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Eva Goričan, glavna urednica

Kako hitro je leto naokoli in pred vami je še ena obsežna, iz-
rednih zgodb polna, decembrska številka Glasa občine Naklo. 
Kljub temu da je za nami še eno čudno leto, ki druž(a)b(e)nemu 
življenju ni prizanašalo, pa si boste v nadaljevanju lahko prebrali, 
kaj vse smo ne glede na to uspeli izpeljati v naši občini. Moram 
priznati, da sem vsakič znova presenečena, kako pester nabor 
aktivnosti izvajajo naša društva, kako pozorni in strokovni so 
učitelji in vzgojitelji v naših šolah ter kako blestijo naši najmlajši 
na najrazličnejših področjih, koliko prizadevnih posameznikov je 
doma prav tukaj in koliko vračajo nazaj v našo lokalno skupnost. 
Pa tudi, koliko projektov in izboljšav je izpeljala naša občinska 
uprava, ki v zadnjih letih skrbi, da je občina Naklo zanesljivo kraj, 
kjer si vsak želi biti doma. 

In to je tisto, kar želim izpostaviti v zadnjem uvodniku letošnjega 
leta: bodimo hvaležni za to, kar imamo. Ne osredotočajmo se 
na omejitve in na vse, kar menimo, da manjka v našem življe-
nju. Zavedajmo se, kaj – in predvsem kdo – je tukaj, del našega 
vsakdana, in prehod v novo leto zaznamujmo ne le z željami za 
boljše 2022, marveč tudi z besedami hvala, 2021, za ...

To ne pomeni, da se preprosto sprijaznemo s situacijo, ki nam 
morda ne ustreza, z realnostjo, za katero si želimo, da bi bila 
boljša. Hvaležnost za dobro in slabo, ki se je zgodilo v preteklem 
letu, naj bo osnova in zagon za vse nadgradnje, ki si jih želi-
mo v bodoče. Pri nas samih ali v družbi. Vprašajmo se, kako pa 
jaz lahko prispevam? Kako moje vsakodnevne odločitve lahko 
vplivajo na to, da se nekoč zbudimo v boljšem svetu? Kajti, če 
bomo napredovali korak za korakom, vsak dan po malo, se prav 
lahko zgodi, da dočakamo boljši jutri. Želim vam, da v letu 2022 
krenete na to pot z mislijo na vse, kar vas je vodilo do sedanjega 
trenutka. In seveda, bodite zdravi, da boste to pot zmogli.

Tudi člani uredniškega odbora Glasa občine Naklo želijo vsem 
občankam in občanom ter njihovim najbližjim namenjajo nekaj 
želja.

Veliko sreče in lepih sanj 
naj vam prinese božični dan 

in novo leto naj zaživi 
radosti polno, brez solz in skrbi!

Franci Šinkar

SREČA je čudežni prah,

ki ga narava iz svojih

angleskih rok strese v naše

naročje, da ga čuvamo in

negujemo z medsebojno toplino

in razumevanjem, s prijateljsko iskrenostjo

in pomočjo.

Želim Vam mnogo čudežnega prahu,

zdravja in izpolnitev želja v letu 2022.

Helena Krampl Nikač

uvodnik
Bliža se najlepši čas v letu.

Čas, ko se spominjamo preteklosti in
pričakujemo prihodnost.

Čas, ko se želja po sreči,
zdravju
in uspehu

seli iz srca v srce.
Naj se vam uresničijo sanje,
udejanijo želje in izpolnijo

pričakovanja!

Zdravko Cankar

Ob iztekajočem letu in pričakovanju novega je čas, 
ko drug drugemu zaželimo vse dobro. Vsem Vam 

želim mirne praznične dni , osebno srečo ter  
veliko zdravja. Leto, ki prihaja, pa naj bo vedro 

in nasmejano.

Katja Bevk

Zlata nit življenja
Nam je stkala pot.

Košček sreče, hrepenenja
V pesmi je povsod.

(Ivan Sivec)

Andreja Prosen

Foto: Lea Krampl
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Oddaja prispevkov
Prispevke in fotografije za prihodnjo števil-
ko Glasa občine Naklo pošljite na elektron-
ski naslov urednistvo@obcina-naklo.si, 
najkas neje do 13. februarja 2022. 
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 
kakovos ti (format .jpg, .png).

Spoštovane  
občanke, spoštovani 
občani Občine Naklo!
Kljub tegobam, ki nas pestijo že skoraj 
dve leti, se tudi letošnje leto, nekako 
zaključuje. Če se bežno ozremo nazaj, 
je bilo v letu, ki se končuje kar nekaj 
postorjenega. Zadnji projekti se zaklju-
čujejo, položeni so bili še zadnji metri 
asfalta. Po kar nekaj letih nas je letos že 
decembra obiskala konkretna zima. Na 
novo vzpostavljena zimska služba se je, 
po mojem mnenju, uspešno, spopad-
la z debelo snežno odejo. Oči občinske 
uprave in svetnikov pa so že uprte v 
novo, prihajajoče leto. Pred kratkim smo 
sprejeli občinski proračun za leto 2022. 
»Težak« je dobrih 9 milijonov evrov. 
Zastavljen je tako, da se bo dotaknil 
vseh krajev naše občine. Glavni občinski 
inves ticiji predstavljata gradnja kanali-
zacije in infrastrukture v Podbrezjah in 
Žejah. V naslednjem letu bomo zaklju-
čili gradnjo na Okroglem in v Zadragi. 
Podbreški projekt, ki bo zajel ves severni 
del, je ocenjen na dobrih 1,4 milijonov 
evrov, smo prijavili na razpis za okreva-
nje in odpornost. Glede na to, da ima-
mo pridobljeno pravnomočno gradbeno 
dovoljenje in vso potrebno dokumen-
tacijo ter na obljube ministra, močno 
upamo na uspeh. V osnovni šoli Naklo 
predvidevamo ureditev dveh dodatnih 
prostorov za kabinet razredne stopnje in 
za delo z učenci s posebnimi potrebami. 
Na Cegelnici smo letos na pobudo Te-
lekoma in T2 uredili spodnji del naselja, 
a kot kaže to ni bilo dovolj. Pred dnevi 
smo na usklajevalnem sestanku sedeli 
z upravljavci telekomunikacij in elektro 
omrežja. Ugotovili smo, da bi bilo naj-
bolj smiselno v letu 2022 nadaljevati z 
gradnjo do vrha klanca. V ta odsek ceste 
bi na novo vgradili kanalizacijo za Tele-
komove kable in kable T2 ter kanalizacijo 
za NN in SN elekto omrežja. Zraven bi 
dogradili še cestno razsvetljavo. V Naklo 
z veliko investicijo prihaja tudi država. V 
letošnjem letu smo s strani Ministrstva 
za infrastrukturo in Direkcije RS za in-
frastrukturo dobili obljubo za obnovo 
regio nalne ceste od križišča na Polici 
do križišča pri hotelu Marinšek, v skup-
ni dolžini 1,8 km. V decembru je bila po 
recenziji zaključena projektna dokumen-
tacija za izvedbo in začel se je postopek 
odkupov zemljišč. V časopisih ste lahko 

prebirali zgodbo o prihodu tovorne že-
lezniške postaje v Naklo. Po prvem član-
ku so se na občini oglasili člani vaških 
odborov s Police in Okroglega, ki so tej 
nameri ostro nasprotovali. Na predzadnji 
seji občinskega sveta so svetniki sprejeli 
sklep, da je to nedopustno. Takšna ume-
stitev bi onemogočila razvoj naše cone. 
Na sestanku s predstavniki Direkcije RS 
za infrastrukturo smo jim jasno predsta-
vili naše nestrinjanje. Predstavniki  
DRSI-ja so naše argumente sprejeli in 
ugotovili, da Naklo zagotovo ni najbolj-
ša, niti s strani železnic, razvojno narav-
nana možnost, tako, da je ta zgodba, kar 
se naše občine tiče končana. Začeli smo 
aktivnosti za zamenjavo protihrupnih 
ograj ob avtocesti. Vaška odbora iz Žej in 
Cegelnice sta na mene in občinsko upra-
vo naslovila ostre zahteve po ukrepanju. 
Na DARS je že romal dopis z zahtevo o 
urediti zadeve. Odgovora zaenkrat še 
nimamo. V začetku decembra je kraja-
ne Gobovc močno razburila odločitev 
Komunale Kranj, da preneha z odvozom 
hišnih zabojnikov in da jih nadomesti s 
centralnimi otoki za odlaganje. Krajani 
so se upravičeno uprli in na občini bomo 
naredili vse, da se ohrani obstoječ, uve-
ljavljen način. Z decembrom je vrata od-
prlo pokrito umetno drsališče. Mlado in 
staro vabimo na zdravo rekreacijo, seve-
da ob upoštevanju PCT ukrepov. 
Spoštovane, spoštovani! Voščim Vam 
blagoslovljene božične praznike, prijet-
no praznovanje dneva samostojnosti in 
enotnosti in lepo praznovanje novega 
leta. V letu, ki prihaja, Vam voščim obilo 
zdravja, osebnega zadovoljstva in dob-
rega počutja v naši lepi občini!

Ivan Meglič, Vaš župan
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Toplo ognjišče in smeh v očeh, 

iskreno želimo vam v teh prazničnih dneh, 

da zdravja in srečnih dogodkov nešteto,

v obilju nasulo bi novo Vam leto. 

Cenjene občanke in občani občine Naklo,

prijazne in tople božične praznike,
lepo praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti ter

zdravja, sreče in zadovoljstva v letu 2022 
Vam želimo

župan Ivan Meglič, občinska uprava  
in Občinski svet Občine Naklo

Na podlagi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za novo-
rojence v občini Naklo (UVG, št. 16/06 in UGSO, št.  69/20) in 
Sklepu o višini enkratnega denarnega prispevka za novorojence 
v občini Naklo (UGSO, št. 58/18) objavlja župan Občine Naklo

JAVNI RAZPIS za dodelitev enkratnega denarnega 
prispevka za otroke, rojene v letu 2021

1.

Namen sofinanciranja je enkratna denarna pomoč, ki se zago-
tavlja iz sredstev občinskega proračuna, s katero se upravičen-
cu zagotovi dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo 
z rojstvom otroka.

2.

Upravičenec do enkratnega denarnega prispevka je eden od 
staršev novorojenca, skrbnik oz. posvojitelj, pri katerem ima ot-
rok stalno prebivališče, če sta izpolnjena oba naslednja pogoja:

 - da imata tako upravičenec kot novorojenec stalno prebival-
išče v občini Naklo;

 - da upravičenec ni uveljavljal pravice do denarne pomoči ob 
rojstvu otroka v drugi občini.

3.

Višina enkratnega denarnega prispevka za otroke, rojene v 
letu 2021, znaša 350,00 EUR. 

4.

Upravičenec uveljavlja pravico do enkratnega denarnega pris-
pevka za otroka, rojenega v letu 2021, s pisno vlogo – obrazec 
je na razpolago v tajništvu Občine Naklo ali na spletni strani 
http://naklo.si/.

Vlogo je potrebno oddati do 31.01.2022 in sicer:

• po pošti na naslov:  Občina Naklo, Stara cesta 61, 4202 
Naklo ali

• podpisano in skenirano na elektronski naslov:  
glavna.pisarna@obcina-naklo.si ali

• elektronsko vlogo preko spletne strani Občine Naklo:  
https://www.naklo.si/objava/399928.

5.

Vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila:

 - izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca oz. soglasje, da 
Občina Naklo skladno z zakonom pridobi potrebne podatke, 
ki izkazujejo upravičenost prejema enkratne denarne pomoči, 
iz uradnih evidenc;

 - potrdilo o stalnem prebivališču za upravičenca in novorojen-
ca oz. soglasje, da Občina Naklo skladno z zakonom pridobi 
potrebne podatke, ki izkazujejo upravičenost prejema en-
kratne denarne pomoči, iz uradnih evidenc.

6.

Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratnega 
denarnega prispevka vodi in o njej odloča z odločbo občinski 
organ, pristojen za socialno varstvo.

Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba. O njej odloča žu-
pan Občine Naklo. Pritožba se lahko vloži v roku 15 dni od 
dneva vročitve odločbe, pisno ali ustno na zapisnik. 

Številka: 430-0060/2021
Datum: 01.12.2021

OBČINA NAKLO
Ivan Meglič, župan
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Drsališče pri mladinskem 
športnem parku  
v Naklem
Drsališče v Mladinskem športnem parku v Naklem je odprto vsak de-
lovni dan od 14. do 19. ure, ob sobotah in nedeljah pa od 9. do 19. ure. 
Termini po 19. uri so namenjeni skupinam. Za rezervacijo terminov se 
dogovorite z upravljavcem drsališča v Pump baru ob drsališču. Vabljeni.

Pregled infrastrukturnih projektov
Občinska uprava Občine Naklo

Skupaj s podjetjem Domplan, ki gradi plinovod, je bil ob-
novljen del pločnika na cesti na Okroglo, in sicer na odseku 
od Podrebra do Kmetijske zadruge. Poleg plinovoda so bile 
vgrajujene tudi vse ostale manjkajoče naprave, predvsem je 
to cestna razsvetljava, ki je na tem odseku še ni bilo. Zaradi 
pomanjkanja prostora potekajo dogovori s podjetjem Merkur, 
da na njihovo zemljišče postavimo svetilke cestne razsvetljave. 

Gradnja novega mostu čez potok Dupeljščica je bila uspešno 
zaključena. Most bo služil kot rezervna povezava Glavne ceste 
in Cegelnice. Glavni namen mostu je peš pot na Štucelj oziro-
ma povezava med parkiriščem pri šoli in novim nogometnim 
igriščem. Projekt je izvedla Gorenjska gradbena družba, ki je 
zmagala na javnem razpisu.
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Na pokopališču v Naklem se zaključuje tlakovanje dostopne 
poti do posameznih grobov. Nadaljevanje bo sledilo spomladi.

Konec oktobra se je pričela gradnja še zadnje faze urejanja 
razbremenilnika poplavnih vod za naselje   Zgornje Duplje. 
Zaradi tega je bila potrebna popolna zapora ceste Duplje–
Trnov–Podbrezje. Meteorna kanalizacija se je obnavljala v 
sklopu obnove lokalne ceste (manjkajoči del). Poleg ceste in 
odvodnjavanja je bil urejen tudi vodovod. Sledila je še vgrad-
nja vodovoda in TK oziroma T2 omrežja ter asfaltiranje. Vsa 
dela so potekala in bila zaključena znotraj določenih časovnih 
rokov. 

V Gobovcah se zaključuje obnova dotrajane ceste v južnem 
delu. Delavci Gorenjske gradbene družbe so konec oktobra 
uredili podlago in položili prvo plast asfalta. Sledi še obrabna 
zaporna plast. Urejen je bil tudi podporni zid in dostop do av-
tobusne postaje.

Na pobudo občanov je bila urejena peš pot preko Stagen na 
Dobravo. Nevarnejši odsek je bil urejen v začetku novembra. 
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Konec novembra je bilo v naselju Bistrica urejano odvodnja-
vanje makadamske ceste, po kateri poteka peš in kolesarski 
promet. Stabilnost ceste je ogrožala meteorna voda z držav-
ne ceste, ki poteka nad to brežino. Z ureditvijo odvodnjavanja 
smo pred poplavami rešili dva nižje ležeča objekta.

V Podbrezjah, v kulturnem domu, so konec novembra izvajal-
ci preizkusili novo ogrevanje. Obstoječe dotrajano in nevarno 
plinsko ogrevanje je bilo potrebno zamenjave. Prenove so se 
najbolj razveselili učenci podbreške osnovne šole, ki v objektu 
izvajajo pouk športne vzgoje. 

Ob novem vrtcu v Naklem so bila urejena dodatna parkirna 
mesta, ki jih je na tem območju močno primanjkovalo. Na ob-
močju med ograjo doma starejših občanov in ulico Krakovo je 
bilo izgrajenih sedem dodatnih parkirnih mest za zaposlene v 
vrtcu.

Na otroškem igrišču v Dupljah je bilo končno odstranjeno 
poškodovano plezalo ter nadomeščeno z novim, ki je verjetno 
v veliko zadovoljstvo naših otrok in njihovih staršev. ・
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Novice iz občine
Občinska uprava Občine Naklo

Sprejem proračuna za leto 2022
10. novembra je v dvorani Gasilskega doma Duplje potekala  
18. redna seja Občinskega sveta Občine Naklo. Bistvena točka 
seje je bila sprejem osnutka proračuna Občine Naklo za leto 
2022. Svetnicam in svetnikom smo natančno predstavili re-
kordno visok proračun, ki bo znašal dobrih 8,8 milijona evrov. 
Osnutek je bil brez posebne razprave soglasno potrjen. V pro-
računu za leto 2022 je za investicije namenjenih kar dobrih  
4,5 milijona evrov. Naslednje leto bo investicijsko izredno bo-
gato. V nadaljevanju smo sprejeli še celostno prometno stra-
tegijo naše občine. V županovem poročilu ob koncu seje, ki je 
potekala hitro in učinkovito, so bili predstavljeni še aktualni 
projekti, ki so v izvajanju ali pa v fazi zaključevanja. Posebno 
pozornost je bila namenjena pobudi, da se kranjska tovorna 
železniška postaja preseli v našo občino. Svetnice in svetniki 
so soglasno sprejeli sklep, da se tej nameri odločno upremo. 

Zimske razmere in pluženje
Občina Naklo je letos kupila še dva nova snežna pluga in dva 
nova posipalca. Aktivirana je bila ekipa, ki je plužila pred leti in 
je delo dobro opravila. Pogodbo so podpisali sredi novembra 
in so od začetka zimskih razmer polno aktivni.

Miklavž v občini Naklo
Miklavž se je tudi letos prilagodil trenutnim razmeram, se s 
spremstvom zapeljal ali pa sprehodil po vaseh. Z nebeško poš-
to je razposlal darila na naslove vseh otrok v naši občini.

Naklanska praznična smrečica
Pri mladinskem športnm parku stoji okrašena smreka, katero je 
letos prijazno namenila družina s Stare ceste, tako da ni romala 
prav daleč. Družini je smreka zrasla čez streho in je že ogrožala 
hišo. Tako za krasitev našega mladinskega parka ni padlo no-
beno drevo, skoraj bi lahko dejali, da gre za eko-smreko. Da-
rovalcem in Megalesu, ki je opravil posek, prevoz in postavitev 
pa najlepša hvala. ・

Obiski šolnikov in učencev s Poljske in Češke
Občinska uprava Občine Naklo

Konec septembra se je v naši občini mudila skupina 16 otrok 
s spremljevalci z ene od osnovnih šol iz mesta Brno. Obisk je 
potekal v sklopu projekta Erasmus. Na srečanju jim je župan 
prestavil Občino Naklo in zanimivosti naših krajev. Po njihovih 
žarečih očeh in glede na njihove izjave so iz naših krajev odšli 
zadovoljni. 

Njihovemu obisku je sledila še skupina učiteljic in učiteljev iz 
prijateljske občine Naklo nad Notecia. Namen delovnega obis-
ka ravnateljic in ravnatelja s sedmih osnovnih šol je bil sezna-
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nitev poljskih prijateljev o načinu dela v Sloveniji ter o pogojih 
dela v naši občini. Najprej so si ogledali Waldorfsko šolo, kjer 
so se z vodstvom in učitelji pogovarjali o načinu dela in finan-
ciranju v tem zasebnem zavodu. Sledil je obisk v naši Osnovni 
šoli Naklo. V daljšem pogovoru z ravnateljem so si izmenjali iz-
kušnje, predstavili načine in pogoje dela pri nas in na Poljskem. 
Po mnenju vseh udeležencev so bile izkušnje zanimive za vse. 
Po ogledu šole je sledil še ogled vrtca in pogovor z vodstvom 
vrtca. 

Naslednji dan je sledil obisk Biotehniškega centra Naklo v 
Strahinju. Tudi tam se je najprej odvilo srečanje z vodstvom 
centra za izmenjavo izkušenj in ogled centra. V uradnem delu 
je sledil še sprejem na občini Naklo. Gostje so nekaj prostega 
časa izkoristili tudi za ogled kulturnih in turističnih zanimivosti 
naše občine in Gorenjske. Kot pravijo, so dobili veliko dobrih in 
zanimivih idej, ki jih bodo lahko izkoristili doma. ・

Novi postaji za  
izposojo koles
Občinska uprava Občine Naklo

Konec oktobra sta bili postavljeni dve novi postaji za izposojo 
koles. Ena ob šoli v Podbrezjah, druga pa ob šoli v Dupljah. 
Spomladi si bo tam mogoče izposoditi tako navadna kot elek-
trična kolesa, ki bodo na voljo za nemoteno uporabo. ・

POPRAVEK
Na 17. strani časopisa (september) sem, v zadnji vrstici, naredil napako. Nehote. Milenko Jekovec, ki je bila del kulturnega 
programa, sem nehote prekrstil v Mileno. Zato prosim, da mi Milenka oprosti.

Mirko Kunšič

Novosti v občinski upravi
V oktobru se je v našem režijskem obratu zgodilo nekaj spre-
memb. Z velikim veseljem spremljamo delo naše sodelavce, 
ki odlično skrbijo za naše javne površine. V začetku oktobra 
je g. Rudi Dovžan dopolnil zahtevano delovno  dobo in iz-
polnil pogoje za odhod v pokoj. Želimo mu obilo zdravja in 
naj bo zasluženih pokojnin čim več. Na delovnem mestu ga 
je zamenjal g. Lovro Sušnik. G. Lovro je že lepo zavihal rokave 
in uspešno začel z delom. Prav tako se je zgodila sprememba 
tudi v našem zbirnem centru za ločeno zbiranje odpadkov.  
G. Peter Zvršen je po več kot desetih letih zaključil zavzeto 
delo v centru. Bil je vesten in vztrajen in vse skupaj nas je 
vzgajal o pravilnem ločevanju. Obema tako Petru kot Rudiju 
se lepo zahvaljujemo za opravljeno delo. 

V redakcijo smo prejeli prijazno pismo g. Mirka Kunšiča, no-
vinarja, ki ga nikoli ne boste srečali brez fotoaparata. Ko je 
opazil, da g. Petra ni več v centru se mu je zdelo primerno, da 
se mu nekako zahvali:

PETER, »UGLAŠEVALEC« ZBIRNEGA CENTRA 
NAKLO
Poznam ga samo po imenu. Še preden sem prvič peljal 
v zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov vse, kar ne 
sodi med redne odvoze Komunale, so me prijazno opo-
zorili, da je treba imeti s seboj dokaz, da si prebivalec te 
občine,  in položnico za obračun komunalnih storitev, ker 
bo to zagotovo preveril Peter.

Tisti upokojenec, ki je 
z doslednostjo, kaj in 
kam ločevati, postal 
sinonim za vse nas, 
obiskovalce.

Uren je, obvladoval je 
vse dovoze in polnje-
nja zabojnikov za lo-
čevanje več kot dvaj-
setih frakcij. Če je bilo 
potrebno tudi z nekaj 
povišanimi toni. Brez 
takega načina ne bi 
bilo pravega »uglaše-
vanja«.

Poznam mojstre dru-
žinskega podjetja iz 
Ljubljane, ki uglašu-
jejo koncertne klavirje in jih tudi servisirajo. Nanje me 
je spomnil prav Peter, ko se je polotil »uglaševanja« na 
zbirni center dostavljenega klavirja.

Takrat sem »ukradel« nekaj posnetkov zadnjega koncerta 
na zbirnem centru.

Besedilo in foto Mirko Kunšič
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Ministri slovenske vlade so obiskali tudi našo 
občino
Ivan Meglič, župan

Drugi teden decembra se je slovenska vlada odpravila na obisk 
Gorenjske regije. V obisk smo bili močno vpeti tudi lokalni žu-
pani. Prvo srečanje z ministrom za zdravje dr. Poklukarjem je 
potekalo v sredo 8. decembra zvečer. Osrednja tema je bila 
korona in pospešitev cepljenja. Predstavil nam je teden ceplje-
nja, ki bo potekal od 19. do 23. decembra po vsej Sloveniji. V 
Naklem smo se tej akciji priključili 19. decembra, ko je poteka-
lo tradicionalno cepljenje in testiranje v Domu Janeza Filipiča. 
Med prazniki si bomo pa privoščili nekaj predaha. Nadaljevali 
bomo ponovno po praznikih. 

Srečanja smo nadaljevali naslednji dan zvečer v Tržiču, ko smo 
se srečali z ministrom za javno upravo, g. Koritnikom. Glavna 
tema pogovora so bile upravne enote in muke s pridobivanjem 
gradbenih dovoljenj. Poleg tega smo se dotaknili še krajevnih 
uradov, za katere menimo, da imajo po občinah pekratek čas 
uradnih ur. V četrtek zvečer je sledilo še srečanje z ministroma 
za obrambo in delo, družino in enake možnosti, g. Toninom 
in g. Cigler Kraljem. Kar se tiče naše občine je bilo najbolj po-
membno srečanje z ministrom Cigler Kraljem. Pogovarjali smo 
se o možnosti vlaganja v naš dom starejših občanov.

