gibanje za starejše …), te 
pa smo posredovali v uredništvo Simbioza Šola, ki so jih pos
redovali v domove za starejše. S strani Simbioza Šola smo bili 
deležni pohvale za inovativnost, hkrati pa so nam zagotovili, 
da smo starostnikom pričarali nasmeh na obraz. ・

iz šolskih klopi

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

- izkopi in odvozi materiala

- tlakovanje in urejanje dvorišč

- izdelava priključkov na

javno kanalizacijo

- izkopi in odvozi materiala

- tlakovanje in urejanje dvorišč

- izdelava priključkov na

javno kanalizacijo

ODKUP - POSEK,  
SPRAVILO IN  

PREVOZ LESA
Strahinj 87 - NAKLO,

tel.: 04 / 25 76 440,
gsm: 051 / 358 368

info@megales.si
www.megales.si

M e g a l e s  -  v a š  p a r t n e r  p r i  o d k u p u ,  p o s e k u  i n  p r e v o z u  l e s a

 Odkupujemo hlodovino in celulozni les
 Opravljamo celovite sanacije gozdov
 Odkupujemo sečne ostanke in les za biomaso
 Izvajamo posek in spravilo lesa
 Gojitvena dela
 Gradnja in rekonstrukcije gozdnih prometnic
 Ugodne cene in dobri plačilni pogoji
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Spomladansko čiščenje
Janez Prosen, dipl. inž. kem. tehnol.

Malokaj se lahko primerja z občutkom, ko se po napornem 
dnevu vrneš v svež in čist dom. V čistem domu se počutimo 
dobro, smo bolj sproščeni in produktivni, poleg vsega pa čisto 
okolje pozitivno vpliva na naše zdravje, saj preprečuje širjenje 
bakterij in virusov ter izboljša kvaliteto zraka. 

Pomladansko čiščenje je kot nalašč, da se znebimo prahu in 
umazanije, nakopičene v zimskem času. Ker pa je generalno 
čiščenje hiše ali stanovanja od vrha do tal lahko obsežno, smo 
vam pripravili nekaj koristnih nasvetov.

#1 Ni vam potrebno očistiti vsega v enem samem dnevu. 
Izdelajte plan čiščenja po prostorih ali nadstropjih. 

Pripravite čistila, vedro, krpe, sesalec in ostale pripomoč
ke za čiščenje. Čistila, vedra in krpe zložimo na razgrnjeno 
krpo, da ne pride do kapljanja ali razlitja. 

#2 Za mokro brisanje površin uporabljamo mikrokrpe 
z barvno kodo. Barvna koda temelji na enostavnem 

načinu ločevanja krp po barvah glede na namembnost.
Modra krpa: za čiščenje oken, pohištva in opreme.
Zelena krpa: za površine, ki so v stiku s hrano.
Rdeča krpa: za sanitarne površine z visoko tveganostjo, kot 
so straniščna školjka, pisoar in toaletna tla.
Rumena krpa: za ostale sanitarne površine, kot so tuši, kadi 
in umivalniki.

#3 Čistimo od vrha do tal. Najprej se lotimo ometanja 
pajčevin, čiščenja oken in brisanja prahu s polic in 

pohištva. Pri tem se bo del prahu usedal na tla, katera bomo 
nazadnje posesali in pomili.

#4 Čiščenje običajno začnemo z okni. Snamemo zave
se in jih operemo v pralnem stroju. Če so okenski 

okvirji zelo prašni in je v režah veliko mehanske umazanije, 
jih je smiselno najprej posesati. Nadaljujemo s čiščenjem 
okvirjev, stekel in nazadnje očistimo še okenske police. Pri 
čiščenju uporabljamo modro mikrokrpo in primerno čistil
no sredstvo, ki ga redčimo v skladu z navodili proizvajalca. 
Če imamo veliko oken, je priporočljiva uporaba namakalca 
oken in brisalca. Stekla tako očistimo boljše in bistveno hit
reje. S pripravljeno raztopino za čiščenje stekel lahko očisti
mo tudi ogledala in stekla raznih vitrin.

