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uvodnik

Na koncu pa bo še vedno vse 
ozelenelo
Eva Goričan, glavna urednica

Pretekli konec tedna so nas obiskali t.i. ledeni možje. Kako »le-

deni« so zares bili v času pisanja tega uvodnika, še ne vem, 

vendar so obeti precej dobri in, kot kaže, bodo letošnji pridelki, 

predvsem sadje, ubežali zmrzali. Po vsaj dveh letih. Res je 2022 

leto, ko imam občutek, da se je svet spet začel vrteti po tem, 

ko je zadnji leti obstal. Sprva zaradi epidemije same, kasneje 

pa zaradi številnih učinkov, ki jih je imela na širše družbeno 

življenje. Ne samo, da so se končno sprostili ukrepi, volitve so 

prinesle spremembo politične zasedbe in občutek imam, da se 

med ljudi vrača energija in kanček upanja. 

A vendar – iz ene krize smo vstopili v drugo, ki se šele pri-

čenja in bo po napovedih globoko zarezala v naša življenja. 

Vojna v Ukrajini že korenito vpliva na družbeno-ekonomsko in 

tudi varnostno situacijo ter nas opominja, da smo kljub velikim 

razlikam, države in prebivalci še vedno del istega ekosistema. 

Istega planeta. Soodvisni in soodgovorni. Ne glede na to, da 

stroka opozarja, kako zelo eksponentno uničujemo okolje in ga 

bomo v naslednjih desetletjih s trenutnim načinom delovanja 

opustošili, moramo vedeti, da se takrat konča naša prihodnost, 

ne pa tudi prihodnost Zemlje. Naš planet nas bo preživel, saj je 

človeška zgodovina le mežik v obstoju vesolja – pa niti to ne, 

da me ne bodo popravljali kakšni astrofiziki.

Dejstvo je, da dogodki, ki tako zelo vplivajo na naš vsakdan in 

zaznamujejo tok naših življenj, v oziru nazaj, sploh pa v kon-

tekstu vseobstoječega okoli nas, niso bogvekaj. Nekatere iz-

med nas misel, da smo pravzaprav majhni in nepomembni v 

zgodovini časa, pomirja. Pogled v širno nočno nebo ima lahko 

zelo blagodejen občutek. Pa tudi samo pogled na prostrana 

polja, vožnja skozi ozeleneli gozd, razgled z gora, ki seže da-

leč, daleč, ali potop pod vodo, ki ublaži zunanji nemir. Vse to, 

kar se nam zdaj dogaja, bo minilo. Vojne, krize, bolečine, pa 

tudi lepi trenutki, naši ljubljeni in življenja bodo dočakali svoj 

konec. Narava, svet pa bosta obstala. Tudi brez nas, verjetno 

celo zaradi tega, ker nas ne bo več. Na konci pej je b’lo pa še 

zmerej use zeleno, je rekla stara primorska gospa. Tudi po letih 

suše, zmrzali in drugih katastrof je narava še vedno ozelenela. 

Morda tega ne bova ugledala ne jaz, ne ti, ampak svet se bo 

vrtel naprej kljub naši minljivosti.
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županov glas

Spoštovane občanke 
in občani!
Pred vami je nova številka našega ob-
činskega glasila, s katerim vas želimo 
obveščati o dogajanju v naši občini. 
Pred kratkim so potekale državnozbor-
ske volitve, ki so naznanile letošnje 
super volilno leto. Voditelji strank so 
se pojavljali povsod. Z volilnim dnem 
je bilo televizijskih soočenj konec in 
znani so bili zmagovalci in poraženci. 
Upam, da bodo zmagovalci, ko bodo 
sestavili vlado imeli podoben odnos 
do lokalnih skupnostih, kot vlada, ki se 
poslavlja. Tudi v naši občini je na vseh 
voliščih zmagala stranka Gibanje Svo-
boda.

Usihajoča korona je večini društev 
omogočila izvedbo občnih zborov. 
Člani ste se z veseljem ponovno družili 
ter začeli snovati dogodke in akcije v 
pomladnem, poletnem in jesenskem 
obdobju. Nekaterim je kar težko po-
novno začeti in se posloviti od kavčev 
in televizije. Ponovno se je na naše 
ceste vrnila Parada in razstava staro-
dobnih vozil. Upam, da ste udeleženci 
in opazovalci uživali ob ogledu tega 
tradicionalnega dogodka.

23. aprila so dupljanski gasilci v svo-
jo garažo pripeljali novo, sodobno 
opremljeno gasilsko vozilo GVC-1, 
postavljeno na podvozje proizvajalca 
tovornjakov MAN. Gasilci so pripravi-
li poseben in enkraten sprejem. Krst 
z vodnimi curki si je prišla ogledat 
množica domačinov. Sledil je ogled 
pridobitve, ki bo odločno prispevala k 
požarni varnosti vse občine. Slovesni 
prevzem pa bo ob občinskem pazniku. 
V dveh letih je to že drugo novo vozilo 
v naših društvih. V prihodnjih treh le-
tih sledita še dve. Nakupi so posledica 
dogovora o opremljanju naših gasil-
cev, ki smo ga sklenili z GZ Naklo.

Povsod po občini se izvajajo gradbe-
na dela. Glavna dela so že izvedena 
na Okroglem in v Žejah. Vodovodna 
povezava z vodovodi iz Tržiča je že 
izvedena, čakamo še na izvedbo vo-
dohrana. Tudi kolesarska povezava 
med Spodnjimi Dupljami in Strahinjem 
naj bi bila končana do konca maja, 
tako da bomo letošnjo kolesarsko 
sezono novo povezavo že s pridom 
uporabljali. V drugi polovici aprila je 

potekala uvedba v delo za izgradnjo 
kanalizacije in obnovo infrastrukture v 
Podbrezjah. Izbrani izvajalec, podjetje 
ELICOM d.o.o. iz Domžal, bo gradnjo 
fizično začelo po 15. maju. Obenem 
se je zaključil javni razpis za izbor iz-
vajalca za obnovo ceste Žeje–Bistrica, 
tako da predvidevamo začetek grad-
nje konec maja ali začetek junija. Pri-
dobili smo izvedbeno dokumentacijo 
za obnovo ceste na odseku od Zgor-
njih Duplelj do občinske meje z Ob-
čino Tržič. Skupaj s cesto bo zgrajena 
povezava kanalizacije v naselju Zadra-
ga in izvedena povezava vodovoda z 
novim vodohranom.  Prav tako je iz-
delana izvedbena dokumentacija za 
gradnjo podpornega zidu v Strahinju. 
Poleg vsega naštetega predvidevamo 
še začetek urejanja Pokopališke ulice. 
Dela je več kot dovolj, zato se nam je v 
občinski ekipi pridružil nov sodelavec.

Junij je za našo občino praznični me-
sec. Tudi letos ne bo drugače. Skupaj 
z društvi pripravljamo pester program, 
zato sem prepričan, da se bomo v ju-
niju marsikje srečali. Uživajte lepe po-
mladne dni!

Ivan Meglič, vaš župan
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Oddaja prispevkov
Naslednja številka Glasa občine Naklo bo 
izšla pod okriljem Gorenjskega glasa v me-
secu juniju. Prispevke in fotografije pošlji-
te na elektronski naslov urednice Suzane  
Kovačič najkasneje do 3. junija 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).
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Infrastrukturni projekti v občini Naklo 
Občinska uprava Občine Naklo

• Konec marca zaključeno krožišče na Okroglem.

• Urejena cesta Duplje–Podbrezje mimo Trnovca.

• Zaključek urejanja komunalne infrastructure, ceste in pločni-
ka v Podbrezjah, ki je trajalo dve leti in v katerega so bili 
vpleteni lastniki zemljišč, Družba za infrastrukturo Republike 
Slovenije kot lastnik državne ceste in izvajalci del.

• Ureditev novega priključka na plinovod in kanalizacijo ter 
ureditev ogrevanja v Kulturnem domu v Podbrezjah.

• Gradnja kolesarske povezave G6 Kranj–Naklo–Tržič je v teku.

• V Zadragi je položen vodovod, urejen dostop do vodohrana 
in zaključena gradnja zadnjega dela v Strahinju.

• Gradbena dela v industrijski coni v Naklem potekajo na 
loka cijah podjetij, NUS, BOTEAM, PAB in Škofic transport. Še 
kar nekaj pa jih čaka na pridobitev ustrezne dokumentacije, 
po Kateri bodo pričeli z deli.

• Uvajanje v delo in začetek del za izgradnjo fekalne kana-
lizacije, obnovo vodovoda in ostale infrasturkture, vključno 
z obnovo cest v severnem delu naselja Podbrezje (Podta-
bor). Dela bo izvajalo podjetje ELICOM d.o.o. iz Domžal, s 
katerim je Občina Naklo podpisala pogodbo za 1.342.331 
evrov. Projekt je bil naknadno prijavljen tudi na državni raz-
pis za sofinanciranje okrevanje in odpornost, ki ga je v feb-
ruarju objavilo Ministrstvo za okolje in prostor.
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Ponovno odprt Krajevni urad
Občinska uprava Občine Naklo

Ponovno je odprt Krajevni urad Upravne enote Kranj, kjer lah-
ko uredite menjavo osebnih dokumentov, vozniških dovoljenj 
ipd. Krajevni urad se nahaja v kletnih prostorih občinske stav-
be. Žal se je odpiralni čas še skrajšal, in sicer na 3 ure mesečno. 

Naslednji termin je 2. junija 2022. Potrebna je prijava na eno 
od telefonskih številk: 

• 04 20 15 617
• 04 20 15 627
• 04 20 15 721. 

Na teh številkah se redko kdo oglasi, zato vam predlagamo, da 
se naročate po elektronski pošti prek: narocanje.uekr@gov.si. 

V kolikor vas bodo odslovili z razlogom, da ni več prostih ter-
minov, to javite na Občino Naklo, kjer si na osnovi dejstev 
prizadevamo pridobiti dodatne termine. Lahko nas obvestite 
prek e-pošte: glavna.pisarna@obcina-naklo.si ali telefona na 
04 277 11 00. ・

E-oskrba na  
daljavo za varno  
bivanje na domu je 
odslej brezplačna
Občinska uprava Občine Naklo

Obveščamo vas, da bo uporaba storitve E-oskrba za 5.000 
upravičencev do 30. septembra 2023 brezplačna (več podrob-
nosti na spletni strani občine).  
Telekom Slovenije bo z vklopom prvih upravičencev pričel sre-
di aprila 2022.
Do brezplačne storitve E-oskrba so upravičeni vsi, ki:
• so starejši od 65 let in pretežni del dneva bivajo sami;
• zaradi pridruženih kroničnih nenalezljivih bolezni spadajo v 

ranljivo skupino prebivalstva v primeru zbolevanja za koro-
navirusno boleznijo;

• jim je v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokoj-
ninskega zavarovanja priznana invalidnost;

• v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega 
zavarovanja prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo;

• so stari 18 let ali več in so zaradi nevroloških oziroma nev-
romišičnih obolenj ogroženi za padec oziroma so zaradi 
kognitivnega upada pri demenci izpostavljeni različnim 
neželenim dogodkom v okolju. 

Kje se lahko E-oskrbo naroči in pridobi več informacij?
Za naročilo in več informacij sta na voljo brezplačna številka 
080 12 13 in e-naslov: eoskrba@telekom.si.
Prav tako dodatne informacije in naročilo storitve zagotavlja 
Zveza društev upokojencev Slovenije. ・

Koledar aktivnosti v 
Medgeneracijskem 
centru Naklo
KORAK S ČASOM, SODOBNA INFORMACIJSKA 
TEHNOLOGIJA
17.5.2022 od 11.00 - 12. 00 - TEHNIČNA PRVA POMOČ

ČAS ZA GIBANJE
18.5. in 25.5. 2022 od 11.00 - 12.30 - VADBA ZA ZDRAVO  
HRBTENICO

19.5. in 26.5.2022 od 19.00 - 20.00 - CHI GONG 

ČAS ZA ZDRAVJE IN UMSKO AKTIVNOST
20.5.2022 od 9.00 - 10.00 - UMOVADBA

ČAS ZA DOBRO POČUTJE
25.5. 2022 od 18.00 - 19.00 - JOGA OBRAZA - SPROSTITEV 
NAPETOSTI V GLAVI

ČAS ZA MLADE
27.5. 2022 od 17.00 - 19.00 - ANGLEŠČINA ZA OTROKE
Prijave sprejemajo prek telefonske številke 04 280 48 25 ali 
e-pošte: mck-prijava@luniverza.si. ・

V prejšnji številki Glasa občine Naklo je uredništvu na 28. 
strani glasila v članku Proslava ob kulturnem prazniku 
ponagajal tiskarski škrat pri navedbi priimka učenca Re-
neja. Pravilen zapis priimka je Kordiš. Reneju in njegovi 
družini se za nastalo napako opravičujemo. 

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

pl
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Naša udeležba na parlamentarnih volitvah
Občinska uprava Občine Naklo

V nedeljo, 24. aprila 2022, so potekale parlamentarne volitve, 
na katerih je zmagalo Gibanje Svoboda na čelu z dr. Robertom 
Golobom. Državna volilna udeležba je bila rekordna po letu 
2010 in je skora dosegla 70 odstotkov. Statistika v naši ob-
čini pa kaže sledeče, da smo to številko še presegli! V Občini 
Naklo je namreč volilo 73,68 odstotkov volilnih upravičencev, 
natančneje po krajih:

• volilna udeležba na volišču v Dupljah: 75,05 odstotkov,
• volilna udeležba v Podbrezjah: 71,41 odstotka,
• volilna udeležba v Naklu, v domu Janeza Filipiča:  

74,15 odstotka,
• volilna udeležba v Naklem, na Občini: 73,46 odstotka.
Vsem občankam in občanom se zahvaljujemo za vestno op-
ravljeno državljansko dolžnost. ・
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Obisk obrambnega ministra mag. Tonina  
in zahvala gasilcem
Občinska uprava Občine Naklo

V začetku aprila je Občino Naklo obiskal aktualni minis-
ter za obrambo in podpredsednik vlade Republike Slovenije  
mag. Matej Tonin. Srečanje se je pričelo na občini, kjer se je 
srečanju pridružil tudi Peter Celar, predsednik OO NSi Naklo 
in občinski svetnik. Župan je ministru na kratko predstavil našo 
občino in vse aktualne projekte. Sledil je ogled dveh gradbišč, 
in sicer gradnje kolesarske povezave G6 Kranj–Naklo–Tržič na 
odseku Strahinj–Spodnje Duplje in gradnje vodovoda v sklo-
pu projekta Vodooskrba zgornje Save–Sklop 3, kjer gradimo 
približno 1.000 metrov novih primarnih vodovodov in nov vo-
dohran prostornine 300 kubičnih metrov. Med potjo so si gosti 
ogledali še razstavo v Dupljanski graščini, ki sta jo pripravila 
Biotehniški enter Naklo in KTD Pod Krivo jelko Duplje. 

