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uvodnik

Eva Goričan, glavna urednica

Letošnje leto je bilo zaenkrat precej posebno v mnogih po-
gledih – in verjamem, da nas bo presenečalo vse do 31. de-
cembra. Družba se je nekoliko sprostila po dobrih dveh letih 
protikoronskih ukrepov različnih obsegov, beležimo rekordno 
število volitev, katerim se bodo pridružili tudi številni referen-
dumi, vojna v Ukrajini ter energetska in vsesplošna draginja 
pa nas zopet delajo nemirne, pretresajo naš vsakdan in nas 
puščajo v negotovosti. Vendar se kljub temu v oziru nazaj lah-
ko spominjamo marsikaterih dosežkov in doživetij prvih treh 
kvartalov letošnjega leta. O številnih iz našega lokalnega oko-
lja lahko berete tudi v oktobrski številki Glasa občine Naklo, ki 
je pred vami.

V rubriki Aktualno si lahko preberete in si ogledate statuse 
infrastrukturnih projektov, veliko katerih je bilo že dokonča-
nih, še nekaj pa bo zaključenih do konca leta. Izveste lahko 
tudi, kaj vse se dogaja v naši krajevni knjižnici. Naša občina 
ima pestro dogajanje na številnih področjih, o čemer pričajo 
prispevki v rubriki Kultura in Lokalna skupnost ter seveda v 
rubriki Društva, kjer si lahko preberete več o preteklih in pri-
hajajočih dejavnostih društev, ki delujejo pri nas. Veseli me, 
da v vsaki številki lahko spoznavamo, kako aktivne, delavne 
in izredne posameznike premore občina Naklo. Od prejemni-
kov občinskih priznanj, do občinskih jubilantov, ki štejejo po 
sedem, osem, celo devet desetletij, številnih kulturnikov ter 
navdihujočih posameznikov, ki jih lahko spoznate v rubriki 
Zgodbe občank in občanov. Med najbolj posebne soobčane 
pa spadajo tudi naši najmlajši, ki s svojimi prispevki v rubriki 
Šole in vrtci kažejo, da bo tudi prihodnost naše občine svetla. 
Zagotovo vam bodo polepšali dan. V rubriki Okolje in pros-
tor si lahko ogledate, kaj vse se je spremenilo v naši okolici, 
predvsem pa, kaj lahko sami storimo, da le-ta (p)ostane čista, 
zelena in prijazna živalim. Na koncu sledi nekaj za razgibava-
nje naših možgančkov; najsi imate radi besedne igre ali branje, 
zagotovo boste našli nekaj za preganjanje dolgčasa in miselni 
trening. V Obvestilih najdete aktualne informacije, dostopne 
tudi na občinski spletni strani. 

Vsem avtorjem se zahvaljujem za poslane prispevke – zaradi 
vas je delo uredništva vedno razgibano in zanimivo. Prihodnja 
številka bo izšla decembra, zato vaše praznično navdahnjene 
prispevke pričakujemo do 5. decembra. Upam, da bomo lah-
ko brali o še marsikaterem odličnem projektu in bo leto 2022 
sklenjeno z lepim, zadovoljnim pogledom nazaj, ne glede na 
vse siceršnje pretrese v Sloveniji in po svetu. Nenazadnje je v 
takih trenutkih še bolj pomembno, da se opomnimo, v kako 
čudovitem kraju živimo in – predvsem – da tako okolje so-
ustvarjamo tudi mi sami. Naj bo to naše vodilo vsak dan.
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županov glas

Spoštovane občanke 
in občani!
Jesen je že dodobra obarvala našo nara-
vo in jo začela pripravljati na zimsko spa-
nje. Jesen je čas, ko se pobira in obira 
sadove, ki so plod minulega dela. Prid-
nim in vestnim se kašče bolj napolnijo, 
drugim nekoliko manj.

Letošnja jesen je tudi čas, da pogleda-
mo in ocenimo, kako uspešni smo bili v 
zadnjem mandatu, ki se prav v teh dneh 
počasi končuje. Lahko ugotovimo, da je, 
razen nadležne korone, potekal v ugod-
nem ozračju, brez velikih neviht in pre-
tresov in, da se lahko veselimo sadov 
opravljenega dela.

Mandat smo začeli z dokončanjem te-
kočih projektov in v nadaljevanju zagnali 
številne nove. Pri umeščanju investicij 
smo v kar največji možni meri upošte-
vali želje občank in občanov ter uvajali 
najsodobnejše tehnološke rešitve. Pri 
gradnjah smo uspešno koordinirali vse 
deležnike, ki se pojavljajo ob gradnjah 
infrastrukturnih objektov. Z gradnjami 
in investicijami smo sledili zmožnos-
ti občinskih sredstev, ki smo jih skrb-
no uporabljali. Za večje infrastruktur-
ne objekte kot so kolesarska povezava  
Strahinj–Spodnje Duplje, vodovodno 
mrežje z vodohranom v Zadragi, kana-
lizacija v Podbrezjah, infrastruktura v 
poslovni coni in še nekatere, smo uspeli 
pridobiti preko 2,7 milijona nepovratnih 
evropskih in državnih sredstev. Prehoje-
no zadnje mandatno obdobje zato oce-
njujem kot uspešno. Vsem občankam 
in občanom, ki ste bili v teh letih zaradi 
gradenj deležni nevšečnosti, se iskreno 
opravičujem ter zahvaljujem za potrpež-
ljivost in razumevanje. 

S stalnimi vlaganji v oba vrtca, šole, kul-
turne domove in športne objekte smo 
skrbeli za uravnotežen razvoj vzgoje, 
izobraževanja, športa, kulture in drugih 
družbenih dejavnosti. Starejšim smo 
omogočili koriščenje brezplačnih pre-
vozov s PROSTOFER-jem, razširili smo 
pomoč na domu in razvoz kosil ter pos-
krbeli za dnevno varstvo v našem Domu 
starejših občanov. 

Uspešno smo se prebili skozi krizo koro-
na virusa, kar nam je uspelo ob sodelova-
nju na novo postavljenega štaba civilne 
zaščite in gasilskih društev. Z odločnimi 
koraki smo začeli z opremljanjem gasil-
skih društev z novo, sodobno opremo za 
posredovanje v najrazličnejših nesrečah, 
ki jih v našem okolju, žal, ni tako malo. 

Vsi, tako članice in člani občinskega sve-
ta, kot tudi občinska uprava smo delova-
li povezovalno in v smislu zagotavljanja 
čim boljšega servisa občankam in ob-
čanom. Vsem svetnicam in svetnikom, 
kot tudi sodelavkam in sodelavcem v 
občinski upravi se najlepše zahvaljujem 
za odlično sodelovanje in vse opravlje-
no delo. Kljub željam, dobrim namenom, 
odličnemu sodelovanju in vsem prizade-
vanjem je še marsikaj ostalo za naslednje 
mandate.

Ob pogledu čez zadnja štiri lahko ugoto-
vim, da so bila uspešna, prijetna in kdaj 
tudi naporna, a volje, elana in zagona ni 
zmanjkalo.

Ivan Meglič, vaš župan
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Glasilo GLAS OBČINE NAKLO pravilo-
ma izhaja petkrat letno (februar, april, 
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no ga prejmejo vsa gospodinjstva v  
občini Naklo.
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Oddaja prispevkov
Naslednja številka Glasa občine Nak-
lo bo izšla v decembru. Prispevke in fo-
tografije pošljite na elektronski naslov  
urednistvo@obcina-naklo.si najkasneje do 
4. decembra 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).