#5 Sanitarije čistimo s kislinskim čistilnim sredstvom, ki 
učinkovito topi vodni kamen, seč, uničuje bakterije 

in ostalo umazanijo. Najprej z rdečo krpo očistimo straniš-
čno školjko, nato pa z rumeno očistimo stene, umivalnike, 
kadi in ostalo sanitarno opremo. Na koncu pomijemo še tla. 
Mikrokrpe po končanem čiščenju opremo v pralnem stroju.

#6 Pohištvo in opremo očistimo z modro mikrokrpo in 
univerzalnim čistilnim sredstvom. Preproge posesa

mo iz obeh strani. Priporočljivo je, da preproge, sedežne 
garniture in oblazinjeno pohištvo očistimo globinsko. Ek
strakcija je sistem globinskega čiščenja, kjer čistilno sredstvo 
pri visoki temperaturi vbrizgamo v vlakna na tekstilnih oblo
gah. Po poteku kemijske reakcije pa se nečistoče izsesajo iz 
vlaken. Na koncu posesamo tla in jih pomijemo. Pomivanje 
začnemo v najbolj oddaljenem kotu in se pomikamo proti 
vratom. ・

Naklanci, Nakljanci, Nakelčani ali Naklani?
povzeto po razpravi v Jezikovni klepetalnici; avtor vprašanja: Damijan Janežič, avtorji odgovora:  
Helena Dobrovoljc, Marko Snoj, Peter Weiss ( junij 2018); prilagojeno, skrajšano, op. ur.

Zadnji slovenski pravopis (Slovenski pravopis, 2003) potrjuje 
prvo besedo. Torej Naklo. Logično razmišljujoči človek bo de
jal v Naklem živijo Naklanci. In od kod so se vzeli Nakljanci?  
Geolog Ljubo Žlebnik je v strokovni reviji Geologija (št. 14, 

1971, str. 5–51) objavil prispevek »Pleistocen Kranjskega, Sor
škega in Ljubljanskega polja«, v katerem je na precej realnih 
temeljih zapisal ugotovitve, da je suha naklanska (ne nakljan
ska!) dolina stara savska struga iz časa prodnega zasipa v zad

zanimivosti in nasveti
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zanimivosti in nasveti
nji ledeni dobi (več kot 10.000 let nazaj). Tržiška Bistrica, ki se 
je prej izlivala v Savo južno od današnje vasi Žeje, je po pres-
tavitvi savske struge na današnje mesto še nekaj časa tekla 
po svoji stari strugi. Torej ime Naklo, doslej ga ni uspelo še 
nikomur dokončno razvozlati, po vsej verjetnosti pripada vodi, 
močvirju, kalu, zagotovo pa ne klancu.

Prvi avtorji naklanske zgodovine in časopisnih prispevkov so 
do zadnje četrtine 20. stoletja uporabljali različne oblike imena 
vasi in njenih prebivalcev:
• v Naklem, iz Nakla/Naklega
• Kateri? nakelski
• za prebivalce pa: Nakelčani in Naklanci.

Starejši zgodovinarji so razlagali, da naj bi ime vasi izhajalo iz 
besed na kalu, to je močviren kraj, kjer naj bi bilo nekoč tudi je
zero oziroma naj bi voda zaradi ozke soteske Temnik zastajala.

Zadnji Slovenski pravopis, ki sta ga izdala Inštitut za slovenski 
jezik Frana Ramovša in ZRC SAZU leta 2003, ime vasi Naklo 
sklanja z dvema možnima oblikama zapisa:

• v Naklu/Naklem, iz Nakla/Naklega
• Kateri? nakelski
• prebivalci: Nakelčani/Nakljanci, Nakelčanke/Nakljanke

Lektorji danes uporabljajo pravila veljavnega pravopisa. S 
kakšno utemeljitvijo so strokovnjaki na Inštitutu za sloven
ski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU Naklancem dodali sporni 
j (Nak ljanci) ne vemo. Dobro pa vemo, da se ob vsaki novi 
publikaciji med Naklanci vnamejo polemike o sporni črki »j«.