Glavni del obiska je bil namenjen obisku gasilcev v naši občini. 
Ob zadnjem velikem požaru v Občini Preddvor je namreč so-
delovalo tudi 29 gasilcev iz naše občine, zato se jim je minister 
osebno zahvalil. Pred gasilskim domom v Dupljah so ministra 
pozdravili člani PGD Duplje, predsednik Gasilske zveze (GZ) 
Naklo Andrej Jelar, poveljnik GZ Ivo Črnilec, poveljnik Civilne 
zaščite (CZ) Občine Naklo Mitja Valentič in podpoveljnik CZ 
Tadej Mohorič. Srečanja so se udeležili še predstavniki ostalih 
društev iz naše občine. ・

aktualno
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aktualno

Na obisku pri prijateljih na Poljskem
Ivan Meglič , foto: udeleženci obiska in spletni portal Kurier Nakielski

V petek, 30. aprila 2022, se je ekipa občinskih gasilcev skupaj 
s predstavniki občine in županom Ivanom Megličem odpravi-
la v pobrateno poljsko mesto, Naklo nad Notecia. Tamkajšnje 
Pros tovoljno gasilsko društvo Šlesin namreč praznuje 110-let-
nico delovanja. Obiska so se udeležili tudi predstavniki zveze 
gasilskih društev in štaba civilne zaščite. 

Najlepše zgodbe se po navadi pišejo same, brez nekega res-
nega načrtovanje. Tako se je zgodilo tudi s to zgodbo, ki se 
je začela že daljnega leta 1998. Gre za medobčinsko sodelo-
vanje med našo občino in občino Naklo nad Notecia. V zad-
njem času smo ob velikem prizadevanju župana Slawomirja 
Napierale sodelovanje močno okrepili. Najprej smo na Polj-
sko poslali ekipo mladih nogometašev, pripravili smo srečanje 
obeh uprav in občinskih svetov, nadaljevali smo s srečanjem 
ravnateljev. V zadnjem tednu pa se je k prijateljem na Poljsko 
odpravila 11-članska skupina gasilcev, ki so sodelovali na pri-
reditvi ob 110-letnici PGD Šlešin. 

Poljaki so domiselno določili nekatere praznike. V prvih dneh 
maja praznujejo mednarodni praznik dela – 1. maja, dan zasta-
ve praznujejo 2. maja in dan konstitucije ali dan ustave 3. maja. 
Četrtega maja, pa tako kot številni gasilci, praznujejo dan gasil-
ca. V sklopu slednjega praznika je potekala omenjena sloves-
nost ob visokem jubileju društva Šlešin. Začelo se je z zborom 

pred njihovim gasilskim domom. Od tam smo krenili do bližnje 
župnijske cerkve, kjer je potekala slovesna sveta maša. Po maši 
smo se odpravili nazaj do gasilskega doma, kjer se je proslava 
dokončala. Imel sem možnost nagovoriti zbrane gasilce iz Ob-
čine Naklo nad Notecia, kjer deluje sedem prostovoljnih druš-
tev ter še nekaterih društev iz sosednjih občin. Naši gasilci so 
bili opaženi in so zgledno zastopali slovenske barve. V paradi 
so korakali za slovensko zastavo in za praporom Gasilske zve-
ze Naklo. Sledilo je družabno srečanje v domačem kulturnem 
domu. Ko smo na Poljskem, seveda ne gre brez obiska pri po-
budniku našega sodelovanja Pawlu Wyczanskem.

Naslednji dan je bil namenjen ogledu dveh bližnjih in izjemno 
zanimivih mest. Prijazni domačini z županom na čelu so nas 
odpeljali v veliko srednjeveško mesto Torun, ki najbolj slovi po 
znamenitem astronomu Nikolaju Koperniku. Gre za izjemno 
slikovito mesto, ki je naslonjeno ob mater poljskih rek – Wislo. 
Mesto navduši z ohranjenim srednjeveškim pridihom, z obilico 
odlično restavriranih stavb in čudovitimi gotskimi cerkvami. Po 
odličnem kosilu smo se obrnili nazaj proti naši občini gosti-
teljici. Med potjo smo si ogledali še prestolnico pomorskega 
vojvodstva Kujawsko, to je mesto Bydgoszc s skoraj 400.000 
prebivalci, ki ga imenujejo tudi severne Benetke. Tam nas je 
najbolj navdušila nova opera, ki sega nad reko, prepredene 
vodne poti, čudoviti trgi in parki.
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Ponedeljek je bil namenjen delovnim obiskom. Najprej smo 
si ogledali prostovoljno gasilsko društvo Naklo, ki se pona-
ša z izjemno, več kot 200-letno zgodovino. Po podatkih, ki jih 
imajo, je bilo društvo ustanovljeno leta 1820. To niti ne prese-
neča, saj se samo mesto Naklo nad Notecia ponaša z več kot 
720-letno zgodovino mestnih pravic. Sprejelo nas je vodstvo 
društva, nam predstavilo zgodovino društva, način delovanja 
tamkajšnjih gasilcev in njihovo sodobno opremo, ki je primer-
ljiva z našo. Nadaljevali smo ogled in spoznavanje mestnega 
redarstva ter občinskega kriznega centra. Nato smo se pre-
ko dvorišča odpravili še proti poklicni gasilski enoti. Poveljnik 
enote nam je predstavil delovanje in opremo. Prav tako nam je 
bila predstavljena struktura intervencij. Sledila je predstavitev 
projekta pametnih skupnosti in predstavitev projekta kolesar-
ske mreže, ki je podobna naši in ki ima podobne zagonske 
težave kot naša.

Popoldne je sledil obisk mestnega pristana, ki je zametek raz-
voja turizma v občini. Tam smo se povzpeli na šolsko ladjo 

tamkajšnje srednje šole za rečno plovbo. Kapitan nas je varno 
vozil po reki Notecia, s katero so meščani močno povezani in 
so nanjo tudi zelo ponosni. V preteklosti je predstavljala iz-
jemno pomembno prometno pot na osi Kijev–Varšava–Berlin. 
Posebno zanimiva je bila plovba preko zapornic za dviganje in 
spuščanje. Sledila je še skupna večerja in naslednje jutro pot 
domov. 

Ugotovili smo, da sta se občini precej zbližali, saj smo se dalj-
nega leta 1999 od tam vračali dobrih 24 ur, letos pa le 12 ur 
in pol. Sodobna prometna infrastruktura nas resnično zbližuje. 
Ob slovesu smo si zagotovili, da bomo s sodelovanjem na-
daljevali. V mislih imamo že nekaj novih projektov. Za boljšo 
predstavitev si oglejte spodnje fotografije, med katerimi so 
tudi fotografije spletnega portala KURIER NAKIELSKI, ki redno 
poroča tudi o dogodkih v naši občini. ・

aktualno
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v središču

Moto društvo Oldteimer Naklo je »pod  
streho spravilo« post-koronsko, jubilejno  
25. prvomajsko Razstavo in parado  
starodobnikov
Janez Legat, Moto društvo Oldteimer Naklo, foto: arhiv MDO Naklo

Prisrčen motorističen pozdrav vsem ljubiteljem starodobnikov. 
Leto je naokoli in končno je po dveh koronskih letih prizade-
vanj in neomajnega truda za nami še ena uspešno izvedena 
prvomajska parada, ki je bila letošnje leto že jubilejna, pet-
indvajseta po vrsti. Končno smo le lahko zapisali omenjeni 
stavek, katerega smo si ga v zadnjih dveh letih tako želeli za-
pisati. Srebrni jubilej organizacije razstave in parade se nam je 
iz že znanih razlogov odmikal in nam tako kot prenekateremu 
Slovencu v veliki meri na glavo obrnil potek načrtovanih do-
gajanj, naj si bo to na družabnem ali pa tudi na poslovnem 
področju. Kakor koli že, po vseh mukah in težavah, ki smo jih 
– hvala Bogu – uspešno rešili, je za nami izjemno uspešna in – 
kar je najpomembneje – zelo obiskana prireditev. 

Letošnjo prireditev so nam že za zajtrk popestrili člani Turistič-
nega društva Naklo z obilno porcijo praženega krompirja za 
vse obiskovalce. Mesarstvo Tišlr iz Podbrezij pa je poskrbelo, 
da je vsak udeleženec prejel tudi počasi okrogle pol klobase. 
Po zaužitju teh dobrot je vse navzoče nagovoril predsednik 
društva Franc Zadnikar in nam podal nekaj koristnih napot-
kov za varno vožnjo. Zgodovino prvomajskih prireditev nam je 
predstavil podžupan Drago Goričan, ki je s somišljeniki oral 
ledino tovrstne prireditve v Naklem, opravičil je tudi odsotnost 
župana Ivana Megliča in udeležence nagovoril tudi v imenu 
Občine Naklo. V božje varstvo nas je tudi tokrat priporočil 
domači župnik Janez Zupanc z blagoslovom vseh navzočih 
in njihovih starodobnih vozil. Povezovanje programa je zares 
profesionalno in, tako kot zna le on, opravil Jože Mohorič. 
Vsem omenjenim se Moto društva Oldteimer (MDO) Naklo 
najlepše zahvaljuje. 

Pred startom parade, sta nam prireditev zelo lepo popestrili 
folklorna skupina Društva upokojencev Naklo, ki letošnje 
leto praznuje 25. obletnico delovanja, in godba na pihala iz 
Šenčurja. Kar največ šteje na takšni prireditvi je, da smo se vsi 
udeleženci srečno vrnili na cilj. Vreme nam je tokrat ob začetku 
in koncu kar precej ponagajalo, kar se je odrazilo v tem, da je 
kakšen motocikel ostal doma v garaži. Kljub temu pa so ude-
leženci v Naklem uživali in preživeli lep dan. Poudariti je pot-
rebno, da si je bilo na postanku v Preddvoru vredno ogledati 
obnovljen grad Dvor, ki stoji na sredi vasi poleg cerkve svetega 
Petra. Obnova zunanjosti še čaka, za razliko od izjemno pestro 
opremljene notranjosti. Kogar bo pot zanesla v ta lep gorenjski 
konec, naj si le vzame čas in si ga ogleda. 

V posebno čast si štejemo, da nas obišče tako velika množica 
ljubiteljev starodobnikov, tako iz naše občine, kakor tudi od 
drugod. V pomoč so nam tudi letos priskočili člani Prostovolj-
nega gasilskega društva Naklo, brez katerih si take prireditve 
ne moremo več zamisliti. 
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v središču
Sama pot nas je vodila najprej po vaseh in ulicah občine Naklo, 
nato pa smo se odpravili proti Tržiču in naredili krožno vožnjo 
preko Golnika, Trstenika, Preddvora, Šenčurja nazaj v Naklo. 
Vsak udeleženec pa je na koncu prejel tudi spominski pokal z 
emblemom MDO Naklo. 

Kljub napornemu zbiranju dovoljenj, s katerimi pričnemo že v 
mesecu decembru in jih je bilo v letošnjem letu potrebno zbra-
ti kar 34, smo organizatorji s prireditvijo zelo zadovoljni, hkrati 
pa ogorčeni nad birokracijo, ki je zares pretirano vzvišena, da 
ne rečem v nekaterih pogledih tudi nepotrebna. Veseli bomo, 
če nam boste svoje zadovoljstvo, morda celo nezadovoljstvo 
posredovali tudi občani. Le-tako bomo lahko morebitne na-
pake ali pomanjkljivosti v bodoče lažje odpravili, seveda, če 
bomo ob zgoraj omenjenih razlogih sploh še imeli voljo do 
organizacije takšne ali podobne prireditve. 

Vsi vemo, da se pri denarju vse začne in vse se konča. Takšna 
prireditev namreč seveda zahteva kar zajetna finančna 
sredstva, tako da je brez donatorjev ne bi zmogli speljati. Zato 
se ob tej priliki iskreno zahvaljujemo vsem, ki so omenjeno 
prireditev omogočili. Ti pa so sledeči: Občina Naklo, trgovina 
Mernik Žeje, IRO-plast Naklo, Tri krone, trgovina in storit-
ve d.o.o. Godešič, občina Preddvor, zveza starodobnikov 
SVAMZ, Kmetija Halovc, Tiskarna Format Kranj, pizzerija 
Bolero Naklo, gostilnica Kresnik, mesarstvo Tišlr in H-Style 
s.p. Naklo.  

Za konec Moto društvo Oldteimer Naklo želi vsem občankam 
in občanom Občine Naklo, da kar se da lepo preživijo občin-
ske praznike, ki so pred nami. Hkrati vas tudi vabimo na bolšji 
sejem, ki ga organiziramo v okviru občinskega praznika, toč-
neje v soboto, 18. junija, na sredi vasi, to je na parkirišču Pošte 
Naklo. Svojo prisotnost lahko potrdite kot obiskovalec, ali pa 
kot prodajalec. V kolikor se boste odločili za slednje, nam to 
prosimo nekaj dni prej sporočite na 040 884 380, da vam pri-
pravimo mizo. ・
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v središču, društva

Kulturno društvo Tabor

8. narodne v sliki, pesmi, plesu in besedi 2021
Daca Perne

Prireditev z slikami dvanajstih avtorjev, posvečena dvema 
velikanoma slovenskega kulturnega prostora, ni bila le likov-
no barvita, ampak tudi zveneča in plešoča. Verjamemo, da je 
na prireditvi vsak od obiskovalcev našel nekaj zase in potešil 
umet niškega sladokusca v sebi. 

V podbreškem kulturnem domu smo se s prireditvijo, ki se je 
lahko uresničila šele ob koncu februarja 2022, pridružili kul-
turnim dogodkom, ki so v letu 2021 potekali ob 140. oble-
tnici smrti prvega slovenskega romanopisca Josipa Jurčiča in  
100. obletnici smrti skladatelja in zdravnika dr. Josipa Ipavca, 
ki se je skupaj z očetom Gustavom in stricem Benjaminom za-
pisal v slovensko glasbeno zgodovino. Dogodek smo iz leta 
2021 premikali zaradi korona ukrepov in del, ki so zaradi ogre-
vanja potekala v dvorani.

Za tovrstno prireditev, že osmo po vrsti, se namreč potrudimo, 
da z novim pristopom prireditvi raste umetniška svoboda in 
slike se nekako na novo obarvajo, zazvenijo, ubesedijo, celo 
zaplešejo. Slikarjem ponudimo platna z okvirji in nove naslove 
vsebin, ki so v zadnjih letih povezana z enim od velikih Slo-
vencev, ki mu kulturni svet naroda posveti leto. Dogodek je 
bil tematsko res posvečen Jurčiču in Ipavcu, a vsebinsko je pri-
padal slikarjem in njihovim delom, katerih slike so se dotika-
le del obeh velikanov našega prostora - prvega na literarnem 
področ ju z dvanajstimi deli in drugega na glasbenem s šestimi.

Slike so na prireditvi na novo obarvale in osvetlile bese-
da, pes mi, skladbe, balet in igra. Ves čas pa so se spogledo-
vale s knjigama na robu odra, ki sta bili izdani v letu 2021.  Knjigi, ki sta izšli v poklon J. Jurčiču in J. Ipavcu
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Knjiga o Josipu Jurčiču, kot je doslej še ni bilo, govori o nasta-
janju njegovih neminljivih del, prvih del te vrste pri nas. Roman 
z naslovom Prvi pomladni cvet ima podnaslov Realistična ro-
mantika pisatelja Josipa Jurčiča. Avtor dela je Ivan Sivec (ki smo 
ga gostili na nedavnem dogodku), delo pa obsega 304 strani, 
veliko slikovnega gradiva, celotno Jurčičevo bibliografijo, zgo-
dovinska dejstva in uporabljeno literaturo. Josipa Ipavca pa je 
pogledovala  knjiga, ki govori o triumfu študenta medicine, ki 
se kot dirigent proslavi na način, s katerim se ne more kosati 
noben slovenski ustvarjalec. Dr. Igor Grdina, literarni zgodo-
vinar, ga je v letos izdani knjigi imenoval Slovenski Mozart in 
utemeljeval, zakaj spada v sam vrh evropske glasbene ustvar-
jalnosti začetka 20. stoletja.