Glavnina obiska se je zgodila v petek, 10. decembra. Začelo 
se je na jutranjem skupnem srečanju v Gorenji vasi. Nato pa 
so se ministri razkropili po vsej Gorenjski. Kar nekaj ministrov 
se je ustavilo tudi v Naklem. Na kmetiji Drinovec na Okroglem 
se je oglasil minister za kmetijstvo, dr. Podgoršek, Biotehniški 
center v Strahinju pa je obiskal minister za finance, mag. Šircelj. 
Občina Naklo je skupaj z BSC, poslovno podpornim centrom 
iz Kranja pripravila obisk ministra za gospodarstvo, g. Zdravka 
Počivalška. Obisk, ki se je odvil v konferenčni dvorani poslovne 
stavbi podjetja Merkur v Naklem, je bil namenjen županom in 
gospodarstvenikom. Sam sem ministru predstavil Občino Nak-
lo, našo poslovno cono vključno z rezultati poslovanja, števi-
lom delovnih mest, ... Prav tako sem ministru predstavil vse 
nove naložbe, ki se v Naklem načrtujejo. Potencialnih inves-
titorjev, ki so z gradnjami že začeli, ki pridobivajo dokumenta-
cijo in, ki iščejo prostor je več kot 15. 

Minister je predstavil gospodarske kazalnike za regijo. Vsem 
gospodarstvenikom se je zahvalil za izjemno odgovorno in 

zavzeto delo v času korone. Vse je prosil za odgovoren pristop 
pri premagovanju nadloge, ki nas pesti že drugo leto. Pove-
dal je, da so mogoče kakšni ukrepi neprijetni in boleči, vendar 
delujejo. V nadaljevanju je v svojem nagovoru predstavil mož-
nosti pomoči države pri izvedbi investicij. Posebej je predstavil 
ukrep za okrevanje in odpornost, v katerem so zagotovljena 
znatna sredstva za modernizacijo gospodarstva in za sofinan-
ciranje novih naložb. Poudaril je, da v bodoče za dodelitev 
sredstev ne bo več pogoj zagotavljanje novih delovnih mest, 
saj domačih delavcev, ki bi iskali zaposlitve, v naši regiji ni več.
Po nagovoru je sledila razprava, v katero so se vključili številni 
gostje v dvorani.

Za ministrom za gospodarstvo se je na Občini Naklo oglasil 
še minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak. Na Občini 
Naklo se je srečal s predstavniki svetniških skupin in občinsko 
upravo. Ministru smo predstavili težave s sprejemanjem Ob-
činskega prostorskega načrta, s katerim se ubadamo že več 
kot tri leta, pa se zadeva nikamor ne premakne. Predstavili smo 
mu številna zaščitena območja, ki omejujejo razvoj naše obči-
ne: Spominski park Udin boršt, Natura 2000, avtocesta, želez-
nica, vodotoki in poplavna območja, številni habitati, kmetij-
ska zemljišča. Minister nam je nakazal nekaj poti, po katerih 
bi lahko določene odprte zadeve rešili, žal pa nekaterih naših 
pobud ne bo mogoče uresničiti zaradi zakonski omejitev. V 
nadaljevanju smo ministru predstavili še naš projekt izgradnje 
infrastrukture v Podbrezjah, ki smo ga prijavili na razpis načrta 
za okrevanje in odpornost. 

Obisk vlade na Gorenjskem se je zaključil v Cerkljah, kjer je bilo 
srečanje celotne vlade z župani in gospodarstveniki. Po skoraj 
tri urni razpravi se je naporen dan končal in vsak od nas se je 
odpravil na svojo stran v mrzlo, megleno in zasneženo noč. ・



december 2021  Glas občine Naklo 11

kultura

Ohranjajo sakralno dediščino
Damijan Janežič

Jeseni sta bili sklenjeni dve obnovi sakralne dediščine. V 
Naklem so novi lastniki temeljito prenovili Težíčovo kapelico  
sv. Antona Padovanskega, v Strahinju pa je lastnica Jánezovčo-
ve domačije prenovila sliki na baročni hiši. 

Težíčovo kapelico, ki je posvečena sv. Antonu Padovanskemu, 
naj bi zgradila družina Sajovic v drugi polovici 19. stoletja. 
Nova lastnika Majda in Aleš Krumpestar, ki sta v letih 2020 in 
2021 na mestu Težíčove hiše v Naklem zgradila novo, sta ka-
pelico ohranila in jo leta 2021 temeljito prenovila. Aleš Krum-
pestar je povedal: »Kapelica je bila v zelo slabem stanju. Utrditi 
smo morali temelje, obnoviti kapelico in na novo, z lesom in 
pločevino, pokriti streho.«

Ko je bila kapelica gradbeno prenovljena se je dela lotil aka-
demski slikar Nikolaj Mašukov. Lastnikoma je predlagal in na 
hrbtno stran poslikal sv. Lucijo, zavetnico zdravja oči, slepih 
in slabovidnih. Restavriral je kipec sv. Antona Padovanskega, 
ki drži v naročju Jezusa in po starem vzorcu z modro barvo in 
lilijami poslikal nišo kapelice. 

Lastnica Vida Weithauser je imela že več let željo po prenovi 
slik sv. Martina in sv. Florijana, ki krasita fasado Jánezovčove 
hiše v Strahinju. Novo poslikavo istih svetnikov je Weithauser-
jeva zaupala prijateljici in akademski slikarki Maši Bersan Ma-
šuk. Sliki je naslikala po starih predlogah. O prejšnjih slikah je 
Matevž Remškar iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slo-
venije povedal: »Freske so bile žal v drugi polovici 20. stoletja 
obnovljene na način, ki je močno okrnil zgodovinsko avtentič-
nost in tako se izvirne poslikave iz 19. stoletja niso ohranile.« 

Akademska slikarka Maša Bersan Mašuk je po starih pred-
logah na novo poslikala Jánezovčovo hišo.  
Foto: Damijan Janežič. 

Akademski slikar Nikolaj Mašukov je v ozadju sv. Lucije po-
slikal staro Težíčovo hišo in kapelico. Foto: Damijan Janežič. 

Lastniki in vaščani se v Naklem in okoliških vaseh pomena 
sakralne kulturne dediščine zavedajo, zato je po večini lepo 
obnovljena. Medtem pa zgodovinsko vrednim hišam v zašči-
tenem jedru Naklega (okolica župnijske cerkve sv. Petra) ne 
posvečajo takšne pozornosti. Večina na novo pozidanih hiš je 
tipičnih novogradenj brez kakršnegakoli sloga. Izjemi sta Ber-
nádova hiša v Voglarjevi ulici, ki ima zunanje pročelje pozidano 
povsem enako staremu in nova hiša Krumpestrovih, ki stoji na 
mestu Težíčove. Pri njej so upoštevali nekatere podrobnosti s 
stare hiše (okna, v pritličju s pogledom na ulico, stari portal in 
vrata po starih načrtih, leseno ograjo balkonov, podobno nek-
danjim gankom in kovano ograjo ob ulici). ・
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Spominski slovesnosti ob spomenikih NOB
Greta Fister Štamulak, OO ZB za vrednote NOB Naklo

OO ZB za vrednote NOB Naklo je v spomin na medvojne do-
godke v septembru organizirala spominsko slovesnost v Stra-
hinju ob spomeniku, kjer je dobilo zadnje počivališče 23 padlih 
partizanov, borcev 2. bataljona Kokrškega odreda, ubitih v spo-
padu z Nemci v Udinborštu 14. in 15. septembra 1942. Potek 
dogodkov je v svojem govoru omenil slavnostni govornik tov. 
Lado Nikšič, otroci OŠ Naklo, recitatorka, MPZ Dobrava in MPZ 
Viharniki pa so prispevali kulturni program na slovesnosti.

Konec oktobra smo obeležili tudi Dan spomina na mrtve ob 
osrednjem spomeniku v središču Nakla. Spomin na vse pad-
le, sodelujoče v NOB, smo počastili s kulturnim programom, v 
katerem je sodeloval MPZ Dobrava in recitatorki. Vodstvo OO 
ZB za vrednote NOB Naklo se zahvaljuje vsem nastopajočim in 
udeležencem slovesnosti za prispevek k ohranjanju spomina 
na ljudi, ki so s svojim uporom in življenji tlakovali pot v svo-
bodo in samostojno Slovenijo. ・

Mrtvi so, vendar so del nas
Jože Košnjek

V Dupljah so tudi letos pripravili tradicionalno spominsko sve-
čanost ob spomeniku domačinom, padlim v partizanih, ustre-
ljenim kot talci in umorjenim v taboriščih.

Ohranjanje spomina na mrtve je zlato pravilo človečnosti in 
obče kulture. Že vrsto let ga spoštuje krajevna organizacija 
Zveze združenj borcev za vrednote NOB Duplje s skrbjo za 
spomenike in obeležja iz narodnoosvobodilne borbe in or-
ganizacijo spominske svečanosti ob spomeniku – obelisku iz 
belega istrskega marmorja, postavljenemu v parku pred po-
družnično osnovno šolo. Na njem je napisanih 22 imen doma-
činov, padlih v partizanih, petih krajanov, ki so bili ustreljeni 
kot talci in treh Dupljancev, ki so umrli v nemških koncentra-
cijskih taboriščih.

Dupljanski moški pevski zbor Triglav, ki prepeva že prek 
90 let, že vrsto let zapoje na komemoraciji pri spomeniku 
umrlim partizanom, talcem in internirancem.  
Foto: Jože Košnjek.
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Tudi za letošnjo proslavo, ki je bila zaradi 
dežja prestavljena pod nadstrešek pri šoli, 
so organizatorji pripravili zelo lep pro-
gram, v katerem so sodelovali učenke in 
učenci podružnične osnovne šole Duplje 
pod vodstvom učiteljice Darinke Oblak 
in moški pevski zbor Triglav Duplje pod 
vodstvom Dejana Herakoviča. Program 
je povezovala Neža Rozman. Le redki so 
gorenjski kraji, kjer že veliko let ob takih 
priložnostih strnejo moči šola in krajevna 
društva v veri, da je spomin na mrtve tudi 
spoštovanje živih. ・ Dupljanski šolarji svojim nastopom vsako leto poskrbijo, da je proslava prisrčna 

in da so besede povedane iz srca. Foto: Jože Košnjek.

kultura

Publikacija o Tomu Zupanu
Damijan Janežič

17. septembra letos je na vsesloven-
skem srečanju slepih in slabovidnih 
na Okroglem izšla knjižica z nas-
lovom Tomo Zupan, veliki prešer-
noslovec, literarni zgodovinar, na-
rodni delavec, vzgojitelj, rodoslovec 
in pridigar. Napisal sem jo Damijan 
Janežič, ima 24 strani, izdala pa jo je 
Zveza društev slepih in slabovidnih 
Slovenije. 

V njej predstavljam življenje in delo 
Toma Zupana, ki do pred nekaj leti 
ni bilo dovolj poznano. Šest strani 
je namenjenih turistični predstavitvi 
Naklega in sosednjih vasi, ena stran 
stoletnemu delu Zveze društev sle-
pih in slabovidnih Slovenije in ena 
stran angleškemu povzetku o življe-
nju in delu Toma Zupana. Večina fo-
tografij je arhivskih, nove pa sva po-
snela Damijan Janežič in fotografski 
mojster Viktor Šmid. Na naslovnici je 
potret Toma Zupana, ki ga je naslika-
la slikarka Alojzija Murn.

Knjižica se dobi na Zvezi društev 
slepih in slabovidnih Slovenije, kma-
lu pa bo za izposojo na voljo tudi v 
Mestni knjižnici Kranj, enoti Naklo, 
osnovni šoli Naklo in Narodni in uni-
verzitetni knjižnici v Ljubljani.  

O Tomu Zupanu sem napisal prispe-
vek tudi za slovenski zgodovinski 
magazin SLO, časi, kraji in ljudje. Do-
dal sem mu 13 arhivskih in dve novi 
fotografiji. Objavljen je bil v dveh na-
daljevanjih v SLO, časi, kraji in ljudje, 
št. 19, septembra 2018 in št. 20, no-
vembra 2018. ・
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društva

Društvo upokojencev Naklo v letu 2021
Jože Mohorič, DU Naklo

Delovanje našega društva, tako kot tudi vseh drugih, praktično 
že skoraj dve leti kroji virus SARS-CoV-2 in z njim povezane 
odredbe ter različne omejitve. Virus je močno zarezal v življe-
nje vsakega izmed nas, povzroča obilo težav, močno razkra-
ja javno zdravje in posledično vse sfere družbenega življenja. 
Kljub naštetemu smo v našem društvu poizkušali vse planirane 
dejavnosti v največji možni meri realizirati.

Zelo dejavni smo bili predvsem v poletno jesenskem času, ko 
so se omejitve zaradi virusa nekoliko sprostile. V mesecu juniju 
smo organizirali in uspešno izpeljali kolesarsko druženje upo-
kojencev iz gorenjske regije. Na praznični dan, 25. Junija, se je 
tako ob šotoru pred občinsko stavbo zbralo preko 150 kole-
sarjev, ki so se malo pred deseto uro odpravili na dve predvi-
deni trasi. Krajša v dolžini 21 kilometrov je vodila po tradicio-
nalni poti skozi zaselke naše občine. Večina pa se je odločila za 
daljšo varianto v dolžini 30 kilometrov, ki nas je vodila tudi v 
sosednjo Občino Tržič. Prijazna postrežba na obeh postankih, 
v Podbrezjah pr’ Matijovc in v Dupljah pr’ Trnovcu  ter prijeten 
zaključek na cilju v Naklem so poskrbeli za zares dober odziv 
vseh udeležencev.

Septembra in oktobra je Področnemu Združenju DU Gorenj-
ske uspelo izpeljati nekaj meddruštvenih tekmovanj v različnih 
športnih dejavnostih, ki se jih udeležujejo aktivni člani našega 
društva. V prvi vrsti so ta tekmovanja namenjena temu, da je 
čim več starejših telesno aktivnih tudi v tretjem življenjskem 
obdobju. Osnovni poudarek na teh tekmovanjih sloni pred-
vsem na sproščenem druženju vseh sodelujočih. Sami tekmo-
valni uspehi seveda vedno razveseljujejo, nikakor pa niso v 
prvem planu.

Program Starejši za starejše uspešno poteka in je v teh kriz-
nih časih še kako pomemben. Osamljenost, izolacija, bolezni 
in duševne stiske so prisotne v mnogih domovih, zato vsaka 
najmanjša pomoč ter prijazna beseda pride še kako prav. Vsem 
aktivistkam želim uspešno nadaljevanje njihovega poslanstva.

Pridni v vseh pogledih so tudi naši folklorniki. Folklorna sku-
pina DU Naklo bi morala pred kratkim proslaviti srebrni jubilej 
svojega delovanja, trenutne razmere pa obeležitev 25-letnega 
uspešnega dela prelagajo na naslednje leto. Ime Nakla in na-
šega društva so v teh letih uspešno zastopali doma in v tujini. 
Zato jim na tem mestu, v svojem in verjamem tudi v vašem 
imenu, iskreno čestitam in izrekam zahvalo za prehojeno pot.

COVID je v teh dveh letih še dodatno vplival na statistične izra-
čune, znižalo se je tudi število članstva v vseh Društvih upoko-
jencev širom Slovenije. Zato apeliram na vse »sveže« upoko-
jene in seveda vse, ki vam zdravje to dopušča, da potrkate na 
naša vrata. Veseli bomo vsakega izmed vas, društvena pisarna 
na ulici Bratov Praprotnik 1 ob sredah dopoldne ne sameva in 
tajnica Slavka ter seveda predsednik Jože sta takrat praviloma 
vedno tam.

Postanek pr’ Trnovcu

Izredno dejavni sta bili kolesarska in pohodniška sekcija. Ko-
lesarji so skoraj vsak četrtek napolnili prostor pred našim do-
mom in se potem veselo odpeljali na katero od tur, ki jih je že 
v začetku leta načrtoval in umestil v koledar aktivnosti gospod 
Peter Hkavc. Tudi udeležba na torkovih pohodih je bila nad 
pričakovanji in vsi  pohodi so bili absolutno primerni za vse 
pohodnike ter po zaslugi gospe Marte Zaplotnik zares zanimivi 
in predvsem sproščeni.

Pohod na Štefanjo goro in Možjanco

Dom DU Naklo in vhod

Drage upokojenke in upokojenci! Življenje je samo trenutek, 
trenutek, ki nam pripada. Uživajte v tem trenutku, dokler ga 
imate. Ne dovolite, da vas kdorkoli ali karkoli ustavi pri tem.  

Vsem vam in vsakomur posebej iskreno želim veliko topline v 
medsebojnih odnosih in preživite praznične dni tako, kot si to 
sami najbolj želite. SREČNO! ・
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društva

Hortikulturna urejenost krajev predstavlja 
osebno izkaznico občine
Turistično društvo Naklo

V Turističnem društvu Naklo smo lansko leto po izbruhu ko-
rona virusa SARS-CoV-2 delali le v obdobjih, ko so bile javne 
prireditve dovoljene. Letos, sredi oktobra, smo se opogumili 
in ponovno začeli s predavanji. Zadnji prispevek o delu Turis-
tičnega društva Naklo je bil objavljen v Glasu občine Naklo, 
oktobra 2020. 

rajda na konec leta, ga je prestavila epidemija koronavirusa in 
zimsko-pomladna zapora javnega življenja. Udeležila se ga je le 
polovica članov. Veseli smo bili, da sta bila med njimi ustanov-
ni, 95-letni član Peter Komovec in nekdanja predsednica Mara 
Črnilec. Predsednik Aleš Kokalj je podal poročilo za lansko leto 
in načrt dela za letošnje leto. Zaradi zadržanosti blagajnika je 
prebral tudi finančno poročilo. David Podobnik je poročila pred-
sednika spremljal s fotografijami preteklih dogodkov.

Ker lansko leto zaradi epidemije nismo mogli podeliti priznanj 
za urejene vrtove in hiše, smo to storili 9. novembra letos. Po-
zornost smo namenili posebej zasaditvam z vrtnicami. V sku-
pini celotna ureditev, to je vrtov in hiš, smo priznanja name-
nili družini Ceneta Štilca s Stare ceste in Metki Praprotnik s 
Temniške ulice v Naklem ter Francki in Pavlu Jošt iz Strahinja. 
Priznanje za urejen vrt so prejeli Stanko Mohorič s Cegelnice, 
Franc Aljančič s Cvetlične ulice in Boris Križaj z Glavne ceste v 
Naklem. Negovane vrtnice so priznanje prinesle Angelci Lu-
nar in družini Hervol s Cegelnice, družini Ažman z Ulice bra-
tov Praprotnik, Julki Erbežnik z Ulice Toma Zupana v Naklem 
in družini Čebašek iz Strahinja. Po podelitvi priznanj je Jože 
Mrgole iz Struževega na ustno harmoniko (orglice) zaigral Av-
senikovo Prelepo Gorenjsko.

Po enoletnem premoru zaradi korona virusa smo v soboto,  
17. aprila 2021, v Turističnem društvu Naklo skupaj z Občino 
Naklo, Lovskim društvom Udenboršt in drugimi društvi pri-
pravili čistilno akcijo – Očistimo Naklo. Čistilno akcijo in preda-
vanja denarno podpira podjetje MB-Naklo d. o .o. Za podporo 
društvu in samemu kraju se lastnikom prisrčno zahvaljujemo. 

Zadnje desetletje se urejenost Naklega bistveno ne spreminja. 
Medtem ko je okolica večine hiš kar dobro urejena in nimamo 
podrtij, so nekateri deli, tudi v javni lasti in upravi Občine Nak-
lo, še naprej neurejeni. Črne točke so najbolj opazne ob glavni 
cesti Kranj–Podbrezje, na Polici in v Naklem. Potrebno je ome-
niti prostor ob avtobusni postaji na Polici, prostor med Cesto 
na Okroglo, glavno vpadnico, železniško postajo in stavbo Pan 
elektronika ob avtobusni postaji v Naklem, muzejski vlak in 
prostor nekdanjega skladišča lesa pod centom Tuš – Resman 
v Naklem. Na slednjem leto za letom naberemo tudi do pet 
velikih vreč plastenk in drugih odpadkov. 

V soboto, 19. junija 2021, smo člani Turističnega društva Naklo 
s praženim krompirjem sodelovali na turnirju v prstometu, ki 
ga je v okviru prireditev ob prazniku Občine Naklo pripravilo 
Športno društvo Naklo.

Člani gorenjskih turističnih društev smo se letos zaradi širjenja 
epidemije namesto prvo oktobrsko soboto srečali že v petek, 
27. avgusta. 50. jubilejnega srečanja v organizaciji Turističnega 
društva Žiri se nas je udeležilo le okrog šestdeset. Gostoljubni 
člani žirovskega turističnega društva so nam predstavili razsta-
vo klekljanih čipk, župnijsko cerkev in središče Žirov. Nato je 
sledil uradni del srečanja in pogovor ob prigrizku.

58. občni zbor Turističnega društva Naklo je potekal v torek,  
2. novembra, v Gostilnici Kresnik v Naklem. Tako pozno, sko-

Sledilo je predavanje priznanega strokovnjaka s področja vrt-
narstva, sadjarstva in zdrave prehrane dr. Jana Bizjaka iz Lesc. 
Zaposlen je v podjetju Infrastruktura Bled, kjer skupaj s so-
delavci ureja parke na Bledu. V prostem času od nedavnega 
svetuje tudi občini Škofja Loka. V dobro uro trajajočem pre-
davanju je predstavil cvetlične zasaditve ter sajenje in vzgojo 
okrasnega drevja na javnih površinah, kar v marsičem velja tudi 
za domače vrtove. Povedal je, da hortikulturna urejenost krajev 
predstavlja osebno izkaznico občine, ki tako pri občanih, kot 
obiskovalcih in turistih pusti močan pečat. Če so javne površi-
ne lepo urejene, prej ali slej to opazijo občani in podobno že-
lijo urediti tudi okolico svojih domačij. Lepo urejene vasi, brez 
črnih točk, pa so v ponos krajanom.

Vodstva občin, ki se tega potenciala zavedajo, najamejo ali 
zaposlijo strokovno usposobljene delavce, ki z ustreznim  
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načrtovanjem, pravilno izvedbo zasaditve in nege pričarajo 
skozi leto urejene javne površine. Jan je bil kritičen do vodstev 
občin, ki prepogosto pozabljajo na urejenost krajev, pa tudi 
na t.i. strokovnjake, ki delajo škodo starejšim drevesom, ko jim 
porežejo večino krošnje. S tem jih obsodijo na smrt. 

19. oktobra ponovno začeli s predavanji. Na prvem potopis-
nem se je v Naklem oglasil Tomaž Hožič. Predstavil je njemu 
ljubo Japonsko. 

26. oktobra nas je obiskal Kanalec Miran Ipavec, slovenska le-
genda avtoštopanja. S tem prevozom nas je popeljal po Evro-
pi. Štopati je začel kot študent in to počne še danes pri 62 letih. 
Povedal je: »V 37 letih mi je ustavilo 11.000 voznikov, ki so 
me prepeljali 510.650 kilometrov.« Na predavanju je predsta-
vil mini muzej in najnovejšo potopisno knjigo Avtoštoparske 
zgodbe. Dodal je: »Vozniki se mi pogosto ob koncu vožnje 
zahvalijo, da sem se peljal z njimi.« 

16. novembra sta nam Drejc Kokelj in Gašper Žun predstavila 
Kamčatko, polotok na skrajnem vzhodu Rusije. Pripravila sta 
izčrpno predavanje in med drugim povedala: »Kamčatka je še 
območje neokrnjene narave, dežela vulkanov, ledu in medve-
dov. Slednje sva tudi srečala, saj jih je na polotoku več kot 
ljudi. Lovila sva losose, sprehajala sva se po vulkanskem krater-
ju, videla izbruh vulkana ob večnem snegu in ledu. To je divja 
narava, vredna ogleda in uživanja v njej.«

23. novembra je večni popotnik in turistični vodnik Matej Košir 
odpotoval v Južno Ameriko. Začel je s potovanji po nekdanji 
Jugoslaviji in nadaljeval po Evropi, Turčiji, Aziji in Južni Ameriki. 
Dejal je: »Priznati moram, da so mi potovanja in turistična vo-
denja zlezla pod kožo in mi danes predstavljajo način življenja. 
Ne potujem le zaradi svojega veselja, ampak kot diplomirani 
geograf in fotograf večino svojih potovanj ujamem v fotograf-
ski objektiv in nato spomine podajam na predavanjih.«

30. novembra je nabiralka, biologinja in čebelarka dr. Katja Re-
bolj predstavila užitne plevele. Povedala je, kako jih koristno 
pripravimo za uživanje in kakšne zdravilne učinke imajo. Neka-
tere je tudi podrobno predstavila.

7. decembra smo odšli z Zoranom Furmanom po Francoski 
poti do konca sveta. Potovanje je začel v Parizu, se z vlakom 
odpeljal do mesta St. Jean Pied de Port, kjer je začel več kot 
800 kilometrov dolgo pešpot čez Pirineje. »Tu se je pričela 
moja pot, ki ni bila samo hoja, ampak obenem čas za spozna-
vanje nove dežele in samega sebe. Buen camino pa je bila be-
seda, ki sem jo najpogosteje slišal od sorodnih duš Peregrinov 
oziroma romarjev in domačinov ob poti.« Po 32 dneh hoje je 
pešačil še do 90 kilometrov oddaljenega svetilnika Finisterre, 
na konec sveta, kjer je oznaka 0.000 kilometrov.