4

obvestila

Glas občine Naklo  oktober 2022

Krajevni urad Naklo
Občinska uprava Občine Naklo

S strani UE Kranj smo prejeli obvestilo o uradnih urah krajevnih 
uradov UE Kranj, in sicer ima KRAJEVNI URAD NAKLO uradne 
ure: 

prvi in tretji delovni četrtek v mesecu: 12.00–15.00.

Vse storitve v pristojnosti krajevnega urada lahko opravite v 
času uradnih ur tudi na sedežu Upravne enote Kranj, Slovenski 
trg 1, Kranj.

UPRAVNA ENOTA KRANJ uradne ure:

ponedeljek: 8:00–15:00
torek: 8.00–15:00
sreda: 7:30–17:30
petek: 8:00–13:00 ・

VABILO
MODRO BRATI IN KRAMLJATI -  

BRALNA SREČANJA ZA VSE GENERACIJE
Vabimo vas na srečanje

nove bralne skupine, 

ki bo v torek, 25. oktobra 2022,

ob 19.15 uri v Krajevni knjižnici Naklo.

Vse dodatne informacije lahko dobite v Krajevni knjižnici Naklo.

Pridružite se nam in skupaj bomo odkrili nove bralne svetove, modro brali, preživeli prijetne trenutke, izmenjali mnenja  
in prijetno kramljali.

Branje je eden od glavnih načinov izobraževanja in osebnega oblikovanja. Bralna pismenost je izredno pomembna v vseh 
življenjskih obdobjih. Branje je koristno, nudi užitek in vključevanje v bralno skupino pomeni nenadomestljivo druženje 
in socializacijo. Bralna srečanja so namenjena dvigu bralne kulture, ohranjanju lokalne kulturne dediščine, pridobivanju in 
ohranjanju kompetenc ter socializaciji udeležencev.

Srečanja temeljijo na razvijanju bralne kulture, spodbujanju zanimanja za slovensko in prevodno leposlovje in pogovora o 
njem, razvijanju kritičnega vrednotenja prebranih del, izmenjavi izkušenj pri razvijanju bralne kulture, kreativnem pisanju, 
spodbujanju zanimanja za novosti na knjižnem trgu in medgeneracijskem sodelovanju.

S projektom Modro brati in kramljati spodbujamo branje, dvigujemo bralno pismenost vseh generacij, od najmlajše do 
najstarejše, kar je pomembno za osebni razvoj in razvoj družbene skupnosti.

mag. Helena Krampl Nikač



obvestila

oktober 2022  Glas občine Naklo 5

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje  
in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Naklo v letu 2022
Občinska uprava Občine Naklo

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Naklo objavljen Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Naklo v letu 2022.

Rok za oddajo vlog za ukrepa 4 in 5 je 30. oktober 2022.

Celoten razpis je objavljen pod Obvestila in objave/Javni razpisi in objave.

Želimo vam uspešno prijavo na razpis. ・

ZAHVALA

Zdaj ne trpiš več, draga mama,
zdaj te nič več ne boli …
ostali pa so še spomini,

ko bila si z nami ti!

MARIJA DOVŽAN roj. ČADEŽ
1937–2022

Ob izgubi naše mame se zahvaljujemo za vsa izrečena 
sožalja, za cvetje, sveče in darovane svete maše. Hvala 

vsem, ki ste jo spremljali na njeni zadnji poti.  
Hvala g. župniku Davidu za pogrebni obred.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in 
sosedom. Ostala nam bo v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni, mož Rudolf, sinova Rudi in Renato z 
družinami

Duplje, maj 2022 

ZAHVALA
Iskreno se zahvaljujem svetniški skupini »Lista za moj 
kraj«, ki je oblikovala predlog, da se mi podeli laskavi 

naziv častni občan. Zahvaljujem se tudi ostalim organom 
občine, ki so njihov predlog podprli in mi ob občinskem 
prazniku podelili naziv častnega občana občine Naklo.

Posebna zahvala tudi za čudovito darilo,  
ki sem ga ob tem prejel.

S spoštovanjm,
Andrej Košič 

Benedičič Darko s.p.

Žiganja vas 27

4294 Križe

+386 4 59 56 280Telefon:

+386 41 729 702Mobilni telefon:

vulkanizerstvo.benedicic@siol.net

Vulkanizerstvo - avtooptika
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aktualno

Infrastrukturni projekti 
Občinska uprava Občine Naklo

ZAKLJUČENI PROJEKTI

Strahinj
• Obnova podpornega zidu: saniran je bil dotrajan in poškodo-

van podporni zid na enem od najožjih delov. Sedaj je na tem 
odseku cesta primerno razširjena za srečevanje, prav tako je 
v cesti vgrajena vsa potrebna infrastruktura.

Podbrezje
• Vzdrževalna dela pri urejanju brežine v Dolenji vasi: zaradi 

lažjega odvodnjavanja smo nekoliko podaljšali asfalt na ob-
stoječi makadamski cesti. 

• Obnova komunalnih naprav v Srednji vasi: izvedena so bila 
obnovitvena dela na povezovalni cesti med lokalno in re-
gionalno cesto.

• Dokončan pokopališki zid. 

PROJEKTI V IZVAJANJU

Podbrezje
• Komunalna ureditev Podbrezje–Podtabor: urejanje kanalizaci-

je in vodovoda ter asfaltiranje. Na naše posredovanje pa so 
se izvajalec del ter Telekom Slovenije in podjetje T-2 uspeli 
dogovoriti za ureditev optičnega omrežja. Odsek območja je 
bil že urejen in asfaltiran, dela pa se nadaljujejo na nasled-
njih. Ministrstvo za okolje in prostor je odobrilo našo vlogo 
za sofinanciranje projekta v višini 578.994,03 evrov. Sredstva 
prihajajo v okviru ukrepa Zeleni prehod, Komponenta Čisto 
in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju 
ravnanja z vodo in okoljska infrastruktura (C1, K3), Operacija: 
Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki 
ležijo v manjših aglomeracijah od 2.000 PE.
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aktualno

Naklo
 - Obnova Pokopališče poti: na Pokopališki poti potekajo dela 
z največjo intenzivnostjo. V veliki meri so končani betonski 

parapeti ograj. Na ta način je zamejena širina samega vozišča. 
Pod voziščem se ureja odvodnjavanje in ščiti ostala infra-
struktura. Vozišče bo oblikovano z vmesno muldo, s katero 
bo ločena površina za pešce od površine za ostala vozila. V 
končni fazi bo skupna širina vozišča in in površine za pešce 
od 4,7 do 5 metrov, kar bo omogočalo varno vožnjo in pre-
prečevalo prevelike hitrosti. 
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aktualno

Jesenske aktivnosti v Krajevni knjižnici Naklo 
mag. Helena Krampl Nikač 

V Krajevni knjižnici Naklo, ki je del Mestne knjižnice Kranj, smo 
v jeseni spet začeli izvajati različne delavnice, tečaje in dogod-
ke za vse starostne skupine uporabnikov knjižnice. 