Jurčičevo in Ipavčevo zapuščino sta z besedo preko glasbe, 
igre in slike (ko sta menjaje prinašala v ospredje vseh šest slik, 
ki so se nanašale na dela Ipavcev) prepletla Sara Kidan in Šte-
fan Grašič. V uvodnem pozdravu smo slišali predsednico Emo 
Grašič, v nadaljevanju pa sem k besedi župana Ivana Megliča 
povabila še Daca Perne, ki sem prireditev zasnovala, napisala 
scenarij in jo tudi organizirala. V programu so nastopili Pev-
ska skupina Korona z Neno Rion in tremi Ipavčevimi pesmimi, 
citrarja Breda Kavčič in Dejan Praprotnik s kar štirimi Ipavčevi-
mi skladbami, igralka Ana Novak v vlogi Krjavlja, ki je slikovito 
pripovedoval, kako je na pol presekal samega hudiča, in balet-
ka Ula Begelj, ki je odplesala odlomek iz prvega slovenskega 
baleta Možiček (Harlekin Josipa Ipavca). Z mentorico Natašo 
Drinovec Zaletelj sta baletno točko, ki je odlično uspela, naštu-
dirali prav za to priložnost. Prav vsi nastopajoči so vsakič ogreli 
dlani obiskovalcev lepo obiskane prireditve.

Voditelja prireditve - Sara Kidan in Štefan Grašič

Ana Novak v vlogi Krjavlja

Baletaka Ula Begelj v odlomku baleta Možiček

Skupina likovnikov, ki deluje pri KD Tabor Podbrezje in sode-
luje tudi v likovni skupini KUD Dobrava Naklo, je s svojimi deli 
že v preteklosti bogato zaznamovala Občino Naklo. Njihovo 
delovanje seže tudi čez občinske meje, prijateljujejo tudi z 
likovniki iz Cerkelj, od koder so bile slike tretjega sklopa. Za 
prireditev, ki smo jo po ideji Ronke Kozjek zasnovali že v letu 
2012, je strnilo moči v tematsko uglašenih 18 slikah kar 12 sli-
karjev: Angelca Križaj, Branko Bandelj, Barbara Pogačnik, Dana 
Šemrov, Franci Markovec, Mija Kramarič, Metka Vovk Mauser, 
Matjaž Mauser, Ronka Kozjek, Tilka Purgar, Zdravko Purgar in, 
nenazadnje iz Društva likovnikov Cerklje, Branko Lozar. Šest 
slik (na odru) je bilo posvečenih Ipavcem, 12 (na vsaki strani 
pod odrom po šest) pa Jurčiču, med katerimi so prednjačile 
rokovnjaške. Tančice s slik sta odkrivala Jožef Perne in Branko 
Lozar.

društva

Na citrah sta bila Brada Kavčič in Dejan Praprotnik

Skupina Korona pod vodstvom Nene Rion
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Baletka Ula Begelj z mentorico Natašo Drinovec Zaletelj, 
Daco Perne in sliko Možiček - R. Kozjek

Branko Lozar ob svojih platnih na temo Rokovnjači

Gledališki list z osemnajstimi deli dvanajstih slikarjev

Ena od ZAHVAL slikarjem

Nastopajoči za spomin

Lično zavite Podbreške potičke so pekle mojstrice Veronika, 
Marija, Ivanka in Katarina

društva
Dejan Rapič nam je priskrbel odličnega tonskega mojstra Pri-
moža Vozlja. Vsem, ki so prispevali svoj delež za lepo priredi-
tev, smo se ob koncu zahvalili s cvetom, plaketo, knjigami in 
malimi Podbreškimi potičkami, ki so jih pekle Veronika Aljan-
čič, Katarina Pirih, Marija Štaut in Ivanka Kne. Na novo ogre-
vanem odru za nastopajoče in v topli dvorani za obiskovalce 
so na stolih čakali tudi gledališki listi za bolj pozoren ogled 
in lažje spremljanje slikarskih platen, ki ga za tako prireditev 
vedno pripravimo. ・
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društva

Kinološko društvo Naklo 

Pomlad v Kinološkem društvu Naklo
Živa Broder, foto: arhiv KD Naklo

Končno je le nekoliko popustila epidemija, ki je krojila naše 
usode in s tem tudi izvedbo tečajev v zadnjih dveh letih, zato 
so v letošnjem spomladanskem obdobju popoldnevi na vadiš-
ču Janeza Bartola lahko spet zelo živahni. 

Malo šolo tokrat obiskuje devetnajst tečajnikov, ki so razdelje-
ni v dve skupini, in sicer v ponedeljkovo in sredino skupino, te-
čajo pa potekajo od 18. do 20. ure. Pasjo socializacijo, ki je zelo 
pomembna za prijetno sobivanje psa in človeka ter osnovno 
kinološko znanje, nabirajo pod budnim očesom naših izkuše-
nih inštruktoric Nataše Babnik in Petre Rant. Nadaljevalni tečaj 
tokrat obiskuje kar petnajst tečajnikov in naša »vsega-hude-
ga-vajena« inštruktorja Sebastjan Jenko in Pavle Bukovšak se 
vsak torek in četrtek od 18. do 20. ure trudita uskladiti različne 
značaje psov, vodnikov in jim podati čim več znanja ter izku-
šenj. 

Tečaje letos obiskuje zelo pisana druščina različnih pasem, od 
najmanjših, predstavniki so bišon, maltežan, francoski bul-
dog, mali angleški hrt, pa do malo večjih, ti so koder, srednji 
šnavcer, angleški koker španjel, bigl, slovaški kopov, borderski 
ovčar, ameriški staffordshierski terier, in do največjih, ki jih za-
stopajo doberman, zlati prinašalec, labradorec, bernski plan-
šar, madžarska vižla in nemški ovčar. Zelo različne pasme in 
zelo različni izzivi za naše inštruktorje in vodnike.

Vzporedno na agilitaškem delu vadbišča vsak ponedeljek in 
četrtek poteka nadaljevalni tečaj agilitija, ki ga trenutno obi-
skujeta dva vodnika, vodi pa ga Janez Ivo Pirnar, naš izkušeni 
tekmovalec. Kogar bi ta športna panoga zanimala, je lepo vab-
ljen, da se jim priključi. Še posebej lepo pa vas vabimo, da si v 
živo ogledate mednarodno tekmovanje v agilitiju, ki bo pote-
kalo na našem vadbišču v soboto, 4. junija 2022, z začetkom ob 
9. uri. Vstopnine ne bo! ・



maj 2022  Glas občine Naklo 19

Kulturno umetniško društvo LIK Naklo

KUD Lik Naklo na sejmu Alpe adria
Alojzija Murn, foto: Alojzija Murn in Damijan Janežič

Letos je konec marca po dveh letih izrednega mirovanja zo-
pet odprl vrata turistični sejem Alpe Adria. Poleg drugih raz-
stavljalcev se ga je udeležilo 142 društev. Sejem Alpe Adria je 
največji raztavni prostor za zeleni in aktivni turizem v Sloveniji.

Naše Društvo LIK Naklo se je tega sejma letos udeležilo prvič. 
Za to smo se odločili, ker smo zadnja leta uspešno prispevali k 
sistematičnejšemu izgrajevanju prepoznavnosti kraja Naklo. V 
tem času smo pripravili toliko materiala, da je bilo to smiselno 
pokazati tudi na sejmu. Tudi zaščita blagovne znamke Cesar 
in kranjska klobasa pred dvema letoma je pripomogla k temu. 

Naša stojnica je dobila dobro lokacijo, mi smo se pa potrudili, 
da je bila zanimiva za obiskovalce. Ti so lahko od daleč opa-

Poleg tiskanega materiala smo obiskovalcem ponudili tudi z 
našim krajem povezane prigrizke in čaj. Foto A. Murn

Ne ponudi se vsak dan priložnost rokovati se s cesarjem, je 
izjavil gospod ob obisku naše stojnice. Foto D. Janežič

društva

Visoko 140

4212 Visoko

031 577 229

041 628 940

navcek1@siol.net

www.navcek.si

NAVČEK d.o.o.

Pogrebne storitve
- organizacija pogrebov

- prevoz pokojnika,

- organizacija upepelitve,

- pogrebna oprema (krste, žare,

nagrobni križi, žarne niše,…)

- žalni aranžmaji in sveče,

- organizacija pevcev

- urejanje dokumentacije,

- fotografiranje pogrebov

NA VOLJO SMO 24 UR NA DAN
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SERVISIRANJE IN POPRAVILO OSEBNIH

IN DOSTAVNIH VOZIL
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zili velik transparent s sliko gostilniškega prizora iz pripovedi 
o cesarju in kranjski klobasi, predstavniki našega društva pa 
smo bili oblečeni v ustrezne kostume. O tej naklanski ljudski 
pripovedi smo imeli za obiskovalce pripravljene letake z be-
sedilom v treh jezikih. Kdor se je ustavil pri nas, smo mu lahko 
poleg informacij dali tudi druge, starejše letake in prospekte. 
Obiskovalcem smo ponujali pecivo naklanske žepke, cesarjeve 
kajzerice in paleto sirov s Poličarjeve kmetije. Predstavili smo, 

sicer brez pokušanja, tudi ustekleničeno domačo govejo juho 
babice Slavke iz Gostišča Pr´Kovač, ki pa sta jo, zanimivo, dva 
obiskovalca poznala že od prej, saj jo kupujeta v Intersparu. 
Čeprav so pri sosednji stojnici točili pivo iz Idrije, so ljudje z 
radovednostjo pokušali tudi naš Čaj dr. Voglarja in ga mnogi 
tudi pohvalili. Seveda smo obiskovalce tudi povabili, naj obiš-
čejo Naklo.

Izkoristili smo priložnost in si ogledali celoten sejem. Videli 
smo smiselnost povezovanja turizma s kulturo ter naravno in 
kulturno dediščino. V smeri takega povezovanja se bo trudilo 
delovati tudi naše društvo. ・
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društva

Turistično društvo Naklo

Turistično društvo Naklo je znova delovno
Damijan Janežič, TD Naklo

Potem, ko je svet, pred dvema letoma zaradi koronavirusa 
obstal in smo v Turističnem društvu Naklo lahko delali le ob-
časno, nam je preteklo zimo, razen pustne povorke uspelo or-
ganizirati vse prireditve. 

Obisk Slovenskega planinskega muzeja
Prva sobota v marcu je v Turističnem društvu Naklo namenjena 
spoznavanju gorenjskih krajev in njihovih znamenitosti. Letos, 
5. marca, smo si člani turističnih društev Naklo in Duplje ogle-
dali Slovenski planinski muzej v Mojstrani. Predstavil nam ga 
je sodelavec muzeja Matjaž Podlipnik. Za uvod nam je zavrtel 
film o zgodovini osvajanja slovenskih gora in se virtualno po-
govarjal z Jakobom Aljažem. Nato nam je predstavil muzejsko 
zbirko. V kleti smo si ogledali razstavo Deset sidrišč slovenske-
ga alpinizma, postavljeno ob desetletnici muzeja. 

TD Naklo na sejmu Alpe Adria
26. marca se je Turistično društvo Naklo udeležilo turističnega 
sejma Alpe Adria, ki je potekal od 23. do 26. marca na Gospo-
darskem razstavišču v Ljubljani. Člana društva David Podobnik 
in Gregor Jovan sta obiskovalcem ponujala prospekte s pod-
ročja Občine Naklo in knjige, ki jih ima na zalogi Turistično 
društvo Naklo. Žal je bil letos zaradi poznega datuma sejma, 
prireditve v Planici in izredno lepega vremena, sejem slabše 
obiskan. Obiskovalci sejma večinoma povprašujejo po pohod-
nih in kolesarskih poteh ter ponudbi ob njih. 

Čistilna akcija
V soboto, 9. aprila, smo kljub deževni vremenski napovedi 
skupaj z Lovsko družino Uden boršt, Občino Naklo, Ribiško 
družino Tržič in občani uspeli izpeljati čistilno akcijo Očistimo 
Naklo. Tokrat se je čistilne akcije udeležilo manj občanov, le 
170, bilo pa je tudi manj odpadkov. Ena večjih črnih točk je 
ob Merkurjevem parkirišču tujih tovornih vozil. Vozniki so si 
gozd ob avtobusni postaji izbrali za stranišče, obenem smo od 
tam na plano izvlekli pravo vzmetnico. Dve drugi črni točki sta 
v središču Naklega. Prva je na prostoru nekdanjega skladiš-
ča lesa, druga pa ob propadajoči muzejski lokomotivi, kjer še 

Črni točki v Naklem se nahajata v središču vasi. Nanju v Tu-
rističnem društvu Naklo opozarjamo že desetletje, a doslej 
se njuno urejanje ni premaknilo z mrtve točke. Na fotogra-
fiji vidimo prostor nekdanjega skladišča lesa pod trgovskim 
centrom Tuš Resman. Foto: Gregor Jovan.  

Potopisi in predavanja
Obisk različnih predavanj je bil po izbruhu epidemije nekoliko 
manjši. Na posameznem predavanju naštejemo med trideset 
in štirideset obiskovalcev, kar je za sosednje kraje, med njimi 
tudi mesta, še vedno veliko. 

4. januarja sta Rok in Nika Vilar predstavila Islandijo, deželo 
ognja in ledu. Otok očara s številnimi slapovi, ledeniki, velikimi 
razdaljami, paleto barv in geološkimi značilnostmi. Na njem sta 
se Rok in Nika, brat in sestra, srečala po enem letu. Spoznala 
sta, kako pomemben je, sploh tako daleč od doma, dober so-
potnik. 

11. januarja je Tadej Bolta predstavil robinzonsko pot v Zahod-
no Afriko. S starim Mercedesovim kombijem se je odpravil iz 
Ljubljane preko Zahodne Evrope in Gibraltarja v Afriko, kjer 
se je prava avantura šele začela. Trikratno prečkanje Atlasa v 
Maroku. Mavretanija, Mali, Gvineja kot ena najmanj turistično 
razvitih držav na svetu, Casamance, tropski raj v Senegalu. A 
glavni razlog poti je bila gradnja šole v Gambiji s Fakulteto za 
arhitekturo …

18. januarja se je v Naklem ponovno oglasil Radovljičan, tu-
ristični vodnik Janez Pretnar. Pripovedoval je tako, kot zna le 
on, o Maroku, državi v severni Afriki, ki je popolno nasprotje 
Evropi. Vrvež v kraljevih mestih, puščava s sipinami, prostrana 
obala in gorovje Atlas so glavne značilnosti te muslimanske 
države. V njej živijo Arabci in Berberi, ki skušajo državo krmariti 
med tradicijo in napredkom. Seveda Janez ni pozabil predsta-
viti njihove tradicionalne glasbe.