Napovednik prireditev Turističnega društva 
Naklo za leto 2022
4. januarja se po letu dni premora ponovno, kot prvi predavatelj 
v sezoni, vrača turistični vodnik, Radovljičan Janez Pretnar. Tako 
kot vedno, nam bo izčrpno predstavil severnoafriško deželo 
Maroko. S tem predavanjem bo Turistično društvo Naklo obe-
ležilo 10-letnico organiziranja predavanj. Turistični vodnik Janez 
Pretnar je bil tedaj prvi predavatelj.

11. januarja se bo Tadej Bolta prek zahodne Evrope in Gibraltarja 
s starim Mercedesovim kombijem odpeljal v Zahodno Afriko.

18. januarja bo Rok Vilar odšel na sever. Predstavil nam bo Islan-
dijo, deželo naravnih lepot, ledu, slapov, gejzirjev, Vikingov …  

Predavanja bodo potekala v Gostilnici Kresnik ob 18. uri. Seve-
da, če v naše delo ne bo posegla epidemija. Spremljajte nas na 
spletni strani Turističnega društva Naklo in v Gorenjskem glasu, 
v rubriki Kažipot. ・

društva

16. Taborski dnevi
Daca Perne, KD Tabor Podbrezje, foto: Daca Perne in Sara Kidan

V petek, 24. Septembra, so se s slovesnim odprtjem začeli  
31. Dnevi evropske kulturne dediščine.

Ob tej priložnosti je bila izdana tudi programska knjižica z opi-
si dogodkov po vsej Sloveniji, tudi z našim. Kulturno društvo 
Tabor v tem projektu namreč neprekinjeno sodeluje že od leta 
2006 in letos smo bili edini iz naše občine. 

Ob voščilu Dober tek! najprej 
pomislimo na hrano, toplino 
doma, harmonijo okusov. Hrana 
je v svoji raznolikosti zagotovo 
nekaj, kar nas povezuje širom 
Evrope.  Slovesno Odprtje DEKD 
in TKD 2021 je gostil Koroški 
pokrajinski muzej. V pozdrav-
nem govoru se je Jernej Hudo-
lin, direktor Zavod za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, 
zahvalil vsem organizatorjem 
dogodkov. Slavnostni govornik 
Matjaž Gruden, direktor direk-
torata za demokratično partici-
pacijo Sveta Evrope je poudaril, 
da so izjemni dosežki tisočev 

Razstavljene vse programske knjižice DEKD od leta 2006 
naprej, kjer je sodelovalo KD Tabor

Vsi trije prepoznavni sim-
boli prireditve
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zavzetih posameznikov in slovenske ekipe Dnevi evropske kul-
turne dediščine v Strasbourgu in po vsej Evropi dobro poznani 
in spoštovani. Skorajda zadišalo je po mamljivi hrani ob vseh 
predstavitvah, ki so morale žal biti na daljavo.

Sooblikovalci DEKD in TKD so letos prisluhnili zgodbam, 
vzpostavili vez s preteklostjo, s tradicijo pridobivanja hrane in 
prehranjevanja, črpali so iz izkušenj in znanj naših prednikov, 
vse sestavine povezali in jih začinili s sodobnimi prizadevanji 
po bolj trajnostnem, zdravem in sonaravnem bivanju ter vra-
čanju h koreninam.

Podbreška potica je bila predstavljena v 7-minutnem pris-
pevku v prvi polovici uro in pol dolgega filma na linku:  
https://www.youtube.com/watch?v=bGn3c4HgwpQ.

Kot vsaka vas imajo tudi Podbrezje svoje kulinarične posebnos-
ti. Podbrezje so znana sadjarska vas in tako so jedi, posebej 
še sladice, praviloma povezane s sadjem. Izstopa PODBREŠKA 
POTICA, sladica, ki je v zadnjem obdobju zaslovela doma in v 
tujini. Na dogodku smo osvetlili podbreško kulinariko, začen-
ši s polihistorjem Janezom Vajkard Valvasorjem in župnikom 
Francem Pircem, nadaljevali z recepti naših babic in zaklju-
čili z navodili in sestavinami za pripravo Podbreške potice. V 
drugem simpozijskem delu smo izvedeli nekaj več o zaščiti 
Podbreške potice, o njenih senzoričnih lastnostih in o tem, 
kako pomembna je blagovna znamka za prepoznavnost. Ob 
glasbenem vložku s harmoniko smo slišali kar deset citatov o 
Podbreški potici.

V okviru Dnevov Evropske kulturne dediščine so se v Podbrez-
jah že šestnajstič po vrsti potekali Taborski dnevi, ki so imeli 
dva dela. V prvem smo si ogledali kulturni program z nas-
lovom PODBREŠKA KULINARIKA SKOZI ČAS:

Zgodovino Podbreške kulinarike in dosedanjih prireditev v 
okviru DEKD je na kratko predstavil vodja projekta Jožef Perne. 
Za njim pa je dneve uradno otvorila predsednica KD Tabor Ema 
Grašič.

Janez Vajkard Valvasor (Tone Strlič)

Milan Debeljak je v vlogi Franca Ksaverja Pirca slikovito ori-
sal podbreško-župnijsko drevesnico, pridelavo sadja,  kuhanje 
marmelade iz hrušk, svojo knjigo Kranjski vrtnar.

Vodja projekta in scenarist prireditve Jožef Perne

Tone Strlič, v vlogi Janeza Vajkarda Valvasorja je pripovedoval 
o obisku pri podbreškem župniku, o podbreških sadovnjakih, 
o beri – davku župniji, o zvirčanski ajdi.

Franc Ksaver Pirc (Milan Debeljak)

Ana Novak je odigrala vlogo starejše gospodinje Micke iz 
začetka 20. stoletja, ki je vedela povedati veliko o preprostih 
kmečkih jedeh, o revščini in iznajdljivih gospodinjah, ki so zna-
le iz malo pripraviti okusno jed za preživetje, o suhih krhljih 
jabolk in hrušk, o potici, o prešcah, ki so jih pekle za revnejše 
otroke.

Gospodinja (Ana Novak)

društva
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Marija Štaut in Erna Mokorel sta bili v vlogi mojstric peke 
Podbreške potice in predstavili osnovne predmete, ki jih upo-
rabljajo, postopek dela, povedali sta nekaj o nagradah na raz-
nih tekmovanjih in zaključili, da je okus potice tak, da ga ne 
pozabiš.

društva

Mojstrici Podbreške potice (Erna Mokorel in Marija Štaut)

Mladi Andraž Aljančič je iz svoje harmonike izvabil vsem znane 
zvoke skladbe z naslovom Čebelar. Nato sta se mu pridružili 
Ema Grašič in Sara Kidan z branjem desetih citatov o Podbreški 
potici, Andraž pa ju je spremljal s takti ljudske pesmi Mat po-
tico pečejo.

Andraž Aljančič s harmoniko in pogled na oder 

Citate o potici sta brali Ema Grašič in Sara Kidan 

Nekaj citatov vam predstavljamo:

Podbreška potica ni le v Podbrezjah doma, saj pogumno 
je tudi po svetu odšla.

Mimi Malenšek bi rekla: Podbreške potice nikdar ne po-
zabiš. Mi pa dodajamo, da je to okus, ki si ga zares za-
pomniš.

Hrana je gorivo. Pregovor, jej, da bi živel, ne živi zato, da 
bi jedel, za Podbreško potico ne velja.

Mojstrica v Podbreško potico tudi veliko ljubezni zaveže, 
zato na tekmovanjih prva mesta doseže. 

Skupina simpozija -mag. Andreja Pogačar, Jernej Jeglič, 
mag. Marlena Skvarča in Gašper Kleč

V drugem delu prireditve je z uvodnim pozdravom SIMPOZIJ 
začel Jernej Jeglič, predsednik Interesnega združenja PP. Sis-
tematično je predstavil to edinstveno sladico, ki je nadevana z 
mletim suhim sadjem in povezuje 12 kmetov in 14 mojstric, ki 
znajo in smejo peči zaščiteno, certificirano in vse bolj poznano 
ter priljubljeno potico, ki povsod zmaguje. 

Predsednik Združenja Podbreška potica Jernej Jeglič

Mag. Marlena Skvarča, višja predavateljica za področje pre-
hrane, mentorica, avtorica številnih znanstvenih in strokov-
nih člankov, visoko šolana senzorična preizkuševalka hrane 
je v svojem delu predavala o kakovosti, všečnosti senzoričnih 
lastnosti Podbreške potice, o ocenjevanjih in vseh pravilih, ki 
veljajo na tekmovanjih. S pohvalo se je spominjala svojega so-
delovanja in druženja z našimi mojstricami, ki traja že od leta 
2018 in dodala, na kaj vse morajo biti pozorne mojstrice ob 
svojem delu.
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Gašper Kleč, direktor Razvojne agencije Sora iz Škofje Loke je 
predstavil blagovno znamko Dedek in babica, s katero se na 
trgu predstavljajo kmetje s Škofjeloških hribov s svojimi najraz-
ličnejšimi izdelki iz svojih dopolnilnih dejavnosti.

Mag. Andreja Pogačar, prejemnica slovenskega oskarja za em-
balažo, je bila zadržana v Milanu, zato nam je poslala svoj pris-
pevek, ki smo ga predvajali in je pripovedoval svojo zgodbo 
o embalaži, ki je še kako pomembna spremljevalka vsakega 
izdelka.

Za vse slikovite in spremljajoče projekcije na platnu je skrbel 
Jožef Perne, ki je napisal tudi tekste igralcem in scenarij za 
prireditev. Sodelujočim, ki niso bili iz vrsta našega IO KD Ta-
bor sta se sedanja in bivša predsednica zahvalili z monografi-
jo Podbreška znamenja vere in kulture ter skodelico z logom 
Podbreške potice. S skupinsko fotografijo vseh sodelujočih 
smo nadaljevali sproščen klepet ob rezinah Podbreške potice, 
ki so jih mojstrice Veronika Aljančič, Marija Štaut in Ivanka Kne 
rezale sproti in ponudile ob kozarcu podbreškega jabolčnega 
soka.

Prireditev je v živo prenašala TV Tržič in posnetek si lahko ogle-
date na povezavi: https://youtu.be/VPnGugc8qH8. ・

mag. Marlena Skvarča, višja predavateljica za področje  
prehrane, visoko šolana senzorična preizkuševalka hrane

društva

Uspešno leto folklorne skupine DU Naklo
Veronika in Tomaž Abruč, foto: Mici Zupin

V letošnjem letu smo svoje poslanstvo prilagajali nivoju šte-
vila okužb oz. nihanju moči nove bolezni. V prvi tretjini leta je 
nas topala le naša skupina godbenikov imenovani Rokovnjači z 
manjšo skupino pevcev. S svojo instrumentalno glasbo in ljud-
skimi pesmimi smo v dobro voljo spravljali najstarejše občane, 
ki so bili zaradi naraščanja števila okužb in omejitve obiskov 
najbolj prizadeti in osamljeni. V DSO Naklo smo kljub nizkim 
temperaturam igrali in peli zunaj na terasi, njihovi stanovalci so 
nas skozi stekleno steno lahko videli in s pomočjo ozvočenja 
tudi poslušali. V DSO Preddvor, ki nimajo te možnosti, pa smo 
se predstavili prav tako zunaj na terasi, njihovi stanovalci pa so 
nas poslušali in gledali kar s svojih balkonov. Ko so dnevi pos-
tali toplejši, smo v svoj program uvstili tudi plesne koreogra-
fije. Posebej smo zapeli slavljencem za njihove rojstne dneve, 

za okrogle obletnice in kar tako, za vsak dan, za polepšanje in 
popestritev dopoldneva. Veseli smo, da lahko s svojim prosto-
voljstvom prikličemo na njihove obraze nasmehe, da njihove 
roke ploskajo v ritmu znanih melodij, da se v njihovih očeh 
zasvetijo solze sreče. Veseli smo njihovih toplih besed »pa čim-
prej zopet pridite«. Seveda pridemo. Z veseljem se odzovemo 
vsakemu povabilu.

Del kulturne dediščine smo prikazali tudi na drugih prireditvah. 
Kar dva dni smo s svojim plesom, petjem in igranjem popestrili 
praznovanje dnevov kulture v Domu slepih in slabovidnih na 
Okroglem. Sodelovali smo na občinskem prazniku ob spre-
jemu novega gasilskega vozila. V mesecu juliju nas je gos-
pod župan povabil k soustvarjanju kulturnega programa ob  
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Spomin na žetev po starih običajih
Janez Črnilec – Primožovc, Konjeniško društvo Naklo

Konjeniško društvo Naklo je leta 2001, v počastitev 10. oblet-
nice samostojnosti Slovenije in občinskega praznika Občine 
Naklo, priredilo žetev po starih običajih.

Sodelovale so vse vasi naše občine, in sicer je imela vsaka vas 
svoj voz z vprego s kosci in žanjicami.  Prikazali smo žetev s 
srpi, kosami in z vprežno kosilnico. Ko je bilo žito pospravlje-
no v kozolec, smo s konjsko vprego preorali njivo in posadili 
jesenski posevek. Po opravljenem delu so pridne gospodinje 
pripravile požinko, ki je bila namenjena vsem, delavcem in 
udeležencem prireditve.

Marsikateri udeleženec se še danes rad spominja te prireditve, 
nekaterih aktivnih udeležencev žal ni več med nami, prav tako 
ni več nobenega od konjev, ki so sodelovali.

Prireditve, ki mladim in tudi vsem ostalim prikažejo način 
dela naših prednikov, so vedno požele veliko zanimanja, zato 

upam, da bomo, ko bodo ti korona časi minili, spet lahko pri-
pravili kakšno zanimivost, mogoče v znak veselja, da smo spet 
v normalnih in zdravih časih. ・

praznovanju jubilantov občine Naklo. Sodelovali smo tudi na 
praznovanju dveh okroglih obletnic. V mesecu septembru smo 
se v Kranju s plesom predstavili na Paradi učenja, ki jo vsako 
leto organizira njihova Ljudska univerza.

Obeležitev 25. letnice delovanja
November 2021 je bil za nas zelo pomemben mesec. V tem 
mesecu leta 1996 se je rodila naša Folklorna skupina DU Naklo. 
Letos namreč obeležujemo 25. letnico delovanja. Čeprav smo 
celo leto pridno delali in se pripravljali na praznovanje, bomo 
morali le-tega, zaradi znanih razmer, prestavili na mesec maj 
2022. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo vsem spon-
zorjem za sredstva namenjena našemu praznovanju in obljub-

ljamo, da jih bomo prihranili in maja 2022 porabili samo v ta 
namen.

Do konca leta nas čaka še veliko obveznosti, in sicer izvedba 
koledovanja na devetih lokacijah, nastop Rokovnjačev v DSO 
Naklo in nastop za Društvo paraplegikov Gorenjske.

Vabilo novim članom
Če si po srcu mlad in vesele narave te vabimo, da se nam 
pridružiš in nam pomagaš pri ohranjanju in oživljanju kul-
turne dediščine. Dobiš nas vsak torek ob 18. uri v Kulturnem 
domu Janeza Filipiča, ali na telefonski številki Tomaža (041 
698 328) in Veronike (040 757 410). Luštno nam bo!!! ・

društva

Zaplesali starostnikom v Naklem
Plesalci Konjeniškega kluba Naklo

V Domu starejših občanov v Naklem se vedno nekaj dogaja. 
Dvakrat so v oktobru in decembru stanovalcem dan z glasbo in 
plesom popestrili plesalci Konjeniškega kluba Naklo.

Plesni ritmi, tudi country, škornji in seveda posebno vzdušje je 
zavladalo v domu starostnikov, ko so vanj prikorakali plesalci, 
ki so del Konjeniškega kluba Naklo. Ker je časa za druženje 
vedno manj, ljudje pa postajamo odtujeni in osamljeni, plesal-
ci Konjeniškega kluba Naklo še naprej soustvarjamo skupne 
plesne zgodbe in z dobro voljo ter vero verjamemo v boljšo 
prihodnost. Četudi drugačno. Želimo si, da se v lokalni skup-
nosti, v kateri bivamo, tudi starostniki počutijo spoštovano. Da 
čim bolj brezskrbno uživajo zrela leta svojega življenja. Nekaj 
glasbe in plesnih točk je tako stanovalcem doma zagotovo 
pričaralo nasmeh na obrazih še v naslednji dan. Gre za naše 
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babice, dedke, mame in ate, generacije, od katerih smo se učili 
in naučili, kaj pomeni življenje. Najmanj, kar jim lahko damo, je, 
da jih opazimo in za njih poskrbimo.

Plesalci Konjeniškega kluba Naklo so različnih generacij, a dru-
ži jih isti cilj. Ples. 

»Ples je za nas zagotovo najboljše zdravilo za srce in dušo. Ples 
nam daje svobodo misli, svobodo gibanja in izražanja, gledal-
cu pa predvsem zadovoljstvo. Vedno znova se radi zavrtimo v 
dobri družbi in s svojo dobro voljo ob plesnih ritmih vsakdanjik 
spremenimo v drugačnega.« ・

društva

18. Pirčevi dnevi
Daca Perne, KD Tabor Podbrezje

Pirčevi dnevi se navadno dogajajo okoli 20. novembra, rojst-
nega dne Franca Ksaverja Pirca, a letos smo jih zaradi treh raz-
logov pripravili kar dva meseca prej. Dogodek smo zasnovali 
nekoliko v znamenju minule para olimpijade. V naše goste 
na literarni večer smo namreč povabili pisatelja Ivana Sivca. S 
svojo nedavno objavljeno knjigo Sedem zlomljenih vrtnic se je 
dotaknil sedmih zgodb ljudi, ki jih je zaznamovala usoda. Po 
besedah pisatelja so to »zgodbe grenkih usod s toplimi žarki 
svetlobe«. Med njimi je tudi zgodba našega Darka Đurića, ki 
je bil gost večera. Tako se je zgodil preplet navdihujočih me-
lodij in pesmi z vsebinsko bogatimi pogovori. Škoda le, da so 
obiskovalce med drugim redčili tudi PCT pogoji. K sreči smo 
dogodek posneli in na voljo je za ogled.

Po pozdravnem nagovoru podpredsednika Milana Debeljaka 
je med drugimi župana, župnika in nastopajoče pozdravil vod-
ja projekta in voditelj večera Jožef Perne. Z vodjo Tamburaš-
kega orkestra Folklornega društva Kranj Damirjem Zajcem sta 
mnogo let gulila iste službene klopi in kaj hitro smo na prošnjo 
za nastop dobili privolitev. Že po vajah pred začetkom smo ve-
deli, da se nam obeta pravi koncert, ne le glasbeni vložki med 
zanimivim pogovorom med najbolj plodovitim slovenskim pi-
sateljem, našim Darkom in voditeljem.

Pirčeve dneve je že leta 2002 začel pripravljati Stane Mihelič 
(bil je med gledalci) na pobudo našega takratnega župnika 
msg. Janeza Riharja. Spomnili smo se zgodovine od prvih Pir-
čevih dnevov do današnjih osemnajstih. Koliko priprav je bilo 
vmes, napisanih scenarijev, izdanega gradiva, pregledanih ar-
hivov. Vse samo zato, da ne bi pozabili na bogato podbreško 
kulturno dediščino, ki je temelj in ponos naše prihodnosti.

Sledil je prvi del koncerta Tamburaškega orkestra, ko so med 
drugimi izvedli pesmi Angelček, Murke in Mlinarco s pevcem 

Lenartom Sušnikom. Dodobra so nam ogreli dlani, srca pa na-
polnili s pozitivnimi vibracijami. Izvedeli smo, da je tamburi-
ca več kot 5.000 let star instrument in ima v Sloveniji več kot 
130-letno tradicijo.

Pisatelja Ivana Sivca z okoli 160 napisanimi knjigami verjetno 
vsi že dobro poznamo, a vsi ne vemo, da bi njegove knjige 
v vseh nakladah dosegle višino 6.600 metrov, da je imel od 
leta 1987 že več kot 1.100 literarnih nastopov na skoraj vseh 
celinah, celo na Aljaski. Piše več različnih literarnih žanrov: zgo-
dovinske romane in povesti, biografske romane, zbirko za mla-
dino Srečna družina, socialno-psihološke romane, pustolovske 
romane, potopise, knjige s športno tematiko, kmečke povesti 
in romane, knjige o glasbi, spominsko prozo, humorne pripo-
vedi, slikanice za najmlajše, knjige za mlajše bralce, izhaja pa 
tudi zbirka njegovih uspešnic Večno zelene. Bogata, nagrajena 
in široka je življenjska pot našega gosta, pisatelja in prijetnega 
sogovornika, ki je napisal knjigo z naslovom Sedem zlomlje-
nih vrtnic. Na kratko nam je predstavil vseh sedem junakov, 
katerih zgodbe je prenesel v to knjigo, in v njej ima posebno 
mesto tudi naš Darko Đurič. Vse pa govorijo o težki prelomnici 
v življenju sedmerice, ki jo je znala obrniti v novo, bogatejšo 

Povečana naslovnica knjige med pokončnimi vrtnicami
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pot. Lahko so nam vzor, posebej takrat, ko jadikujemo zara-
di nepomembnih stvari. So junaki našega časa, ki prestavljajo 
meje mogočega.

Knjigo Sedem zlomljenih vrtnic in s podpisom avtorja smo lah-
ko ob koncu večera tudi kupili.

društva

Pisatelj Ivan Sivec in Darko Đurić

Življenjsko pot našega Darka, para olimpijca in prijetnega so-
govornika, ki ga ljubijo mediji vseh vrst, ker je spoštljiv, pa-
meten, prijeten in prijazen sogovornik, zanesljivo vsi dobro 
poznate in veste, da sta mu topel dom ponudila Veronika in 
Milan Debeljak, ki ju kliče mami in ati. Bila sta z njim in z nami 
ta večer in priložnost je bila za besedo HVALA. Darko pa zdaj 
po zaključku svoje športne kariere ostaja zvest športu, a na 
drugačen način. Ne dvomimo, da mu bo tudi to uspelo. 

Z drugim delom koncerta Tamburaškega orkestra Folklornega 
društva Kranj, ki šteje dvajset članov in so z narodno in popu-
larno glasbo nastopali so že po vsej Sloveniji in tudi tujini, smo 
zaključili nadvse prijete večer.  Našim nastopajočim smo se od-
dolžili z monografijami Ivane Kobilca s posvetili. Pisatelju, ki je 
osebno dobro poznal našo Mimi Malenšek in mu je naročila, 
naj nadaljuje njeno delo na področju biografskih romanov, pa 
tudi z njeno monografijo z naslovom V vročem soncu vonj pe-
lina. Tudi monografija Podbreška znamenja vere in kulture ga 
je presenetila.

Tamburaški orkester Folklornega društva Kranj in trije  
sogovorniki

»Knjiga ni samo okras police, temveč je lahko slajša od 
vsake potice.«
»Če ne bomo brali, nas bo pobralo.« (T. Pavček) ・

Prireditev je zasnoval in vodil Jožef Perne

Majhne folklorne želje za upanje in radost v 
novem letu 
mag. Špela Eržen, FS Podkuca

Želja mladih foklornikov – plesalcev, pevcev, godcev in men-
torjev je, da bi lahko s folklorno dejavnostjo čim prej lahko 
vadili in se pripravljali na nastope, se predstavili domači publiki 
in jih razveseljevali.  

Folklorna dejavnost po obdobju delovanja preko spletnih oro-
dij, trenutno deluje v nekoliko okrnjenih (prilagojenih) oblikah 
v živo. Mentorji se trudijo in na različne načine poskušajo mo-
tivirati mlade, da bi se otroške, mladinska in odrasla folklorna 

skupina ohranile. Mladi godci, ki so igrali kar preko zooma, so 
v zadnjih tednih pridno vadili in imeli nekaj nastopov. Posneli 
so nekaj viž za predvideni spletni koncert. Flavtistki Manca Faj-
diga in Ana Šavs, klarinetist Matic Vrtač, violinistke Laura Falle, 
Eva Eržen in Hana Šavs ter ritem »sekcija« Žan Eržen in Tadej 
Falle trenutno igrajo v ljudskem orkestru FS Podkuca pod men-
torstvom Klemena Bojanoviča ter vztrajno ustvarjajo ljudsko 
glasbo na drugačen mladim zanimivejši način.
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Folklorna dejavnost je tkanje vezi, tako s preteklostjo kot se-
danjostjo, spoznavanje svojih korenin, svojega kraja, zavedanja 
in pripadanja narodu ter nenazadnje tudi aktivno preživljanje 
prostega časa. V prihodnje želimo s svojimi nastopi prinašati 
veselje med gledalce, obujati spomine na otroštvo in predstav-
ljati kostumsko podobo iz obdobja začetka 20. stoletja.

Vsak gib plesalca dodatno oživi in pritegne k plesu ob dobri 
glasbeni spremljavi. Godci Žan Eržen, Laura Falle, Primož Gni-
dovec, Bojan Batič, Žiga Brezavšček in Sara Žnidar na svojih 
instrumentih pričarajo dobro plesno glasbo, ki plesalce povabi 
k plesu. Vsi včasih potrebujemo dodatne spodbude, nasvet, 

prijazen pogled ali le topel nasmeh. Zato če pomisliš, da bi 
odnehal … se spomni … koliko volje si potreboval, da si prišel 
do sem, kjer si zdaj. 

Vsi folklorniki se zahvaljujemo Občini Naklo in OŠ Naklo, ker 
nas vsa ta leta podpirajo in nam po svojih močeh pomagajo, 
da lahko delujemo v okviru OŠ Naklo in KD Dobrava Naklo.