Še vedno Beremo prešerno. V 3. sklopu projekta (od juli-
ja do septembra) lahko sodelujoči uporabniki knjižnice sami 
izberejo katero koli leposlovno, strokovno ali poljudno delo 
slovenskega avtorja, s katerim bodo sodelovali v projektu. V 
4. sklopu (od oktobra do novembra) bodo lahko sodelovali z 
branjem del Prešernovih nagrajencev. Projekt se bo zaključil 
20. novembra 2022. Sodelujoči bralci bodo za 6 prebranih del 
prejeli prikupno nagrado, sodelovali pa bodo tudi v žrebanju 
za glavno nagrado. 

Trenutno aktiven je literarni natečaj Franceta Pibernika za 
srednješolski esej. V natečaju lahko sodelujejo dijaki/nje go-
renjskih srednjih šol z esejem, za katerega bodo navdih našli 
v vrsticah Pibernikove pesmi v prozi iz zbirke Odzvok. Tečaj se 
bo zaključil 3. decembra 2022.

S 1. oktobrom 2022 je v knjižnici na voljo posodobljen izbor 
knjig za otroke v okviru bralnega projekta Družinsko branje. 
Projekt petos poteka že 9. sezono, namenjen je otrokom od  
2. do 12. leta starosti in njihovim družinskim članom. Glavni cilj 
projekta je otroke s pomočjo kvalitetnih in raznovrstnih knjig 
vzgojiti v dobre bralce za vse življenje. Na portalu Modri pes 
bo objavljen seznam vprašanj, povezanih z vsebino teh knjig. 

Družine, ki bodo prebrale ustrezno število knjig, glede na sta-
rostno skupino otrok in odgovorile na vprašanja, bodo prejele 
simpatično nagrado. 

Za naše najmlajše bralce se z oktobrom 2022 v Krajevno knjiž-
nico Naklo vračajo tudi pravljične urice. Izvajali jih bomo vsak 
torek popoldne. Potekale bodo med 17.30 in 18.30. Vabljeni 
otroci od 3. leta starosti dalje. Starši se nam lahko pridružite, 
če želite.

Bo pa vaša prisotnost zelo zaželjena vsako prvo delavnico v 
mesecu. Prva je potekala 4. oktobra 2022 v okviru delavnic 
Modre popotnice. Te delavnice bodo potekale še prvi torek v 
novembru in decembru. Teme delavnic so oziroma bodo raz-
lične: 

• spoznavanje domačega kraja, 
• vse o krompirju in izdelava žigov, 
• decembrska delavnica pa bo seveda namenjena prazničnim 

običajem in izdelovanju božičnih in novoletnih izdelkov. 

Poleg otrok pa so k izvedbi lepo vabljeni tudi starši. Informa-
cije bomo iskali skupaj s pomočjo tiskanega gradiva (knjig, 
prospektov …) in seveda svetovnega spleta.

Vse bralce vabimo, da si podrobnosti o tekočih in načrtovanih 
aktivnostih knjižnice preberejo na spletni strani Mestne knjižni-
ce Kranj ali jih pridobijo pri izposojevalnem pultu v knjižnici. ・

Duplje
 - Gradnje novega vodohrana: v vodohranu nad Zadrago, ki 
dobiva svojo končno podobo, bo prostora za 300.000 litrov 
odlične pitne vode. Opravljen je bil tlačni preizkus vodohrana 
z meritvami gladine vode v vodni celici in opazovanjem stan-
ja betona na zunanji strani. Tem sledi zalitje krovnih plošč, 
zasutje in strojna oprema vodohrana. Zaključek vseh del in 
predaja v uporabo je predvidena za 16. december letos. 

• Rekonstrukcija ceste Žeje-Bistrica: gradnja opornega zidu 
se zaključuje. Sledi gradnja krajšega podpornega zidu, ure-
janje odvodnjavanja in potrebne infrastrukture ter ureditev 
vozišča. Za enkrat se gradnja giblje znotraj predvidenih, s 
pogodbo določenih terminskih rokov. ・
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Akademija ob občinskem prazniku in dnevu 
državnosti 2022 
Občinska uprava Občine Naklo

V torek, 21. junija 2022, je v večnamenskem prostoru Osnovne 
šole Naklo potekala slovesna akademija ob občinskem prazni-
ku in ob dnevu državnosti. Na akademiji smo podelili letošnje 
občinske nagrade in priznanja. 

Priznanja Občine Naklo so prejeli Anže Semenič ob zaključ-
ku odlične športne kariere vrhunskega smučarskega skakalca, 
Nataša Zaletelj za delovanje na področju plesne dejavnosti in 
mag. Helena Krampl Nikač za delo na področju spodbujanja 
branja in promocijo knjižnice Naklo. Srebrno plaketo Občine 
Naklo je prejela Osnovna šola Naklo ob 25-letnici delovanja. 
Naziv častnega občana je prejel mag. Andrej Košič za izjemno 
življensko delo, ki ga je opravil na področju ohranjanja kul-

turne dediščine, predvsem na področju folklorne dejavnosti. 
Več kot 20 let je bil odličen strokovni vodja Folklorne skupine 
Društva upokojencev Naklo.

Vsem nagrajencem še enkrat čestitamo.

Uvodni del, ki je bil namenjen predstavitvi nagrajencev, sta po-
vezovala Neža Rozman in Marko Kavčič, ki je poleg Klare Ma-
ljuga nastopil tudi z vrhunskimi glasbenimi vložki. V drugem 
delu večera pa se je predstavil mednarodno priznani virtuoz na 
harmoniki Marko Hatlak. Z neverjetno lahkotnostjo igranja je iz 
harmonike izvabljal tako klasično kot tudi popularno glasbo. ・
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Srečanje jubilantov
Občinska uprava Občine Naklo

V začetku septembra smo v Občini Naklo ponovno gostili sre-
čanja jubilantov. Zaradi grožnje širitve jesenskega ali zimskega 
vala epidemije smo se odločili vse to nekoliko prehiteti. Zato 
smo na srečanje povabili vse jubilante, ki so že ali pa do kon-
ca leta še bodo praznovali 80, 90 ali več let svojega življenja. 
Takšnih občank in občanov je 48 in 23 od teh se je našemu 
vabilu odzvalo. 

Srečanje je bilo zelo prijetno in vzdušje več kot odlično. Poleg 
župana Ivana Megliča je vse prisotne pozdravil tudi predsednik 

Društva upokojencev Naklo Jože Kajin. Srečanju se je pridružila 
tudi Slavka Jelenc, tajnica našega društva upokojencev. Seveda 
smo srečanje popestrili s prijetnim kulturnim programom, ki 
so ga pripravil v Kulturnem društvu Dobrava, zabavala nas je 
skupina Nakljanske ropotulje. Našim slavljenkam in slavljen-
cem so zapele nekaj lepih slovenskih pesmi. Poleg tega so se 
predstavili še z recitacijami pesmi pesnika Toneta Pavčka. Vsem 
jubilantom voščimo še veliko zdravih in veselih let! ・
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V Naklem odkrivanje narave tudi za vidno 
ovirane
Uroš Brankovič, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, foto: Mojca Logar

V Naklem je bila pred dvema letoma v okviru projekta Spoz-
najmo biodiverziteto v naseljih vzpostavljena zanimiva nara-
voslovno-izobraževalna pot imenovana Čudovita narava na 
našem pragu. 