V krajevnem narečju so naši predniki vasi rekli:

• Náku/Nákva
• Kateri? naklansk
• prebivalci: Naklanc/Naklanka, Naklanc/Naklancə/Naklanke

Tako menimo, da so edine pravilne oblike imena Naklo nas
lednje:

• Naklo/-ega/-emu/-em in Naklo/-a/-u/-em
• Kateri? naklanski
• v Naklo, iz Naklega, med Naklim in Kranjem
• prebivalci: ed. Naklanec/Naklanka, dv. Naklanca/Naklanki, 

mn. Naklanci/Naklanke

/…/ Etimologija krajevnega imena Naklo sicer ni več taka 
uganka. Ime je prvotno označevalo vlažno, močvirno zemljišče. 
V Sloveniji se to ime ponovi najmanj šestkrat, znano je tudi pri 
drugih Slovanih in pri nekaterih je ta beseda potrjena tudi kot 
občno ime. Beseda naklo tako pri Hrvatih pomeni 'vlažna tla', 
pri Čehih 'mesto za razkladanje tovora ob reki', pri Rusih 'ozek 
polotok, rt'. Podrobnosti o imenu s tega vidika si lahko prebe
rete v Etimološkem slovarju slovenskih zemljepisnih imen.

/… / Glede prebivalskih in pridevniških oblik iz imena Naklo 
oziroma glede razmerja med oblikami nakljanski/naklanski in 
Nakljanec/Naklanec oz. Nakljanka/Naklanka ter oblikami na
kelski, Nakelčan in Nakelčanka torej še ni bila izrečena zadnja 
beseda. Zagotovo pa bo odločitev znana, ko bo pripravljen 
posodobljeni priročnik slovenskih krajevnih imen. ・

Navodilo za prevzem mleka v času  
virusov
Milan Debeljak

Pazi! Stop za viruse!
V hlev naprej ne sme nihče!

Masko čez obraz in lice, 
nataknite rokavice!

Vse drugače kot pred krizo, 
kanglico na vhod, na mizo, 
tam je zvonček, pozvonite, 
da od krav me prebudite, 
vi v kozarček z gotovino, 

jaz nalijem tekočino, 
dva, tri metre proč od vrat, 

saj mi dihate za vrat! …
Če mencate, če trpite, 

pesmico si preberite! … 
Še pokrovček, ga že išem, 
še ročajček vam obrišem, 
in že k zvončku, ki zvoni, 

da ste zdaj na vrsti vi: 
z mize kanglico vzemite, 

kljuko z robčkom osvežite, 
zadržite dih, preudarno, 

brez besed domov na varno! …
Vi prekuhajte moj dar, 
jaz razkužim vaš denar!
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Portali, kjer si lahko preberete o  
knjigah, ki se berejo
mag. Helena Krampl Nikač 

»Sončni vzhod prebuja naravo, branje knjig razsvetljuje glavo.« 

Mongolski pregovor

Ne bomo zgubljali besed o situaciji, v kakršni smo, ampak 
bomo poiskali rešitve, ki nam bodo olajšale dneve in zapol
nile prosti čas s prijetnim in koristnim branjem. Knjižnice smo 
v času, ko pišem ta članek še zaprte in se deloma odpiramo 
in omogočamo brezstično izposojo (tudi v KK Naklo – knjige 
prevzamete in kasneje oddate v preddverju naše stavbe).

Toliko bolj pomembno bo sedaj, da se boste bralci že doma 
lahko odločili, kaj želite prebrati. Knjige nato rezervirate preko 
Moje knjižnice, preko Cobissa oziroma v času, ki je namenjen 
rezervacijam pokličete v knjižnico se dogovorite za rezervacijo 
in čas prevzema želenih knjig. 

Prva možnost je seveda spletna stran Mestne knjižnice 
Kranj https://www.mkk.si/postavitev/priporocamo/. Tu si 
lahko preberete kratke vsebine knjig, ki jih imamo v MKK 
in vam jih priporočamo za branje.

Vse slovenske splošne knjižnice vas na svojih spletnih straneh 
redno obveščamo, katere knjige vam nudimo. Povsod vam po
nujamo kratke vsebinske vpoglede v knjige, ki jih imamo na 
razpolago. Sestavljamo priporočilne sezname, za vas priprav
ljamo izbore knjig in vas vabimo k branju.