Folklorna skupina Podkuca vsem občankam in občanom obči-
ne Naklo želi veliko zdravja, veselja in miru v prihajajočih praz-
ničnih dneh. ・

Izdelava voščilnic in venčkov v adventnem času

društva

370. obletnica rojstva znamenitega  
dr. Gregorja Voglarja in vseslovensko Jurčičevo leto 
Damijan Janežič, Alojzija Murn, Kulturno umetniško društvo LIK Naklo 

Vlada Republike Slovenije je letošnje leto razglasila za leto Jo-
sipa Jurčiča, pred 140 leti umrlega pisatelja, pesnika in časni-
karja, ki je bil tudi ena od osrednjih kulturnih in političnih oseb 
druge polovice 19. stoletja.  

Zapisano je bilo, da bo »razglasitev Jurčičevega leta lahko 
spodbudila drzno in ustvarjalno zasnovo programskih politik, 
programov in projektov v letu 2021, od področja založništva, 
knjižničarstva, gledališč, muzejev, do raziskovalnega in izobra-
ževalnega področja.« To se je seveda zgodilo tudi v Naklem, 
še toliko bolj zato, ker je znano, da se je Josip Jurčič lotil dalj-
še povesti z naslovom Dr. Karbonarius, objavljene v njegovih 
Zbranih delih.

Ker v letu 2021 obeležujemo tudi 370. obletnico v Naklem ro-
jenega znamenitega dr. Gregorja Voglarja s plemiškim latin-
skim imenom Dr. Gregorius Carbonarius de Biseneg, smo se 
v Kulturno umetniškem društvu LIK Naklo obeh velikih mož 
spomnili že meseca maja v vseslovenskem Tednu ljubiteljske 
kulture. V tem času je Zveza slepih in slabovidnih Slovenije pri 
Vili Toma Zupana na Okroglem pripravila kulturni dogodek, 
na katerem je sodelovalo tudi Društvo LIK Naklo. Ponudila se 
nam je enkratna priložnost povezati Jurčičevo leto z okroglo 
obletnico rojstva našega znamenitega rojaka. Našli smo jo v 
omenjeni Jurčičevi povesti Doktor Karbonarius, kar kaže na to, 
da je bil doktor Gregor Voglar s svojo izjemno življenjsko potjo 

zanimiv tudi pisatelju Jurčiču. Odlomek iz povesti je doživeto 
interpretirala Milenka Jekovec, na klaviaturah pa jo je spremljal 
znani glasbenik in vsestranski umetnik Lado Jakša, kar je še 
povečalo čarobnost dogodka.

Milenka Jekovec je ob glasbeni spremljavi Lada Jakše  
doživeto interpretirala odlomek iz Jurčičeve povesti  
Doktor Karbonarius. Foto: A. Murn 

Sledila je popoldanska čajanka, na kateri sta bila postrežena 
čaj dr. Voglarja in povsod pohvaljeni naklanski žepki s poseb-
nim pikantnim polnilom z dodanimi koščki kranjske klobase in 
medom.
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Dr. Gregor Voglar
Za našo občino in za Slovence je dr. Voglar zelo po-
membna osebnost. Leta 1651 na Gregorjevo – 12. marca 
– je bil rojen v Naklem, kjer se po njem imenuje ulica. 
Po odhodu na študij v tujino je bil kot doktor filozofije 
in doktor medicine najprej v času hudih napadov kuge 
uspešen zdravnik v Pliberku in Radgoni. Nato je kar  
26 let služboval na moskovskem carskem dvoru kot oseb-
ni zdravnik Petra I. Velikega. Po vrnitvi iz Moskve v svoje 
domače kraje se je z velikim darom v oporoki spomnil 
svojega Naklega. Od leta 2002 ima v središču Nakla svoj 
spomenik. Na žalost se o njem v desetletjih po 2. svetovni 
vojni ni imel tolišne pozornosti, kot bi si zaslužil. V zad-
njem času je to drugače, prišlo je do novih odkritij, tudi 
po zaslugi odpiranja Rusije in njenih arhivov. 

Tako dr. Sabine Dumschat v svojem obširnem, 750 strani ob-
sežnem doktorskem delu o medicinskih strokovnjakih v nek-
danji carski Moskvi iz leta 2006 (knjigo ima tudi naše društvo), 
veliko omenja našega dr. Voglarja. O dr. Voglarju je pred dve-
ma letoma izšla tudi knjiga v slovenščini z naslovom Doktor 
Gregor Voglar, zdravnik na dvoru ruskega carja Petra I. Velike-
ga. Urednik in glavni avtor je dr. Jurij Kurillo. Za nas Naklance 
nadvse zanimivo knjigo se še vedno da kupiti v Gorenjskem 
glasu (tam, kjer plačujemo naročnino na časopis), lahko pa tudi 
neposredno pri dr. Kurillu s klicem na njegov domači telefon. 
Naj omenimo tudi, da je leta 2017 naše društvo, na podlagi 
vztrajnega prizadevanja predsednice, uspelo spodobno obe-
ležiti takratno 300-letnico Voglarjeve smrti. Organiziralo je ka-
kovostno in prav za to priložnost pripravljeno razstavo prav v 
Naklem, v Pavlinovi galeriji. Avtor vsebine in oblikovanja pri-
kazanega gradiva je bil Peter Kuhar. Gradivo z naše razstave je 
lani Občina Naklo pokazala Ruskemu centru znanosti in kultu-
re, ki je bil zainteresiran za dr. Voglarja. 

Letošnja 370. obletnica Voglarjevega rojstva je bila za KUD LIK 
Naklo nov izziv. Treba je bilo namreč ustvariti nekaj novega in 
ne ponavljati že videnega. Glede na uspešne postavitve serije 
treh naših igranih predstav Cesar in kranjska klobasa, smo se 
tokrat odločili, da bo letos igrana predstava vsebinsko povsem 
drugačna – posvečena bo Voglarjevi obletnici. Predsednica je 
na podlagi svojega dotedanjega poznavanja zgodovinskih dej-
stev in potrebnega proučevanja novih virov napisala zgodbo in 
scenarij. Po njem je bila 2. julija pred več kot sto obiskovalci, 
zbranimi pred Gostiščem Pr’ Kovač, vredno cesarja, uprizorjena 
dvajset minut trajajoča igra Vrnitev dr. Voglarja iz Rusije. Za 
odlično odigrano predstavo se moramo zahvaliti Žigi Konjarju 
v vlogi že ostarelega dr. Voglarja, Ivanu Kropivniku kot vaške-
mu kovaču in Voglarjevemu prijatelju iz mladosti, prof. Metodi 
Šmigoc kot kovačevi ženi in Janezu Markiču kot kovaškemu 
pomočniku, Katji Marinšek pa za zvočni učinek. Gostišču Pr’ 
Kovač, vredno cesarja, smo hvaležni tudi, ker je omogočilo jav-
no predstavitev in pokušino Čaja dr.Voglarja. Zahvala gre tudi 
Restavratorstvu Bertoncelj, Kovaštvu Peric in Mizarstvu Zadni-
kar. Čez nekaj dni smo igro ponovili v Radovljici, o čemer je 
članek objavil Gorenjski Glas.

Za Naklo je bila počastitev te letošnje obletnice zelo pomem-
ben dogodek. Ne samo v kulturnem pogledu, ampak precej 
več. Dobro bi bilo, če bi se predstave udeležil kak predstavnik 

Občine. V Naklem cenimo to, kar imamo in na tej podlagi je 
treba konkretneje izgrajevati krajevno identiteto, preko tega 
pa prepoznavnost oz. ugled navzven. Navsezadnje želimo kot 
kraj več od turizma, ta pa potrebuje tudi vsebino in zanimive 
zgodbe, kar nam vseskozi razlagajo turistični strokovnjaki. Za 
to je potrebno znanje in trud, a tudi primerna podpora. 

Josip Jurčič
Slovenski pisatelj in prvi romanopisec Josip Jurčič se je 
rodil 4. marca 1844 na Muljavi kot sin revnih kmečkih 
staršev. V otroštvu je poslušal zgodbe svojega deda, ki ga 
je navdušil za literaturo. Na Dunaju je študiral slavistiko 
in klasično filologijo, vendar študija zaradi pomanjkanja 
denarja ni dokončal. Pri časniku Slovenski narod je dobil 
službo in kasneje postal glavni njegov urednik. Ob Franu 
Levstiku je postal osrednja osebnost v slovenskem poli-
tičnem in kulturnem življenju. Umrl je zaradi jetike leta 
1881 v Ljubljani. 

Josip Jurčič je bil eden izmed prvih slovenskih pripovednikov 
in realističnih pisateljev. V slovensko literaturo je uvedel nove 
pripovedne oblike: črtice, pripovedke, povesti in romane. Leta 
1866 je izšel Deseti brat, prvi slovenski roman, deset let kasne-
je pa dramsko delo Tugomer, ki velja za prvo slovensko trage-
dijo. Tematika Jurčičevih del so nevsakdanji dogodki in ljudski 
posebneži. V svoja dela je vpletal kmečke značaje in slovensko 
narodno vprašanje.

Viri: 
 - Internet: https://www.gov.si/novice/2020-07-03-razglasitev-le-
ta-2021-za-leto-josipa-jurcica/(4. december 2021)

 - Grafenauer, Ivan. Jurčič, Josip (1844–1881). Slovenska biografija. Slov-
enska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center 
SAZU, 2013. 

 - Drnovšek, Marjan. Nakljanec Gregor Voglar (1651–1717). Zdravnik v 
Rusiji. Občina Naklo, 2002. ・

Gosposko oblečeni doktor Voglar, kovač in kovačev pomoč-
nik pred kovačijo v Naklem. Foto: D. Janežič

Dr. Voglar v Naklem obišče kovača, svojega prijatelja iz 
otroštva. Foto: D. Janežič

društva
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društva

Jesen v Kinološkem društvu Naklo
Živa Broder, foto: Iztok Kveder

V jesensko obdobje smo v KD Naklo vstopili z dokaj mešani-
mi občutki, saj glede na epidemiološko situacijo nismo vedeli, 
kako bo potekalo. Končalo se je, lahko rečemo, po najboljšem 
možnem scenariju, saj smo uspešno izvedli vse tečaje.

Malo šolo je obiskovalo 36 tečajnikov. Tečajniki so na zaključ-
nem preizkusu morali pokazati nekaj osnovnih povelj: sedi, 
prostor, osnovni položaj s pozornostjo, preskok čez oviro, 
odpoklic in igro. Vsi tečajniki so preizkus uspešno opravili in 
pridobili društvene diplome. Ta osnovna znanja so nujna za 
prijetno sobivanje človeka in psa v urbanem okolju. V osnov-
no šolanje (po programu IPS-A in IPS B-BH) je bilo vključe-
nih 15 tečajnikov, 4 vodniki s svojimi psi pa so se šolali po 
individualnem programu. Naučili so se, kaj je osnovni položaj, 
pravilnega vodenja psa na povodcu, ustavljanje z usedanjem 
psa v osnovni položaj, pravilnih obratov na mestu in v gibanju, 
prostor oziroma uleganje psa, sedi v gibanju, prostor v gibanju 
z odpoklicem ter vaje srečevanja z rokovanjem. 

V soboto, 27. novembra 2021 smo organizirali in uspešno 
izpeljali izpite za program osnovnega šolanja, ki so potekali 
pod budnim očesom Vojka Kosma, sodnika KZS. Po programu  
IPS-A so izpit opravljali 3 tečajniki, po programu IPS-B-BH pa 
je izpit opravljalo 7 tečajnikov. 

Nekaj tečajnikov se je odločilo tudi za agility, in sicer so začet-
ni tečaj obiskovali 4 tečajniki, 2 pa nadaljevalnega, vsi pa so 
svoje šolanje zaključili v soboto, 20. novembra. Oba tečaja sta 
obsegala 20 ur učenja na društvenem poligonu. Zaključna ura 
je bila namenjena praktičnemu preizkusu, ki so ga vsi tečajniki 
opravili z odliko, k čemur je pripomoglo tudi lepo sončno in 
toplo vreme tega dne.

Upamo, da bo čim več tečajnikov svoje znanje nadgrajevalo 
v našem društvu in da se bodo morda kdaj preizkusili tudi na 
različnih tekmovanjih, kjer tudi sicer naši člani posegajo po 
najvišjih mestih. 

V začetku septembra je v Mirnu potekalo državno prvenstvo 
šolanih psov CACT Slovenije. Ekipa IGP KD Naklo se je tekmo-
vanja po programi IGP-3 udeležila s psom Buš Buš (Tibsy Tore’s 
Working Dogs) z vodnico Mojco Varšek in trenerjem Tomažem 
Bartolom. Kljub zelo vročemu vremenu jim je uspelo doseči 
cilj, za katerega so trenirali celo leto: pokal državnega prvaka 
po programu FCI IGP III (A: 97, B: 91, C: 93). Buško je na tek-
movanju osvojil tudi pokal za najboljšo sled in pokal za prvaka 
belgijskih ovčarjev. Sezono tekmovanj se je zaključila oktobra 
na izbirnem tekmovanju za svetovno prvenstvo FMBB na re-
gijskemu tekmovanju KD Slovenska Bistrica. Buš Buš je doka-
zal, da je letos nepremagljiv. Po programu FCI IGP3 je dosegel  
1. mesto (A 97 najboljša sled, B 97 najboljša poslušnost, C 94) 
in s tem uvrstitev v državno reprezentanco FMBB 2022.

Prav tako v septembru pa sta Ivo Janez Pirnar in Tayo nasto-
pil na agility tekmovanju v Zrečah. Organizatorji so kljub vsem 
sitnostim, ki jih povzroča covid, zbrali pogum in organizirali 
lepo dvodnevno tekmovanje. V čudovitem jesenskem vreme-

nu in na lepi zelenici stadiona NK Zreče se je v soboto zbralo 
rekordnih 129 tekmovalcev, v nedeljo, ko je bilo t.i. tekmova-
nje 4fun, pa nekoliko manj. Ivo Janez in Taya sta se odrezala 
odlično. Od štirih tekov sta s Tayo izdelala vse, dva celo brez 
napake, s čimer sta dvakrat osvojila 2. mesto.

Iskrene čestitke vsem našim tekmovalcem in tudi tečajni-
kom, ki so začeli v lepem sončnem vremenu in vztrajali vse 
do konca ter izpite uspešno opravljali v snegu. Da so bili 
tečaji izvedeni, pa ne le izvedeni, zelo uspešno izvedeni, 
pa gredo čestitke in posebna zahvala našim inštruktorjem: 
Sebastjanu Jenku, Pavlu Bukovšaku, Nataši Babnik, Nežki 
Balantič in Ivu Janezu Pirnarju.

V upanju na zdravo in čim bolj mirno leto 2022 člani KD Naklo 
vsem bralcem glasila voščimo vesele praznike in vse dobro v 
prihajajočem letu! ・
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Napoved koledovanj 2021–2022
Folklorna skupina DU Naklo

Danes po vseh krajih zemlje,
nekaj nov´ga se godi.

Sivi starček slovo jemlje, 
mlado dete se rodi.

S tem in drugimi starimi koledniškimi napevi smo vas že in 
vas še bomo koledniki Folklorne skupine Društva upokojencev 
Naklo pospremili v preostanek decembrskih dni in v novo leto 
2022. 

26. 12.2021 nedelja KS Struževo   ob 18. uri

08. 01. 2022 sobota Pri Krivi jelki - Duplje ob 19. uri

Starejši so veseli pomoči
Jože Košnjek

Mreži za starejše, projektu Evropskega socialnega sklada, se 
je marca letos pridružila tudi občina Naklo. Prve izkušnje so 
dobre. 

Od oktobra leta 2019 poteka v nekaterih slovenskih občinah, 
med katerimi je tudi Tržič, projekt Mreža za starejše, ki ga sofi-
nancirata Republika Slovenija in Evropski socialni sklad. Poleg 
Doma starejših sta v Tržiču v mrežo vključena tudi Zdravstveni 
dom in Lekarna Deteljica. Marca se je v mrežo vključila tudi 
Občina Naklo s skupino v projektu Starejši za starejše v okviru 
Društva upokojencev Naklo, kar je nadgradnja njenega obi-
čajnega delovanja. Čisto normalno je, da do novosti običajno 
vlada med ljudmi, še posebej med starejšimi, nezaupanje, ki 
postopoma plahni, kar se dogaja tudi z Mrežo za starejše. 

Magda Slapar (levo) in Bojana Hočevar – Posavec, sodelavki 
v projektu Mreža za starejše.

Sivi starček, staro leto,
v jamo večnosti beži.

Mlado dete, novo leto,
pa med nami oživi.

Vljudno vabljeni! ・
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Bojana Hočevar Posavec, Kamničanka, zaposlena v Domu Sta-
rejših Petra Uzarja v Tržiču, kjer je sedež mreže, in Magda Sla-
par, koordinatorka skupine Starejši za starejše pri Društvu upo-
kojencev Naklo sta v pogovoru konec novembra povedali, da 
bo škoda, ker bo konec junija prihodnje leto projekt končan. 
Prizadevali si bodo za podaljšanje, saj je ekipa 24 sodelavcev 
in strokovnjakov za posamezna področja zelo uigrana, naklo-
njeni sta ji vodstvi obeh občin, pa tudi starejši tako pomoč 
sprejemajo kot dodatno zagotovilo za njihovo varnejšo in pri-
jetnejšo starost.

Do pomoči so upravičeni vsi, ki imajo stalno ali začasno bivališ-
če v občinah Tržič in Naklo. Vstopno informacijska točka je 
v prostorih Zavoda za zdravstveno zavarovanje v podhodu 
Zdravstvenega doma Tržič na Blejski cesti 10, kjer pooblašče-
ni strokovni delavci ocenijo, ali je prosilec upravičen do pomo-
či, z ugotovitvami pa seznanijo tudi izbrane zdravnike prosilcev 
in socialne službe. Prosilci pogosto ne vedo, do katerih pravic 
in dodatkov so še upravičeni. S skupnim delom tako nasta-
ne načrt pomoči na domu prosilca. Na vprašanje, kako poteka 
pomoč v pogojih epidemije, sogovornici odgovarjata, da nor-
malno, seveda ob strogem upoštevanju varnostnih pravil. ・

Mreža avtomatskih elektronskih  
defibrilatorjev v naši občini in tečaji oživljanja
Jožef Perne

V Rotary klubu Tržič Naklo smo že prvo leto po ustanovitvi 
zastavili program DAN ZA ŽIVLJENJE. Cilj je bil v doglednem 
času opremiti občini Tržič in Naklo z mrežo avtomatskih elek-
tronskih defibrilatorjev (AED), ki bi bili v kar najkrajšem času 
dostopni občanom, ki pomagajo bolniku pri zastoju srca. Po-
leg donacije ali pomoči pri nakupu AED pa smo vedno izvedli 
tudi tečaj oživljanja. Do sedaj smo v obeh občinah donirali že 
petnajst avtomatskih defibrilatorjev in izvajali tečaje oživljanja. 

Pri srčnem zastoju šteje vsaka minuta! Že v treh do petih minu-
tah po srčnem zastoju začnejo odmirati možganske celice, čas 
do prihoda reševalcev na kraj dogodka pa je običajno mnogo 
daljši. Pravilna masaža in stisi prsnega koša pri bolniku v prvih 
minutah omogočijo minimalni pretok krvi po žilah in kar je naj-
pomembnejše, s tem dovedejo prepotrebni kisik v možgane.  
Zastoj srca, ki se zgodi izven bolnišničnega okolja, je med naj-
pogostejšimi vzroki smrti. Preživi le vsak deseti bolnik. Dejstvo 
pa je, da se srčni zastoji pogosto zgodijo doma, v službi ali na 
igrišču, med prijatelji, sodelavci, sosedi. Če bi očividci nemudo-
ma pričeli s postopki oživljanja še pred prihodom reševalcev, 
bi lahko rešili veliko življenj. Še tako napredna služba nujne 
medicinske pomoči ne more nadomestiti očividcev, ki ukrepa-
jo v prvih petih minutah.

Štirje enostavni koraki za oživljanje, ki lahko rešijo življenje:

1. korak: Prepoznavanje znakov srčnega zastoja (oseba, ki 
ne kaže znakov življenja – se ne odziva na klic in dotik ter 
ne diha)

2. korak: Klic na 112

3. korak: Stisi prsnega koša

4. korak: Uporaba AED 

Pomembno je, da vsi znamo pomagati. In sploh ni težko, saj 
se tega lahko naučijo tudi otroci! Otroci od petega do osmega 
leta lahko pomagajo tako, da prepoznajo znake srčnega zasto-
ja in pokličejo na številko 112. Otroci med devetim in 12. letom 
lahko že izvajajo stise prsnega koša, od 12. leta dalje pa lahko 

tudi že uporabljajo defibrilator. Torej je dobrodošlo in nujno 
usposabljanje v šolah, že v osnovnih še bolj pa v srednjih.

Mreža AED v naši občini je že kar zadovoljiva. Opremljeni so 
vsi gasilski domovi, nameščen je tudi ob vhodu v Biotehniški 
center Naklo. Oddaljen zaselek Gobovce ima v bližini AED na 
gasilskem domu Podnart. Občani Zadrage pa lahko uporabijo 
AED pri Trgovini Markič v Žiganji vasi. Vsi so javno dostopni  
24 ur na dan. 

V Rotary klubu smo se odločili za izvajanje obnovitvenih teča-
jev oživljanja in to za najširšo populacijo. Poseben poudarek 
bomo dali šolam in usposabljanju otrok. S tem bomo vplivali 
na prepoznavo znakov srčnega zastoja, večjo pripravljenost 
za oživljanje sočloveka, zmanjševanje strahu, da bi med oživ-
ljanjem prišlo do dodatne poškodbe in predvsem na pravilno 
uporabo avtomatskega defibrilatorja.

Mreža AED v naši občini
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8. novembra smo skupaj z Biotehniškim centrom Naklo v nji-
hovih prostorih izvedli tečaj za četrte letnike gimnazijskega 
in srednješolskega programa. V njihovi športni dvorani smo 
ob spoštovanju ukrepov za zajezitev širjenja covid-19 več kot 
sto učencem obnovili, oziroma nekaterim prvič podali znanje, 
kako lahko pomagajo oživljati ob zastoju srca.

Na predlog vodstva šole naj bi ta akcija postala tradicionalna. 
Dijaki, ki bodo končali šolanje, bi bili tako opremljeni z dodat-
nim znanjem. Morda se bo komu kdaj ponudila prilika rešiti 
življenje svojemu najbližjemu. To pa je neprecenljivo. ・

Dijaki so pozorno prisluhnili demonstratorju in tudi sami 
vadili oživljanje

lokalna skupnost

Program SVIT v Občini Naklo
Zala Marn, dipl. med. sestra in prim. Alenka Hafner, dr. med., spec. jav. zdravja

Program Svit je državni program presejanja in zgodnjega od-
krivanja predrakavih sprememb ter raka na debelem črevesu 
in danki (RDČD). S tem programom zmanjšujemo število na 
novo zbolelih oziroma raka odkrivamo v zgodnejših stadijih, 
kar bolniku omogoči lažje in učinkovitejše spopadanje z bo-
leznijo ter posledično izboljša kakovost njegovega življenja. 
V Sloveniji poteka od leta 2009, v program pa so povabljeni 
moški in ženske, stari od 50 do 74 let.

Sodelovanje v programu Svit vsekakor koristi vsakemu posa-
mezniku, ob doseganju ciljne 70 % odzivnosti pa kaže tudi po-
pulacijske rezultate, vpliva na padec obolevnosti in umrljivosti 
tako na nacionalni kot regijski in tudi lokalni ravni. 

Medtem, ko je bila v prvem polletju leta 2021 po odzivnosti 
gorenjska regija na prvem mestu v Sloveniji, pa je v Občini 
Naklo odzivnost znašala 67,6 %, kar je manj od gorenjskega 
(67,8 %) in več od slovenskega povprečja (63,9 %). Občina 
Naklo se je po odzivnosti med 18 gorenjskimi občinami uvrš-
čala na dvanajsto mesto. Odzivnost žensk (70,7 %) je bila 6,3 % 
višja od odzivnosti moških (64,4 %). 

Rak na debelem črevesu in danki je ena izmed redkih rakavih 
bolezni, ki jo je mogoče preprečiti s presejanjem.

Odzovite se povabilu, ko ga prejmete – lahko vam reši življenje.

Preberite več na https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/up-
loaded/rak_debelega_crevesa_in_danke_ter_program_svit_na_
gorenjskem_2_popravki_pr_1_stran.pdf. ・
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Po stole in korita pred gasilski dom
Jože Košnjek

Če kdo v Zgornjih Dupljah doma na »smajno« nedeljo zjutraj 
pogreši samokolnico, ki jo je pustil zunaj, ne pretirano težka 
cvetlična korita, stole in klopi ter predmete, ki so na dosegu 
roke, ve, kje jih bo našel. Tudi na letošnji sm'n oziroma bolj 
učeno žegnanje v čast zgornje-dupljanskega zaveznika sve-
tega Mihaela je bilo tako. Vrli fantini so ponoči s sobote na 
nedeljo na trato pred gasilski dom znosili kar nekaj predme-
tov. Jih je pa treba kar pohvaliti, saj so pokazali veliko smisla 
za urejanje prostora. Nekatere stvari bi človek kar pustil stati. 
Pohvalno pa je, da se zaradi takšnega vaškega običaja le redki 
še jezijo. Starejši vedo povedati, da je bilo v preteklosti smajnih 
norčij in nagajanja še več. ・

Lično urejena trata pred gasilskim domom, ki jo je posnela 
soseda preko ceste Magda Slapar.