Ta z desetimi informativnimi tablami poteka od parkirišča 
Osnovne šole Naklo do gozdov na obrobju Udin boršta, pod 
pobočji Štuclja. Obiskovalci se lahko podučijo o različnih tema-
tikah narave in človekovega gospodarjenje, ki poteka bolj ali 
manj v sožitju oziroma sodelovanju z naravo. Tako izvemo, kaj 
je biotska raznovrstnost, kako pomembne in izjemne so čebele 
in drugi opraševalci, zakaj je zanimiv tukajšnji konglomeratni 
kras in njegove jame ter kakšni mlinski kamni so 300 let nasta-
jali iz te kamnine. Pa tudi informacije v zvezi s sodobnim izzi-
vom invazivnih vrst, tukajšnji divjadi in o vplivu človeka nanjo. 

Že ob vzpostavljanju poti je bila s strani Mojce Logar, profe-
sorice na Biotehniškem centru (BC) Naklo, izražena želja, da 
bi informativne table naredili zanimive in uporabne tudi za 
slepe in slabovidne. Tako so bile na tablo o divjadi pritrjeni 
leseni modeli odtisov živali. Konec letošnje pomladi pa so vse 

table dobile tudi dodaten sloj, na katerem je skrajšana vsebina 
v brajici, pisavi slepih. Za prevod so poskrbeli v Centru IRIS, 
izobraževalni instituciji slepih in slabovidnih, izdelavo je ure-
dil Zavod Dostop, samo izvedbo pa je koordiniral Center za 
trajnostni razvoj podeželja (CTRP) Kranj. Izdelava sloja s prevo-
dom ni tako enostavna, kot se zdi na začetku, saj za uporabno 
in obstojno izbočeno pisavo veljajo prav posebna pravila glede 
razporeditve, materiala itd.

Da se je delo izplačalo, je že kmalu po namestitvi potrdil obisk 
učencev in dijakov iz omenjenega Centra IRIS. Med njimi je bil 
tudi dijak Ermin, ki je zelo pohvalil kakovost izvedbe. Ta mu je 
ob branju s prsti omogočila zares tekoče in hitro branje. Ob 
tem so bili s strani profesorice Mojce Logar in dijakov BC Naklo 
ter Uroša Brankoviča iz CTRP Kranj predstavljene tudi druge 
tematike s tabel ter izvedene nekatere vaje v živo. 

Pomembno je, da imajo v okolju Občine Naklo prav vsi, ne gle-
de na morebitno oviranost, enakopravne možnosti za življenje, 
gibanje, učenje. Veseli smo, da je tudi naravoslovna pot s svojo 
brajico prispevala svoj majhen delček k temu. ・

lokalna skupnost
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Župnik David po  
petih letih odšel na 
novo župnijo
Marija Janc

Na zadnjo julijsko nedeljo smo se v župniji Duplje poslovili od 
župnika Davida Jensterleta, ki je bil dobrih pet let naš župnij-
ski upravitelj. Župnijo Duplje je prevzel od upravitelja kriške 
župnije potem, ko je dokončno omagal naš dolgoletni župnik 
Franc Grahek. Njegovo telo je na dan celodnevnega čaščenja 
sredi februarja 2017 tako omagalo, da ni zmogel več. Letos pa 
smo se od njega dokončno poslovili in ga pospremili k večne-
mu počitku v njegovi rojstni Petrovi vasi pri Črnomlju.

Novi upravitelj David Jensterle se je zavzeto lotil dela, saj je 
bilo potrebno na novo organizirati versko življenje v župniji, 
prav tako pa so bila potrebna tudi prenekatera investicijska 
dela tako v župnišču kot tudi v cerkvi. Pri tem smo župniku 
pomagali Župnijski pastoralni svet, gospodarski svet, ključar-
ji, v jeseni pa so, razen prvoobhajancev in birmancev, verouk 
prevzeli kateheti.

Ker je bil župnik Grahek skromen, je privarčeval kar nekaj de-
narja. Tako smo se lahko lotili prepotrebne obnove notranjosti 
župnišča, najprej prvega nadstropja, hkrati pa se nam je iz-
polnila še dolgoletna želja, da so domači mojstri izdelali oltar, 
obrnjen proti vernikom. Dupljanska župnija je bila namreč ena 
redkih, ki tako izdelanega oltarja ni imela. Za Vidovo nedeljo v 
mesecu juniju smo imeli 1. farni dan in vsa do takrat opravljena 
dela je nadškof tudi blagoslovil.

Preko poletja smo se skupaj z župnikom dogovorili za nada-
ljevanje del, tako je bila do zime usposobljena kurjava v cerkvi, 
obnovljeno je bilo pritličje župnišča, spomladi pa so bile stene 
župnišča in gospodarskega poslopja na novo prebeljene, še 
prej pa je gospodarsko poslopje dobilo novo streho, parkirišče 
pa asfaltno prevleko. Tako smo na Vidovo nedeljo, ob 2. far-
nem dnevu, zopet imeli nadškofov blagoslov opravljenih del. 

Na oba blagoslova smo povabili tudi župnika Grahka, ki se je 
vabilu z veseljem odzval in bil zadovoljen z opravljenim delom.

Že nekaj časa smo opazovali, da se križ na vrhu zvonika nevar-
no nagiba in grozi, da bo padel na tla. Potrebna je bila teme-
ljita obnova, ki so jo izvedli usposobljeni izvajalci. Tudi župnik 
se je večkrat povzpel na vrh zvonika in opazoval, kako dela 
napredujejo. Delo je bilo težko še toliko bolj, ker se je obnova 
pričela v začetku novembra, ko je prenekatero jutro megleno 
in so temperature že kar hladne. Pa vendar, v začetku meseca 
decembra so bila dela uspešno in srečno končana. 

Domači mojstri so se zopet izkazali, saj so izdelali in montirali 
vhodna in zakristijska vrata v cerkvi, vhodna vrata v župnišče 
ter vsa okna v zakristiji. 

Zadnja velika akcija je bila obnova orgel, saj so bile obnovljene 
prvič po namestitvi na naš kor, torej po 50 letih. Poskrbljeno 
pa je bilo tudi za podružnično cerkev v Zgornjih Dupljah, saj so 
bila tudi tam zamenjana vhodna vrata in urejeno izsuševanje 
cerkve. 

Tako je bilo v dobrih petih letih narejenega mnogo več, kot bi 
si marsikdo lahko predstavljal. Res je bilo prihranjenega kar 

lokalna skupnost
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nekaj denarja, pa tudi farani smo podprli delovne akcije pred-
vsem pri darovanjih. Vendar, vsega tega ne bi bilo, če ne bi 
vseh the akcij podprl župnik David in tudi spremljal njihovo 
izvajanje.

Zelo je napredovalo tudi versko življenje v župniji. Za otroke je 
bil že v prvih počitnicah po prihodu novega župnika organizi-
ran oratorij. Otroci so se ga z veseljem udeležili, za prenekatere 
od njih je bil to sploh prvi oratorij. Župnik David je organi-
ziral tudi mnoga romanja. Tako smo z njim poromali v Lurd, 
Medžugorje, po poteh svetniškega kandidata, škofa Frančiška 
Gnidovca po Makedoniji in Kosovu, k patru Piju v Rotondo, k 
Mariji Goretti v Corinaldo, vsako leto odšli na romanje župnij-
skih sodelavcev, na zaobljubljeno mašo na Jamnik, na jesensko 
romanje v adventnem času. Vsa romanja so bila odlično orga-
nizirana in avtobus se je hitro napolnil.