Spletni portal o knjigah Dobreknjige.si
Portal DOBREKNJIGE.SI nastaja sproti; predstaviti skuša 
dobro, v slovenskem jeziku dostopno literaturo, vendar 
tako, da je težišče izbora pri sodobnem, najnovejšem lepo
slovju. Vsebina portala je namenjena vsem bralcem, zato 
vključuje tako vrhunska, kot tudi vsa tista manj zahtevna 
dela, ki so po mnenju knjižničarjev še lahko vir bralne rasti, 
pri čemer izpostavlja tudi dela, ki na trgu niso promovi
rana in potrebujejo pomoč, da jih bralci odkrijete. Portal 
DOBREKNJIGE.SI ponuja bogate informacije o knjigah. 
Njegova posebnost so iskalni moduli, ki bralcu olajšuje
jo izbiro, mu s premišljeno raznolikostjo odpirajo nove 
poglede na literaturo in ga po različnih poteh vodijo do 
zanj najprimernejše knjige. Portal je tudi tesno in obo
jestransko povezan s COBIB-om, vzajemnim katalogom 
vseh slovenskih knjižnic. Z anotacijami, z naslovnicami, z 
doživljajskimi opisi, z informacijami o nagradah, z mnenji 
in ocenami bralcev, z literarnimi kritikami, s predmetnimi 
oznakami, z neposrednimi povezavami do elektronskih 
knjig in s sklopom relevantnih spletnih povezav predsta
vlja dopolnitev klasičnega knjižničnega kataloga. Knjižni 
projekt DOBREKNJIGE.SI je s priključitvijo večine sloven
skih splošnih knjiž nic nato kmalu prerasel v skupni projekt 
nacionalnega pomena. V njem sodelujemo tudi knjižničarji 
Mestne knjižnice Kranj. Projekt sofinancira Ministrstvo za 
kulturo Republike Slovenije.  

Bralnica.com 
Na tem mestu najdete forume, aktualne objave o knjigah, 
zbrane slavne avtorje in dela v Dvorani slavnih ter knjige. Na 
forumu najdete zanimive pogovore, bralni izzive itd. Tudi tu
kaj je vsebina portala namenjena vsem bralcem, zato vključuje 
tako vrhunska, kot tudi vsa tista manj zahtevna dela. Iščete jih 
glede na zvrst, ki jo želite brati, znotraj katere so po abecedi 
ponujeni naslovi in kratki vsebinski opisi knjig.
Na forumu Med.Over.net imajo tudi knjižni molji svoj prostor: 
rubrika knjižni molji, kjer bralci bralcem svetujejo, kaj brati, iz
menjujejo knjige ipd. Najdete jih na https://med.over.net/fo
rum5/viewforum.php?f=33.
Zanimive informacije o knjigah seveda lahko preberete tudi 
na spletnih straneh vseh založb. Mladinska knjiga na povezavi 
objavlja seznam 100 najboljših romanov: http://www.emka.si/
top100. Beletrina pa vam letošnji program predstavlja na po
vezavah:
• http://www.airbeletrina.si/clanek/12-knjig-leta-2020-ki-se-

jihveselim
• http://www.airbeletrina.si/clanek/deset-knjig-leta-2019-ki-

jihnebostemogliodloziti
• http://www.airbeletrina.si/clanek/kaj-bomo-brali-v-le

tu-2018-1  (leto 2018, knjige so zagotovo dosegljive in že 
na policah knjižnice).

Ko sem pregledovala spletne strani, sem opazila, da vam infor
macije o dobrem branju poleg vseh založb, nudijo še časopisi, 
pa portali z bolj splošno vsebino, tudi portal Dormea vam nudi 
zanimiv izbor za večerno branje. Vsekakor je informacij veliko. 
Preko portala Cobiss sem pogledala tudi knjige, ki smo jih 
najraje prebirali letos pomladi. Seznam upošteva vse splošne 
knjiž nice v Sloveniji in vse izposoje in rezervacije. 
Mladina in otroci so bili očitno najbolj pridni bralci. 
1. Rippin, Sally: Brina Brihta
2. Muck, Desa: Anica in grozovitež
3. Pečjak, Vid: Drejček in trije Marsovčki
4. Dahl, Roald: Matilda
5. Cankar, Ivan: Moje življenje
6. Prežihov Voranc: Solzice
7. Žakelj, Bronja: Belo se pere na devetdeset
8. Dostojevski, Fedor Mihajlovič: Zločin in kazen
9. Suhodolčan, Primož: Košarkar naj bo!
10. Pavček, Tone: Majnice: fulaste pesmi