Tradicionalni slovenski zajtrk
Janez Markič, predsednik ČD Naklo, foto: Arhiv ČD Naklo.

Pobudnik projekta Tradicionalni slovenski zajtrk so bili čebe-
larji in Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) se je odločila, da ga 
podpre. ČZS je pet let zapored organizirala vsem dobro poz-
nano dobrodelno izobraževalno akcijo En dan za zajtrk med 
slovenskih čebelarjev v slovenskih vrtcih, ki je bila izredno dob-
ro sprejeta v vrtcih in šolah. Akcija je bila namenjena predvsem 
izobraževanju in osveščanju otrok o pomenu čebel in čebeljih 
pridelkov.

Namen projekta je izobraževati, obveščati in osveščati šolajo-
čo se mladino in hkrati tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v 
okviru prehranjevalnih navad, o pomenu in prednostih lokalno 
pridelanih živil slovenskega izvora, o pomenu kmetijske de-
javnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske de-
javnosti in za širše okolje. In ne ne nazadnje o pravilnem rav-
nanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih, ter 
o racionalnem ravnanju z embalažo. Pomembno je tudi sploš-
no osveš čanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, 
vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Čebelarji smo prepričani, da je dobro, če bi čim več ljudi zaj-
trkovalo hrano iz lokalnega okolja in da se bi v šolah in vrtcih 
več govorilo o pomenu kmetijstva in čebelarstva, pomenu 
pravilne in zdrave prehrane, pomenu živilske industrije, po-
menu gibanja ter pomenu ohranjanja čistega okolja. Lokalna 
trajnost na oskrba s hrano predstavlja lokalno pridelavo, prede-
lavo in distribucijo trajnostno proizvedene hrane, ki je fizično 
in cenovno dostopna lokalnemu prebivalstvu in porabljena na 
lokalnih trgih – od njive do krožnika v lokalnem okolju.

Pri tem projektu nekako od leta 2000 stalno aktivno sodeluje-
mo in ga izvajamo tudi čebelarji ČD Naklo. Prvih 10 let je vsak 
čebelar ČD Naklo prispeval brezplačno en kozarec medu za 
vrtce in šole. ČZS je pripravljala tiskovino gradivo in zgibanke 
ter razna druga dodatna izobraževalna gradiva, čebelarji pa 
smo ta gradiva uporabljali in predstavljali pri svojih predstavit-
vah po vrtcih in šolah.

V preteklem letu so bili socialni stiki zaradi epidemije okrnje-
ni, zato smo sedaj čebelarji izkoristili priložnost, da njihovo  
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pomanjkanje nadoknadimo in predstavimo čebelarstvo po-
dobno kot pretekla leta z obiskom in sodelovanjem z vrtci in 
šolami. Tako smo letos razdelili nove zgibanke Čebelica moja 
prijateljica št. 15, ki jo izdaja Javna svetovalna služba v čebe-
larstvu (JSSČ). V petek, 9. novembra, smo sodelovali v sklopu 
Tradicionalnega slovenskega zajtrka, katerega rdeča nit sta 
letošnje leto domače sadje in zelenjava, kjer se je potrebno 
zavedati pomena čebel kot nenadomestljivih opraševalk. To 
smo v omenjenih ustanovah tudi stvarno predstavili, veliko za-
nimanja po predstavitvah pa je bilo tudi v domovih za starejše. 
Ta predstavitev pa ni bila edina. Ob drugih predstavitvah in čebelar-

skih dogodkih večkrat s ponosom predstavimo ČD Naklo, pohva-
limo Občino Naklo in s ponosom predstavimo povsod pohvaljene 
naklanske žepke, katerih značilnost je pikantno polnilo, ki so mu v 
skladu z okusi Nakla dodani koščki kranjske klobase in seveda med. 
Vsak rad pokusi tudi medene čebelice iz domačih dobrot. 

Ob tej priliki vam želim, naj v prihajajočem letu težave odidejo, tisoč 
skrbi naj se v medici stopi in iskrena voščila s predajo daril naj bodo 
s toplo roko, z medenimi uroki in srečo ob strani. Naj bo vse to v 
novo leto poslano s sončnim nasmehom, pomežikom z očmi ter 
naj medi si zaželimo vsi! ・

lokalna skupnost

Rotary klub Tržič Naklo, Lions klub golf Bled 
in Tržiški muzej prehiteli Miklavža
Jožef Perne

Advent je čas pričakovanja in novega upanja. Predstavljamo 
ga simbolno z vencem, okrašenim s štirimi svečami. Zače-
tek advent nega časa zaznamuje prva prižgana sveča na prvo 
advent no nedeljo.

Rotarijci in Lionsi v naši in tržiški občini začetek adventa vsako 
leto zaznamujemo na prav poseben način: z dobrodelno dražbo 

prazničnih slaščic v Tržiškem muzeju. Navkljub omejitvam zaradi 
korona krize ohranjamo tradicijo in nadaljujemo naše dobrodel-
no poslanstvo. Letos je potekala dražba že desetič. To pomeni, 
da se je krog gospodinj, ki pripravijo slaščice že zelo ustalil. Že 
tretje leto zapored sodelujejo tudi mojstrice podbreške potice. 
Ravno tako je stalen krog lionsov in rotarijcev, ki te slaščice od-
kupijo in s tem prispevajo k skupni donaciji. 

Na dražbi je najbolj cenjena Podbreška potica.Letos je bila dražba jubilejna.
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lokalna skupnost
Že drugo leto zapored smo naše srečanje in dražbo v Muzeju 
nadomestili z donacijami na daljavo. Potrebno je sicer nekaj več 
usklajevanja in prilagajanja, a z dobro voljo se da vse rešiti. In 
zbrali smo kar lepo vsoto, krepko čez štiri tisoč evrov. 

In komu smo letos namenili zbrana sredstva?  Največ pobud 
je prišlo iz tržiških osnovnih šol in Društev upokojencev Tržič in 
Naklo.  Denar bo tako namenjen petčlanski družini, kjer je oče 
izgubil službo, mati pa zaradi zdravstvenih težav ni bila nikoli 
zaposlena. Rabijo finančno pomoč za poplačilo dolgov. Poma-
gali smo tudi dvema sestricama, ki hodita v osnovno šolo, za 
plačilo ene od izvenšolskih dejavnosti, ker finančne razmere v 
družini tega ne omogočajo. Tudi učenki v osnovni šoli, ki izhaja 
iz tričlanske družine, ki živi v zelo skromnih razmerah, bo name-

njena donacija za nakup računalnika. Del sredstev bo namenje-
nih za nakup treh stolov in miz za osnovno šolo, ki so prilagojeni 
za otroke z ADHD (motnja pozornosti s hiperaktivnostjo). Pre-
cejšen del sredstev pa smo namenili za nakup trgovinskih bonov 
za projekt Starejši za starejše pri DU Tržič in DU Naklo.

Dobrodelna dražba slaščic vsako leto v prvem adventnem tednu 
združi dobro misleče ljudi. Dražba je postala že tradicija in upa-
mo, da bo naslednje leto zopet potekala v živo v Muzeju. Poleg 
dobrodelnosti je pomembno tudi druženje in širjenje dobre vo-
lje in to zadnji dve leti pogrešamo.

December je čas obdarovanj. Tudi letos smo prehiteli Svetega 
Miklavža. Lepo je dobiti, a še lepše podariti. ・

Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev
Janez Markič, predsednik ČD Naklo, foto: Arhiv ČD Naklo.

V petek, 22. oktobra 2021, je bil v Naklem Dan odprtih vrat 
slovenskih čebelarjev. Čebelarska zveza Slovenije in Javna sve-
tovalna služba v čebelarstvu skupaj s čebelarskimi društvi po 
Sloveniji organizirajo Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev že 
vrsto let. Pretekla leta so se na svojih domovih predstavlja-
li le nekateri posamezni čebelarji ČD Naklo, letos pa smo se 
v društvu odločili, da se predstavimo tudi skupaj na javnem 
prostoru. 

Zaradi korone se je datum večkrat prestavil, zato predstavitev 
ni potekala, tudi lokacijsko ne, po prvotnih načrtih, nagajalo je 
tudi vreme. Tokratni dogodek Dan odprtih vrat se je letos odvil 

v petek, 22. oktobra. Odzvalo se je preko 20 čebelarskih društ-
vih iz vse Slovenije, od gorenjskih društev pa se je predstavilo 
samo naše ČD Naklo. 

Namen teh predstavitev je izobraževanje ter informiranje 
sploš ne javnosti o pomenu čebel in seveda tudi posredno če-
belarstva. Predvsem želimo na ta dan lokalnim šolam, vrtcem 
in drugim interesnim združenjem ter širši javnosti predstaviti 
čebelarsko dejavnost, prikazati postopke pridobivanja medu, 
ki so marsikomu še vedno neznanka. Ljudem se želi povedati, 
da so čebelji pridelki popolnoma naravno živilo, saj jim čebe-
larji v postopkih pridelave ničesar ne dodajajo, niti ne odvze-
majo. Poudari se pomen kranjske čebele kot pomembne opra-
ševalke v kmetijstvu in tako posredno veliko pripomore pri 
pridobivanju hrane.

Čebelarji obiskovalcem predstavijo čebeljo družino, njeno bi-
vališče, člane čebelje družine, satje, kje čebele skladiščijo med, 
cvetni prah, propolis, čebelarske pripomočke in čebelarjeva 
opravila. Poudarjamo pomen sajenja medovitih rastlin, glavne 
paše na posameznem območju in aktivnosti, s katerimi lah-
ko vsak posameznik pripomore k ohranitvi čebel. Naša kranj-
ska sivka je čebela, ki pomaga nam čebelarjem, na podlagi  
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zadostnega opraševanja različnih rastlin v okolici, pa je pomemb-
na za lokalno samooskrbo in preskrbo drugih ljudi s prehrano.

Obisk in nabava pridelkov oz. čebelarskih izdelkov ob dnevu 
odprtih vrat slovenskih čebelarjev je podpora čebelarjem pri 
njihovem prizadevanju ohranitve čebelarstva in samooskrbe.

Kar lepo število čebelarski društev je svoje delo in pomen če-
bel za naravo že predstavilo tekom čebelarskega leta, neka-
tera tudi s pomočjo paviljona Medena zgodba. Naše lokalno 
čebelarsko društvo Naklo se je letos želelo predstaviti širše, 
vendar nam je trenutna situacija letos omogočila izvedbo tega 
dogodka le lokalno, in sicer pred Domom Janeza Filipiča in v 
sodelovanju s KUD LIK Naklo. Veseli smo bili vsakega mimo-
idočega, ki ga je čebelarstvo zanimalo, nekaj utrinkov predsta-
vitve je razvidno iz fotografij, ki so nastale ob tem dogodku. ・

lokalna skupnost

Jožef Prosen – nominiranec za podjetnika leta
pripravljeno po zapisu Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije naj bi decembra 
(prestavljeno na naslednje leto) na Brdu pri Kranju podelila 
prestižna priznanja Obrtnik leta 2020, Podjetnik leta 2020 ter 
Obrtnik leta 2021 in Podjetnik leta 2021 posebno priznanje 
najstarejšemu obrtniku za leto 2020. Nominirance za prestižna 
priznanja je izbrala strokovna komisija, ki je vse prijavljene tudi 
obiskala. Jože Prosen, občan naše občine, s strastjo predan 
svojemu delu, je nominiran za podjetnika leta 2021. 

Jožef Prosen se je s čiščenjem poslovnih prostorov začel ukvar-
jati že leta 1982 kot samostojni podjetnik. Njegove storitve so 
bile sprva omejene le na čiščenje stekel in talnih oblog v po-
slovnih objektih. Leta 2000 je Prosen ustanovil podjetje Prosen 
COM, d. o. o., ki je danes eno največjih čistilnih podjetij v Slo-
veniji, njihove storitve pa zelo cenijo tudi v tujini. 

Poleg dolgoletnih izkušenj na področju generalnega in dnev-
nega čiščenja imajo v podjetju Prosen COM tudi bogate izkuš-
nje in znanje s področja obnove in zaščite kamnitih površin. 
Izkušnje, znanje in kakovostna tehnologija jim omogočajo či-
ščenje, impregnacijo, obdelavo in restavriranje vseh kamnitih 
površin. Kot pravijo, lahko na novo položen kamen spolirajo 
do visokega sijaja in ga zaščitijo pred napadi umazanije, star, 
obrabljen kamen pa popolnoma obnovijo, očistijo, zaščitijo in 
mu vrnejo prvotni videz.

Stare ali nove kamnite površine strokovno očistijo s čistili pri-
znanih blagovnih znamk, ki jih tudi sami uvažajo, in z najnovej-
šo tehnologijo. Razvoj te spremljajo namreč nadvse dosledno, 
saj se zavedajo, da le tako lahko dosegajo najboljše rezultate, 
hkrati pa poskrbijo tudi za okolje in trajnost poslovanja. 

S spletno trgovino in fizično trgovino v poslovni stavbi podjetja 
v Poslovni coni Šenčur pri Kranju so poskrbeli, da so strankam 
profesionalni izdelki na voljo tudi za vsakdanjo rabo. Poleg 
kakovostnih čistil, pripomočkov za čiščenje, zaščitne opreme, 
strojev in drugih izdelkov pa stranke tam dobijo še kakovostne 
strokovne nasvete za čiščenje. ・
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lokalna skupnost

Brezplačna strokovna usposabljanja in  
izobraževanja v Biotehniškem centru Naklo
Danijela Grubač, koordinatorka projekta, BC Naklo

V našem Centru, v okviru projekta Munera3, potekajo različ-
na usposabljanja, ki nudijo zaposlenim udeležencem številne 
možnosti brezplačnega vključevanja v programe nadaljnje-
ga poklicnega izobraževanja in usposabljanja s ciljem razvoja 
poklicnih kompetenc, izboljšanja kompetenc zaradi potreb na 
trgu dela in večje zaposljivosti (nega urbanega drevja, cvetličar-
stvo, moderno in naravno slaščičarstvo …). Programi se izvajajo 
na strokovnih področjih tehnike, biotehnike in storitev.

V Oddelku za izobraževanje odraslih v okviru projekta Mune-
ra3 izvajamo brezplačna usposabljanja nadaljnjega poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja. Gre za 50-urne programe, na-
menjene zaposlenim, ki potrebujejo dodatna znanja in kompe-
tence oziroma jih želijo izboljšati.

V tem letu zaključuje tovrstna usposabljanja preko 150 ude-
ležencev. V okviru teh usposabljanj smo v preteklem mesecu 
gostili tudi francoskega florista Maxa. Slovenskim cvetličarjem 
je predstavil svoje izkušnje, novosti in smernice v oblikovanju 
dekoracij za božični čas.

Trenutno potekajo še tri usposabljanja, ki jih bomo zaključili do 
konca leta, in sicer Uvod v arboristiko, Marketing v kmetijstvu in 
hortikulturi ter Promotor degustator čebeljih pridelkov II.

Naslednje leto z usposabljanji nadaljujemo in vabimo vas, da 
nam sledite na www.bc-naklo.si in si izberete izobraževanje po 
vaši meri. ・
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vrtci in šole

Erazem Naklanski
Julija Plut, 8. b, OŠ Naklo

Šolsko leto smo osmošolci pri zgodovini začeli s srednjim 
vekom, po eni strani bleščečim obdobjem gradov, vladarjev, 
plemičev, vojskovanj, po drugi strani pa s časom nesvobodnih 
podložnikov, ki so dan za dnem garali na posestvu zemljiškega 
gospoda. 

Ta tema me je pritegnila, zato sem odločila, da bom pripravila 
predstavitev srednjeveškega zemljiškega gospostva in njego-
vega delovanja z izmišljeno zgodbo o Erazmu Naklanskem. 
Kraj dogajanja je, kot lahko sklepamo že po naslovu, umeščen 
v kraje Občine Naklo, pripovedka pa ima tudi poučen nauk: 
lenoba je kaznovana.

Erazem Naklanski
V naši Naklanski kotlini so že davno pred nami, v srednjem 
veku, živeli ljudje: eni dobri, drugi pač slabi. Poglejmo si zgod-
bo enega, ki je pripadal slabši vrsti. 

Erazem Naklanski je kot srednjeveški plemič živel na gradu na 
hribčku sredi Naklanskega zemljiškega gospostva, ki so ga po-
leg Nakla sestavljale kmečke vasice Duplje, Podbrezje in Stra-
hinj. Dan za dnem so prebivalci garali na poljih in opravljali 
zahtevno tlako, ki jim jo je naložil gospodar Erazem, medtem 
ko je sam užival v premnogih gostijah in pojedinah.

Nekega dne je Erazma med gostijo zmotil sel, ki je prišel z 
novico, da kralj zahteva, da se Erazem udeleži osvajalnega po-
hoda. »Sporoči vladarju, da nimam časa,« je ta leno odvrnil. A 
lenoba ga je stala: vladar mi je za kazen vzel vas Duplje. »Saj je 
samo ena vas manj,« si je brez slabe vesti rekel Erazem.

Čez tri mesece se je zgodba ponovila – leni plemič ni prišel 
v boj, zato je vladar njegovo posest zmanjšal za vas Strahinj. 
»Saj je samo vas manj,« se je na to brezbrižno odzval Erazem. 
Minili so štirje meseci in ponovno je bilo treba v bitko, a ker je 
Erazem ravno praznoval rojstni dan, si je rekel: »Ko ima človek 
rojstni dan, je treba počivati, saj bo vladar razumel.« Vendar 
se je zmotil: kralj se je tako razsrdil, ker ga Erazem že tretjič ni 
ubogal, da mu je vzel vso posest in imetje.

Tako prej bogatemu Erazmu ni preostalo drugega, kot da je do 
konca življenja garal na njivi. In verjemite, da je bolje od vseh 
izkusil, kaj pomeni plačati za svojo lenobo. ・
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Miklavž in Zvezdica Zaspanka
Nataša in Eva Zaletelj, OŠ Naklo

Skokice so že v septembru pričele z ustvarjanjem muzika-
la Zvezdica Zaspanka, saj so skupaj z Miklavžem in njegovim 
spremstvom želele polepšati trenutke našim najmlajšim obča-
nom. V tem času smo se morali vsi skupaj znajti in predstavo 
preseliti na male in velike ekrane. Na Miklavžev večer je tako 
predstava tako lahko razveselila predvsem najmlajše v vsakem 
domu in prav tako lepšala trenutke umirjene in zasnežene ne-
delje.

Lepo se zahvaljujemo KŠD Bela zvezda, Maticu Škrjancu in 
Nejcu Balantiču, za njun trud in nasmejane urice. 

Verjamemo, da bo v prihodnje muzikal imel priložnost obiskati 
še veliko odrov in razveseljevati tako otroke kot naše prijatelje 
iz Doma starejših občanov. Srečno v letu 2022 vam želimo vse 
plesalke iz naših plesnih skupin. ・

vrtci in šole

Kamenčki prijateljstva
mag. Gabrijela Masten, pomočnica ravnatelja, Vrtec Mlinček

Noben poljub, ki ga daš otroku, ni izgubljen, ne izraz ve-
selja, ne dotik v pomiritev, nobena pesem, nobena zgod-
ba o čudesih. Vse to se bo zlilo v tisto, kar bo postal.  
(Pam Brown)

V vrtcu smo se novembra ob mednarodnem dnevu prijaznos-
ti in dnevu strpnosti ter prijateljstva še nekoliko bolj posvetili 
pomenu prijateljstva med otroki, medsebojnega spoštovanja, 
sprejemanja ter sodelovanja. Otroci in odrasli smo pobarvali 
kamenčke ter naredili SRCE PRIJATELJSTVA pred vrtcem Mlin-
ček v Naklem. Otroci in vzgojitelji iz vrtca Jelka v Dupljah pa 
so s pobarvanimi kamenčki okrasili vhod v vrtec. Povezovanje 
posameznih skupin otrok za skupno dejanje je tisto, kar nam 
popestri bivanje v vrtcu. Pomembno se nam zdi, da že v vrtcu 
izvajamo različne aktivnosti, s katerimi otroci spoznavajo, da 
se vsi razlikujemo med seboj in da ni potrebno, da se kdor-

koli zaradi svoje drugačnosti skriva ali da se počuti izločenega 
ali nezaželenega. Otroci se učijo prijaznosti, sočustvovanja in 
srčnosti – to so majhni koraki, ki na poti v odraslost oblikujejo 
velike ljudi.

V decembru smo med zaposlenimi pričeli z izzivom decem-
brskih prijaznih dejanj, s katerimi želimo polepšati življenje 
drug drugemu. Štejejo vsa prijazna dejanja, tudi tista razme-
roma preprosta, ki jih morda jemljemo za samoumevna: prija-
zen pogled, vesel nasmeh, skrben trepljaj po rami, zahvala ob 
prejemu dokumenta v elektronskem sporočilu ali občasno ku-
hanje kave sodelavki ali sodelavcu. Dejanja prijaznosti, četudi 
majhna ali na videz nepomembna, delujejo kot blažilnik stresa. 
S prijaznostjo osrečujemo in se ob tem tudi sami počutimo 
bolje, s čimer ustvarjamo pozitivno okolje.
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Skrb za sočloveka terja pogum. Pogosto raje pogledamo stran, 
ko vidimo kaj, kar nam ni všeč. Če bi vsak gledal samo na lastno 
korist, potem bolj ranljivi ljudje nikoli ne bi dobili opore, ki jo 
potrebujejo. Med ljudmi pogosto velja prepričanje, da »bi bilo 
vse dobro, če bi vsak gledal le nase«. A prav skrb za drugega, 
ki se ne ustavi pri računici o lastnih koristih, je tisto, kar člove-
ka naredi plemenitega. Zato s svojimi dejanji želimo biti zgled 

vsem, ne le otrokom. Otroci in tudi odrasli se lahko ustrezno 
osebnostno razvijajo samo ob avtoritetah, ki jim sledijo, ker jim 
zaupajo in ne zato, ker se jih bojijo ali zato, ker bi jim morali 
slediti. Le tako bodo lahko spoštovali sami sebe in druge ter 
nekoč tudi sami postali zaupanja vredni ljudje.

Sr(e)čno in zdravo vsem. ・

vrtci in šole

Mlinčkova tovarna piškotov 
Nina Hrgovič, vodja kuhinje, Vrtec Mlinček

V vrtcu Mlinček je s strani kuhinje prišla ideja za otvoritev vese-
lega decembra, in sicer s predstavitvijo priprave in peke piško-
tov. Temperature so že zanesljivo zimske in primerne za peko, 
zato smo odprli Mlinčkovo tovarno piškotov.

Tovarno so obiskali vsi otroci v vrtcu. Prav vsi, tudi najmlajši pa 
so z veseljem s spretnimi ročicami mešali, stresali in gnetli ter 
oblikovali in okraševali. 

Otroci obožujejo rezanje, gnetenje, merjenje količin, razbija-
nje jajc in nasploh vse, kar lahko s svojimi rokami opravijo v 

kuhinji. A najbolj od vsega obožujejo prav peko piškotov. Ker 
ni zapleteno in ker so popolnoma prepuščeni svoji domišljiji. 

Prav tako je potreben biti kar spreten s prstki, kar za najmlajše 
ni najbolj enostavno, se pa ob tem veliko naučijo. Naši mali 
pomagači so si prijateljsko delili valjarje in modelčke in potr-
pežljivo počakali na pokušino. 

Zdi se mi, da odrasli premalo cenimo svoje opravljeno delo. 
Otroci pa imajo še vedno tisti žar v očeh, ko nekaj opravijo 
dobro in to sami. Veliko se lahko naučimo od njih. ・

Praznične dekoracije na BC Naklo
BC Naklo

Dijaki in dijakinje hortikulturnih programov smo poskrbeli za 
praznično vzdušje. Medve sva izdelali praznično dekoracijo 
vhoda naše šole. 

Nagibali sva se k naravnim materialom, ki sva jih nabrali med 

sprehodom v gozdu. Da je skupaj vse bolj praznično, sva do-
dali tudi zlato barvo. Poudarek najine dekoracije sta angelčka, 
ki sva jih naredili iz kosa lesa, žice, koprene in blaga. Glavo 
sva oblikovali iz stiroporaste krogle, ki sva jo prilepili z belim 
papirjem. Svečke sva naredili iz lesa. V ozadje sva postavili še 
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nekaj zelenih dekoracij. Pri sami dekoraciji sva bili pozorni na 
postavitev glavnega elementa, na ravnotežje ostalih dekoracij, 
barvno skladnost in seveda, da elementi med seboj dihajo. 

Praznična okrasitev naj bo takšna, da se ob njej počutimo dob-
ro, sproščeno in ob pogledu nanjo uživamo.

Lana Kotar in Nina Šarc, 2. letnik programa cvetličar

Me smo v okviru praktičnega pouku poskrbele za zunanjo de-
koracijo gostišča Starkl na Bledu. Najprej smo pripravile skico 
okrasitve in nato na podlagi skice s pomočjo mentorice Polone 
Teran izdelale tudi ponudbo. Pri sami izdelavi okrasitve smo 
upoštevale želje naročnika. Vodilo ideje je bilo: minimalistično, 
naravno in malo sijaja.

V šoli smo izdelale vse izdelke in jih odpeljale do naročnika. 
Spletene girlande in novoletne vence smo vezale na ograjo in 
balkon gostišča Starkl na Bledu. Ob izdelavi kreativnih izdelkov 
v šoli in izvedbo dokončane kreacije na terenu pridobivamo 
nova znanja v realnem delovnem okolju ter si nabiramo izkuš-
nje. 