25. januarja nam je doktor agronomije Jan Bizjak iz Lesc, stro-

vedno prelagajo odpadno železo na vagon. Ob prelaganju ga 
del pade mimo vagona in ostane na tirih. Neurejen je tudi del 
Police v okolici avtobusne postaje.  

Turistično društvo Naklo se je na sejmu Alpe Adria predsta-
vilo s knjigami in prospekti Udin boršt, ki jih ima na zalogi.
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kovnjak s področja pridelave zelenjave, 
urejanja sadnega in okrasnega vrta, jav-
nih površin in zdrave prehrane, natrosil 
vrsto malih skrivnosti s področja pride-
lave zdrave zelenjave na domačem vrtu 
in obrezovanja sadnega drevja. Spomnil 
nas je, da je nekoč vsaka domačija imela 
ob hiši velik zelenjavni vrt in sadovnjak z 
visokodebelnimi drevesi. Današnje hiše 
imajo le majhen vrt, na njem pa okrasno 
travo, kak grm ali okrasno drevo. Mladi 
menijo, da se vse da dobiti v trgovskem 
centru. To je res, a Jan meni: »Kupljeno v 
trgovini ni enako pridelanemu doma. Ne 
vemo, kako dolgo pot je živilo opravilo, 
kolikokrat je bilo škropljeno s pesticidi, 
niti ne moremo biti prepričani, da je res 
pridelano ekološko, čeprav nam trgov-
ci to zagotavljajo.'' Zaključil je z mislijo: 
''Gojite dobro, domačo, ekološko zele-
njavo. Prepričan sem, da prihaja čas, ko 
bodo po kopuljci segli tudi mladi in pri-
delali zelenjavo za svoje potrebe.«

1. februarja je v Naklo prišla robinzonska 
popotnica Neža Peterca. Dejala je: »Sem 
Neža Peterca, samooklicana divja cvetli-
ca, ki pretežno uspeva v visokogorju in 
ima rada izzive. Od doma odidem s ko-
lesom in me ni kakšen mesec. Torbe, ki 
jih vzamem s seboj, si sešijem sama. Na 
poti ves čas fotografiram dih jemajočo 
naravo in ljudi. Slednji so tisti, ki potova-
nje naredijo doživetje.«

15. februarja je Matej Košir obiskovalce 
povabil na mistično potovanje po najvišje 
ležeči železnici od Pekinga do Lase, nato 
pa z manjšim avtobusom med številne 
budistične samostane v samo osrčje ve-
ličastnega Tibeta. V baznem taboru pod 
Mount Everestom se odprejo čudoviti 
pogledi na osemtisočake in nes končna 
prostranstva Himalaje. Potovanje je za-
ključil v prestolnici Nepala – Katmandu-
ju, kjer si je ogledal pomembne zname-
nitosti mesta, ki je zaradi svoje čudovite 
arhitekture pod zaščito Unesca.

22. februarja sta Gašper Žun in Uroš Za-
vrtnik predstavila potovanje po Kirgiziji, 
nekdanji sovjetski republiki v osrednji 
Aziji, ki ponuja bogato zgodovino in ne-
dotaknjeno divjo naravo. Posebno doži-
vetje na njuni poti je bil vzpon na ledenik 
Pik Lenin, na nadmorski višini več, kot 
7000 metrov. Na poti jih je ovirala težka 
oprema, naporna aklimatizacija in ne-
predvidljiva narava. A vse tegobe so od-
tehtali čudoviti sončni vzhodi in razgledi 
do ukrivljenega horizonta.

1. marca je Irena Mrak pripravila preda-
vanje z naslovom Živeti gore. Pripovedo-
vala je o svojih poteh v gore. Rada hodi, 
pleza in raziskuje. Vodila nas je med 
domačimi gorami, Andi in Himalajo. V 
prostem času usposablja varuhe gorske 
narave in gorske stražarje pri Planinski 
Zvezi Slovenije.

Parada starodobnikov
1. maja smo s praženim krompirjem 
sodelovali na Razstavi in paradi staro-
dobnih vozil, ki jo je že 25. organiziralo 
Društ vo Oldtimer Naklo

društva

Turistično društvo Naklo  
napoveduje:
4. junija bomo s praženim krompir-
jem sodelovali na prazniku praženega 
krompirja v Šenčurju.
1. junija se bomo v Udin borštu sreča-
la turistična društva Naklo, Kokrica in 
KTD Kriva jelka Duplje.
16. junija bomo s praženim krompir-
jem sodelovali na občinski tekmi v 
prstometu.
3. septembra bomo s svojo stojnico in 
izletom sodelovali na Svetovnem festi-
valu praženega krompirja na Bledu. ・

 

 

FOLKLORNA SKUPINA 

DRUŠTVA UPOKOJENCEV NAKLO 
vabi na prireditev 

PLEŠEM, POJEM, IGRAM In sE 

VESELO IMAM 

KONCERT OB 25 LETNICI DELOVANJA  

v soboto, 28.5.2022 ob 19. uri 
v telovadnici OŠ Naklo  

V programu bodo sodelovali in vas živahno zabavali: 

- Folklorna skupina DU Naklo 
- Folklorna skupina Podkuca–KD Dobrava Naklo 

- KD Folklora Cerklje 
- Cerkljanski gavnarji 

- Rokovnjači 
- Pihalni orkester Jesenice- Kranjska Gora 

- Harmonikarji z vseh vetrov 
 

Lepo vabljeni. Pridružite se nam. 
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Folklorna skupina DU Naklo 

Osnovno poslanstvo folklorne skupine je ohranjanje 
in prikazovanje plesne, pevske instrumentalne in 
kostumske podobe ljudi, ki so v preteklosti živeli v 
različnih slovenskih pokrajinah. Povprečna starost 

članov je 73 let. Skupino sestavljata tudi mešani zbor 
ljudskih pevcev in godci imenovani »Rokovnjači«. 

Harmonikarji »z vseh vetrov« 

Iz občine Naklo in tudi iz širše okolice zbrani godci. 
Mnogi izmed njih so na raznih tekmovanjih in 

festivalih dosegli odmevne dosežke. 

Folklorna skupina Podkuca – KD Dobrava 

Ima kar pet starostnih skupin, poleg plesa pa se učijo 
tudi petja, zelo živa je tudi njihova godčevska 

skupina. Vsako leto so za svoj trud nagrajeni na 
regijskem nivoju JSKD. 

Pihalni orkester Jesenice – Kranjska Gora 

Tradicija godb na Jesenicah je stara že 147 let, ko se 
je 1874. leta dobra desetina fužinarjev navdušila nad 

potujočimi češkimi muzikanti. Ogenj plavžev in 
ljubezen do glasbe sta pomagala ustanavljati številne 

godbe in orkestre skozi štiri politične sisteme, ki so 
pozdravljale veljake in razveseljevale preproste ljudi 

v veselju in žalosti. 

Kulturno društvo folklora Cerklje 

V folklorni skupini KD Folklora Cerklje ohranjajo 
kulturno dediščino v plesih, pesmih, glasbi in v 
običajih. Folklorna skupina deluje že 17 leto, 
sestavljajo jo v večini sami upokojenci, le godci in 
mentor nižajo povprečje starosti. V plesni, godčevski, 
pevski in recitatorski sekciji deluje 24 članov in v 
sekciji narodnih noš 10 članov. Plešejo v glavnem 
gorenjske plese, posegli pa so tudi v izročilo Štajerske 
in Prekmurja.  

 

 

Delovanje folklorne skupine omogočajo:  

Občina Naklo; 

DU Naklo; 

ZDUS; 

Pokrajinska zveza DU; 

Lunar orodjarstvo d.o.o.; 

Grapak d.o.o.; 

MB Naklo d.o.o.; 

NUS d.o.o.; 

Provia d.o.o.; 

Vita center Naklo; 

Genis d.o.o.; 

Harmonike Prostor; 

Fristads trgovina d.o.o.; 

Dent Medico Teran d.o.o.; 

Rač.servis Miša Darja Udovič s.p.; 

Mlin d.o.o.; 

Bobebo d.o.o.; 

KUB arhitektura d.o.o.; 

Burgar čiščenje objektov d.o.o., 

Aleksander Novinec s.p.; 

Marjan Ferjanc s.p.; 

Andrej Jezeršek s.p.; 

Kmetija Halovc Štular Ivan; 

Trgovina Mernik, Tatjana Jenko Koncilija; 

Tlakovit Ibrahim Kasupović s.p.; 

Denis Vukelić s.p. ACN; 

Avto Alex; 

Avtomehanika Bokalj Simon Bokalj s.p.; 

Gostilnica Kresnik; 

TUŠ Center Resman; 

Gostilna Slavka. 

društva
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kultura

Razstava cvetličnih aranžmajev v Dupljanski 
graščini
Od 7. aprila do velikonočnega ponedeljka je bila na ogled v Galeriji Dupljanske graščine postavljena razstava cvetličnih aranž-
majev na temo S pravljico v pomlad. Razstavo so organizirali dijaki Biotehniškega centra Naklo skupaj s Kulturno-turističnim 
društvom Pod Krivo jelko Duplje. ・
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Naklanska banca
Alojzija Murn, KUD LIK Naklo, foto: Aljozija Murn

Kulturno umetniško društvo LIK Naklo skrbi, da se naklanske 
posebnosti ohranjajo in zato je letos dalo pobudo za oživi-
tev naklanskega izraza »banca«. Tako so namreč rekli včasih 
cvetno nedeljski butarici in to so potrdili številni starejši Na-
klanci raziskovalcu krajevne zgodovine Damijanu Janežiču. 
Tudi v Domu starejših občanov Naklo, kjer je bila banca ob-
širneje predstavljena in prikazana, še vedno mnogi stanovalci 
dobro poznajo ta izraz. 

Zelo lepo in precej veliko banco sta za letošnjo predstavitev na 
Festivalu cvetnonedeljskih butaric v Železnikih in nato v muzej-
ski Budnarjevi domačiji v Zg. Palovčah nad Kamnikom izdelali 
naši krajanki Urška Markič in Francka Jošt. O tem je bila tudi 
novica v televizijskim dnevniku Slovenska kronika na TVS 1 in 
zanimiv članek v Gorenjskem Glasu, ki omenja tudi našo banco 
in naše društvo KUD LIK. 

En teden po omenjenem festivalu, na cvetno nedeljo, smo nes-
li banco tudi k blagoslovu, ki ga je pred množico ljudi opravil 
naš župnik Janez Zupanc. 

Kakšna je naklanska banca? Na ogrodje iz šib so pritrjene ko-
šate bršljanove vejice s popki, med njimi se vidijo z lepo vrvico 
umetelno privezana jaboka, v njen vrh pa smo za prepoznav-
nost dodali mlade olesenele poganjke maklena (poljskega ja-
vorja). Iz takšnih maklenovih šib so namreč včasih na kmeti-
jah in v mesarijah rezali špile za razne klobase, seveda tudi za 
kranjske klobase. Le-ta pa je poznana tudi po sloviti, iz Nakle-
ga izvirajoči, ljudski pripovedi o cesarju, ki naj bi v Naklem bil 
zelo zadovoljen s postreženo kranjsko klobaso. ・

Banco so si stanovalci Doma starejših občanov Naklo lahko 
pobliže ogledali. 

Letošnji težko pričakovani blagoslov cvetnonedeljskih  
butaric v Naklem. Na desni Francka Jošt z banco.

kultura
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Ljudski plesi so še vedno »in«
Tadej Teran in mag. Špela Eržen, FS Podkuca 

Po dveh letih premora je 10. aprila na Visokem potekalo ob-
močno srečanje otroških folklornih skupin. Na srečanju se je 
predstavila tudi starejša otroška skupina FS Podkuca iz Nakla. 
Ker je bil rok za prijavo in vaje krajši, kot smo ga bili vajeni, so 
se na srečanju predstavile le tri skupine. Kljub manjšemu šte-
vilu skupin je dejstvo, da je prireditev sploh potekala, vseeno 
dober znak, da se vračamo v normalno življenje. 

Srečanja so namenjena predvsem temu, da skupine vidijo, 
kako kakovostne programe predstavljajo. Folklorno skupino 
Podkuca je na odru predstavljalo devet parov plesalcev in trije 
godci s povprečno starostjo 13 let. Čeprav je bilo letošnjih vaj 
manj kot prejšnja leta, je naši skupini uspelo predstaviti popol-
noma novo koreografijo gorenjskih plesov z naslovom Ljudski 
plesi so še vedno “in”. Koreografija se lahko pohvali z visokim 
tempom in prav tako veliko pozitivne energije. Plese sprem-
lja odlična glasbena priredba Žana Eržena, ki le še dodaja k 
vsesplošno kakovostnemu plesnemu nastopu. 

Za mlade folklornike je bil to prvi večji nastop po dveh letih 
in razumljivo je bilo, da je bilo pred začetkom nekaj treme. V 
trenutku, ko so godci zaigrali in so plesalci stopili na oder, je 
trema začela izginjati. Vsi skupaj smo se spet lahko spomnili, 
kakšno veselje je na nastopih in kako radi plešemo pred živo 
publiko. 

Skupine na srečanjih ocenjujejo strokovni spremljevalci. Naš 
nastop je potekal pod budnim očesom strokovne spremljeval-
ke, ki je opazila, slišala vse napake. Vseeno so člani FS Podkuce 
nastop opravili z odliko. Pravzaprav so ga opravili tako dobro, 
da so po mnenju strokovne spremljevalke dosegli državni nivo, 
kar je najvišje priznanje v folklorni dejavnosti in ga prejmejo le 
najboljše skupine v Sloveniji.  

Člani Folklorne skupine Podkuca smo zopet dokazali, da so-
dimo v sam vrh folklornih skupin v Sloveniji. Dokazali smo, da 
kljub omejitvam in prepovedim, ki so nam močno oteževale 
delovanje, lahko še vedno delujemo na najvišji ravni. Seveda 
vse to ne bi bilo mogoče brez požrtvovalnosti vseh članov in 
odlično zasnovane ter izpeljane koreografije. Vse to je dobra 
popotnica za nadaljnje delovanje naše skupine. 

Iskrene čestitke mladim folklornikom za odličen nastop in 
vztrajnost ob vseh ovirah, ki so se pojavile v zadnjem obdobju 
– to je res velik uspeh in nova motivacija za vse sodelujočev 
folklornih vodah.

O avtorjih članka: Tadej Teran je mentor in koreograf starejše FS 
Podkuca, mag. Špela Eržen pa umetniška vodja FS Podkuca. ・

Mimi Malenšek ohranjamo v spominu
Daca Perne, Kulturno društvo Tabor Podbrezje

Pred desetimi leti, 13. aprila 2012, je umrla najbolj plodna slo-
venska pisateljica in prevajalka Mimi Malenšek. Ker je otroštvo 
in leta do poroke preživela v Podbrezjah in se je zadnja leta 
kljub visoki starosti vse raje vračala k nam na kulturne dogod-
ke, je postala ZELO, ZELO naša. Vedno smo čutili, da drug dru-
gemu podarjamo najlepše v nas, dobroto, naklonjenost, talen-
te, dar srca.

Z nami je praznovala svoj 88. rojstni dan, bila na 80. obletnici 
smrti Ivane Kobilca (botrovala je njeni podobi na 5000-tolar-
skem bankovcu), sodelovala na 3. Taborskih dnevih o Primožu 
Trubarju, bila slavnostna govornica ob spomeniku Karla Mau-
serja, prihajala na Pirčeve dneve in nas vedno bodrila, naj le 
delamo tako, kot smo si zastavili v načrtu.