Tudi v krajevno knjižnici Naklo vam vedno ponudimo izbor 
knjig, ki jih priporočamo. Ti izbori so številni in se redno spre
minjajo in pogosto vam ni treba niti med police, da bi našli 
zanimivo branje. 
Informacije sem našla na spletnih straneh: https://www.biblos.
si/, https://www.dobreknjige.si/, https://med.over.net/forum5/
viewforum.php?f=33, http://www.emka.si/top100, http://www.
airbeletrina.si/clanek/kaj-bomo-brali-v-letu-2018-1, https://
www.bralnica.com/knjige/romantika/. ・

zanimivosti in nasveti
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E–knjige in brezplačne E-knjige  
na spletu 
mag. Helena Krampl Nikač 

V Sloveniji so že nekaj let na razpolago e-knjige, a jih nismo 
prav množično prebirali do letošnjega marca in prihoda koro
navirusa. Tudi v okviru Mestne knjižnice Kranj (MKK) nudimo 
v branje e-knjige preko portala Biblos. Za izposojo e - knjig 
vam niti ni potrebno prihajati v knjižnico. Za prijavo potrebu
jete: uporabniško ime, ki je sestavljeno iz akronima knjižnice 
(sikkr) in vaše članske številke in gesla, ki ga uporabljate za 
storitev Moja knjižnica. Knjigo si izposodite enostavno s kli
kom na gumb Izposodi, naenkrat si je možno izposoditi do štiri 
e-knjige. Rok izposoje je 14 dni, podaljšanje ni mogoče, lahko 
si jo ponovno izposodite ali predčasno vrnete. Geslo prejmete 
ob vpisu v knjižnico, da si lahko uredite vstop v Mojo knjižnico. 
Če gesla še niste pridobili, ker ga do sedaj niste potrebovali, 
pa pokličite v svojo knjižnico (Krajevno knjižnico Naklo ali pa v 
MKK) in bomo to zelo hitro uredili.  

Vsem članom je omogočen dostop do Biblosa in drugih e-vi
rov. Knjižnica Biblos vam ponuja izposojo e-knjig. Časopisa 

Dnevnik in Nedeljski dnevnik lahko prebirete preko oddalje
nega dostopa (preko spletne strani MKK) v mobilni aplikaciji 
PressReader. Prelistate pa lahko tudi revije iz različnih držav 
Evrope, Azije, Avstralije itd. Trenutno je dostop omogočen tudi 
članom, ki imajo dolg ali jim je potekla članarina. Knjige lahko 
prebirate preko bralnikov (izposojamo jih tudi v Krajevni knjiž-
nici Naklo), pa preko telefonov, računalnikov in tablic.

E-knjige lahko prebirate tudi na osebnem računalniku s pro
gramom Adobe Digital Editions, na tabličnem računalniku ali 
pametnem telefonu z operacijskim sistemom iOS ali Android 
ter na elektronskem bralniku. Podrobna navodila najdete na 
spletni strani MKK pod zavihkom Biblos. Ob morebitnih teža
vah se lahko obrnete na Biblosov klicni center, vse informacije 
in kontaktne številke so dostopne na naši spletni strani. Mno
go e-knjig je dostopnih brezplačno, najdete jih tudi na Bralnici 
(https://www.bralnica.com), in sicer na povezavi brezplačne 
e-knjige. ・

zanimivosti in nasveti
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razmišljanja bralcev