Farani smo se na zadnjo julijsko nedeljo kljub dopustom pos-
lovilne svete maše udeležili v velikem številu. S tem smo se 
na najboljši način zahvalili župniku Davidu za vse opravljeno 
delo v naši župniji na verskem področju, za vso podporo pri 
izvedbi investicijskih del, za vse darovane maše (v najtežjih ko-
ronskih časih je župnik daroval svete maše brez ljudstva, mi pa 
smo jih ob nedeljah in praznikih lahko preko sodobnih medijev 
spremljali doma, po maši pa smo imeli možnost, kot le redki, 
prejeti sveto obhajilo), za vse priprave naših prvoobhajancev 
in birmancev ter za vse organizirane oratorije in izvedena ro-
manja. 

Župniku Davidu tudi z objavo tega prispevka želimo še enkrat 
izreči iskreno zahvalo. Na novi župniji pa mu želimo obilo Bož-
jega blagoslova in Marijinega ter Jezusovega varstva. ・

Podbreška potica, zlata dišava naših domov 
Jernej Jeglič, Interesno združenje Podbreška potica

Strokovne komisije pri ocenjevanju Podbreške potice zazna-
vajo njen tipičen harmoničen vonj, značilno aromo z okusi po 
vseh sestavinah in prijeten občutek v ustih po zaožitju. Na oce-
njevalnih listih izpostavijo tudi njeno originalno obliko, enotno 
svetlo rjavo barvo skorje, značilen videz prereza, gladko skorjo, 
enakomerno razporejenost testa in nadeva … V utemeljitvi cer-
tifikata kakovosti Bled Local Selection – Blejski lokalni izbor so 
v septembru prof. dr. Janez Bogataj, dr. Tanja Lešnik Štuhec in 
mag. Marlena Skvarča temu zapisu dodali še svežino vonja in 
polnost okusa tej jo ocenili s 43 točkami od 45 možnih. Tako 
odlična ocena odpira vrata najimenitnejših hotelov in restavra-
cij, s katerimi smo že sklenili dogovore o prodaji.

Mojstrice peke s svojimi poticami še vedno zmagujejo na vseh 
najpomembnejših slovenskih natečajih. Na izboru Mojster po-
tice – Fala kraljice v Ljubljani je v aprilu mojstrica Nataša Kne 
pri vseh sedemnajstih senzoričnih lastnostih prepričala stro-
kovno komisijo o odličnosti njene potice.

Članice Interesnega združenja so tudi letos, enako kot pretekla 
leta, sodelovale na festivalih in etnoloških prireditvah. V aprilu 
so v Biotehniškem centru Naklo na festivalu Diši po zeliščih 

predstavile pripravo testa in nadeva ter obiskovalcem v oku-
šanje ponudile potico z nadevom iz suhih jabolčnih krhljev. Na 
instalaciji pred Graščino Duplje je Podbreška potica v maju po-
letela na vesoljsko oskrbovalno postajo. V juniju so mojstrice 
prav tam sodelovale na delavnici Domača tradicionalna hrana. 
Pripravo testa in nadeva so predstavile tudi na junijski priredit-
vi Pozdrav poletja v Kranju. V juliju smo s francosko produk-
cijsko hišo Elephant Advantures snemali oddajo o Podbreški 
potici, kot eni od štirih najbolj izstopajočih slovenskih sladic. 
Na kar dveh stojnicah je bila v avgustu predstavljena izdelava 
Podbreške potice na Dnevu domačih dobrot Gorenjske na JGZ 
Brdo. Še bolj odmevna pa je bila celotedenska predstavitev v 
septembru na posebnem pop-up prostoru Tržnice BTC City v 
Ljubljani. Poleg prikaza priprave testa in nadeva ter okušanja 
potice so obiskovalci z zanimanjem prisluhnili tudi predstavitvi 
široko razvejene dejavnosti našega kulturnega društva (piše-
mo, pojemo, igramo, ohranjamo, povezujemo, rišemo, razisku-
jemo, ustvarjamo, bogatimo). V septembru so mojstrice peke 
s Podbreško potico (kot edino sladico) sodelovale na odprtju 
Tedna kulturne dediščine (10.) in Dnevov evropske kulturne 
dediščine (32.) v Narodnem muzeju v Ljubljani.  

lokalna skupnost
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Podbreška potica je navdih tudi pesnikom. 
V 3. kitici je Milan Debeljak zapisal:

Občinstvo jo ceni in stroka spoštuje,

okus vseh okusov, potico potic,

kjer koli pojavi se, vedno zmaguje

med vso konkurenco slovenskih sladic.

Z oživljanjem in razvijanjem tradicionalne podbreške kulinari-
ke bomo nadaljevali tudi v prihodnje. V oktobru bo Akademija 
Podbreška potica organizirala 2. strokovni posvet – simpozij z 
naslovom Pomen lokalnih blagovnih znamk, na katerem bodo 
z referati sodelovali največji poznavalci blagovnih znamk. Naše 
mojstrice bodo skrivnosti peke Podbreške potice razkrivale v 
decembrskih delavnicah, ki jih zadnja leta organiziramo v so-
delovanju z Ljudsko univerzo Kranj in Tržič. Konec novembra 
bomo Podbreško potico predstavili v Zasipu (v deželi prge – 
tepke), prgarke pa bodo svoje specialitete iz tepk v začetku 
decembra predstavile v Podbrezjah. V decembru bomo sode-
lovali tudi na 1. Gorenjskem adventnem sejmu na JGZ Brdo ter 
na Dnevih slovenskih potic na Blejskem otoku. ・

Aktivnosti v Medgeneracijskem centru Naklo
Mojca Rozman, koordinatorka programa z LUK

V programu medgeneracijskega sodelovanja v Občini Naklo 
so dogodki potekali tudi med poletnimi meseci. Za boljše po-
čutje in lepši izgled se je izvajala joga obraza, na računalniških 
delavnicah je bila predstavljena aplikacija za učenje tujih jezi-
kov in načrtovanje potovanja s pomočjo računalnika. 

V prvem tednu meseca julija so potekale tudi počitniške ak-
tivnosti za otroke stare od 6 do 12 let. S skupnimi močmi so 
odkrili zaklad in si nagrado razdelili, obiskali so živali v Bioteh-
niškem centru Naklo, se naučili pesmico v francoščini in spoz-
nali Francijo, spekli pico in palačinke za kosilo, ki so ga odnesli 
s seboj na pohod do Krive jelke. Na delavnici prve pomoči so 
se naučili povijanja in oživljanja, na ustvarjalnici izdelali hobot-
nice, zadnji dan pa nova znanja predstavili stanovalcem doma 
starejših občanov v Naklem. Naporen teden so zaključili s film-
skim doživetjem in sadno-sladoledno kupo.