Ko se je za vedno poslovila, smo se oddolžili tudi mi njej. Leto 
po smrti (2013) smo ji postavili spomenik, izdali knjigo z nas-

lovom Marija Taborska, 
razglednico in znamko. Tri 
leta kasneje (2016) smo 
odprli spominsko sobo z 
vsem podpisanim opusom 
njenih del in prevodov, 
ki nam ga je zapustila v 
oporoki. V letu 2018 smo 
jo »oživeli« na odru v igri 
Znameniti Podbrežani se 
predstavijo. Ob 100. oblet-
nici njenega rojstva (2019) 
smo z avtorico Alenko Pu-
har izdali monografijo z 
naslovom V vročem soncu 
vonj pelina. 

S šopkom Poletja - fotografija je 
nastala ob 80. letnici smrti Ivane 
Kobilca l. 2006 in zakrožila v 
medijih

kultura
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Bila je prejemnica Župančičeve nagrade leta 1977 in Častne-
ga znaka svobode RS za ustvarjalni prispevek k slovenski knji-
ževnosti in kulturi leta 2002. Pisala je biografske, zgodovinske 
in vojne romane, romane za otroke in mladino, pesmi in igre, 
scenarije in dnevnike, pravzaprav je znala napisati kar koli, a 
najbolj od vsega so jo pritegovale zgodbe, ki so ji prišle na pot 
in jo vabile, naj vzame pero in piše pozno v noč. V mladih letih 
je to pomenilo dokler ji v nalivniku ni zmanjkalo črnila. Ves svoj 
obširni opus, ki je nastajal še v njenih poznih letih, je bil na-
tipkan zgolj na dva pisalna stroja. Danes, v času računalnikov, 
ko zlahka uporabimo tipko »briši«, se zdi skoraj nedojemljivo, 
kako je lahko tako napisala obsežne romane, ki so šteli do 600 
strani. Pa ne samo to, njeno delo je bilo sistematično in strogo 
analitično, preverjeno v zanesljivih arhivih. To seveda velja za 
biografske romane, za vse ostale pa je snov črpala predvsem iz 
svojega prijaznega, dobronamernega in upanja polnega umet-
niškega srca.

Naj fotografije vsaj nekoliko oživijo spomin na naša srečanja in 
vse ostale dogodke, ki smo jih pripravljali kot poklon eni naših 
znamenitih Podbrežank in znanih Slovenk, ki je še kako znala s 
pisateljskim in prevajalskim peresom. ・

Pesmi o laseh
Milan Debeljak

Čas korone usta živa, 
lica, brado, nos zakriva;
vrh glavé pogled se pase, 
tam pa rase, kar pač rase.

Ženska z lišpom pretirava, 
pa se vendar obletava;
nam pa, kar je največ vredno,
se obleta dobesedno.

Počasi si odštevam čas, 
v ljubezni trošim se za vas;
ne maram pa, da kdo izve, 
zakaj so najprej šli lasje.

Spet pomlad v deželi sanja, 
vsepovsod ji vse odganja, 
svet doživlja krasne čase, 
vrh gore pa mraz se pase.

Se pogledam v ogledalo, 
pa mi je slabo postalo; 
kakšen stres šele za vas, 
ki me gledate ves čas.

Bolj ko brca, bolj jo veže 
muho v njej lepljivost mreže;
bolj ko so mi verzi živi, 
bolj ste mirno privoščljivi.

Hči in sin na otvoritvi mamine spomninske sobe l. 2016

Pisateljico smo z brošuro o njenih obiskih pri nas obiskali le 
mesec dni pred smrtjo.

MM med podbreškimi kulturniki l. 2009 na Pirčevih dnevih

Spomenik sta l. 2013 odkrila hči Mili Šlibar Malenšek in sin 
Mišo Malenšek.

kultura
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Novo gasilsko vozilo
Občinska uprava Občine Naklo

Četrtek, 22. aprila 2022, je bil za dupljanske gasilce nekaj po-
sebnega, saj so v domačo garažo pripeljali novo gasilsko vozi-
lo tipa GVC-1, ki ga je na platformi MAN 13.290 izdelalo pod-
jetje Webo EURO GV iz Ilirske Bistrice. Gre za sodobno in polno 
opremljeno gasilsko vozilo, ki bo domačim gasilcem omogo-
čalo učinkovito in varno delo pri reševanjih po vsej občini. 

Novo vozilo je drugo v vrsti nabav štirih novih vozil, ki bodo 
obogatila vsa štiri društva in za kar je bil lani na Občini Nak-
lo z Gasilsko zvezo Naklo podpisan plan opremljanja gasilskih 
društ ev. Naslednje leto novo vozilo prihaja v društvo PGD 
Žeje–Bistrica. Vozilo je že naročeno. Do leta 2025 pa bo nabav-
ljeno še eno podobno vozilo GVC-1 za PGD Podbrezje.

Dupljanski gasilci so novo vozilo že krstili z vodnim slavolo-
kom, ko je le-ta zapeljal v dupljansko garažo.  Vrednost vozi-
la 290.000 evrov, od tega je Občina Naklo primaknila delež v 
vrednosti 215.000 evrov, ostala sredstva pa so v PGD Duplje 
zagotovili sami. Gasilci so vozilo težko čakali, prav tako pa so 
bili v pričakovanju ostali krajani, ki so se v velikem številu ude-
ležili sprejema in si lepotca z zanimanjem ogledovali. 

Uraden prevzem vozila bo potekal na osrednji prireditvi ob 
občinskem prazniku Občine Naklo, 25. Junija 2022. Gasilcem 
čestitamo in jim želim srečno vožnjo ter čim manj uporabe v 
akcijah. ・

Izmenjevalnica v Naklem
Darja Jošt in Andreja Plut, foto: Žan Žnidar

V soboto, 26. marca 2022, je v Kulturnem domu Janeza Filipiča 
potekala šesta izmenjevalnica oziroma podarim-dobim. Dogo-
dek številni Naklanci in Naklanke že poznate, bi ga pa želeli 
predstaviti tudi tistim, ki zanj še niste slišali ali pa še oklevate z 
morebitnim obiskom.

Na izmenjevalnici ne izmenjujemo le otroških oblačil, obutve 
in opreme, temveč vse mogoče, kar nekdo več ne potrebu-
je, drugi pa lahko še s pridom uporabi – torej tudi oblačila in 
obutev za odrasle, knjige, uporabne in okrasne predmete za 
dom in vrt, športno opremo in rekvizite … 

Kaj je lepšega kot to, da nekdo, ki ima presežek, to ponudi 
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drugim, kdor ima potrebo, pa lahko vzame, kar je ponujeno. Ni 
nujno, da vzame zase. Mogoče se najde kaj za koga od sorod-
nikov, sosedov ali drugih znancev. Želimo si le, da je prinešeno 
čisto, še uporabno in delujoče.

Dogodek je zasnovan tako, da prinešeno razporedimo po sto-
jalih, mizah in gasilskih klopeh, in sicer približno polovico po 
dvorani, drugo polovico pa po parkirišču kulturnega doma. Pri 
tem je pomembno poudariti, da obiskovalci prinešene stvari 
samo odložijo pri vhodu, nato pa vse razporedijo prostovoljci. 
Iz tega razloga spodbujamo vse, ki imajo možnost, da čim več 
stvari, ki so jih namenili za oddajo na izmenjevalnici, pripeljejo 
že prej, saj nam to omogoči, da že v dopoldanskem času pred 
samim dogodkom začnemo z razporejanjem. Na ta način obis-
kovalce pričakajo polne mize in stojala že ob samem začetku 
podarim-dobima.

Izmenjevalnica pa ima tudi dobrodelno noto – stvari, ki so os-
tale in so bile še uporabne, so po koncu izmenjave letos od-
peljali s Karitasa Ljubljana Štepanja vas, nekaj primernih oblačil 
pa je šlo tudi v ženske zapore na Dob. 

Naslednja priložnost za izmenjavo bo že jeseni. Vabiva vas, da 
do takrat še uporabne stvari, ki jih ne potrebujete več, shranju-
jete. Če pa za to nimate prostora ali bi jih radi preprosto od-
dali od doma, jih lahko kadarkoli pripeljete Darji Jošt (040 553 
940) ali Andreji Plut (040 795 676) – stvari shranimo v prizidku 
župnišča, kjer ostanejo do naslednje izmenjevalnice. Glede na 
to, da v zbirnem centru že nekaj časa še uporabnih oblačil ni 
mogoče oddati v poseben zabojnik Humane, temveč gredo 
neposredno med mešane odpadke, je mogoče ravno poda-
rim-dobim način, da še uporabna oblačila ne postanejo odpa-
dek prehitro, temveč lahko dobijo 'novo življenje' pri drugem 
lastniku. ・

Program medgeneracijskega sodelovanja v 
Občini Naklo
Mojca Roznam (LUK)

V medgeneracijskem centru Naklo že od januarja poteka 
pester program dejavnosti za vse generacije. Vsako sredo do-
poldan lahko razmigate svoje telo z vajami za zdravo hrbteni-
co. Na kulinaričnih delavnicah pridobite nova kuharska znanja 
in majhne kuharske skrivnosti izmenjate z ostalimi udeleženci. 
Vse, ki niste vešči dela z računalnikom in pametnim telefonom, 
vas vabimo na individualno tehnično prvo pomoč. Na umo-
vadbi razmigamo možgane in telo ter včasih tudi zapojemo.

V mesecu maju pa vabljeni, da se nam pridružite na kar ne-
kaj novih aktivnostih:
• Tehnična prva pomoč: v torek, 17. 5., od 11.00 do 12.00
• Vadba za zdravo hrbtenico: v sredo, 18. in 25. 5.,  

od 11.00 do 12.30
• Umovadba: v petek, 20. 5., od 9.00 do 10.00
• Joga obraza: v sredo, 25. 5., od 18.00 do 19.00
• Angleščina za otroke (7 do 12 let): v petek, 27. 5.,  

od 17.00 do 18.00

lokalna skupnost
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Program medgeneracijskega sodelovanja je najboljši, kadar temelji na potrebah in željah občanov, zato vas pozivamo 
k oddaji predlogov – oddajte jih do konca meseca maja!

Napišite nam tri aktivnosti, katerih bi se tudi vi z veseljem udeležili!

Odgovor pošljite po pošti na naslov: Ljudska univerza Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj ali oddajte v nabiralniku na 
občini Naklo. Ne pozabite navesti svojih podatkov. Izmed prispelih predlogov bomo izžrebali 3 prejemnike uporabnih 
nagrad. 

Predloge, ki bodo večkrat napisani, pa bomo upoštevali pri pripravi novega programa, ki ga boste tedensko na svoj 
elektronski naslov prejeli tudi vi. 

Naštejte tri aktivnosti, katerih bi se tudi vi z veseljem udeležili: 

1. _________________________________________________

2. _________________________________________________

3. _________________________________________________

Ime in priimek:______________________________________________________________________  

Elektronski naslov ali telefonska številka:_____________________________________________________________

Podpis:____________________________________

Ljudska univerza Kranj je v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter z vsakokrat veljavnim Zakonom o 
varstvu osebnih podatkov zavezana k varovanju prejetih osebnih podatkov.

S podpisom potrjujem, da sprejemam in dovoljujem, da se moji osebni podatki hranijo in med drugim obdelujejo za na-
mene obveščanja o rezultatih nagradnega vprašanja in neposrednega trženja o naših storitvah oz. produktih, novostih, 
organizaciji dogodkov, ter da vam ponujamo naše storitve in druge oblike e-oglaševanja do preklica.

Vse aktivnosti so brezplačne. Obvezne pa so prijave na 04 280 
48 25 ali mck-prijava@luniverza.si. Zgibanke s podrobnim 
opisom programa so na voljo na Občini Naklo in v trgovini 

Mercator Naklo. Program je dostopen tudi na spletni strani  
www.luniverza.si. ・

lokalna skupnost
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Čistilna akcija za lepšo občino
Komisija za ekologijo

Sobota, 9. aprila 2022, se je prebujala v turoben dan. Organi-
zatorji smo bil v dilemi, ali akcijo preklicati ali ne. Prevladala je 
odločitev, da se akcija izvede in naj bo, kar bo, saj so se v pre-
teklosti prestavitve izkazale kot slaba izbira. Ob osmih so bile 
vreče razdeljene, rokavice nataknjene in prostovoljci na svojih 
položajih. Ob zaključku akcije smo jih našteli 179. Glede na 
vreme je to odlična številka. Na Okroglem so se čiščenja lotili 
že v petek popoldne, v ostalih krajih pa je čiščenje potekalo v 
soboto. Vreme je zdržalo do enajstih, ko je bila akcija končana. 

Najlepša hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste se trudili zato, 
da bo naše okolje lepše. Koordinacijo sta prevzela Turistično 
društvo Naklo in Komisija 
za ekologijo pri občinskem 
svetu naše občine. Pridru-
žila se je tudi večina druš-
tev po Občini, vključno z 
gasilci, lovci, ribiči … Ob 
koncu je vse udeležence 
pričakala okusna malica, 
tako kot se po napornem 
delu spodobi. Posebej nas 
veseli ocena velike večine 
udeležencev, ki ugotavlja-
jo, da se onesnaževanje 
okolice pri nas zmanjšuje. 
Naj zaključimo z geslom 
letošnje akcije: LEPO JE ŽI-
VETI V LEPEM KRAJU! ・

Veselo na delo. Foto: Renata Košir

Tudi lovci so čistili svoj revir. Foto: Ivan Meglič

Samo trenutek, da zadihamo. Foto: Ivan Meglič
Ni je čez dobro malico.  
Foto: Renata Košir

Varstvo okolja in naše navade

Vsak korak šteje
Renata Košir

Dragi občani in občanke, spet je pomlad in nas narava pozdrav-
lja v vsej lepoti. Če se ozremo po naših poljih, gozdovih in vaseh 
lahko vidimo, kako je povsod vse ozelenelo, kako nam vse cveti. 

Pa se sprašujem, ali smo to sploh opazili? Letos sem bila pri-
jetno presenečena, ker je v moji vasi kar nekaj novih vaščanov 
prišlo na čistilno akcijo, kljub temu da je bilo vreme deževno. 
Pa sem si mislila: v vseh generacijah se najdemo ljudje, ki nam 
ni vseeno, v kakšnem okolju živimo. 

Ravno ko pišem ta moja razmišljanja, je Svetovni dan Zemlje, 
ki je naš edini prostor pod soncem, pa so nas samo polna usta, 
kaj bi morali narediti drugi. Le redko ali nikoli pa se ne vpra-
šamo, kaj bom pa jaz naredil/naredila, da bom obeležil dan 
Zemlje vsak dan. Mislim, da ni dovolj, da ločujem odpadke, da 
ugašam luč, ko je ne potrebujem, da zračim stanovanje na hit-
ro, da prihranim pri kurjavi, da sušim perilo na zraku …še kak-
šen korak bo potrebno narediti. Mogoče kdaj tudi takšnega,  

ki mi ne prinaša finančnih koristi, ampak samo zadovoljstvo, 
da sem nekaj dobrega naredila za naravo, zase, predvsem pa 
za sočloveka. 