Svet se je ustavil
Franci Šinkar

V izrednih razmerah lahko iz človeka privre vse tisto najslabše 
ali pa najboljše. To je čas, ko maske padejo (no, ne dobesedno, 
ker je epidemija koronavirusa poskrbela, da smo si jih nadeli), 
ko popustijo zavore, ko izbruhnejo žolčni komentarji … Spletni 
komentatorji jamrajo, da so ukrepi prestrogi, da so nas stisnili v 
kot, zaprli v diktaturo, da je vsakoletna gripa hujša od korone, 
da bo gospodarstvo crknilo in še in še. Moje mnenje je, da je 
življenje še vedno več vredno kot denar. Gre vendar za to, da 
preživimo! Gospodarstvo se je še vedno zagnalo. Zgodovinski 
spomin nas uči, da se menjavajo krize in obdobja blagostanja. 
Sicer pa dvomim, da bi bilo spletnim kritikom všeč, če bi se 
nam zgodila Italija. V takem primeru bi spet bentili čez vlado, 
češ da je neučinkovita. Je že tako, da dokler si varno za svo
jim računalnikom, se lahko šopiriš kot Rambo. Drugače je, če 
delaš z bolniki, ki so zboleli za COVID-19, če vidiš, kako ljudje 
umirajo.

Ne morem si predstavljati, kaj preživljajo tisti, ki so zboleli, pa 
tisti, ki jim je zaradi epidemije že kdo umrl, in tisti, ki hodijo v 
službo! Kaj doživlja zdravstveno osebje, pa zaposleni v trgovi
nah … Hudo je zadelo tudi vse tiste, ki so ostali brez dela. 

Čas nepoučenosti in nevednosti je minil. Prav tako čas spre
nevedanja in ignorance. Pa še vlada se je zamenjala. Zdaj je 

vsem jasno, da je COVID-19 resna zadeva. Še huje – smrtonos-
na zadeva. Če kdaj, je zdaj čas, ko se mora vsak zavedati, da 
ni odgovoren samo za svoje življenje, pač pa tudi za življenja 
vseh, s katerimi pride v stik, fizično ali samo posredno, preko 
predmetov. Odgovorno obnašanje, spoštovanje ukrepov in 
molitev so povsem na mestu. Življenje, ki ga bomo s tem rešili, 
bo morda življenje naših najdražjih.

Kljub vsem omejitvam, ki jih je prinesla epidemija koronaviru
sa, pa lahko na vse to gledamo kot na drugo priložnost: dobili 
smo čas, da se malo ustavimo, da se iz vsega tega tudi česa 
naučimo, da naredimo kaj dobrega, morda izboljšamo odnose 
v družini, se več posvetimo ženi in otrokom, na novo postavi
mo svojo lestvico vrednot. 

Seveda karantena prinaša tudi nove stiske in neznane situacije. 
Res zna biti malo naporno, ker smo vsi ves čas doma, ampak če 
posadke podmornic preživijo, brez da bi se mornarji po dveh 
mesecih plovbe pobili med seboj, bomo tudi mi preživeli!

Namesto jamranja in kritiziranja bi bilo bolje, da začutimo vsaj 
malo hvaležnosti. Najprej, da smo še vedno živi, potem pa, da 
imamo ljudi, ki pregorevajo v sistemu zdravstva in preskrbe 
zato, da še nismo končali v kaosu, da civilizacija še ni umrla. 
Svet se je sicer ustavil, eksplodiral pa ni! ・

Zelena še ni moja dolina
Milenka Jekovec, foto: T. Jekovec

Prebudi me tišina. Skoraj zlovešča. Kaj se dogaja oziroma, kaj 
se ne dogaja? Odprem vrata in stopim na balkon. Zmrazi me. 
Nebo za Krvavcem že rdi in napoveduje sončen dan. Drevesa 
na obrobju doline so po večini še gola, le zelene smreke temni
jo med njimi. Pod menoj se razprostirajo hiše s sivimi strehami 
in dimniki iz katerih se včasih pokaže siva meglica. V zgodnji 
pomladi ljudje še vedno radi zakurijo. Ljudje! Kje pa so ljudje? 
Nobenega ni nikjer. Ceste! Preštejem jih. Štiri se vijejo po dolini 
in še nekaj stranskih. Vendar so vse prazne. Ni težkih tovornja
kov, avtobusov, kombijev, kolone avtomobilov, ki hitijo gor in 
dol, mimo in skozi dolino.