Pri izdelavi novoletne girlande in dekoracije novoletnih vencev 
so nam bile v pomoč tudi dijakinje 2. in 3. letnika programa 
cvetličar pod mentorstvom naših učiteljic prakse.

Lucija Nograšek, Tanja Fojkar, Klara Gabor in Tamara Jezer-
šek, 5. letnik programa hortikulturni tehnik PTI ・

vrtci in šole

Dekoracija z angelčki pred vhodom v šolo. Foto: Sonja Jerič

Dijakinje pri izdelavi girlande. Foto: Polona Teran.

Dekoracija gostišča Starkl. Foto: Polona Teran.
SERVISIRANJE IN POPRAVILO OSEBNIH

IN DOSTAVNIH VOZIL

Srečno 2022!
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Skozi okno polepšan dan
Eva Zaletelj, foto: Nataša Zaletelj

Smeške smo v torek, 16. novembra 2021, po večerji, s plesom 
polepšale dan stanovalcem v Domu starejših občanov Naklo. 
Ker v teh razmerah ne moremo med naše prijatelje, smo se 
znašli in naredili zanje en velik ekran. Plesalke na zunanji strani 
oken, stanovalci na notranji. Plesale smo na vrtu, s stanovalci 

pa smo si mahali, pošiljali poljubčke … Naš veliki ekran bomo 
še prižgali, ko pa bomo lahko prestopili prag Doma starejših 
občanov v Naklem, bomo pa sploh najsrečnejši. In se tudi ob-
jeli. ・

vrtci in šole

Dobrodelna akcija – zbiramo za živali
Zorka Jereb in Erika Gasar, Vrtec Mlinček 

Leto je mimo, v vrtcu Mlinček smo se ponovno odločili, da iz-
peljemo oz. realiziramo DOBRODELNO AKCIJO – ZBIRAMO 
ZA ŽIVALI. Zbrali smo veliko hrane (briketi, konzerve), 
odej, brisač in pripomočkov za mačke in pse. Zbrano smo 
donirali ZAVETIŠČU LJUBLJANA, Gmajnice.

Akcija je potekala od 15. do 19. novembra 2021 v vrtcu Mlin-
ček. Navkljub že nekaj časa trajajoči situaciji (COVID-19) ter 
socialni in družbeni krizi, sva zelo veseli, da so se zaposleni 
iz vrtca ter starši s svojimi otroki zelo lepo odzvali na apel za 
pomoč živalim. S tem smo dokazali, da še vedno premoremo, 
vzdržujemo in negujemo EMPATIČNOST.

Če zmoremo biti našim otrokom vzor in jim privzgojiti čut do 
človeka, živali, rastlin, narave, smo na dobri poti in se nam ni 
potrebno bati za obstoj in dobrobit vseh nas. Vsem sodelu-
jočim se iskreno zahvaljujeva in si želiva, da bi v bodoče ta 
dobrodelna akcija zajela tudi področje občine Naklo.

HVALA LJUDEM S SRCEM. ・
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Evropski teden mobilnosti na Bobovku
Nina Leben in Taja Ovsenik Eržen, OŠ Naklo, foto: Eva Eržen

Ptice, mamut in domače dobrote presenetile 
mlade naravoslovce
V petek, 8. oktobra 2021 smo z izbirnima predmetoma odšli 
spoznati bližnji naravni rezervat – Bobovška jezera. Tja smo se 
odpravili v okviru evropskega tedna mobilnosti po končanem 
pouku z izbirnima predmetoma Organizmi v naravi in umet-
nem okolju ter Okoljska vzgoja 1. Ob jezercih smo preživeli 
dobri dve uri.

Nekateri udeleženci so se tja peljali z avtobusom, drugi s kom-
bijem in del poti nadaljevali peš. Gospod Uroš Brankovič nam 
je predstavil etnološke in naravne značilnosti tega območja, o 
nekdanjem izdelovanju opek v tamkajšnji »Ceglarni«. Razložili 
so nam, kako so izkopavali glino – surovino za opeke. To ob-
močje je že med izkopavanjem gline postajalo pomembno za 
ohranjanje narave, saj so tam 1953 leta odkrili okostje mamuta 
in fosile rib kleničev, ki so zaradi presahnitve jezera ostali ujeti 
pred okoli 180.000 leti. Opekarna je leta 1974 nehala delovati, 
takrat so se počasi začeli razvijati zanimivi ekosistemi. Žal se 
je biotska pestrost zaradi intenzivnega ribolova v preteklosti 
precej spreminjala. A so jih na pobude zagnanih domačinov, ki 
znajo ceniti naravno dediščino in jo želijo ohraniti tudi za naše 
potomce, zaščitili in prepoznali kot naravni rezervat.

Bobovška jezerca sestavljajo tri mala jezera: Krokodilnica, Ču-
kova jama in Ledvička. Največje jezerce je Krokodilnica, naj-
manjše pa Ledvička. Nahajajo se v bližini naselja Bobovek. S fo-
tografom in ornitologom, Tonetom Trebarjem, smo spoznavali 
najpogostejše ptice tega območja. Predstavil nam je različne 
ptice, ki tam živijo ali se zadržujejo le občasno. Najbolj sem si 
zapomnila razliko med poljskim in mestnim vrabcem. Naravo 
smo lahko opazovali tudi s pomočjo daljnogleda. Na Bobov-
ških jezercih lahko opazimo različne ptice, kot so labod grbec, 
liska, mlakarica, rjavi srakoper, bičja trsnica in druge. Poslušali 
smo posnetke njihovih oglašanj. Najbolj navdušeni mladi, mo-
goče celo bodoči ornitologi, so se z gospodom Tonetom do-
govorili za spomladansko opazovanje ptic. 

V poletnem času se lahko na Čukovi jami kopamo in plujemo 
z različnimi plovili brez motorja, medtem ko pozimi lahko tam 
tudi drsamo. Na Krokodilnici pa te aktivnosti niso dovoljene.

Marsikomu je bilo všeč, ker smo podrobneje spoznali ptice, ki 
jih vidimo skoraj ob vsakem jezeru. Vsem skupaj nam je bilo 
na petkovi strokovni ekskurziji kljub hladnemu vremenu zelo 
prijetno. Ob vseh novih zanimivih informacijah so nas zelo 
lepo presenetili in nam pripravili piknik v naravi z dobrotami 
iz naše okolice in tako še popestrili petkovo popoldne. Vse 
domače dobrote so bile lokalne. Hitro je zmanjkalo piškotov, 
poleg domačega peciva pa so bili različni zeliščni namazi na 
kosih domačega kruha. Postreženih je bilo veliko vrst sirov, 
poleg hrane pa je smo se okrepčali z zelo dobrim domačim 
jabolčnim sokom.

Predlagamo, da bi bilo takih dejavnosti tudi za mlade čim več. ・
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Osupljivi svet dinozavrov
Anja Zupan, Vrtec Mlinček

V oddelku 11 smo imeli mesečni sklop Osupljivi svet dino-
zavrov. Z otroci smo si najprej ogledali, kdo so sploh ti velikani 
bili, kako jih delimo glede na prehranjevanje in potem smo 
se seznanili še s poimenovanjem kar nekaj dinozavrov. Otroci 
znajo ločiti na ogled rastlinojede in mesojede dinozavre, tudi 
ali so tekli ali hodili. Spoznali smo pesmico o dinozavrih Le kdo 
jih ne pozna. Dobili smo dinozavrovo jajce, katerega smo opa-
zovali cel teden in nestrpno čakali, kdaj se bo izvalil dinozaver 
in seveda, kateri dinozaver je. 

Za lažjo predstavo o velikosti teh mogočnih živali pa smo odšli 
v Volčji Potok. Otroci so videli dinozavre v naravni velikosti in 
zelo uživali v našem prvem izletu.     

Po izletu sem otrokom ponudila večji format papirja, na ka-
terem so bili obrisani dinozavri. Otroci so jih skupinsko po-
barvali, nato pa smo jih izobesili v garderobo na razstavo, da 
lahko ob dih jemajočih dinozavrih uživajo tudi drugi otroci in 
obiskovalci vrtca. ・

vrtci in šole

Pajkovci so pomembni plenilci, nevarni  
zajedavci in živi mlini
Eva Eržen, Justin Legat in Sara Frelih, OŠ Naklo, foto: Eva Eržen.

Prirodoslovno društvo Slovenije vsako leto organizira tekmo-
vanje iz znanja biologije za osnovne šole za Proteusova prizna-
nja. Tekmovanje je organizirano na dveh nivojih, na šolskem 
in državnem – le za učence osmih in devetih razredov. Tema 
letošnjega tekmovanja so (bili) pajkovci. Učenci s(m)o morali 
poznati naslednja področja: splošne značilnosti pajkovcev kot 
so zgradba telesa, življenjski cikel, življenjska okolja in načine 
prehranjevanja posameznih skupin, njihove življenjske stile, 
ekologijo in vedenje. Spoznali smo, kako zelo pomembne so 
njihove vloge v ekosistemih, kakšen je gospodarski pomen po-
sameznih skupin, kdo in kdaj so in še raziskujejo te živali. 

Katere skupine živali pa sodijo med pajkovce? Tekmovalci smo 
raziskovali in se učili kar o šestih skupinah ter njihovih pred-
stavnikih, in sicer o škorpijonih, paščipalcih, suhih južinah, pr-
šicah, klopih in pajkih. 

Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 31 učenk in učencev. 
Trije učenci smo se uvrstili na državno tekmovanje ter svoje 
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znanje utrjevali in nadgrajevali še ves november od uradnih 
rezultatov šolskega tekmovanja. 

Nekaj zanimivih trditev iz tekmovalne pole državnega 
tekmovanja: 

Vsi pajki skupaj na leto pojedo večjo količino hrane, kot 
vsaka druga živalska skupina, vključno z ljudmi.

Pajkova svilena nit je močnejša od enako debele jeklene 
niti.

Pajki uporabljajo svilo v vseh fazah svojega življenja.

Samica klopa ima po hranjenju lahko več kot stokrat več-
jo težo kot pred hranjenjem. 

V goste smo povabili tudi gospo Niko Leben, ki nam je prinesla 
nekaj eksotičnih primerkov pajkovcev in nam na svojevrsten 
način še dodatno približala te zanimive živali.

Znanja, ki smo jih pridobili z učenjem o nevarnih prenašal-
cih različnih boleznih, zajedavcih, živih mlinih, ki pospešujejo 
humifikacijo tal, neizmernih možnostih uporabe pajkove svi-
le, strupih, prilagoditvah, svatbenih plesih, strategijah lova in 
izrednemu pomenu v ekosistemu nam bodo še dolgo ostala 
v spominu. Mogoče bo kdo od tekmovalcev nekoč raziskoval 
prav področje pajkovcev. ・

Pot v zeleno Evropo: češki učenci spoznavali 
lepote Slovenije
mag. Vera Stoilov Spasova in mag. Špela Eržen, OŠ Naklo, foto: Marko Ribič

V okviru projekta Pot v zeleno Evropo, v katerem sodeluje OŠ 
Naklo, smo v septembru gostili projektne partnerje iz Repub-
like Češke. Iz Brna so nas 13. septembra 2021 obiskali štirje 
profesorji in 16 učencev, ki so bili navdušeni nad lepotami 
Nakla in Slovenije na splošno. Prav tako so bili prijetno pre-
senečeni, kako gostoljubni smo Slovenci. Naši projektni part-
nerji so si v lastni organizaciji ogledali delček Gorenjske že 
med vikendom, še pred prihodom na našo šolo.  V ponedeljek,  
13. septembra, smo češke goste prijazno sprejeli in očarali s 

kulturnim programom. Igrica Pod medvedovim dežnikom je 
bila odlična iztočnica za tkanje novih prijateljstev tako med 
mladimi kot med profesorji obeh držav. Mladinski pevski zbor 
je vse presenetil s pesmico v češčini. Po uradnem sprejemu smo 
jim razkazali šolske prostore in igrišče. Lokalni turistični vodnik 
Damijan Janežič jih je popeljal po ulicah Nakla in jim predsta-
vil najpomembnejše znamenitosti Nakla, ki so jih navduševa-
le. Otroci so z zanimanjem poslušali razlago in si med drugim 
ogledali kapelice, cerkev, lokomotivo in nekdanji vrtec. Veliko  
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zanimanje med otroki pa je vzbudila Korenčanova kmetija, kjer 
jim je lastnik prijazno dovolil, da so si ogledali kravo, ki je bila 
na dvorišču. Njihov učitelj nam je zaupal, da je za mnoge otro-
ke, ki večinoma živijo v stanovanjih v bloku sredi mesta Brna, 
to prvi stik s kravo. 

Po ogledu Nakla nas je na svojem posestvu prijazno sprejela 
Maksimilijana Marinšek, ki izvaja terapijo s pomočjo živali. Čas 
je pri njih prehitro minil in rokovanje z živalmi je dokazalo, da 
ljubezen lahko izkazujemo in prejemamo brez uporabe besed. 

Gospod župan nas je pričakal na parkirišču ob pump tracku 
nasproti občinske stavbe in prijazno popeljal po njem. Zelo 
lepo je predstavil občino od njenega nastanka, vizijo in k po-
novnem obisku povabil mlade goste, ki so uživali ob pogledu 
na naše gore, bili navdušeni nad naravnimi danostmi in gosto-
ljubnostjo, ki so jo bili deležni v tem dnevu. Gostje so si prvi 
dan obiska v Naklem vtisnili v lep spomin in se zadovoljni in 
hvaležni odpravili na zasluženo večerjo ter večerni počitek. 

Naslednji dan jih je čakal pester in zanimivosti poln dan. Zjutraj 
so se pridružili našim učencem in izkusili kakovosten pouk, ki 
so ga vsak dan deležni učenci OŠ Naklo. Poleg pouka so se 
češ ki in naši učenci preizkusili tudi v pripravi jabolčnega zavit-
ka, ki je vsem dobro uspel in še bolje šel v slast. Vsak učenec si 
je v okviru skupnega projekta okrasil skodelico s tremi beseda-
mi po lastnem izboru v vseh treh jezikih (slovenščini, češčini in 
angleščini), zraven pa so dodali še skupen logo Erasmusovega 
projekta. 

Popoldan smo se vsi skupaj odpravili na Sorico, kjer smo imeli 
zanimive delavnice.  A prav vsem se je najbolj vtisnila v spo-
min glasbena delavnica. Vsak je igral na svoje glasbilo in ga 
spoznaval. Na koncu smo vsi skupaj zaigrali pesem in ponovno 
dokazali, da glasba povezuje brez meja. Pri risanju smo se vsi 

skupaj naučili, da moramo verjeti vase, saj pri risanju ne potre-
bujemo radirke. Na hitro smo si ogledali še Prešernovo mesto. 

Zadnji dan bivanja smo goste in naše učence iz projekta po-
peljali v mesto Tržič. Enako kot Naklo, jih je tudi Tržič prijetno 
navdušil. Po strokovnem ogledu Kurnikove hiše, v kateri smo 
se preizkusili v pisanju s pravimi peresi, smo si ogledali tudi 
Tržiški muzej in se udeležili delavnice v šivanju copatk. Učenci 
so bili navdušeni nad interaktivnimi vsebinami in prestavitvami 
slovenskih etnoloških zbirk. Vsak si je sešil svoj copatek, da si 
bo zapomnil svoje prve korake na Slovenskem. Polni lepih spo-
minov in s stkanimi novimi trdnimi prijateljstvi smo se po ko-
silu poslovili in si obljubili, da se spomladi ponovno snidemo v 
Brnu. V lastni organizaciji so si naši gostje odšli ogledat še dru-
ge pokrajine naše prečudovite domovine. V imenu učencev in 
učiteljev OŠ Naklo pa tudi po tej poti izrekamo zahvalo vsem, 
ki ste nam omogočili, da izpeljemo naše druženje s projektnimi 
partnerji in nam pri tem na kakršen koli način pomagali. ・

vrtci in šole

Jaz pa pojdem … na Šmarjetno!
Nataša Zaletelj in Maja Ovsenik, OŠ Naklo

Na prvi oktobrski dan smo se drugošolci v okviru razširjene-
ga programa Jaz pa pojdem … odpravili na Šmarjetno goro. 
V sončku gor, ob luni dol. Poleg tega, da smo se dobro raz-
gibali, smo se naučili nekaj osnovnih pravil za hojo v hribe. 
Sedaj vemo, da se ne hodi čisto po robu poti, da se pozdravlja 
planince in da se smeti odnaša v dolino. Na vrhu smo pojedli 
dobro malico, uživali ob glasbi, petju, celo plesu. Na poti v do-
lino smo morali imeti že svetilke. Lepo je bilo opazovati lučke, 
ki so krasile nočno mesto Kranj. Imeli smo se zelo lepo, komaj 
že čakamo naš nov podvig. ・
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Golf na vaški način
Mirko Kunšič, foto: Mirko Kunšič

Konec oktobra je minilo dvajset let od Turnirja začetnikov na 
takratnem golf igrišču Bled. Najmanj toliko časa je, kar je pet 
takratnih, pa tudi sedanjih članov golf sekcije Pod Krivo jelko, 
dokazalo, da je golf rekreacija in tudi šport. Od lani ima mesto 
tudi na Olimpijskih igra (OI).

Med 16 začetniki turnirja Gostilne Kunstelj je prepričljivo zma-
gal, v bruto in neto razvrstitvi, naš sedanji predsednik sekcije 
Franci Rakovec. Drugo mesto je šlo Bojanu Ropretu, tretji sem 
bil podpisani. Sedmi je bil Tadej Markič, osmi pa Peter Meglič. 
Ekipno smo bili prepričljivo najboljši. Dokaz več, da lahko tudi 
z najetega vaškega travnika tekmovalno sežeš po vseh doma-
čih in tudi mednarodnih turnirskih lovorikah. Dokaze imam na 
nekaj domačih policah.

A bolj kot to je bil in je še vedno, zdaj prepolovljeni travnik, do-
kaz demistifikacije tega športa, ki ga še vedno spremlja pridih 
elitizma. Snovi o tem, kaj vse se je dogajalo in zgodilo, je dovolj 
za nekaj nadaljevank. 

Je pa treba zapisati, da si je golfa najprej zaželel v Duplje pri-
ženjeni Milan Košnik. S to, več kot 600 let staro škotsko igro, se 
je »zastrupil« prav tam. Na izletu, ki ga je, po pripovedovanju 
njegovih prijateljev, podaljšal in si tam omislil učitelja golfa.

Po vrnitvi  se je študijsko lotil te rekreacije in zgodilo se mu je, 
kot tistemu igralcu v filmu, ki reče: »A si ti tud not padu?« V ar-
hivu ima VHS posnetke priprav najboljših na prestižnem škot-
skem prvenstvu The Open in še veliko drugega. Vaško zgodbo 
sta začela s Tadejem Markičem, ki ima ob sedanjem travniku 
sadovnjak, vrt in uto. Le-ta je postala tudi najbolj originalna 
golfska »klubska« hiša. In tisti, ki smo se, tako ali drugače, pri-
družili, smo bili najprej poskusni zajčki za Milanove osnove 
golfa. A ne prav dolgo.

Več kot 15 let smo uporabljali originalno ameriško golf ko-
silnico Toro. Na obroke so nam jo, rabljeno, prodali takratno 
vodstvo golf igrišča Bled. Od lani, ko smo jo podarili vzdrže-
valcem obnovljenega igrišča, kot muzejski eksponat, kosimo 
z novo, vrtno kosilnico Alko. Pri nakupu so nam prišli naproti 
na Občini Naklo oziroma pri KTD Pod Krivo Jelko. Brez njihove 
pomoči tudi pri novi naložbi vseh košenj ne bi zmogli. Samo 

za ponazoritev naj zapišem, da sem s staro kosilnico v minulih 
letih travnik pokosil več kot 425-krat!

Z golfom na vaši način sta na Fakulteti za šport diplomirala 
dva obiskovalca, takrat še študenta, ki sta prihajala s palicami 
po golf znanja v Duplje. Eden, ki je diplomsko nalogo posvetil 
Milanu Košniku, je zdaj trener mladih v enem od uspešnih slo-
venskih klubov. Drugi je sekretar slovenskega društva PGA, ki 
združuje učitelje in trenerje golfa. 

Ker se pregovorno (samo)hvala pod mizo valja, bodi dovolj. 
Samo še z dodatkom:

Iskrena hvala predsedniku Franciju Rakovcu, ki ne terja najem-
nin za travnik. Tadeju, ki občasno posoja klopco ob klubski hiši 
za analize treningov. Petru Megliču, ki je bil velikokrat pre-
voznik prejšnje kosilnice do mojstrov za popravila. Andreju 
Kuharju, ki ostaja naš glavni mehanik, Sandiju Robidi, občin-
skemu svetniku prejšnje sestave, ki kljub temu da je najbližji 
sosed, najmanj uporablja travnik. Sosedu, ki nam je »posodil« 
prostor za hrambo takrat še obeh oziroma treh kosilnic. Tudi 
Milanu, ki še vedno zbira znanja o tem športu. ・

Srečno Srečno 
2022!2022!
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okolje in prostor

Petarde? Ne, hvala!*
Petra Markič, mag. inž. zoot.

Lansko leto je Vlada Republike Slovenije pred božičnimi in 
novoletnimi prazniki sprejela novo ureditev, s katero so bile 
prodajne verige primorane s polic umakniti vse pirotehnične 
izdelke. Ta odločitev je več kot pozitivno presenetila vse lju-
bitelje živali. Na naše veselje ta ureditev (z nekaj izjemami) 
velja tudi letos. 

Večina lastnikov domačih živali ve, kakšen nepopisen stres 
so živali doživljale, ko so prejšnja leta ob uporabi različnih 
pirotehničnih sredstev pokali večkrat dnevno. Bližje nove-
mu letu smo bili, bolj in večkrat je pokalo. Ob pokanju so 
bile živali zelo vznemirjene in prestrašene. Žal nas je moralo 
mnogo lastnikov v preteklih letih posegati po različnih far-
macevtskih sredstvih za umirjanje živali. Pred uporabo farma-
cevtskih sredstev za pomiritev živali se moramo pogovoriti 
z veterinarjem in dobro prebrati navodila, saj so sredstva za 
pomiritev različno močna in z različno hitrim učinkovanjem. 
To smo na precej stresen način spoznali tudi pri nas doma. 
Ker je naša psička Beti zelo slabo prenašala pokanje, se je oče 
odločil, da bo to novo leto za našo Beti prijazno, saj je bila 
ob pokanju zelo vznemirjena, prestrašena in panična. Zato je 
oče pri veterinarju kupil gel za pomiritev. Prebrala sem navo-
dila za uporabo, koliko časa gel potrebuje da začne delovati 
(pisalo je okoli 25 minut) in koliko mililitrov gela naša psička 
potrebuje. Za vsak slučaj sem okoli 22.30 ure na silvestro-
vo Beti odmerila še nekoliko manjši odmerek glede na njeno 
težo. Teh 25 minut se je spremenilo v 25 sekund. Beti se je v 
pol minute od prejema gela sesedla, ni bila sposobna kon-
trolirati svojega telesa in gibanja, dihanje je postalo neredno 
… Mislim, da ni potrebno omenjati, da to silvestrovo ni bilo 
nič kaj prešerno. Prestrašeni in zaskrbljeni smo ostali doma 
ob Beti in spremljali njene življenjske znake. Omotična je bila 
še 3 dni. 

Po takšnih dogodkih se resnično vprašaš, zakaj je potreb-
na uporaba pirotehničnih sredstev. Sploh petard. S tem, 
ko smo naši Beti želeli omogočiti mirno silvestrovo, smo jo 
skoraj spravili na drugo stran. Četudi uporaba pirotehničnih 
sredstev letos ni dovoljena, moramo kljub temu preventivno 
poskrbeti za varnost živali. Da v zavetiščih pred in po vstopu v 
novo leto ne bi bilo prestrašenih najdenčkov, ki so pobegnili 
od doma zaradi poka, moramo imeti živali v notranjosti hiš 
ter biti ob njih in jih z našo prisotnostjo miriti ob morebitnem 
pokanju. Na internetu sicer obstajajo nasveti, kako lahko s 
pomočjo raznih prevez preventivno poskrbimo za mirnost ži-
vali, vendar te tehnike niso zanesljive. 

Prav tako je smiselno omeniti, da je v teh mrzlih časih pot-
rebno poskrbeti za zunaj živeče živali, jim nuditi toplo zavet-
je, kakovostno prehrano in svežo vodo. Prav tako ne smemo 
pozabiti na ptiče. Če le imamo možnost, jim nastavimo ptičje 
hišice in v njih mešanice semen. Uporaba mešanic semen v 
mrežastih vrečkah ni priporočljiva, saj je velika možnost, da 
se ptiči zapletejo v mrežo, si polomijo nogo in posledično 
zmrznejo ujeti v mreže ali poginejo zaradi zloma noge. 