Ljudje, ki živimo na podeželju, imamo zelo velik privilegij. Sko-
raj vsi imamo košček zemlje, na kateri lahko pridelamo nekaj 
hrane zase, pa mogoče še za svojo družino in za prijatelje. Tu-
kaj bi rada spodbudila vse, ki imamo možnost, da kaj pridela-
mo, da to storimo iz dveh glavnih razlogov.

• Hrana, ki jo pridelamo doma je veliko bolj zdrava, predvsem 
pa za pridelavo ni nepotrebne porabe goriva za prevoz. 

okolje in prostor
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• Zadovoljstvo, da sem pridelal nekaj zase, predvsem pa še za 
druge je večje od finančnih koristi, zato vas to po mlad spod-
bujam, da vsadite kakšno sadiko več in pridelano zelenjavo 
podarite prijateljem ali sodelavcem, ki nimajo te čudovite 
možnosti, da bi imeli svoj vrtiček. 

Na našem vrtu sta solata in zelje že res velika in če nam bo vre-
me naklonjeno, ju bo dovolj še za sodelavko, ki nima vrta. ・

Kolesarska veriga na podeželju – dve dodatni 
postaji za izposojo koles
Občinska uprava Občine Naklo

Občina Naklo v okviru projekta KOLESARSKA VERIGA NA PO-
DEŽELJU razširja mrežo postaj za izposojo koles.  Postaji Šport-
ni park Naklo se v mesecu maju pridružujeta še postaji ob po-
družnični osnovni šoli Podbrezje in ob podružnični osnovni 
šoli Duplje. Z novo pridobitvijo želimo povezati posamezna 
naselja znotraj občine ter se hkrati povezati v širši gorenjski 
in v nadaljevanju tudi slovenski sistem izposoje koles. Vsaka 
postaja bo opremljena z 10 ključavnicami in kioskom (termi-
nalom) za izposojo. Na vsaki postaji bodo 4 navadna kolesa in 
dve električni kolesi. 

Projekt Kolesarska veriga na podeželju je namenjen uvedbi in 
nadgradnji kolektivnega sistema množične mobilnosti na ob-
močju 11 lokalnih akcijskih skupin in kar 23 občin v Sloveniji. 
Z digitalizacijo map, skupno aplikacijo ter aktivnostmi za inte-
gracijo z že obstoječimi kolesarskimi sistemi v Sloveniji bo traj-
nostna električna mobilnost dostopna uporabnikom tudi na 
območjih podeželja. Povečala se bo dostopnost do naravnih in 
kulturnih znamenitosti in novemu doživljanju le-teh. 

Cilj je, da se čim več občanov vključi v sistem izposoje koles, 
hkrati pa gre tudi za popestritev turistične ponudbe. Spodbu-
janje razvoja kolesarjenja prispeva k razvoju trajnostne mobil-
nosti in spremembi potovalnih navad, kar posledično prispeva 
k izboljšanju kakovosti zraka, zmanjšanju prometnih zastojev, 
izboljšanju javnega zdravja in kakovosti bivanja.

Vzporedno s sistemom izposoje koles se urejajo tudi kolesar-
ske poti v Občini Naklo, ki so del Gorenjskega kolesarskega 
omrežja in potekajo znotraj obstoječih prometnih povezav ali 
pa so izključno namenjene kolesarjem. Lokacije postaj, pogoji, 

navodila in ostale podrobnosti delovanja enotnega sistema iz-
posoje koles Gorenjska bike so na voljo na spletni strani http://
www.gorenjska.bike  in  mobilni aplikaciji  mobiln.si. Preko mo-
bilne aplikacije je mogoče preverjati ažurne informacije o šte-
vilu razpoložljivih koles na posamezni postaji. 

Uporabniki storitev sistema so lahko vse fizične osebe, starejše 
od 14 let. Za osebe, ki še niso polnoletne, uporabniški račun 
ustvarijo njihovi starši oz. zakoniti zastopniki. Vsak uporabnik 
ima svoje uporabniško ime in geslo in je neprenosljivo.  

Delovanje sistema je podprt z uporabniku prijazno mobilno/
računalniško aplikacijo, ki omogoča enostavno odprtje upo-
rabniškega računa, plačilo preko spleta in preprosto prijavo v 
sistem izposoje koles.

Uporabniški račun je mogoče ustvariti: 

a) s spletno prijavo na uradni spletni strani sistema -  
www.gorenjska.bike
b) preko mobilne aplikacije MOBILN.SI
Cene letnega paketa je za navadno kolo 12,5 evrov in za elek-
trično kolo 25 evrov. 
Cena mesečnega paketa je za navadno kolo 5 evrov  in za elek-
trično kolo 10 evrov. Veliko kolesarskih užitkov in lepih doživetij! 

Projekt se izvaja preko LAS Gorenjska košarica (pristop CLLD) 
in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Vrednost projekta v Občini Naklo: 63.115 evrov (brez DDV), 
77.000 evrov (z DDV), odobrena sofinancirana sredstva EKSRP 
53.647 evrov. ・

okolje in prostor
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E-skiroji: varna vožna
posredovala družina Pavlin

V zadnjem času na cestah lahko opazimo veliko električnih 
skirojev. Ta relativno nova prevozna sredstva so priročna in 
energetsko varčna vozila za mobilnost na krajših razdaljah, 
vendar je njihov množični pojav nekako prehitel cestno pro-
metne predpise, predvsem pa varnosti oz. znanje uporabni-
kov o vključevanjev e-skirojev v promet. So manj stabilna, pa 
vendar dosegajo dovolj visoke hitrosti, da so lahko nevarna za 
vse udeležence v prometu. Zato je pomembno, da poznamo in 
izvajamo določila za njihovo uporabo v prometu. 

Veste, katera pravila veljajo za vožnjo z e-skiroji?

Za voznike e-skirojev načeloma veljajo pravila, ki sicer veljajo 
za kolesarje oz. voznike lahkih motornih vozil.

Za začetek je pomembna zaščitna oprema in varno vedenje:

• uporaba zaščitne čelade,
• vidnost v prometu,
• neuporaba slušalk ali mobilnega telefona med vožnjo
• ponoči in ob zmanjšani vidljivosti prižgan (bel) žaromet na 

sprednji strani in (rdečo) pozicijsko svetilko na zadnji strani 
ter rumene ali oranzžne bočne odsevnike na obeh straneh.

Kje smemo voziti e-skiro?
Po površinah, namenjenih kolesarjem. Kjer the površin ni, se je 
potrebno držati desnega roba smernega vozišča ceste v nase-
lju, kjer je največja doovljena hitrost 50 km/h. Izven naselja ob 
robu ceste e-skiroji nisov dovoljeni.

Kdo sme voziti e-skiro?
• Odrasle osebe, ki ga znajo uporabljati skladno z navodili 

proizvajalca in upoštevajo pravila varne vožnje,
• osebem starejše od 12 let, ki imajo pri sebi veljavno kole-

sarsko izkaznico, vendar AVP ne priporoča uporabe mlajšim 
od 14 let.

Splošna pravila:
• V območju za pešce je najvišja dovoljena hitrost e-skiroja 

enaka hitrosti pešcev (prb. 5 km/h).
• Vozniki e-skirojev naj nase zaradi tihosti opozorijo z zvočnim 

signalom.
• Tudi vozniki drugih vozil v prometu morajo upošteva-

ti pravila vključevanja in prehitevanja e-skirojev skladno z 
zakonom in navodili za upoštevanje kolesarjev.

Povzeto po navodilih Javne agencije RS za varnost prometa. ・

Nov krak vaške kanalizacije v Podbrezjah
Milan Debeljak

Kadar nam pevci podbreškega cerkvenega mešanega zbora 
zapojejo pesem Andreja Praprotnika V dolinci prijetni je lju-
bi moj dom, takrat imamo praznovanje. V nedeljo, 20. marca, 
smo si pripravili dan veselja in hvaležnosti. Zbrali smo se za 
praznik. V dvorani kulturnega doma, na toplem. Občina je lani 
jeseni zgradila drenažo in izolacijo severne stene kulturnega 

doma ter priključek na fekalno kanalizacijo in na zemeljski plin. 
Pozimi pa so delavci zvrtali novo luknjo v stari dimnik, montira-
li peč za sanitarno in ogrevalno vodo ter namestili radiatorje v 
vseh prostorih kulturnega doma. V dvorani imamo ventilator-
sko peč, tri velike radiatorje in dva radiatorja na odru.

okolje in prostor
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Radi bi proslavili tudi, da smo v Podbrezjah začeli z izgradnjo 
kanalizacije in da je del tega projekta uspešno zaključen. Pred 
nekaj leti je bil zgrajen glavni vod skozi Podbrezje s Klanca 
skozi Podtabor in Srednjo vas, pa po Osranki dol in čez Bistrico 
gor v Žeje. Tej trasi najbližje hiše so se na kanalizacijo priključile 
že v prvi fazi. Dolgo je trajalo, naše vaške poti so bile že zelo 
uboge. Smo se že mnogo let jezili, da smo zadnja vas v občini. 

Vendar izgradnja kanalizacije ni hec. Cevi za plin so ob gradnji 
v Gači položili že prej. Potem pa je šlo zares. Mesece in mesece 
so tovornjaki odvažali material in nasipali pesek. Pozno v jesen 
in zimo. In pred pomladjo spet naprej. Kdor je že kdaj spajal 
odtočne cevi, se je čudil delavcem, ki so tudi v slabem vremenu 
rinili in polagali naprej, spajali, vrtali luknje, betonirali, nabijali z 
žabo in valjarjem. Gledali smo, občudovali, sodelovali s svojimi 
predlogi in potrpeli, potrpeli.

V cesto so položili kilometre cevi in kablov. Cevi za fekalno 
kanalizacijo, meteorne cevi, cevi za priklop na optično omrežje, 
cevi za visokonapetostno povezavo med transformatorji, niz-
konapetostno omrežje, kable za javno razsvetljavo. Nekaj časa 
je bila zaprta tudi glavna cesta, kjer so delavci gradili mogočni 
škarpi in pločnik od Francka do Grmača. 

Komunalni priključki za vsako parcelo posebej, tri velike po-
nikovalnice za meteorno vodo, jaški, razcepi, rešetke, robniki, 
škarpe, tlakovci, luči. In nazadnje asfalt, sveži, novi asfalt, trden 
in lepo speljan, tega smo vsi še najbolj veseli. 

V zaselku Britof se lahko priključujemo na omrežje, nova dobra 
novica pa je, da je gradbeno dovoljenje za nadaljevanje del v 
Podbrezjah že veljavno in izvajalec je že izbran.

O vsem tem nam je spregovoril župan Občine Naklo, gospod 
Ivan Meglič, župnik Mihael Lavrinec pa je to dobro delo bla-
goslovil v prisotnosti lepega števila krajanov. Zahvalili smo se 
našemu županu in uslužbencem Občine Naklo za načrtovanje, 
vodenje in usklajevanje del. Zahvalili smo se delavcem obeh 
podjetij, pa tudi našim gospodinjam, ki so spekle dobrote in 
tistim, ki so darovali pijačo za pogostitev.

V kulturnem programu so sodelovali Marko Kavčič, naš dragi 
sokrajan in učitelj glasbe, ki je prav za to prireditev uglasbil pe-
sem Trem rekam, ter pevca Miro Pečnik in Tomaž Debeljak. ・

Kaj lahko storim za blaženje podnebnih  
sprememb?
posredovano s strani Nike Tavčar, Umanotera
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Taja Bodlaj srebrna na mladinskem  
svetovnem prvenstvu v smučarskih skokih
Občinska uprava Občine Naklo

Naša občanka Taja Bodlaj iz Zgornjih Dupelj je v začetku marc ana mladinskem svetovnem prvenstvu v Zakopanih na Poljskem 
osvojila kar tri medalje. Zlato v ekipi deklet, srebrno v posamični tekmi, kjer je zaostala le za kolegico iz reprezentance Niko 
Prevc in srebrno v mešani ekipni tekmi. Na sprejemu v domačem kraju jo je pozdravil tudi župan Ivan Meglič, ki jih je izročil tudi 
občinsko nagrado v vrednosti 1.500 evrov. ・

Junaki Kriške gore 2021
Janez Legat

Lep pozdrav vsem ljubiteljem gora, najsi bo to z občudova-
njem z njih vrhov, ali pa občudovanjem z doline tja v njihove 
višave. Za nas Naklance bi rad izpostavil vsem znano in z vseh 
koncev naše občine dobro videno Kriško goro, ki za marsiko-
ga predstavlja rutinski vsakotedenski ali celo dnevni vzpon, za 
drugega pa vprašanje, kaj neki oni vidijo tam gor, ko se ozirajo 
v dolino in si pravijo, kako lepo je tam dol. Ti drugi si potem v 
sebi mislijo, kaj neki bi potem hodili tja gor, če pa je tu dol po 
njihovem tako lepo? 

Ja, res je. Pogled od spodaj, še posebno po dežju, ko je ozrač-
je oprano, je res čudovit. V še čudovitejšega pa preraste, ko 
se povzpnemo na goro, kjer se s 1475 metrov visokega hrbta 
čudovit razgled razprostre na Julijske Alpe, Karavanke, preko 
ljubljanske kotline, tja do Snežnika in Risnjaka. Kriška gora, na 
katero vodi mnogo poti, se na vzhodni strani zaključuje s Tol-
stim vrhom, na zahodni strani pa v Tržiču, razveseljuje pohod-
nike od vsepovsod. Mnogo naklanskih občanov nas iz leta v 
leto tja gor vlečejo omenjeni razlogi, kar je zelo vzpodbudno, 
saj s svojimi vzponi krepimo telo in duha, nenazadnje pa mno-
žimo prijateljstva med enako mislečimi planinci. 

Sicer pa, ko takole junaki kramljamo med seboj, se nam kaj 
hitro porodijo misli, da ob nabiranju kondicije najhitreje prido-
bimo naziv junaka, saj bi na primer v vojski za tak naziv morali 
marsikaj postoriti in poleg tega še ostati živi. Ugotovili smo 
tudi, da človek do danes še ni izumil preparata, da bi lahko huj-

šali in ohranjali kondicijo pred televizorjem ali kakšnim drugim 
sodobnim medijem. Človek ni ustvarjen za posedanje, temveč 
za gibanje. Zato vas vsi junaki Kriške gore iz Občine Naklo 
vabimo, da se nam pridružite. Sploh nas ni malo in opažam, 
da iz leta v leto zraven privabimo vedno več ljudi. V izjemno 
spodbudo je tudi dejstvo, da se za takšno preživljanje prostega 
časa odloča vedno več otrok, katerih zahtevana norma za član-
stvo v naših vrtah je polovična. Za doseganje norme je potrbno 
prehoditi debelo uro dolgo pot v povprečju enkrat na teden. 
Pričnite se vpisovati v knjigo junakov in bodite v stalni kondici-
ji, kajti marsikoga vpisovanje zmotivira, da opravi 52 vzponov 
letno. Poizkusite, v veselje vam bo in verjemite, zagotovo vam 
ne bo žal. Naziv junaka za leto 2022 pa boste prejeli že na slo-
vesni razglasitvi ob koncu januarja 2023. ・

šport
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Proslava ob materinskem dnevu
Občinska uprava Občine Naklo

Letos je po dveh dolgih letih v naši občini v dvorani Osnov-
ne šole Naklo potekala prireditev ob materinskem dnevu pod 
naslovom dom je tam, kjer je srce. Prisrčna prireditev, ki so jo 
pripravili učenci osnovne šole in varovanci vrtca, je bila name-
njena prazniku vseh mam. Učenci so peli, plesali, igrali, dekla-
mirali ter se mamicam zahvalili za vso ljubezen in skrb.