V mesecu oktobru ste vabljeni, da se udeležite brezplačnih 
dogodkov v Medgeneracijskem centru Naklo:

• vsako sredo od 11.00 do 12.30: Vadbe za zdravo hrbtenico

• v sredo, 19. 10., od 18.00 do 20.00: Uhani iz filca (ustvarjalne 
delavnica)

• v ponedeljek, 24. 10., od 18.45 do 19.4: Orientalski plesi za 
ženske (delavnica)

• v petek, 21. 10., od 9.00 do 10.00: Umovadbe

• v petek, 28. 10., od 17.00 do 19.00: Patchwork – krpanke 
(šiviljske delavnice za začetnike – šivalni stroji in pripomočki 
bodo na voljo, lahko pa prinesete svoje ostanke blaga)

Obvezno se prijavite na vse dogodke po elektronski 
pošti: mck-prijava@luniverza.si ali prek telefonske številke  
04 280 48 25. 

Za mesec november in december poiščite raznolik program na 
začetku meseca na spletnih straneh Ljudske univerze Kranj in 
Občine Naklo, zagotovo pa bodo izvedeni naslednji dogodki:

• Vadbe za zdravo hrbtenico: vsako sredo od 11.00 do 12.30
• delavnice Orientalski plesi za ženske: v ponedeljek, 14. 11., 

28. 11. in 12. 12. od 18.45 do 19.45
• Kulinarične delavnice: v sredo, 9. 11. (Martinove jedi), in v 

sredo, 14. 12. (Praznični piškoti) od 17.00 do 19.00
• Ustvarjalne delavnice: v sredo, 16.11. (Adventni venčki), in 

v sredo, 21. 12. (izdelovanje novoletnih voščilnic s štampilj-
kami, izrezi in akvarelnimi barvami) od 18.00 do 20.00

V mescu novembru se lahko pridružite akciji za dobrobit skup-
nosti Terapevtske odeje za osebe z demenco. V Medgeneracij-
skem centru Naklo bodo potekala srečanja, kjer se bodo odeje 
izdelovale. Terapevtske odeje se bodo podarile stanovalcem 
Doma starejših občanov Naklo.

lokalna skupnost
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društva

Folklorna skušina DU Naklo – Intervju

Člani folklorne skupine Naklo v novi, blesteči podobi 
Marinka Žibert

Ko pomislimo na nastop folklorne skupine, pomislimo tudi na 
prelepe kostume, v katerih plesalke in plesalci na odru plešejo 
različne ljudske plese. Člani folklorne skupine Društva upoko-
jencev (FS DU) Naklo so se letos predstavili v novih kostumih. 
Kostumska podoba je bila uresničena po zamisli Ljubinice Huz-
jan, ki je v skupini prevzela vlogo kostumografinje. V pogovoru 
je predstavljena njena folklorna pot.

Oba z možem sta člana folklorne skupine Društva 
 upokojencev Naklo in sta plesni par. Kako to, da ste se 
odločili še za kostumografijo? 
Že vrsto let pleševa in pojeva v najmanj treh folklornih skupi-
nah. Bila sva na številnih tečajih in seminarjih doma in v tujini. 
Uspešno sva tudi opravila predpisane izpite za vodji odraslih 
folklornih skupin. Najbolj naju veseli nastopati na odru pred 
množico gledalcev.

Ko gledam katerikoli folklorni nastop, ne gledam samo izved-
be korakov, geste in mimike nastopajočih. Vedno gledam tudi 
oblačilno podobo skupine, območje in obdobje, iz katerega 
so predstavljeni plesi in socialno raznolikost. Obdobje je lahko 
izbrano z letnico oz. stoletjem, območje pa z regijo in razkoš-
jem kostumov z razredno razslojenostjo. 

Prevzela sem projekt, v katerem je bilo potrebno določiti kos-
tumsko podobo za nov splet plesov iz leta 1882. Takrat naj bi 
cesar Franc Jožef obiskal Bled. To, da je obiskal Bled, je zgo-
dovinsko zabeleženo. Da je obiskal Naklo, pa je znano le po 
pripovedovanjih. Ker sem knjižni molj, mi je prebiranje zgodo-
vinskih knjig strast, me je vedoželjnost ponesla tudi med knji-
ge, kjer so različni pisci pisali, kako so se ljudje oblačili, obuvali 
in pokrivali na določenih območjih in v različnih obdobjih. 

Za vsakega folklornika v naši skupini sem kostumsko podobo, 
kot povsem izdelano sliko, videla v svoji glavi. Praktična znanja 
ob kostumiranju posameznega para in folklorne skupine, so 
lahko včasih tudi prijetna in neprecenljiva izkušnja.

Kaj je bila vaša naloga pri tem projektu, kjer ste 
sodelovali kot kostumografinja?
Moja naloga je bila določiti bogato in razkošno kostumsko po-
dobo posameznih plesalk in plesalcev (usklajen videz plesnih 
parov) in godcev. Videz celotne skupine ob prihodu in spreje-
mu cesarja (obdobje druge polovice 19. stoletja) sem zastavila 
širše, saj je podoba plesalcev lahko prikazana v gorenjski, ko-
roški in prekmurski kostumski podobi, ker bi se obiska cesarja 
lahko udeležili ljudje od blizu in daleč.

Kako pa ste ugotovili kakšna oblačila so se nosila  
v navedenem stoletju?
Veliko je literature na to temo v slovenskem jeziku, vendar to ni 
dovolj. Imam srečo, da mi je dosegljiva tudi v angleškem, ita-
lijanskem in madžarskem jeziku. Ker pa z možem pleševa tudi 

v hrvaški folklorni skupini, mi je seveda tudi ta bogata izkušnja 
pomagala. Še vedno pa iščem vire v muzejskih zbirkah, posa-
mezen eksponat oblačilne podobe, sem ob pomoči kustosov 
muzejev, gledala, merila in natančno študirala več dni, tako so 
se naložili dnevi, tedni, meseci in leta obiskov vseh meni ljubih 
in mojim potrebam primerni ogledi muzejev. Mene je vedno 
gnala želja po učenju in moj prosti čas je vedno zapolnjen. 

Omenili ste videz. Kako ste določili videz posameznika, 
plesnega para in celotne skupine?
Določiti videz je najbolj zahtevna naloga, ki je vezana na za-
znavanje skladnosti med elementi barv, materiala in postave 
- za pokrivalo, obleko in obutev. Praksa je pokazala, da si po-
sameznica želi pokrivalo, ki v idejni zasnovi ni bilo upoštevano, 
pa sem morala odstopiti od svoje zasnove in kot domine so 
se sesule vse ostale kombinacije kostumske podobe. Drugi se 
je povsem neupravičeno pritoževal nad usnjenimi podkolen-
skimi hlačami, ki naj ne bi bili sestavni element koroške kos-
tumske podobe. Tako sem veliko časa porabila tudi za pre-
davanja. Kombinacije sem izbirala premišljeno, včasih dneve, 
tedne. Le tako, je pri posamezniku, plesnemu paru in celotni 
skupini zablestela celostna podoba ob predstavljeni kostumski 
podobi posameznih dežel habsburškega cesarstva. Slog ob-
lačenja mora biti odraz zgodbe, ki jo plesna skupina sporoča 
gledalcem. Za pomoč pri izdelavi pa sem dobila podporo pri 
vezilji Sonji, šiviljah Olgi, Karmen, Tereziji in čevljarju Primožu, 
ki so, ne glede na dejstvo, da so bili plačani, v prav vsak izdelek 
vlagali svoje znanje, trud, potrpljenje in predvsem ljubezen. 