Spomnim se nekega poznega popoldneva v začetku avgusta. 
Vroč avgustovski dan se je poslavljal. Nebo je bilo jasno, brez 
oblačka in sonce je poslednje žarke namenjalo samo še goram: 
Storžiču, Šmarjetni Gori, Joštu. Z vnukom Martinom sva opa
zovala pokrajino pod nama. Njegovi lasje so bili še mokri, saj 
je pravkar zlezel iz bazena. Zavit v brisačo se je stisnil k meni. 
Iz zagorelega obraza so mu sijale rjave, zelo lepe oči in v ustih 
čepeli, kot biseri beli zobje. Po avtocesti so polzele kače vozil. 
»Babi, kam se peljejo avtoti,« me je vprašal. Vprašanje otroka je 
bilo jasno in enostavno in njegov pogled je zahteval odgovor. 
»Kako mu naj odgovorim,« se vprašam. In takoj si odgovorim: 

»Kratko.« »Na sladoled,« se slišim reči. Ali je to res moj glas in 
moj neumni odgovor? A Martinu se zasvetijo oči in navihano 
ponovi: »Na sladoled!« Očitno mu je bil odgovor všeč. Tudi 
midva potem odideva po sladoled, čisto blizu, v hladilnik.

Tišine sem se navadila. Celo prija mi. Zvečer in zjutraj spet sli
šim šumenje Tržiške Bistrice. Zvezde na nebu so samo zvezde, 
ni letal, ki z nočnim hrupom režejo zrak in nebo. Moja dolina 
postaja zelena in COVID-19 vse bolj črn spomin. ・
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razvedrilo

Igra za starostnike: resnica ali izziv
Igro je sestavila Rebeka Leben, 5. d

Z LEVO ROKO NAPIŠITE  
SVOJE IME

VAM JE BILA DANŠNJA  
HRANA VŠEČ?

TAPKAJTE SE PO GLAVI, HKRATI 
PA SE BOŽAJTE PO TREBUHU STE ŠE ZALJUBLJENI?

ČRKUJTE SVOJE IME STE SI KDAJ ŽELELI POTOVATI? 
KAM?

VSAKEMU, KI GA SREČATE  
SE NASMEHNITE.

KDO ALI KAJ VAS NAJBOLJ  
OSREČUJE ?

NAŠTEJTE 2-3 PEVCE ALI PEVKE KOLIKOKRAT NA DAN SI ČISTITE 
ZOBE?

Z DVIGNJENIMI ROKAMI  
POVEJTE 5 LEPIH BESED KAJ VAS OSREČUJE V DOMU?

POGLEJTE SKOZI OKNO IN  
POVEJTE KAJ VIDITE

KATERE KNJIGE VAS ZANIMAJO?
(LJUBEZENSKE,GROZLJIVE, 

SREČNE ,…)

NAŠTEJTE NEKAJ VAM  
NAJLJUBŠIH OSEB.

STE IMELI V OTROŠTVU KAKŠNO 
ŽIVAL?

NAŠTEJTE NEKAJ VAM  
NAJLJUBŠIH PREDMETOV.

POVEJTE NEKAJ KAR ŠE  
NIKOMUR NISTE.

Navodila za igro
1. Lista natisnete in skupaj zlepite (rdečo in črno pisavo) 

tako, da dobite 9 kartic. 
2. Na eni strani kartice je torej izziv (rdeče) na drugi pa  

resnica (črna).

3. Kartice razdelimo med igralca (eden 5, drugi 4).
4. Igralec št. 1 vpraša igralca št. 2, kaj želi, je to resnica ali si 

želi izziv.
5. Igralec št. 1 mu zastavi nalogo, ki jo more igralec št. 2 opraviti.
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oglasi - 040/202 384

Glavna cesta 20, 4202 NAKLO
info@veldrona.com

http://veldrona.si      http://veldron.com

Računovodski servis
(za d.o.o., s.p., društva,...)

Kontakt: 041 863 440

Trgovina Matjaž
Tel.: 04 257 15 02, Faks: 04 257 18 31

Barve, laki, pisarniški material, računalniki in

oprema, fotokopiranje, kemična čistilnica,

popravilo čevljev, ponudba točenih vin in

SERVIS RAČUNALNIKOV IN OPREME

Odprto 8.00-12.00 in 14.30-18.30
Sobota 8.00 - 12.00

SIMON BOKALJ S.P.

Polica 18, 4202 Naklo
GSM: 041 711 849
E-pošta: info@bokalj.si

� avtoservis - vulkanizerstvo

� priprava za tehnični pregled

� servis klimatskih naprav R134A

ter novi R1234YF
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