Zbrane je nagovoril tudi župan Ivan Meglič, predvsem pa tistih 
mamic in očetov, ki so se lani razveselili novih članov v svojih 
domovih. Lani se je namreč v Občini Naklo rodilo 39 otrok, od 
tega 9 v Dupljah, 6 v Podbrezjah, 3 na Cegelnici, 13 v Naklem, 
2 na Okroglem, 5 v Strahinju in 1 v Žejah. To je sicer najmanjša 
številka rojenih otrok v naši Občini v preteklih letih, saj so vča-
sih številke segale tudi preko 70 novorojencev letno. Ne glede 
na vse pa se veselimo in iskreno  čestitamo ob rojstvu čisto 
vsake deklice ali dečka v naši občini. Naj rastejo v zdravju in 
veselju ter so staršem v ponos in zadovoljstvo. ・

vrtci in šole
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Pomladni šolski praznik Waldorfske šole  
Gorenjska
Alenka Petrinjak, učiteljica WŠ Gorenjska

Uuuu, kako je vrvelo že dan prej v učilnicah in na hodnikih Wal-
dorfske šole Gorenjska v Naklem, ko so učenci urili še zadnje 
podrobnosti svojega nastopa na dolgo pričakovanem šolskem 
prazniku. Pravo veselje pa je nastopilo v četrtek, 21. malega 
travna 2022, v naklanskem Domu Janeza Filipiča, ko so učen-
ci od 1. do 9. razreda staršem in prijateljem na odru prikazali 
utrinek iz šolskega dela. 

Šolski praznik na šoli organiziramo vsako šolsko leto, pravza-
prav kar dva. Zato je bilo seveda razumljivo, da so tako učenci 
in učitelji kot tudi starši neizmerno uživali ob ponovnem skup-
nem snidenju in v raznolikih točkah posameznih razredov. Že 
se veselimo novih dogodkov. ・

Vse najboljše, draga Zemlja
Alenka Petrinjak, učiteljica WŠ Gorenjska

Ob Svetovnem dnevu Zemlje so petošolci Waldorfske šole Go-
renjska Zemlji naredili voščilnice in se ob tem pogovarjali, kaj 
vse lahko posameznik naredi, da zmanjšamo porabo energije, 
vode in surovin ter ohranimo biotsko raznovrstnost narave po 
svetu. O tem in o podnebnih spremembah pa so dan prej pos-
lušali in klepetali učenci 7. in 8. razreda z Niko Tavčar iz funda-
cije Umanotera – fundacija za trajnostni razvoj, ki se s podneb-
nimi spremembami ukvarja v okviru projekta CARE4CLIMATE. 

Zaključna misel je bila, da lahko vsak posameznik, vsaka dru-
žina in skupnost skupaj ohranimo Zemljo v tej meri, da bo še 
vedno primerna za bivanje vrste Homo sapiens. ・

Pesmi o laseh
Milan Debeljak

Vsak ve, ki na kmetijstvo kaj spozna se,
kar vseješ, vznikne, pognojiš in rase.
Če pá v pozebi nam propade seme, 
je prav brez haska trud nadaljnje vneme.

vrtci in šole
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Drevo s poti v zeleno Evropo
Jasna Zupan in mag. Špela Eržen, foto: Jasna Zupan

Osem učiteljic in ravnatelj Osnovne šole Naklo smo se med 
21. in 26. aprilom mudili v Brnu, kjer smo bili gostje tamkajšnje 
Osnovne šole Armenska, ki je sicer tipična šola v mestnem sta-
novanjskem naselju drugega največjega češkega mesta. 

Svoj obisk smo povezali z dvema svetovnima dnevoma. Dan 
Zemlje smo praznovali v Brnu na Kravjem hribu, kjer so števil-
ne ekološke organizacije in naravovarstvene ustanove ljudem 
predstavljale svoje akcije. Z učenci gostujoče osnovne šole 
smo sodelovali v medvrstniškem učenju med osnovnošolci in 
dijaki Kmetijske in ekološke srednje šole, pri katerem so dija-
ki učence izredno domiselno učili o različnih habitatih v mes-
tu. Mednarodni dan DNK pa smo posvetili Mendlu, češkemu  
pionirju genetike. 

Gostje so za nas pripravili izjemno zanimiv naravoslovno obar-
van program: preizkusili smo številne poskuse v znanstvenem 
parku Vida, si ogledali razvoj pračloveka do njegove današnje 
podobe ter način življenja indijanskih plemen v Severni Ameri-
ki. Sprehodili smo se tudi skozi kampus ene od sedmih brnskih 
univerz – Masarykove univerze.

Spremljali smo seveda tudi pouk na naši prijateljski šoli in si 
ogledali trening plavanja v šolskem bazenu. Na šolskem vrtu 
smo zasadili drevo prijateljstva. Eno sadiko mandljevca smo 
pripeljali domov v Naklo ter ga bomo posadili na šolskem vrtu 
z našimi gosti iz Češke. Sredi marca smo na OŠ Naklo gostili 
ravnatelja OŠ Armenska, učiteljico 1. razreda in dva profesorja, 
strokovnjaka iz pedagoške fakultete. 

V začetku maja bodo našo prelepo Slovenijo in osnovno šolo 
Naklo spoznali zaposleni iz Osnovne šole Armenska v okviru 
našega dvoletnega projekta Erasmus+. V drugi polovici maja 
pa bodo partnersko šolo in Češko spoznali tudi nekateri učenci 
OŠ Naklo. 

Verjamemo, da se bodo naša drevesa mandljevcev v Sloveniji 
in na Češkem uspešno ukoreninila, zrasla in čez nekaj let ob-
rodila plodove skupnega sodelovanja v okviru našega projekta 
Potovanja v z Zeleno Evropo oz. Cesty do »Zelené Evropy«. ・

vrtci in šole
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Simbioza giba v vrtcu
Gabrijela Masten, pomočnica ravnatelja, Vrtec Mlinček

Bolj ko se učim, bolj mi je jasno, kako lahko le dober temelj v 
mladosti prikliče v starosti srečo. (Gottfried Keller)

V vrtcu Mlinček in vrtcu Jelka se bomo tudi letos pridružili 
Simbiozi Giba, nacionalnemu projektu na področju gibanja in 
medgeneracijskega sodelovanja. Po dveh letih epidemije, ki je 
močno posegla tudi v možnosti organiziranja akcije, se letos 
končno nadejamo aktivnosti v okviru GIBA akcije, ki bodo v 
brezplačnih gibalnih aktivnostih povezovale generacije in po-
magale ustvarjati nove, prijetne spomine. 

Na akcije, ki jih bomo v vrtcu organizirali, bomo povabili stare 
starše otrok vrtca, upokojene vzgojitelje in druge pri nas nekoč 
zaposlene kolege, stanovalce Doma za starejše občane Naklo, 
člane Društva upokojencev Naklo, dijake Biotehniškega centra 
Naklo ipd. Nekatere vrtčevske skupine bodo skupaj s povablje-

nimi odšle na sprehod oziroma pohod, nekatere bodo pripra-
vile za povabljene druge zanimive športno-gibalne aktivnosti. 
Manjkal ne bo niti ples ob ritmih klasične glasbe.

Letos bo akcija potekala skozi celoten mesec maj, s poudar-
kom na tednu med 9. in 16. 5. 2022. 

Točen razpored posameznih aktivnosti bo objavljen tudi na 
naši spletni strani www.os-naklo.si.

Kdor bi želel miganja skupaj z najmlajšimi, se lahko poveže 
tudi sam s koordinatorko akcije v vrtcu Mlinček v Naklem 
na telefonski številki 04 277 01 06. 

Vljudno vabljeni, da se naši akciji GIBAjmo skupaj! aktivno pri-
družite in da skupaj ustvarimo našo GIBA zgodbo. ・

Baletka Eva Begelj
Nataša Zaletelj, učiteljica OŠ Naklo

Drugošolka Eva Begelj pleše na Ipavčev prvi slovenski balet Možiček (Herlekin). ・

Pomlad v oddelku 10
Aleksandra Šimenc, vzgojiteljica v vrtcu Mlinček

Prijetno topli sončni žarki so nas začeli vabiti na plano. Prvi 
znanilci pomladi so večinoma že odcveteli, na vrtčevski okrasni 
gredici odcvita spomladanska resa, ki nas je s cvetovi razve-
seljevala že pozimi. Zdaj pa prihaja čas spoznavanja drugih 
rastlin, ki jih imamo v vrtcu Mlinček kar nekaj (plamenka, groz-
dasta hrušica, tevje, pljučnik, skrečnik …). Nekaj trajnic pa bo 
zacvetelo kasneje in jih bomo še spoznali. 

Otroci oddelka 10 večino rastlin pravilno poimenujejo in 
tudi poznajo njihove lastnosti in pri nekaterih tudi uporabo. 
Na okenskih policah nas razveseljujejo viseče rumene ma-
čehe in hojhera. Lansko leto smo dobili v skrb tudi občinske  
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visoke grede in korita, za katere lepo skrbimo, zalivamo rastli-
ne, odstranjujemo plevel in seveda za nagrado, ker smo skrbni, 
lahko poberemo pridelek. 

Nedavno smo pobrali špinačo, ki so nam jo naše zlate kuharice 
v vrtcu pripravile v mešani solati, drobnjak pa so uporabile v 
zeliščnem namazu. Najbolj zanimivo je, ko otroci, ki se solati 
in namazom ponavadi izogibajo, le-te z zanimanjem pokusijo, 
ker smo jih pridelali sami.  V visoki gredi imamo kar nekaj vrst 
dišavnic, ki jih otroci znajo poimenovati in vedo, kako jih lahko 
uporabljamo.

V naši vrtčevski gredici težko pričakujemo prvo zeleno solato, 
veselimo pa se tudi obilnega pridelka rdečega ribeza in aro-
nije. V oddelku 10 vedno radi okušamo in spoznavamo nove 
rastline in se o njih tudi kaj naučimo. ・

Za skupno dobro
dijaki 2. N, BC Naklo

V okviru Eko šole smo se na naši šoli v letošnjem letu odločili 
za izvedbo različnih dodatnih aktivnosti pod imenom Za skup-
no dobro s poudarkom na trajnostnem razvoju, skrbi za du-
ševno in telesno zdravje, vse z namenom sprememb na bolje. 
Zato je bil tudi zadnji dan izvedbe aktivnosti skrbno izbran, in 
sicer je bil to Dan Zemlje, petek, 22. april 2022.

Razredi so se odločili za zelo različne aktivnosti – zbiranje ma-
terialnih sredstev za zavetišče za male živali, krepitev biodiver-
zitete, številne čistilne akcije v bližnji in daljni okolici, urejanje 
šolske okolice, druženje z vrtičkarji in starejšimi občani …

Dijaki 2. N smo se odločili za dobrodelno akcijo zbiranja sani-
tetnega materiala, higienskih pripomočkov in hrane z daljšim 
rokom uporabe za begunce iz Ukrajine. Akcija je potekala že 
konec marca. Ob tej akciji smo se povezali s 3. J razredom, ki 
je imel enak interes – pomoč ukrajinskim beguncem. Ob akciji 
smo ostale dijake na šoli ozaveščali o begunski problematiki in 
pomembnosti medsebojne pomoči. S tem smo pripomogli k 
vključevanju naše šole v širši družbeni prostor, pri tem pa smo 
krepili medsebojne odnose in povezovanje med razredi.

S 3. J razredom smo si razdelili delo – oni so poskrbeli za pla-
kate in ozaveščanje preko javnih omrežij, 2. N je poskrbel za 
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S pravo delovno vnemo smo okrasili  
Blejski grad
dijaki in dijakinje 3E, 4. ČDFD in 5. ČDFD razreda z mentorico Sonjo Jerič Štefe

V vrtcu Mlinček je v sredo, 20. aprila 2022, potekala čistilna 
akcija, ki sta jo organizirali vzgojiteljici Zorka Jereb in Anja Pan-
geršič.

Oddelki, ki so želeli, so se vključili k čiščenju bližnje in daljne 
okolice vrtca. Otroci in vzgojitelji so na čistilni akciji aktivno 
sodelovali. Vsem udeleženim hvala za ohranjanje čiste narave 
in okolice, hkrati pa hvala tudi vsem vzgojiteljem, ki ozaveščajo 
otroke, kako pomembno je, da ohranjamo naravo čisto.

Z oddelkom 9 smo se o čistilni akciji najprej pogovorili, pripra-
vili smo si zaščitne rokavice in vrečke za smeti. Odpravili smo 
se skozi vas, proti Cegelnici in nazaj po poti skozi gozd, mimo 
osnovne šole. Pobrali smo zelo veliko različnih odpadkov in jih 
nato razvrstili v ustrezne smetnjake.

Po opravljeni akciji smo bili zadovoljni, otroci pa veseli, saj so 
naredili nekaj koristnega za našo okolico. ・

Sodelovali smo na čistilni akciji vrtca Mlinček 
Nina Pirnovar, vrtec Mlinček Naklo

V vrtcu Mlinček je v sredo, 20. aprila 2022, potekala čistilna 
akcija, ki sta jo organizirali vzgojiteljici Zorka Jereb in Anja Pan-
geršič.

Oddelki, ki so želeli, so se vključili k čiščenju bližnje in daljne 
okolice vrtca. Otroci in vzgojitelji so na čistilni akciji aktivno 
sodelovali. Vsem udeleženim hvala za ohranjanje čiste narave 
in okolice, hkrati pa hvala tudi vsem vzgojiteljem, ki ozaveščajo 
otroke, kako pomembno je, da ohranjamo naravo čisto.

Z oddelkom 9 smo se o čistilni akciji najprej pogovorili, pripra-
vili smo si zaščitne rokavice in vrečke za smeti. Odpravili smo 
se skozi vas, proti Cegelnici in nazaj po poti skozi gozd, mimo 
osnovne šole. Pobrali smo zelo veliko različnih odpadkov in jih 
nato razvrstili v ustrezne smetnjake.

Po opravljeni akciji smo bili zadovoljni, otroci pa veseli, saj so 
naredili nekaj koristnega za našo okolico. ・

obvestila preko ozvočenja in ozaveščanje domačih. Zbiranje je 
potekalo v knjižnici 29. marca 2022, doma pa smo zbirali pro-
izvode že prej. Zadnji dan akcije smo s skupnimi močmi obeh 
razredov razvrstili vse zbrane izdelke in jih zapakirali v škatle. 
Zbrali smo 7 škatel izdelkov, ki sta jih 30. marca prevzela pred-
stavnika Rdečega križa Kranj. 

Zahvaljujemo se razredničarkama Mariji Jerše in Špeli Camlek 
za spodbudo in pomoč pri organizaciji. Posebna zahvala pa 
tudi vsem, ki so darovali po svojih najboljših močeh. ・

vrtci in šole
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v spomin

V spomin

Lucija Šubic (1925–2022)
Damijan Janežič, foto: Damijan Janežič

V začetku marca se je poslovila prva in dolgo časa edina slikar-
ka v Naklem Lucija Šubic, rojena Pužem.