Na srečo se z uporabo družbenih medijev vsakoletno pove-
čuje osveščanje proti uporabi pirotehničnih sredstev. Tisti, 
ki imamo vsaj malo radi živali, imamo zagotovo na raznih 
platformah všečkano vsaj spletno stran ali dve kakšnega za-
vetišča, društva za zaščito živali ali zgolj skupine ljubiteljev 
določene živalske vrste, pasme. Že nekaj let zapovrstjo se v 
božično-novoletnem času odvija akcija ozaveščanja o pos-
ledicah uporabe pirotehnike na živali. Letos so se za razliko 
od prejšnjih let, ko so plakate krasile narisane živali ter razni 
močni slogani, avtorji projekta odločili, da bodo zvezde pla-
katov ljubljenčki, ki so v paniki zaradi poka pirotehnike po-
begnili. Nekateri so našli pot domov, drugi žal ne. Za lastnike 
slednjih se je vstop v novo leto zagotovo začel z eno samo 
željo, da bi se njihov izgubljen ljubljenček le vrnil domov. 
Zato, preden odvržete kakršnokoli pirotehnično sredstvo, 
pomislite na vse živali, okolje in konec koncev tudi na svojo 
varnost. Je res vredno?

*Petarde? Ne, hvala. je naslov družbeno odgovorne kampanje, 
ki jo za ozaveščanje javnosti o negativnem vplivu uporabe pi-
rotehničnih sredstev na domače ljubljenčke (in živali nasploh), 
pripravljata oglaševalska agencija Luna \TBWA in mestni pla-
kati TAM-TAM. (op. ur.) ・
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Izvedba projekta Deblo++ na BC Naklo
dr. Tadeja Primožič, BC Naklo

Projekt DEBLO++ se izvaja v okviru ukrepa M16 Sodelovanje 
Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa M 16.2 - 
Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij. Ob-
dobje trajanja projekta poteka med 2020 in 2023. Cilj in namen 
projekta DEBLO++ je iskanje rešitev na področju problema-
tike celostnega in trajnostnega upravljanja gozdov na nivoju 
posameznega upravljavca oziroma kmetijskega gospodarstva. 
V projektu je izpostavljen tako ekonomski kot okoljski vidik 
upravljanja gozdnih zemljišč. 

Splošni cilj projekta je izboljšati gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji. 
Ostali cilji pa so povezani z ohranjanjem biotske raz novrstnosti v 
gozdovih ter obgozdnih zemljišč (opuščena in zaraščena zemljiš-
ča), trajnostnim upravljanjem z gozdovi, prilagajanjem podnebnim 
spremembam, organizacijo izkoriščanja gozdov iz ekonomskega in 
okoljskega vidika ter spodbujanjem komunikacije in sodelovanja 
med lastniki in upravljavci gozdov ter ostalimi deležniki.

Predstavitev gozdnogojitvenih točk, vir: Tadeja PrimožičPredstavitev gozdnogojitvenih točk, vir: Tadeja Primožič

Rdeča nit celotnega projekta je modernizacija in digitalizacija 
postopkov načrtovanja gospodarjenja z gozdovi in dodajanja 
vrednosti lesu, in sicer skozi celotno gozdno-lesno verigo s 
pričetkom na področju ustreznega in sodobnega načrtovanja 
upravljanja gozda, nadaljevanjem pri optimizaciji odvzema 
lesa iz gozda preko skrajšanih logističnih verig in koncem pri 
njegovi kasnejši predelave in uporabi.

Namen projekta je izdelati demo verzijo digitalne rešitve (apli-
kacijo) optimiziranega posestnega načrta, ki bo vključeval in-
formacije iz različnih podatkovnih baz. Del projekta se nanaša 
na nadgradnjo standardnega gozdno gojitvenega načrta, ki v 
njegovo vsebino prinaša t.i. vroče točke, območja, ki so priza-
deta zaradi vremenskih ujm ali nastajajočih podnebnih spre-
memb in se zlivajo v posestni načrt. ・

Brezplačni prevozi za starostnike

PROSTOFER - s srcem na poti 
Občinska uprava Občine Naklo

V Občini Naklo se prevozi v okviru projekta PROSTOFER izva-
jajo od junija 2020 – prvi prevoz je bil izveden 9. junija 2020. 
Do konca novembra 2021 je bilo opravljenih skupno 127 pre-
vozov uporabnikov: naših občanov in občank. Prevoz je vsaj 
en krat potrebovalo 41 uporabnikov, večinoma za prevoz do 
zdravnika (Kranj, Jesenice, Ljubljana), nekaj je bilo tudi prevo-
zov do bank. V bazi PROSTOFER voznikov imamo trenutno 14 
voznikov in voznic, brez njih projekta ne bi mogli izvajati. Na 
tem mestu se vsem voznikom in voznicam, ki se odzovejo na 

klic iz klicnega centra zahvaljujemo za njihovo pripravljenost in 
prispevek k pomoči starejšim. Prevozi se izvajajo z električnim 
vozilom RENAULT ZOE.
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Vse, ki bi se želeli kot vozniki priključiti projektu PROSTOFER, 
vabimo, da se obrnete na Bojano Umnik, e-pošta:  
bojana.umnik@obcina-naklo.si ali na tel. št. 04 277 11 02.  
Novim voznikom bo pred začetkom voženj podrobneje pred-
stavljen projekt, uporaba električnega vozila in opravljena pos-
kusna vožnja. 

Projekt PROSTOFER
Gre za projekt zavoda Zlata mreža za mobilnost starejših, ki 
povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo 
uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi 
vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč. 

Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, 
nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi 
slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim 
omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne 
prevoze do javnih ustanov, bank ipd.

Kako deluje PROSTOFER?
Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno številko 
klicnega centra – 080 10 10, tam zabeležijo njegove podat-
ke in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza klicni center obvesti 
prostovoljnega voznika o prevozu in to sporoči uporabniku, za 

katerega se opravi prevoz. Klicni center je na voljo za rezerva-
cije prevozov vsak delovnik med 8.00 in 18.00 uro, rezervacijo 
prevoza pa je potrebno najaviti vsaj 3 dni pred izvedbo storit-
ve. Vozniki prostovoljci opravljajo prevoze od ponedeljka do 
petka med 8.00 in 16.00h, izjemoma pa se lahko dnevi in ure 
tudi prilagodijo potrebam. ・

V Občini Naklo se razvijata naravoslovno  
izobraževanje in sonaravni turizem na temo 
rib in ribjih voda
Uroš Brankovič, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, foto: Arhiv projekta Ribja narava Gorenjske

Območje LAS Gorenjska košarica (vsa Gorenjska razen Škofjeloš-
kega) ima na osnovi kakovostnih in raznolikih voda (reke, jezera 
…) ter sonaravnega gospodarjenja z njimi dobro ohranjeno ribjo 
naravno dediščino. To sestavlja pestra sestava ribjih vrst in njihova 
vodna življenjska okolja. Med temi območji je tudi Tržiška Bistrica z 
ribniki Žeje v Občini Naklo, ki je zaradi tega tudi eno od treh glavnih 
območij projekta Ribja narava Gorenjske. Ostali dve sta reka Sava 
med Kranjem in HE Mavčiče s Trbojskim jezerom ter Bohinjsko je-
zero s pritoki/odtoki. 

Projekt se osredotoča na izboljšanje poznavanja omenjene ribje 
vodne narave in sonaravnega gospodarjenja z njimi, kar so zanimi-
ve vsebine za naravoslovno izobraževanje. Če pa to povežemo še z 
drugimi načini aktivnega doživljanja narave (npr. vodno rekreacijo) 
in lokalno ribjo kulinariko, dobimo privlačne ribje pakete sonarav-
nega turizma. Tudi ta zvrst turizma potrebuje investicije v urejanje 
in opremo lokacij, kjer se izvaja, dobro oblikovane izobraževalne 
programe oz. pakete sonaravnega turizma, njihove usposobljene 
izvajalce ter učinkovito promocijo med potencialnimi obiskovalci.

Nove pešpoti z lesenimi ribolovnimi pomoli na ribnikih Žeje Skalno slapišče z mostičem
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Vseh teh izzivov se loteva omenjeni projekt Ribja narava Go-
renjske, ki ga od novembra 2020 izvaja šest izkušenih partner-
jev: Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, KGZS-Kmetijsko 
gozdarski zavod Kranj, ribogojsko podjetje RIC, Občina Šenčur, 
Turizem Bohinj in podjetje Titanic iz Strahinja. Aktivnosti tega 
projekta oz. operacije financirajo Evropski sklad za pomorstvo 
in ribištvo, Republika Slovenija in partnerji operacije

Prvi zelo konkretni rezultat so vidni prav v občini Naklo. Gre 
za sonaravno urejanje in opremo za spoznavanje ribje naravne 
dediščine in z njo povezanega aktivnega doživljajskega turiz-
ma (tudi kulinarike) na širšem območju ribnikov Žeje ob Tržiški 
Bistrici. Tako so bila poleti in jeseni 2021 iz naravnih materia-
lov urejena in opremljena nabrežja in vodna gladina teh pri-
ljubljenih ribnikov. Postavljena je bila velika plavajoča ploščad, 
urejenih 8 ribolovnih pomolov, postavljeno slikovito kamnito 
slapišče ter urejene brežine s pešpotmi in klopmi.

Ob tem je potrebno omeniti tudi novo opremo za ugotavljanje 
nujne kakovosti in čistosti vode za ribe in ljudi, bodisi v na-
ravnih vodotokih in jezerih ali v ribogojskih bazenih. Temu je 
namenjen nov profesionalni trokanalni multimerilec, ki so ga 
kupili ter z njim upravljali in predstavljali strokovni sodelavci iz 
KGZ Kranj. Tako bodo v projektu izmerili kakovost več (ribjih) 
voda na Gorenjskem, svoje meritve in rezultate pa predstavljali 
javnosti. 

Vse omenjene ureditve in oprema bodo uporabljene za se-
dem naravoslovnih izobraževalnih programov o ribji naravni 
dediščini ter za prav toliko sonaravnih turističnih paketov. Od 
tega sta se oz. bosta vsaj po dva programa in turistična paketa 
pripravila za širše območje Tržiške Bistrice z ribniki Žeje v obči-
ni Naklo. V paketih se ribje vsebine povezuje tudi z ostalimi so-
naravnimi aktivnostmi, npr. z vodno rekreacijo, kolesarjenjem 
po podeželju in Udin borštu, kulturno dediščino naselij v ob-
čini Naklo ... Za namen predstavitve ribjih vsebin je strokovni 
zunanji izvajalec, Ribiška družina Tržič, pripravil izobraževalna 
gradiva o ribah v Tržiški Bistrici in ribnikih Žeje ter sonaravnem 
gospodarjenju z njimi.

Zelo pomemben vidik projekta je predstavljanja regionalne-
ga ribogojstva ter promocija lokalne prehrane in kulinarike na 
osnovi rib iz gorenjskih ribogojnic. S tem namenom kot part-
ner sodeluje omenjeno Ribogojstvo Cvenkel (RIC d.o.o.) iz 
Okanove ribogojnice iz Mošenj. Gre za ribogojnico z bogatimi 
izkušnjami in tradicijo. Predstavljanja ribogojske dejavnosti in 

Nov velik leseni pomol za ribolov in opazovanje narave

Velika plavajoča ploščad na ribnikih Žeje za doživljanje  
narave in ribjo kulinariko Novi leseni lovilni pomoli 

lokalnih rib, vključno s pokušino in učenjem priprave, so kot 
pomemben del vključena vse javne promocijske in izobraže-
valne dogodke projekta. Ti dogodki so bili deloma izvedeni 
že letos, še veliko več pa jih bo v Občini Naklo in na drugih 
partnerskih območjih izvedenih v letu 2022. 

Znanj za izvajanje takih programov in paketov trenutno 
še primanjkuje, zato je za vse zainteresirane udeležence  
(npr. turistični ponudniki, učitelji …) predvidena organizacija 
vrste izobraževanj. 

Prvi rezultati projekta so bili predstavljeni ob priložnosti več 
izobraževalnih dogodkov v soboto, 6. novembra na ribnikih 
Žeje. Na teh je Janez Čadež iz Ribiške družine Tržič predstavil 
bogastvo ribjih vrst v Tržiški Bistrici ter sonaravno gospodarjenje 
z ribjimi vodami te reke, vključno s skrbjo za razmnoževanje rib 
in poribljavanjem (načrtno, umetno naseljevanje ali povečeva-
nje števila (posameznih vrst) rib v vodah na določenem območ-
ju, op. ur.). Na izobraževalnem dogodku v organizaciji Društva 
vseživljenjsko učenje je bila predstavljena ribogojska dejavnosti 
ribogojstva Cvenkel, s strani Marka Gradnika pa izveden prak-
tičen prikaz pravilnega načina priprave sladkovodnih rib. Ta je 
udeležencem predstavil tudi pomen in tehnike športnega ribo-
lova na Gorenjskem ter poklic ribiškega vodnika. Uspešnost ku-
linaričnega dela izobraževanja se je zaključilo tudi s pokušino rib 
ribogojstva Cvenkel s strani udeležencev. ・

okolje in prostor
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Ciganska jama očiščena
Občinska uprava Občine Naklo

Večina gozdov v naši občini leži na območju konglomeratne-
ga krasa, za katerega so značilne številne vrtače in podzemne 
kraš ke jame. Ena od takih je tudi Ciganska jama nad Podreb-
rom. Verjetno so se v preteklosti v tej jami zadrževali cigani, 
ko so v svojih obhodih obiskali tudi naše kraje in je jama tako 
dobila svoje ime. Kot kaže pa je ta jama zelo zanimiva za novo-
dobne lokalne »razbojnike«, ki jo obiskujejo zato, da se znebijo 
svoje navlake. Le-to veselo odmetavajo vanjo, kljub temu da je 
v neposredni bližini urejen center za ločeno zbiranje odpad-
kov, kjer bi lahko vso to kramo odložili na legalen način. Člani 

Jamarskega društva Carnium iz Kranja so ob rednih pregledih 
jam ugotovili nezavidljivo stanje tudi v Ciganski jami. Obrnili 
so se na občino s pobudo, da jamo očistijo, in prosily občino, 
da omogoči odvoz nabranih odpadkov. Sredi oktobra so jamo 
očistili, občina pa je skupaj s Komunalo Kranj uredila dostavo 
kontejnerja, v katerega so jamarji odložili nabrano nesnago. 
Za odlično akcijo se jamarjem najlepše zahvaljujemo! Naj jama 
ostane čista in naj naša skrb za čisto in zdravo okolje ne ostane 
le pri besedah. ・

okolje in prostor

V Evropskem tednu mobilnosti 2021 v Občini 
Naklo spoznavali koristi in privlačnost  
trajnostne mobilnosti
Uroš Brankovič, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, foto: Uroš Brankovič in Vlasta Juršak

V letu 2021 je Občina Naklo prvič sodelovala v največji evrop-
ski pobudi za spodbujanje trajnostne mobilnosti, tj. Evropskem 
tednu mobilnosti (ETM). Ta letos praznuje že 20 let aktivnosti 
spodbujanje trajnostne mobilnosti v Evropski uniji, v kateri je 
sodelovalo že okrog 3000 lokalnih skupnosti, od tega letos 
tudi več kot 80 slovenskih občin.

Tema letošnjega ETM je bila Varno in zdravo s trajnostno mo-
bilnostjo, iz česar je izhajal tudi njegov vodilni slogan ŽIVI 
ZDRAVO. POTUJ TRAJNOSTNO.  Znano je namreč, da trajno-
stna mobilnosti (TM) poleg manjšega vpliva na okolje tudi ne-
posredno vpliva na boljše telesno in duševno zdravje uporab-
nikov, npr. na manj težkih bolezni ali depresivnih stanj.  

Poleg pristopa k tej pobudi preko podpisane listine ETM je 
bila Občina Naklo uspešna tudi pri pridobitvi sredstev za iz-
vedbo izobraževalno-promocijskih aktivnosti za pospeševanje 

trajnost ne mobilnosti svojih občanov. Te so po celotni obči-
ni, pa tudi izven nje, potekale v osrednjem časovnem okviru 
ETM med 16. in 22. septembrom 2021 ter še v dveh tednih po 

Novo kombinirano stojalo za kolesa in klop pri postajališču Naklo
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njem. V tednih med 14. septembrom in 8. oktobrom 2021 je 
tako potekalo 17 aktivnosti spodbujanja trajnostne mobilnosti 
v okviru sklopov B: Delavnice za starejše Ostanimo mobilni ter 
C: Promocijska kampanja o javnem prevozu.

Med temi aktivnostmi lahko izpostavimo Mobilnostni pogovor 
z mladimi Pomen, prednosti in izzivi TM s kolesarsko skupi-
no BC Naklo, objavo plakatov z nasveti po vseh avtobusnih 
postajališčih v občini Naklo ter štirikratno izvedbo avtobusno-
pohod niškega izleta. Najdaljša glede na opravljeno razdaljo 
je bila aktivnost S postajališča Okroglo na živahne ulice in 
gledališke odre Ljubljane, najbolj okusna S kolesom, hojo ali 
avtobusom na spoznavanje in poskušnjo domačih in zdravih 
dobrot iz občine Naklo, najbolj raznolika pa trikrat ponovljena 
aktivnost z naslovom Zdravje iz konoplje, lepote soteske Zarica 
ter pekovske dobrote iz vasi ob Savi.

Ob začetku je bilo za obveščanje javnosti oz. potencialnih ude-
ležencev izvedenih kar nekaj informativnih akcij, med drugim 
poslanih 800 vabil na domače naslove občanov, desetkrat 
predvajano vabilo na Radiu Gorenc, objavljen program in va-
bilo na spletnih strani občine Naklo in CTRP Kranj ter poslano 
vabilo na številne naslove e-pošte. 

Na temo razvoja trajnostne mobilnosti v občini Naklo in 
Evropskega tedna mobilnosti je bila pripravljena tudi daljša, 
skoraj deset-minutna oddaja na Radiu Gorenc (v okviru oddaj 
Ekologija je zakon). V njej je župan Občine Naklo Ivan Meglič 
predstavil številne investicije s področja trajnostne mobilnosti 
v občini, koordinator promocijskih aktivnosti Uroš Brankovič 
pa program in pomen ETM. 

Da bi neposredno ali vsaj posredno dosegli več udeležbe s 
strani starejših uporabnikov (65+), smo dodatno navezali stike 
še z nekaterimi institucijami, ki so pomembne za lokalno okolje 
in v njem vsakodnevno prisotne (npr. šole, društva ...). V dru-
gem (ponovitvenem) obdobju je bilo kar nekaj aktivnosti na-
menjenih šolarjem in dijakom, ki smo jih po skupinah povpra-
šali o prednostih uporabe trajnostne mobilnosti. Prav tako pa 
smo jih spodbudili, da svojo pozitivno in tudi zabavno izkuš-
njo z uporabo trajnostne mobilnosti prenesejo na svoje starše  
oz. stare starše.

Aktivnosti ETM 2021 v občini Naklo se je skupaj udeležilo 174 
udeležencev, s čimer je bilo napovedano število udeležencev 
znatno preseženo.

Razveseljivo je, da je občina Naklo s projektom pridobila nekaj 
manjše stalne opreme za spodbujanje trajnostne mobilnosti. 
Med temi sta najpomembnejša stojalo za kolesa pri glavnem 
postajališču Naklo z možnostjo zaklepanja in dvojno uporabo 
(kot stojalo in klopca) ter tri simpatične informativne panoje. 
Slednji so se oz. se bodo tudi v prihodnje uporabljali za infor-
miranje o trajnostni mobilnosti in sorodnih temah. 

Prepričani smo, da se bo vključenost občine Naklo v te ak-
tivnosti za trajnostno mobilnost ponovila tudi naslednje leto. 
Želimo si, da bo tradicionalna, splošno priljubljena in še bolj 
številčna tudi vključenost in sodelovanje domačinov vseh ge-
neracij, javnih institucij (npr. šol, vrtcev), društev in podjetij 
(npr. turističnih in gostinskih ponudnikov, kmetij …). 

Nekateri so s kolesom (in vlakom) na podbreško potico na 
kmetiji Jerala prišli celo iz Kopra

S kolesom na spoznavanje narave in okusnih naravnih  
namazov v Udin borštu 

Mobilnost z javnim avtobusom in hojo je učenca OŠ Naklo 
pripeljala do opazoanja pti ob Bobovku

Po mobilnosti z javnim avtobusom in hojo so učenci  
OŠ Naklo na Bobovških jezercih prisluhnili strokovnjaku za 
ptice Tonetu Trebarju
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Vsak korak šteje

Varstvo okolja in naše navade
Renata Košir

Dragi občani in občanke, lepo vas pozdravljam ob koncu leta. 
Upam, da ste naredili vsaj kakšen korak k izboljšanju odnosa 
do okolja, ki ga mogoče lahko predstavite v naslednjem glasi-
lu, ali pa ga predstavite meni, da se izboljšam še jaz.  

Velikokrat se zalotim, ko razmišljam, kaj kdo ni naredil prav in 
kaj bi moral narediti, še bolj pa, kaj mora narediti država, pa 
občina, pa krajevna skupnost, pa soseska, pa celo sosed in  na 
koncu ugotovim, da moram najprej začeti navade spreminjati 
pri sebi. 

Sedaj imam v mislih moje nakupovalne navade pred prazniki. 
Še vedno me bleščeče police v trgovini z okraski zanesejo in 
kupim stvari, ki niso niti malo potrebne za lepše praznike. Le-
tos sem si zadala prednovoletno zaobljubo, da ne bom kupila 
nobene stvari, ki ni nujno potrebna za preživetje praznikov. Res 
me zanima, kako mi bo to uspelo. Namesto velikih daril bom 
svojim najbližjim podarila svoj čas. Torej, letos ga bom lahko 
podarila več, ker mi ne bo potrebno iskati in kupovati stvari, 
ki jih ne potrebujemo. Vedno bolj se mi zdi, da je stisk roke in 
podarjen čas vreden več kot vsa darila, ki nam pobirajo čas in 
denar. Potem so pa še lepo zavita in mogoče celo neuporabna 
in na koncu samo odpadek, ki obremenjuje okolje.  Za letošnje 
praznike bom rajši podarila topel objem in čas za pogovor. 

Želim vam lepe praznične dni in veliko malih korakov, ki ne 
obremenjujejo našega okolja, ampak ga ohranjajo in nam de-
lajo življenje lepše. ・

okolje in prostor

Drage občanke in občani, 

za leto, ki mineva lahko rečemo, da je bilo mešanica lepih 
trenutkov in hkrati polno izzivov, ki jih je je prinesel Covid 19 

virus in z njim povezana epidemija.  

Upajmo, da nas bodo v novem letu ti izzivi povezali in bomo 
združeni premagali epidemijo. 

Vsaka beseda, vsak pogled, vsako dejanje in vsak nasmeh 
lahko prinese srečo drugim ljudem.

Vsak trenutek je lahko nov začetek.

Velika upanja ustvarjajo velike ljudi, zato radostno pojdimo 
naproti novem letu 2022.

Želimo Vam srečne, mirne in naklonjene božične praznike, 
lepo praznujte Dan samostojnosti in enotnosti in v novem 

letu 2022 pa čim več veselih trenutkov, zasebnih in poslovnih 
uspehov, pozitivne energije in prijaznih misli.

Občinski odbor DeSus Naklo 

Foto: Lea Krampl

Vesel božič ter zdravo, zadovoljno  
in ustvarjalno 2022.

Čestitamo ob dnevu samostojnosti in enotnosti. 
Praznujte s ponosom.

OO SDS Naklo
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Priporočamo v branje

Epidemija pametnih telefonov - nevarnost za 
zdravje, izobraževanje in družbo
mag. Helena Krampl Nikač

Pred prazničnimi 
dnevi si marsikdo 
vzame čas za branje, 
mnogi pa razmišljajo 
o novoletnih dari-
lih in eno izmed bolj 
priporočenih daril je 
lahko knjiga. Seveda 
vedno priporočam 
nakup knjige za da-
rilo, a tokrat sem se 
odločila, da vam v 
nakup, še posebej pa 
v branje, priporočim 
knjigo, ki je že nekaj 
časa na naših poli-
cah, a nisem ravno 
prepričana, da jo ve-
liko bralcev vzame v 
roke, kljub temu, da 
je njena vsebina zelo 
aktualna, koristna in 
primerna. 

Nekatere je pred nekaj leti že navdušila knjiga avtorja Manfre-
da Spitzerja Digitalna demenca, ki te enostavno prisili k razmiš-
ljanju o posledicah pretirane uporabe sodobne tehnologije. 
Knjiga, za katero vas želim tokrat navdušiti in jo je napisal isti 
avtor, nosi naslov Epidemija pametnih telefonov – nevarnost 
za zdravje, izobraževanje in družbo. 

Avtor Manfred Spitzer je priznani nemški psihiater in nevro-
znanstvenik in je knjigo napisal  že leta 2018. Letos je v so-
založbi Mohorjeve založbe iz Celovca in Mladinske knjige iz 
Ljubljane izšel prevod te njegove že četrte knjige, ki se ukvarja 
z vplivom novih elektronskih medijev na ljudi, še posebej na 
otroke in mladostnike. Knjiga je k nam prišla ravno v času, ko 
učitelji in knjižničarji šele ocenjujemo posledice povečane rabe 
informacijsko-komunikacijske tehnologije pri učencih in štu-
dentih v času šolanja na daljavo. 

V uvodu nam avtor Spitzer pove, da je prišel čas, da intenzivno 
rabo sodobnih tehnoloških čudežev, ki nas s svojimi sposob-
nostmi in zmožnostmi navdušujejo, tudi bolj kritično pogle-
damo. Izsledki v knjigi, temeljijo na izjemno obsežni množici 
sodobnih neodvisnih znanstvenih raziskav z vsega sveta in so 
šokantni.