Za oblačila je potrebno imeti blago, gumbe, trakove... 
Kje se vse to lahko kupi in kdo vam je to nabavil?
Tkanina mora biti ustrezne kvalitete in barve. Sintetična tkani-
na je prepovedana. Bombaž in svila sta ustrezni tkanini, toda 
dragi in finančno težko dostopni skupini, ki jo sestavljajo pros-
tovoljci. Z možem sva naredila na stotine kilometrov po Slo-
veniji, Avstriji, Italiji in na Madžarskem, da sva našla trgovce, ki 
so imeli na zalogi primerno blago po sprejemljivi ceni. Le ko 
kupujem zase in za moža, mi je pomembnejši izgled in ne cena, 
vendar tudi vedno stroške teh nakupov krijeva sama. Celo več. 

Plesalci FS DU Naklo pred odhodom v Kamnik na povorko 
50 podob slovenske kulturne dediščine
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društva
Mnogokrat sva denar za nakup željenega blaga za kostumsko 
podobo skupine in raznih dodatkov za končen izdelek, plačala 
kar sama. Ure, ki sva jih porabila za pisanje projekta, sestav-
ljanje kostumske mape, dogovore s plesalci, šiviljami, krojači, 
klobučarji, čevljarji, sem beležila do približno polovice projek-
ta. Do takrat se je nabralo 999 ur. Potem sem prenehala bele-
žiti. Hvaležna sem vsem, ki so svoj kostum sami plačali.

Kaj pa šivanje? Lahko kostume šiva vsaka šivilja?
Težko je dobiti šiviljo, ki ima izkušnje s šivanjem folklornih kos-
tumov in ki je pripravljena sodelovati s kostumografinjo. Kro-
jenje mora biti prilagojeno načinu krojenja v obdobju katerega 
predstavlja kostum. Marsikatera šivilja me je razočarala, ker se 
ni bila pripravljena lotiti šivanja, čeprav je obljubljala. Žalostno 
je bilo, ko je šivilja naročilo prevzela in po preseganju vseh 
dogovorjenih in razumnih rokov, površno sešila dogovorjeni 
izdelek. Na številne telefonske klice, kljub že plačanemu ra-
čunu,se ni več odzivala. Potem sem morala prositi drugo stro-
kovnjakinjo, največkrat šivilji Olgo ali Karmen, da sta za dodat-
no plačilo, kostum popravljali. Vesela sem bila, da sem tako le 
rešila kostum. Cene za opravljeno storitev so zelo različne, tako 
pri nas, kot v tujini.

Za vsako folklornico in folklornika sem pripravila posebno 
mapo, s sliko, merami, risbami, fotografijami iz muzejev, knjig, 
številnih albumov, mojimi risbami in vzorci blaga, ter vse-
mi ugotovljenimi spremembami in dopolnitvami. S to veliko 
mapo še vedno vandram okrog po trgovinah in muzejih, ter 
vnašam nove ideje, saj je kostumska podoba posameznice, po-
sameznika in skupine nedokončana zgodba. 

Hoditi na številna pomerjanja je bilo za marsikatero plesalko, 
zlasti pa za plesalce prava muka. Navajeni so bili, da so kostu-
mi narejeni bolj splošno, enako za vse, da so jih lahko nosile 
generacije plesalcev. Nekateri so imeli svoje t.i. narodne noše, 
nekaj je bilo ljudskih noš, ki jih je bilo, po letih uporabe in spre-
menjenih postavah, potrebno prilagoditi in popraviti, da smo 
jih lahko primerno uporabili. Moja želja pa je vedno bila, da 
naj bo kostumska podoba izdelana za posameznico in posa-
meznika, da jo lahko sprejme kot svojo podobo v tem drugem 
času in prostoru, se z njo na odru poenoti in z ljubeznijo in 
žarom zapleše. Vsaki folklornici ali folklorniku sem namenila 
svoj čas in z njimi hodila na nekatere nakupe v Sloveniji in na 
vsa pomerjanja.

Kakšne občutke imate zdaj, ko vidite na odru folklorni-
ke v kostumih, ki so po vaših idejah?
Svoj cilj, da bomo vsi na odru urejeni, barviti, različni, da bomo 
zablesteli v svoji najlepši podobi, četudi smo že krepko v letih, 
sem dosegla, zato sem zadovoljna. Neizmerno sem uživala, ko 
sem pred prvim nastopom videla, s kakšnim zanosom je po-
tekalo oblačenje novih kostumov in nato ponosno korakanje 
na oder. 

Ob tem seveda ni videti, koliko časa, truda ali svojega denarja 
sva vložila v videz skupine. Sicer pa vemo, tudi pri napovedi 
programa plesne prireditve je naveden umetniški vodja sku-
pine, morda še avtor odrske postavitve in avtor glasbene pri-
redbe. Zelo redko je omenjen avtor kostumske podobe in prav 
nikoli poimensko plesalci, pevci in godci, ki nastopajo. ・

Gospa Ljubinica Huzjan z možem Štefanom, kot pražnje 
oblečen premožen koroški par

Turistično društvo Naklo

Spoznavali smo Slovenijo in izmenjevali dobre prakse 
TD Naklo

Zaradi epidemije koronavirusa so organizatorji večino prireditev 
prestavili na poletne mesece. Tako sta bila druga polovica av-
gusta in september zapolnjena z izleti, prireditvami in srečanji. 

Turistična zveza Slovenije in Zveza turističnih društev Občine 
Žalec sta 15. avgusta v Žalcu, središču zelenega zlata, pripravili 
srečanje turističnih delavcev iz vse Slovenije. Udeležili smo se 
ga tudi člani Gorenjske turistične zveze. 

Žalec je središče Spodnje Savinjske doline, pomembno gos-
podarsko, upravno in kulturno središče. Njegova podeželska 
okolica ima večino polj posajenih s hmeljem. 

Priključili smo se skupini, ki si je ogledala središče Žalca. Žalec 
je bil dolgo trg, pred kakimi šestdesetimi leti pa so ga povišali 
v mesto. Na turističnem področju iz leta v leto napreduje. Ima 
Ekomuzej pivovarstva in hmeljarstva Slovenije, dvorec Novo 
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Celje, obrambni stolp z vinsko kletjo, cerkev sv. Miklavža in v 
muzej preurejeno hišo generala in skladatelja Rista Savina, s 
pravim imenom Friderik Širca, Rimsko nekropolo in jamo Pekel 
v Šempetru in baziliko Matere božje v Petrovčah. Obiskoval-
ce Žalca najbolj pritegne fontana piv Zeleno zlato. A Spodnja 
Savinska dolina ni poznana le po pivu, vinogradniki imajo 
na gričevnatem svetu zasajeno tudi vinsko trto in pridelujejo 
vino. Na to so nas z degustacijo vin spomnili vinogradniki v 
obrambnem stolpu. Sledila je malica in pogovor ob glasbi an-
sambla Mira Klinca. 

slednjega je ob stoletnici leške tovarne čokolade ponujala pra-
žen krompir s čokolado. 

Pražilne ekipe, povečini, turističnih društev, društev kmečkih 
žena in gostiln so pripravile različne vrste krompirja, od vege-
tarijanskega z zelišči do klasičnega z ocvirki, kranjsko klobaso, 
sadjem, zelenjavo in ribo slanikom. Pražilna ekipa Turističnega 
društva Naklo je delila pražen krompir s kranjsko klobaso. 