Luč sveta je zagledala na Prékovi domačiji na Cegelnici, kjer 
je bil doma njen oče. Ko je bila stara sedem let, se je družina 
preselila na mamin dom k Úrhu v Krakovo v Naklem. Slikar-
ski talent in veselje do risanja je začutila že v osnovni šoli. Na 
njene risbe je postal pozoren učitelj Albert Poljšak, ki jo je rad 
pohvalil in ji svetoval, kaj naj popravi.

Slikati je začela na les, nato pa je slikala tudi na platno, steklo, 
naravni kamen, opeko bobrovec, skrilne ploščice in pločevi-

no. Lotila se je obnove in 
poslikave lesenih skrinj in 
zibelk ter poslikave ko-
vinskih posod za mleko. 
Izdelovala je lesena raz-
pela. Naslikala je številne 
panjske končnice. 

Slike je začela razstavljati 
šele v drugem delu svoje-
ga življenja, najpogosteje 
v Naklem in na Razstavi 
cvetja in lovstva v Cerkljah 
na Gorenjskem. Kulturno 
umetniško društvo LIK 
Naklo ji je ob devetdesetletnici pripravilo pregledno razstavo.

Umetnostna kritičarka Slađžana Mitrović je o njenem delu 
zapisala: »Slikarska govorica Lucije Šubic ima bogat repertoar 
motivov. Slikala je tihožitja, krajinske upodobitve in žanerske 
prizore. Vedno znova se je prepuščala slikanju portreta in figure. 
Najpogosteje je izbirala tematiko družinskega življenja, matere 
z otrokom, svetniških motivov, krajine, dela pri krušni peči in na 
polju, vaškega in ljudskega življenja (folklornih motivov), ki sta v 
času njenega življenja že tonila v pozabo, a se jih je spominjala 
z nostalgijo.«

V Kulturnem društvu Dobrava Naklo so jo počastili z imenova-
njem za častno članico, Občina Naklo pa ji je podelila srebrno 
plaketo. 

Lucija Šubic je v času svojega življenja s slikami bogatila  
naklanski kulturni prostor. Čeprav se je poslovila, bodo njena 
dela še dolgo spominjala nanjo. ・

V spomin

Miha Štefe (1952–2022)
Damijan Janežič

Svet je oder, kjer vsak človek igra svojo vlogo.

William Shakespeare

Sredi februarja se je v sedemdesetem letu poslovil neutrudni 
naklanski kulturni delavec Miha Štefe. S kulturo se je srečal že 
kot kratkohlačnik, z njo rastel in živel. Prirasla mu je k srcu. Z 
boleznijo, ki ga je spremljala vrsto let, se je hrabro boril, a zad-
nja štiri leta je tako napredovala, da mu je onemogočila pot 
v naklanski kulturni Dom Janeza Filipiča. Udejstvoval se je na 
recitatorskem, igralskem, pesniškem, kulturno animatorskem, 
režiserskem in pisateljskem področju. V sedemdesetih letih  
20. stoletja je bil predsednik Kulturno umetniškega društva 
Dobrava Naklo.  

Lucija Šubic, Zaljubljenca, 2010

Lucija Šubic
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Miha Štefe se je rodil leta 1952 na domačiji Pər Bánk, sredi 
Naklega. Njegov stari oče Franc Štefe, po domače Bánkov 
voča, je bil vaški original. Stric Miha Benedičič, po domače 
Báckov Miha s Cegelnice, je v tridesetih letih 20. stoletja, v 
času, ko je študiral pravo, v Katoliškem prosvetnem društvu 
v Naklem, režiral igre, odigral vrsto glavnih vlog, recitiral, ob 
različnih praznovanjih in predvolilnih shodih Slovenske ljudske 
stranke pa se je govore naučil na pamet. Njegova mama Tinca 
je kot mlado dekle, igrala v gledaliških predstavah v Naklem, 
nato pa svoje otroke ob vsaki priložnosti učila recitirati pesmi 
slovenskih pesnikov, še posebej Prešernove.

Torej ni čudno, da je Miha na proslavah recitiral že v prvem raz-
redu, še pogosteje pa v višjih razredih osnovne šole v Dupljah. 
Najljubše so mu bile Prešernove pesmi. Ko se je leta 1970 za-
poslil v kranjski Iskri, se je takoj vključil v recitatorsko skupino. 
Pri sedemnajstih je začel pisati pesmi. Leta 1972 ga je predsed-
nik Krajevne skupnosti Naklo in pesnik Janez Mohar nagovoril, 
da je prevzel delo gledališke dejavnosti v Naklem. 

Leta 2006 je bil pobudnik ustanovitve Dramske skupine Eva 
Kuhar, v kateri so igralske sposobnosti preizkušali srednješolci 
in odrasli. 

Podelitev priznanj zaslužnim kulturnim delavcem v Kul-
turnem domu v Naklem. Slavnostni govornik Miha Štefe, 
predsednik KUD Dobrava Naklo. Zapuščina Mihe Štefeta, 
okrog leta 1974.

Z mladimi so najprej začeli z recitali, leta 1974, ko je bil že 
predsednik Kulturno umetniškega društva Dobrava Naklo, pa 
nadaljevali z igrami. Ker je bilo režiserjev malo, je leta 1978 
začel režirati. Leta 1984 je na prošnjo učiteljice na Osnovni šoli 
Naklo Olge Lotrič prevzel novoustanovljeni dramski krožek, ki 
se je pozneje preimenoval v Dramsko skupino Živčki. V času, 
ko jo je vodil Miha, je v skoraj šestdesetih premierah nastopi-
lo okrog 450 otrok. Med številnimi so odigrali tudi predstave 
Sovica Oka, Dežek, Vžigalnik, Trnuljčica, Sneguljčica, Zlata gos, 
Rdeča kapica in Županova Micka se ženi. 

Leta 1983 so pod animatorskim in režiserskim vodstvom 
Mihe Štefeta osnovnošolci odigrali predstavo Sneguljčica. 
Zapuščina Mihe Štefeta. 

Dramska skupina Eve Kuhar je, 3. aprila 2006, pod anima-
torskim in režiserskim vodstvom Mihe Štefeta, odigrala 
Burko o jezičnem dohtarju Petelinu. Zapuščina Mihe Štefeta.
Miha Štefe je igralski talent preizkusil tudi v Prešernovem gle-
dališču v Kranju, kjer je konec sedemdesetih in v osemdesetih 
vztrajal osem sezon. Sodeloval je v 250 predstavah. Lik Franca 
Kozarja v drami Celjski sodni proces je odigral za televizijski 
film.    

Po letu 2000 je začel pisati igre. Večina je komedij. Nikdar ni 
odklonil ponujenega sodelovanja. V stoletni zgodovini kultur-
no društvenega življenja v Naklem je bil med najbolj delavnimi 
kulturnimi ustvarjalci. Zaradi tega so ga nagradili s priznanjem 
Javnega sklada Republike Slovenije, Krajevne skupnosti Naklo, 
leta 1982 malo Prešernovo plaketo in leta 1988 veliko Prešer-
novo plaketo.      

Miha Štefe bi letos zaznamoval pol stoletja dela na gledaliških 
deskah. Pred petimi leti, ko sva pisala intervju je dejal: »Načrti 
so še vedno. Kljub rahlemu zdravju se ne dam. Moja največja 
bolečina je režiranje. Že od leta 1978 se trudim vzgojiti koga, ki 
bi me nasledil. Režijo moraš posvojiti, to je eden tvojih otrok.«

Spoštovani gospod Miha, mojster lepe slovenske besede, hvala 
vam za petinštirideset let dela z mladimi, za recitale in pred-
stave, ki ste jih v tem času z igralci odigrali. Med predstavami 
so nam še posebej ostale v spominu kriminalka Agathe Christie 
Mišolovka, ki je bila leta 1978 odigrana kar šestnajstkrat, Shake-
spearov Sen kresne noči, Molierov Priložnostni zdravnik, Vroča 
kri, Čarovnik iz Oza, Juona in pav, Burka o jezičnem dohtarju 
Petelinu, Finžgarjeva Razvalina življenja in mnoge druge. ・

V predstavi Mišelovka, ki so jo naklanski igralci z gostujo-
čim igralcem Rastkom Tepino igrali leta 1978, je eno glavnih 
vlog odigral Miha Štefe. Skupaj z Romano Pipan sta igrala 
zakonca Ralston, na fotografiji desno vidimo še g. Paravici-
nija, ki ga je igral Rastko Tepina. Fotografiral Jože Zaplotnik, 
zapuščina Mihe Štefeta. 

v spomin
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zdravje

Za zdravje

Pelin
pripravila: K. B.

Artemisia absinthium

Barva cvetov: 
rumena

Čas cvetenja: 
julij
avgust
september
Nabiranje: 
maj
junij
julij
avgust
september

Pravi pelin je trajnica, ki se v vrtovih pogosto pojavlja kot ple-
vel. Zraste od 60 do 120 cm visoko. Listi so pahljačasti. So 
srebrnkasto zeleni. Stebla so gosto olistana. Listi na spodnjem 
delu so dolgopecljati, pernato deljeni in dolgi do 25 cm. Posu-
ti so z drobnimi žlezami, ki oddajajo močan vonj. Zgornji listi 
so manjši, na krajših pecljih in manj nazobčani. V zgornjem 
delu rastline listi niso nazobčani in nimajo peclja. Cvetovi so v 
majhnih povešenih koških.

Rastišče: 
Ustrezajo mu vse vrste vrtne zemlje, najbolje pa uspeva na 
dobro odcednih in revnih tleh. Prenaša sušo. Potrebuje polno 
sonce ali polsenco.

Nega: 
Nezahtevna rastlina. Dobro prenaša obrezovanje.

Razmnoževanje: 
S semeni in z delitvijo rastlin.

Uporaba: 

Pravi pelin gojimo na gredah, ob drevesih in grmovnicah 
in kot nizko živo mejo. Pogosto ga sadimo v sadovnjak, 
ker odganja različne škodljivce. Če svežo rastlino podrg-
nemo po koži, nas ščiti pred piki žuželk. Posušene liste 
lahko uporabimo za odganjanje moljev v omarah.

Iz stebel lahko pridobimo rumeno barvilo.

Iz mladih listov in poganjkov lahko izdelujemo različne 
pripravke, ki se uporabljajo za spodbujanje teka, pri slabi 
prebavi, za zdravljenje bolezni prebavnega trakta in za 
lajšanje menstrualnih težav. Pravi pelin se uporablja tudi 
za zdravljenje ran, mozoljavosti in kožnih razjed. Blaži po-
sledice pikov žuželk. 

Eterična olja se uporabljajo za izdelavo parfumov in šam-
ponov za lase. 

Opozorila: 
Pripravke iz pravega pelina lahko zaužijemo le v manjših koli-
činah, sicer se lahko zastrupimo. ・

Flora Batava of Afbeelding en 
Beschrijving van Nederlandsche 
Gewassen, VIII Deel. (1844)

ZAPOSLIMO POMOČNICO V KUHINJI
Iščemo vestno in marljivo osebo, z zmožnostjo timskega dela,
občutkom odgovornosti in kolegialnosti. Vabljeni vsi, ki želite opravljati
delo v urejenem in mirnem okolju z odlično ekipo.

Obseg dela:

- omivanje posodep
- krb za čistočos
- osnovna pomoč kuharjem pri pripravi hrane

Vrsta zaposlitve:

Pogodba za določen čas, popoldanski s.p., pogodba za delo
upokojencev, preko študentskega servisa, podjemna pogodba, …
Veselimo se, da vas/te bomo spoznali

Dobrodošli pri nas:
sre-sob 12.00-22.00
ned 12.00-18.00
pon-tor ZAPRTO

info@restavracija-tabor.si
040 592 250
04 533 01 31
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Možgančkanje
pripravila: K. B.

možgančkanje
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oglasi - 040/202 384

Hitra dostava  
kurilnega olja

031 280 771

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

Poženik 35, Cerklje na Gorenjskem
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DENT MEDICO
TERAN d.o.o.

Zg. Duplje 101a, 4203 Duplje
tel.: 04 25 75 888, 04 25 75 880

Zobozdravstvene storitve

Čestitamo ob

občinskem
prazniku!
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oglasi - 040/202 384

PROSEN COM d.o.o. | Poslovna cona A 47,  4208 Šenčur, Slovenija
info@prosencom.com | T: +386 4 257 1428 | www.prosencom.com

Visokotlačni čis�lec
Informacije in naročila 04/257 73 33

AKCIJA AKCIJA AKCIJA

Koroška cesta 2
4000 Kranj
(Stara pošta pri Globusu)
04 23 16 761

Večji nakup, višji popust.

www.postelja.com
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ALU

OGRAJA

PVC

OGRAJA
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oglasi - 040/202 384

veldrona@siol.net http://veldrona.si

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

Kontakt: 041 863 440

Trgovina Matjaž
Tel.: 031 412 069

Pisarniški material, šolske potrebščine, računalniki in oprema,

fotokopiranje, kemična čistilnica.

Odprto .00-1 .00 in 14. 0-1 .009 3 0 7

Sobota 8.00 - 12.00

Servis računalnikov
Tel.: 031 412 069

Ponudba točenih vin
Vinska klet Vina na Hribu, Vipava; Vinska klet Kerin, Krško
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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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Orodjarstvo Knific d.o.o.

Cesta na Okroglo 5 A, 4202 Naklo

PE Tržič, Pot na Pilarno 12, 4290 Tržič

04/594 30 00

info@orodjarstvo-knific.si

www.orodjarstvo-knific.si

DELAVEC V PROIZVODNJI (M/Ž)
KRAJ DELA: NAKLO
OPIS DELA:

- Dobavitelj kovinskih orodij za brizganje

izdelkov iz termoplastov z lastnim razvojem,

proizvodnjo in servisiranjem orodij

- Specializirani smo za brizganje tehnično

kompleksnih plas�čnih izdelkov,

komponent za avtomobilsko in elektro

industrijo ter za manjše gospodinjske

aparate.

NUDIMO:
– zaposlitev za nedoločen čas
– takojšnjo zaposlitev
– 3-izmensko delo
– redno plačilo
– dobre delovne pogoje v novi proizvodnji

ZAPOSLIMO

– pakiranje plastičnih delov
– zlaganje v predpisano embalažo
– povijanje palet
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oglasi - 040/202 384

KATJAKATJA  M: 040 671 555M: 040 671 555 MOJCAMOJCA  M: 040 716 448M: 040 716 448

Vrtnarstvo in cvetličarstvoVrtnarstvo in cvetličarstvo

PODBREZJE 207, NAKLOPODBREZJE 207, NAKLO
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Vikend akcija!
Vikend akcija!

VSAKO SOBOTO  
VSAKO SOBOTO  

-15% POPUST
-15% POPUST

• Balkonske rastline

• Vrtne trajnice

• Zelenjavne sadike 

in dišavnice

• Grmovnice

• Nasaditve korit

• Zemlja in gnojila

• Svetovanje

Na oddelku svežega mesa vas
pričakuje prijazen in ustrežljiv
mesar Uroš z veliko izbiro
svežega mesa in mesnih
izdelkov.

Sezona piknikov se je začela.
Lepo vabljeni.

Tel. št.: 04 2770 900

Resman Plus d.o.o.,

Gorenjska cesta 38, Naklo

NOVO
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