Knjiga je sestavljena iz 15 zaključenih poglavij, ki so nastala 
na osnovi avtorjevih člankov o vplivu pametnih telefonov in 
jih lahko berete v poljubnem vrstnem redu. Vsako poglavje 
osvetljuje določen vidik, predvsem pa opozarja na negativne 

posledice čezmerne uporabe pametnih telefonov zlasti pri 
otrocih in mladostnikih. 

Avtor ugotavlja, da je epidemija, pravzaprav pandemija malih 
tehnoloških napravic povzročila temeljite spremembe ne samo 
pri posamezniku, ampak v celotni družbi. Opozarja na števil-
ne negativne spremembe na področju zdravja, izobraževanja 
in delovanja demokratične skupnosti. Številne razvite družbe 
so že omejile ali prepovedale uporabo pametnih telefonov v 
šolah, saj se zavedajo škodljivih posledic za zdravje mladih, pa 
tudi odraslih. 

Vseprisotnost telefona, ki od posameznika nenehno zahte-
va pozornost, vodi v omejevanje kognitivnih sposobnosti in 
motnje mišljenja, lahko pa tudi v stres, strahove, tesnobo, 
depresijo, agresivnost in hujše oblike, kot sta zasvojenost in 
celo samomor. Opažajo pa tudi številne posledice na telesnem 
zdravju, med katerimi zaradi premalo gibanja najpogosteje 
omenjajo slaba drža, pridobivanje prekomerne teže, presnov-
ne bolezni in bolezni srca, motnje spanja in pozornosti. Avtor 
Spitzer posebej opozori na  pojav kratkovidnost zaradi neneh-
nega gledanja v zaslonske medije. 

Epidemiji pametnih telefonov pa ne podlegajo samo otroci. 
Zagotovo so vam znani primeri družin, v katerih starši med 
kosilom nenehno pogledujejo na napravice, namesto da bi 
skupni čas namenili sproščenemu pogovoru in druženju. Ot-
roci so tako prikrajšani za njihovo pozornost, za kakovostno 
komunikacijo z njimi, kar pa je bistveno za zdrav razvoj otrok. 
Manj pogovora v družini lahko pomeni npr. slabše besedišče, 
manj pozornosti staršev, pa tudi slabšo zmožnost empatije in 
obvladovanje svojih čustev. 

Zagotovo pa bo starše še posebej zanimalo poglavje o izobra-
ževanju. Ob izkušnjah z zdravstveno pandemijo in dnevnimi 
opažanji se boste zagotovo globoko zamislili nad tem, da s 
pomočjo tehnologije izgubljajo vaši otroci stik z resničnostjo. 

V ogled pa priporočam tudi pogovor z dr. Manfredom Spit-
zem, ki ga je ob izidu slovenskega prevoda knjige Epidemija  
pametnih telefonov.  Vodila ga vodja izobraževalnega založ-
ništva pri Mladinski knjigi dr. Alenka Kepic Mohar. Najdete 
ga na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=a3XsZ-
JQ_wVY oziroma na spletni strani Mladinske knjige:  
https://www.mladinska-knjiga.si/avtorji/manfred-spitzer.

Vsekakor toplo priporočam v branje in  razmislek o našem 
vsakdanu.

Avtor Spitzer pravi, da bomo ravnali modro, če se bomo držali 
reka švedskega zdravnika Paracelsusa, ki pravi, da »edino od-
merek loči zdravilo od strupa«. ・
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Noremu letu v slovo
Franci Šinkar

Vsak čas bo za nami zares noro leto. Vlada še ni padla, co-
vid je še vedno med nami in nad nas prihaja z vedno novimi 
mutacijami, ljudem pa se od vsega skupaj že malo meša. Pa 
brez skrbi, s svojim letošnjim ravnanjem smo zelo dobro tla-
kovali pot v svetlo prihodnost, zato bo prihajajoče leto prav 
tako noro (če ne še bolj)! Vse bolj postajamo agresivna družba 
egoistov. Samo jaz in moje pravice, drugi niso pomembni. Za-
kaj neki bi se oziral na drugega, če pa hočem svojo svobodo?!

Toda moja pravica ni neomejena, ampak seže kvečjemu do tja, 
kjer se začne pravica nekoga drugega. Tudi ta drugi ima pravi-
co do svoje pravice, mar ne? Ampak ne, mi s svojim ravnanjem 
izgubljamo človečnost, sočutnost, usmiljenje, nekoč tako ope-
vano tovarištvo in ljubezen do bližnjega. Kam smo zašli?! Tako 
čudovito smo razdeljeni, da se sploh ne moremo poenotiti, niti 
v tako življenjsko pomembni stvari kot je boj proti covidu. 

Nekateri očitno še niso dojeli, da je naš glavni sovražnik vi-
rus, ne pa trenutna vlada, zato izkoriščajo kaotične razmere 
za svojo lastno, recimo temu – revolucijo. Radi bi novo vlado. 
Če se prav spomnim, še vedno živimo v nekakšni demokraciji, 
brez kakšnega dosmrtnega predsednika države, in vsakih ne-
kaj let imamo volitve, da izvolimo novo vlado. Res ni potrebe, 
da bi do vlade prišli na ulici, s protesti in metanjem granitnih 
kock v policiste. Lepo gremo (ali pa ne) na volitve in oddamo 
svoj glas. Lepo kulturno. Kar izvolimo, to imamo. Do naslednjih 
volitev. Tudi v letu, ki prihaja, bomo imeli volitve. Z oddajo 
svojega glasu bomo izrazili svojo voljo. Priložnost, ki je ne gre 
zamuditi.

Občutek imam, da živimo v znanstveno-fantastičnem filmu. 
Saj veste, kako gre to: na Zemlji pristanejo Marsovci in neu-
smiljeno uničujejo človeško raso. S tem, da mi sploh ne pot-
rebujemo pošastnih Nezemljanov, saj imamo vendar virus, 
covid, ki nas je spravil iz ustaljenih, lagodnih tirnic v stanje 
nekakšne svetovne vojne. Res se ljudje ne pobijamo med se-
boj (z izjemo v vojnih žariščih, kjer so se klali že prej), imamo 
pa skupnega sovražnika: virus. In to precej smrtonosen virus. 
Do decembra je zaradi njega samo v Sloveniji umrlo 5240 lju-

di. Za primerjavo: to je približno toliko, kolikor je prebivalcev 
naše občine!

Desetletja smo se oboroževali v strahu, da nas bo napadel so-
sed. Nakopičili smo si orožja, da bi lahko to našo ljubo Zemljo 
neštetokrat razstrelili na prafaktorje, sedaj pa se je na nas spra-
vil očem nevidni in rokam neotipljivi virus, proti kateremu ne 
zaleže nobena atomska bomba. Pravzaprav v tem trenutku ni 
pomembno, ali je ta virus ušel iz laboratorija ali ne – dejstvo je, 
da je tukaj in da ljudje zbolevajo in žal, tudi umirajo.

Kot pacient, revmatik in invalid sem imel v svojih več kot pet-
desetih letih dovolj izkušenj z zdravniki, odličnimi, dobrimi in 
tudi slabimi, da mi še na misel ne pride, da bi verjel kvazi-stro-
kovnjakom z interneta, ki oglašujejo svoje »zdravilne« metode 
in zvarke. Tudi ne verjamem tistim, ki virus zanikajo in trdijo, 
da gre za zaroto svetovnih razsežnosti. Cepil sem se. Sem pač 
ovca ali karkoli mi že pravijo oni, ki vse vedo. Zanimivo pri tem 
pa se mi zdi, zakaj tisti, ki ne verjamejo v uradno medicino, v 
obstoj virusa in cepljenje sploh rinejo v bolnišnico, ko resno 
zbolijo. Zakaj se ne pozdravijo kar sami s »fejsbuk« nasveti?

Način, kako ljudje zaznavajo trenutno situacijo, virus, epide-
mijo, cepljenje, meji že na pravo versko blaznost! Eni veruje-
jo v svetovno zaroto, drugi zanikajo virus, tretji verujejo, da 
zaradi cepljenja ne bodo zboleli in mislijo, da se jim ni treba 
več držati nobenih ukrepov, četrti verujejo, da je v cepivu ne 
vem kakšen hudič in bodo, če bodo cepljeni, trpeli ali umrli za 
posledicami stranskih učinkov … in tako naprej v neskončnost. 
Vsi pa trmasto vztrajajo pri svojih stališčih in se ne premaknejo 
niti za milimeter. Ustavite konje, ugasnite Facebook, uporabite 
zdravo kmečko pamet!

Naredite nekaj dobrega zase in za druge. Maska, razkuževanje 
rok, socialna distanca. Je to tako težko? Kaj pa cepljenje? Ne-
kateri se iz zdravstvenih razlogov ne smejo cepiti. Vsi drugi pa 
imamo izbiro. Smo v vojni z virusom. In nazadnje bo res zma-
gal tisti, ki bo preživel. Virus ali pa človek. Na koncu pa bomo 
tako ali tako vsi pametni generali. Do takrat pa – srečno! ・

Začimbe pozimi
K. B.

Zakaj so pozimi začimbe še posebej pomembne?
V hladnejšem delu leta so začimbe ključne, če želimo zares 
uživati v hrani. Pojemo namreč manj svežega sezonskega sadja 
in zelenjave, ki sta edino živilo, ki je okusa polno že samo po 
sebi (ne potrebujeta praktično nobenih dodatkov). Z zimskimi 
začimbami jedem damo okus, jih »okrepimo«, izboljšamo, odi-
šavimo, nekatere pa se lahko pohvalijo tudi z različnimi pred-
nostmi za zdravje.

Poleg »dodajanja okusa« pa imajo zimske začimbe še eno 

pomembno lastnost - in to je, da nas prijetno pogrejejo od 
znotraj navzven. Pozimi nas zebe in dnevi so krajši, naša telesa 
so posledično bolj izčrpana, energije imamo manj, tudi odpor-
nost nam pade. 

Mnoge od pekočih začimb na telo delujejo antiseptično (pro-
tivnetno), zato naše telo kar samo hrepeni po njih. Če ga pos-
lušamo, mu bomo vedno znali odgovoriti s pravilno in primer-
no prehrano.
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Katere so tipične zimske začimbe in zakaj je  
dobro, da jih uživamo?
Najbolj tipične zimske začimbe verjetno lahko naštejemo v 
trenutku. To so cimet, klinčki oz. nageljnove žbice, zvezdnati 
janež, kardamom, muškatni orešček in kurkuma. To so te, ki jih 
dodamo za okus … in nas obenem spomnijo na božične praz-
nike. Potem pa so tu še tiste, ki rahlo pečejo in nas posledično 
tudi prijetno ogrejejo. To so kajenski poper, črni poper, čili in 
ingver.

Imajo pa zimskezačimbe tudi številne prednosti.
1. Pomirjajo. Če nas decembrski vrvež občasno vrže s tira, lah-
ko pomagata kardamom in muškatni orešček. Delujeta pomir-
jujoče, zato ju malce dodamo toplemu napitku pred spanjem.

2. Uravnavajo krvni sladkor in znižujejo potrebo po sladkem. 
Decembra so sladke skušnjave na vsakem koraku, in če jim 
popustimo, nas čaka najprej strm vzpon krvnega sladkorja, za 
njim pa strm padec. Posledica je kruljenje v želodcu in huda 
lahkota. Zato imejmo krvni sladkor pod kontrolo - kar s po-
močjo cimeta, ki dokazano pozitivno vpliva na te težave.

3. Blažijo glavobole. Nakupovanje, veliko dela v službi, pritiski z 
vseh strani so decembrska stalnica. Posledica so pogosto tudi 
glavoboli. Te pa lahko ublažimo s pomočjo kajenskega popra 
- kapsaicini iz pekočih paprik namreč delujejo protibolečinsko.

4. Blažijo simptome gripe in prehladov. Zlasti blažilno delu-
je ingver, ki lahko uživamo surovega, poparjenega v čaju, ga 
iztis nemo v sok ali pa uživaš v prahu.

5. Pomirjajo želodec in prebavo. Proti slabosti je najboljši 
ingver, kurkuma pa pozitivno vpliva tudi na napetost in druge 
prebavne težave.

6. Pogrejejo in obenem delujejo antiseptično (protivnetno). 
Kajenski poper, črni poper in ingver so (rahlo) pekoči, zato 
nam je po zaužitju teh začimb prijetno toplo, obenem pa na 
naše telo delujejo antiseptično (protivnetno).

Kako zimske začimbe uporabiti v domači kuhinji?
Zimske začimbe uporabljamo v številnih jedeh, pri tem pa lah-
ko eksperimentiramo.

Aromatične začimbe so vedno odlične v pecivih, piškotih, tudi 
hladnih in toplih napitkih, smutijih in drugih mešanicah. Karda-
mom bo odlično popestril rižote, curryje in druge jedi indijske 
kuhinje. 

Črni in kajenski poper ter čili lahko dodamo praktično vsaki 
slani jedi, če nas le ne moti pekočina. 

Ingver bo prijal tako v z medom oslajenem čaju z limono kot 
v različnih hitrih azijskih jedeh, korenčkovi ali bučni juhi. Ne-
kaj klinčkov pa popestri okus ovsene kaše, ne samo kuhanega 
vina.

Nageljnove žbice
Gre za močno dišeče in pekoče posušene cvetne popke diše-
čega klinčevca. Pri kuhanju se uporabljajo posušeni, tik pred 
cvetenjem obrani cvetni popki. Zaradi veliko eteričnega olja jih 
uporabljajo v zobnih kremah in ustnih vodah.

Koriander ubija bakterije
Koriander pospešuje prebavo in preprečuje napenjanje. Pripi-
sujejo pa mu tudi afrodizične lastnosti, zlasti če mleta semena 
dodamo kuhanemu vinu. Sicer pa koriandrove lističe jedem 
varčno dodajamo tik pred koncem kuhanja.

Kardamom
Gre za eno izmed najstarejših začimb na svetu, ki ima aroma-
tičen pekoč okus ter ga lahko mešamo z drugimi zelišči. Radi 
jo uporabljajo pri peki medenjakov, je pa tudi odlično sredstvo 
proti težavam s prebavo, vetrovom in napihnjenosti. Včasih je 
bila za žafranom in vaniljo tretja najdražja začimba na svetu.

Piment
Posebno je koristen v primeru močnega napenjanja. Pomaga 
pri zmanjšanju trebušnih plinov in blaženju krčev v črevesju. 
Piment v prahu je primeren za kolače, biskvite, pudinge, sadne 
omake … Cel pa se uporablja za vlaganje in mariniranje.

Cimet
Gre za posušeno notranjo skorjo drevesa ali grma cimeta. V 
evropski kuhinji ga uporabljamo pri peki, kot dišavo, večinoma 
za slaščice, za kompote. Božičnega peciva brez cimeta si sploh 
ne predstavljamo več. Ima pa tudi zdravilen učinek pri prehla-
dih, diareji in prebavnih težavah.

Janeževa zvezda
Iz janeževe zvezde delajo tudi liker galliano. Uporablja se 
povsod, kjer radi uporabljajo janež. Izvira iz južne Kitajske in  
Vietnama. Odlična je tudi proti prehladu. Tri zvezde kuhajte  
10 minut v vreli vodi, potem pa jih odstranite.

Vanilija
Vanilja ima zelo prijeten vonj in sladkoben okus. Najbolj dišečo 
sestavino vanilje, vanilin, izdelujejo tudi umetno iz smrekovega 
soka. Je nepogrešljiva v kuhinji, imamo pa jo v strokih, prahu in 
kot ekstrakt. Vaniljo uporabljajo tudi v kozmetični industriji pri 
izdelavi parfumov. ・

priporočamo
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V spomin na Faniko Pagon (1932–2021)
za DU Naklo zapisal Jože Mohorič

V nedeljo, 5. decembra 2021 je prenehalo biti plemenito srce 
gospe Fanike Pagon.

Rodila se je leta 1932 v delavski družini v Mlinšah pri Zagorju. 
Kot 16-letno dekle je leta 1948 odšla na učiteljišče v Ljubljano. 
Kot mlada učiteljica je leta 1953 nastopila svojo prvo službo v 
Gradinu tik ob slovensko hrvaški meji. Po treh letih poučevanja 
v tej primorski vasici je odšla na Gorenjsko in se zaposlila v 
Vzgojnem zavodu v Kamni Gorici. Tu je spoznala in se zaljubila 
v sodelavca Milana. Po poroki leta 1956 sta se jima rodila dva 
sinova, leta 56 prvi sin Andrej in leta 57 še drugi sin Milan.

Po desetih letih dela v Kamni Gorici se je družina preselila v 
Kranj, kjer sta oba s soprogom v OŠ Helene Puhar nadaljevala 
odgovorna dela na področju specialne pedagogike. V začetku 
sedemdesetih let sta se odločila za izgradnjo novega doma in 
od leta 1972 je Naklo postalo stalno prebivališče družine Pa-
gon. Oba z možem sta se izredno predano posvetila vzgoji in 
izobraževanju otrok s posebnimi potrebami. Bila sta avtorja kar 
nekaj učbenikov in delovnih zvezkov in na tem zahtevnem po-
dročju zapustila dobro vidno in zares neizbrisno sled. Vrsto let 
sta v času počitnic nadaljevala svoje delo v vlogi pedagoških 
vodij v otroških kolonijah v Novem Gradu in na otočku Stenjak. 
V življenje Pagonovih je kruto posegla usoda, saj se je ata Mi-
lan leta 1985 mnogo prezgodaj dokončno poslovil. Kljub hudi 
bolečini je gospa Fanika premagala vse težave in ostala trdna v 
svojih načelih ter nadaljevala vse, kar sta zgradila skupaj.

Po upokojitvi leta 1988 se je takoj včlanila v Društvo upokojen-
cev (DU) Naklo in takoj nadvse predano razdajala svoja znanja 
ter bogate življenjske izkušnje v dobrobit vseh članov društva. 
Zelo hitro je bila izvoljena v Upravni odbor društva, leta 1991 je 
prevzela tajniška dela in to nalogo nadvse odgovorno oprav-
ljala polnih 18 let. Postala je predsednica sekcije za turizem ter 
kulturo in iz leta v leto organizirala vedno več lepih izletov v 
različne konce naše domovine in tudi preko naših meja. Bila 
je pobudnica za organizacijo letovanj in že leta 1994 je prva 
skupina 11 članov društva odšla na poletni oddih v hotel Del-
fin v Izoli. Vsako leto se je to število izredno povečevalo in 
celo doseglo število 150  dopustujočih v mesecu avgustu in 
septembru.

Omeniti moram, da je bila gospa Fanika skupaj s pokojnim Ru-
dijem Nadiževec pobudnica za ustanovitev folklorne skupine 
DU Naklo in jeseni 1996 je gospod Andrej Košič kot strokovni 
vodja resno pristopil k delu in za to lepo ljudsko izročilo nav-
dušil vedno več naših članov. Ta zgodba se je uspešno nadalje-
vala in ravno v tem času mineva 25 let plodnega dela te sku-
pine, ki je ime našega društva ponesla daleč preko naših meja.   

20-letno predano delo ni ostalo prezrto in gospa Fanika je leta 
2010 zasluženo postala častna članica našega društva. Gospa 
Fanika se je na svoji življenjski poti dotaknila mnogih src. Po-
grešali jo bomo in beseda hvala je premalo za vse delo, ki ga 
je tako vneto opravljala v našem društvu. Ohranili jo bomo v 
lepem in trajnem spominu. ・

pl
ač

an
 o

gl
as



december 2021  Glas občine Naklo 55

možgančkanje

Kaj je družinsko branje?
mag. Helena Krampl Nikač 

Družinsko branje je branje otrokom v družinskem okolju. Lah-
ko jim berejo starši, starejše sestre in bratje, stari starši ali drugi 
odrasli, ki živijo v družini. Za družinsko branje je značilno, da 
sodelujeta dva rodova (generaciji). Na ta način v družini zras-
tejo mladi bralci.

V knjižnici se lahko vključite v projekt družinskega branja. 
Prejeli boste knjižico s seznamom knjig in tematskimi vpra-
šanji. Pridne bralce čaka tudi nagrada! Zapisovanje pripove-
di in pisanje knjig je veliko ljudskega izročila obvarovalo pred 
pozabo. Z razvojem založništva so knjige postajale dostopne 
širšemu krogu bralcev. Nekateri si knjige lahko kupijo, a zahva-
ljujoč razvejani mreži knjižnic so se knjige za izposojo približale 
bralcem, tako v mestih kot na podeželju. Napredek tehnologije 
(računalniki, pametni telefoni itn.) omogoča zelo hiter in učin-
kovit dostop do informacij in knjiga z njim večkrat ne more 
tekmovati.

V čem je vrednost branja otroku?
S poslušanjem se otrok uči knjižnega jezika in bogati besedni 
zaklad. Vsaka družina ima svoj način pogovarjanja, a ne pre-
more takšnega besednjaka in načinov izražanja, kot se pojav-
ljajo v knjigah. Bogat besedni zaklad bo otroku olajšal vstop 
v šolo in sledenje pouku.

Če ima predšolski otrok priložnost brskati po knjigah, bo že 
pred vstopom v šolo spoznal veliko črk in njihove različne ob-
like (majhne in velike, pisane in tiskane črke). Prav tako si bo 
pridobil vedenje o pismenosti, na primer, da lahko zapišemo 
vse, kar govorimo, da za vsak glas obstaja znak, to je črka, da 
pri nas pišemo od leve proti desni in od zgoraj navzdol ipd. Mi-
mogrede bo pridobil še veliko drugega znanja, ki ga bo bolje 
pripravilo za učenje branja in pisanja.

Knjige vsebujejo nešteto različnih vsebin, dogodkov, opise 
krajev, ves svet je v njih. Otroku tega s pripovedovanjem ne 
moremo prenesti, ker nimamo tolikšnega znanja. Več znanja 
nam olajša razumevanje sveta in nam pomaga, da se v njem 
laže znajdemo.

Vsebine v otroških knjigah vzbujajo pri otrocih različna čustva: 
strah, veselje, žalost, jezo. Otrok se vživlja v knjižne junake in 
odziva na čustveno dogajanje. Iz načina, kako se bo odzval, 
bomo lahko spoznavali njegovo čustvovanje. Branje zgodb je 
priložnost za pogovor o lastnih čustvih, občutkih, učenje izra-
žanja in obvladovanja čustev. Boljše medsebojno poznavanje 
izboljšuje odnose med družinskimi člani.

Nekatere knjige obravnavajo občutljive pa tudi boleče vsebine, 
kot so odraščanje, izguba, smrt, razveza, posvojitev, o katerih 
se z otrokom težko pogovarjamo. Ob knjigi in kakšni tuji zgod-
bi se je včasih laže pogovoriti tudi o svojih težavah. Nekatere 
knjige znajo problem predstaviti in približati otroku bolje od 
odraslih.

Branje otroku koristi tudi drugim družinskim članom. Med bra-
njem obnavljajo in bogatijo svoje znanje, o prebranih vsebinah 
se lahko pogovarjajo vsi v družini. Otroci radi posnemajo svoje 
starše. Če vidijo brati svoje starše, bodo tudi sami posegli za 
knjigo.

Med branjem smo si telesno blizu. Otrok čuti, da mu posveča-
mo pozornost in da je za nas pomemben. Čim mlajši je otrok, 
bolj mu je pomembna bližina odrasle osebe. To mu ustvarja 
občutek varnosti in povezanosti.

Prisrčno vabljeni v našo Krajevno knjižnico, ker smo vam 
tudi v letošnji sezoni pripravili  bogat, zanimiv in izbran na-
bor knjig, ki čakajo, da jih vzamete v roke in preberete v naj-
boljši družbi svojih otrok. Več si lahko preberete na portalu 
Modri pes, Mestne knjižnice Kranj https://modripes.si/asset/
kxWHy2zTr228CzpND. ・
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Miselne igrice
pripravila K. B.

Rešitev

Foto: Lea Krampl
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VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE 
IN SREČNO NOVO LETO

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

��������������

TRAMPUŽ MARIJAN s.p., 4202 Naklo, Temniška 28
tel: 04 257 72 30, fax: 04 257 72 31, info@trampuz.si

AL, INOX varjenje

Rezanje in CNC krivljenje pločevine
Krivljenje cevi in profilov

Laserski razrez pločevine in cevi
Izdelava kolesarnic in stojal za kolesa

Vesele praznike!

Srečno 
2022!

Srečno 
2022!
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Vesel božič in srečno 2022!
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Hitra dostava  
kurilnega olja

031 280 771

http://www.simon-oil.si
info@simon-oil.si

Poženik 35, Cerklje na Gorenjskem

Vesele praznike 
in srečno 2022! Sre

čn
o 

2022!

Želimo Vam srečno 2022!

Naj bo polno igrivega veselja,
zdravja, notranjega miru,

optimizma in iskrene
medsebojne ljubezni.

Kolektiv MB-NAKLO d.o.o.
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Fristads d.o.o.   Glavna cesta 24, Naklo 4202

www. .si  mobi: 040 522 066vrhunskaoprema

Smo specializirano podjetje za prodajo zaščitnih
delovnih oblačil švedske blagovne znamke FRISTADS
in nemške blagovne znamke KUBLER WORKWEAR.
Razstavni prostor je v poslovni stavbi Pošte Naklo

(bivši prostori Občine Naklo).
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Vesel božič in srečno 2022!
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2  2  2  
Vesele praznike in obilo zdravja!

www.komunala-kranj.si

pl
ač

an
 o

gl
as

pl
ač

an
 o

gl
as

pl
ač

an
 o

gl
as

Vesele praznike 

in srečno 2022!