Obenem je društvo organiziralo izlet. Udeleženci člani Turistič-
nega društva Naklo, Turistično kulturnega društva pod Krivo 
jelko Duplje in prijatelji smo si ogledali stalni razstavi Mestne-
ga muzeja Radovljica, Vstopite skozi vrata Mestnega muzeja v 
18. stoletje in se poučite o zgodovini Radovljice in Živeti sku-
paj. O čebeli in človeku. Na Bledu smo se sprehodili do župnij-
ske cerkve sv. Martina, kjer je kipe dveh angelov in sv. Cirila in 
Metoda za glavni oltar izklesal Naklanec, zaposlen v Vurnikovi 
delavnici v Radovljici, kipar Jožef Pavlin, nato smo si vzeli čas za 
uživanje v jedi različnih vrst praženega krompirja. Ob vračanju 
domov smo se po stari navadi ustavili na pivu, tokrat v Kavarni 
kino v Radovljici. ・

Gorenjski turistični delavci na srečanju v Gozd Martuljku. 
Foto Damijan Janežič.

V soboto, 27. avgusta, smo se v Gozd Martuljku srečali turistič-
ni delavci, člani turističnih društev. Rutarjani, staro ime za Gozd 
Martuljčane, so nas peljali na ogled butičnega hotela Triangel v 
Gozd Martuljku in brunarice Krmiše v Srednjem vrhu. 

V uvodnem programu so nas pozdravili predsednici Gorenjske 
turistične zveze, Turističnega društva Gozd Martuljek in župan 
Občine Kranjska Gora Janez Hrovat. Za nekaj kulturnih točk 
so poskrbeli glasbeno in igralsko nadarjeni domačini. Nato je 
sledila podelitev priznanj društvom in zaslužnim turističnim 
delavcem. Večer smo zaključili ob večerji, pogovoru in glasbi.

Blejska promenada je bila 3. septembra v znamenju 22. festi-
vala praženega krompirja. Sončen dan je privabil 58 pražilnih 
ekip, obiskovalce iz Slovenije in turiste, ki so bili nastanjeni na 
Bledu in v okolici. Z Gorenjske so se s praženim krompirjem 
predstavile štiri pražilne ekipe iz turističnih društev Naklo, Šen-
čur in Gorenja vas ter Gostišče Tulipan iz Lesc. Pražilna ekipa 

Udeleženci izleta smo si v Mestnem muzeju v Radovljici 
ogledali razstavo o Antonu Tomažu Linhartu in o čebeli 
kranjski sivki. Foto Damijan Janežič.

Turistično društvo Naklo je delilo pražen krompir s kranjsko 
klobaso. Foto Damijan Janežič.

Turistično društvo Naklo napoveduje
• 25. oktobra, ob 18. uri, Gostilnica Kresnik; Turistični vod-

nik Uroš Erbežnik nas bo popeljal v kraje južne Anglije. 
• 8. novembra, ob 18. uri, Gostilnica Kresnik; gozdar, Bohin-

jec Alojz Budkovič bo predstavil savsko obrambno linijo, 
pozabljeno zgodbo prve svetovne vojne.

• 12. novembra, središče Naklega, od 10. ure naprej; 
druženje ob pogovoru, kostanju in mladem vinu.

• 15. novembra, ob 18. uri, Gostilnica Kresnik; Polona 
Majella Berlec, bo predstavila življenje na Salomonovih 
otokih. Spoznala ga je, kot laična misijonarka. 

• 22. novembra, ob 18. uri, Gostilnica Kresnik; Jure Bevc, 
član Društva za raziskovanje jam Ljubljana, bo predstavil 
raziskovanje jam pod najvišjimi slovenskimi gorami – 
Julijskimi Alpami.

• 29. novembra, ob 18. uri, kulturni Dom Janeza Filipiča;  
Najlepše doma.

• 6. decembra, ob 18. uri, Gostilnica Kresnik; Predavatelj bo 
najavljen v Gorenjskem glasu.

26. novembra, ob 16. uri, Gostilnica Kresnik; 3. turnir obča-
nov Naklega v taroku. Rezervni termin 10. novembra. Prijave 
sprejema Aleš Kokalj na telefon 041 254 391. 

društva
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Prostovoljna gasilska društva

Gasilci iz občine Naklo pomagali pri požarih na Krasu 
Občinska uprava Občine Naklo

V času divjanja požarov po Krasu, so se aktivno vključevali tudi 
člani naših prostovoljnih gasilskih društev (PGD) skupaj z ga-
silskimi vozili, in sicer:

v ponedeljek, 18. julija 2022, skupaj 10 gasilcev in dve vozili:

• trije gasilci iz PGD Naklo z vozilom GVC 16/24,
• sedem gasilcev iz PGD Duplje z vozilom GVC 1 in,

v četrtek, 21. julija 2022, skupaj 19 gasilcev in tri vozila:

• sedem gasilcev iz PGD Naklo z vozilom GVC 16/24,
• devet gasilcev iz PGD Duplje z vozili GVC 1 in GVM,
• en gasilec iz PGD Podbrezje,
• dva gasilca iz PGD Žeje–Bistrica.

Vsem udeležencem se najlepše zahvaljujemo za veliko delo ter 
za pripravljenost pomagati pomoči potrebnim. ・

PGD Podbrezje

Uspehi Podbreških gasilcev v letu 2022 
Slavica Mihelič, tajnica PGD Podbrezje

Poletje se je že prevesilo v jesen in podbreški gasilci delamo 
načrte, kaj vse moramo še postoriti, hkrati pa ugotavljamo, da 
je bilo letošnje leto že kar razgibano. Po zimskem počitku se 
je pričela aktivna pomlad. Skupaj z Lovsko družino Dobrča in s 
pomočjo občinske uprave Naklo smo organizirali tradicional-
no očiščevalno akcijo, udeležili smo se pohoda na Kriško goro, 
Florjanove maše, ki jo je za pokojne gasilce daroval podbreški 
župnik Miha Lavrinec in redarstva pri kolesarjenju upokojen-
cev Gorenjske v organizaciji Društva upokojencev Naklo. Skozi 
poletje in do jeseni se je zvrstilo kar nekaj intervencij, sodelo-
vali smo tudi pri gašenju dveh največjih požarov v Sloveniji, v 
Preddvoru in na Krasu. 

Udeleževali smo se raznih tekmovanj, najbolj pa smo ponosni 
na naše člane, ki kar po vrsti osvajajo prva mesta. Med drugim 
so bili prvi na tekmovanju štirih gasilskih zvez in na Lomber-
garjevem memorialu v Križah. Ekipa mladincev je zasedla prvo 
mesto na tekmovanju v Šenčurju. Ponosni smo tudi na udelež-
bo na izobraževanjih, kjer smo pridobili dva gasilska častnika, 
tri nižje gasilske častnike in enega nosilca izolirnega dihalnega 
aparata. Sodelovali smo pri izvedbi gasilske olimpijade v Ce-

lju in obsežene vaje Železniška nesreča v Kranju. Največ časa 
in energije nam je vzela priprava veselice, ves trud pa je bil 
poplačan, ko je bilo delo zelo uspešno opravljeno. V majhno 
vas Podbrezje smo z izbiro pravih ansamblov v dveh dneh pri-
vabili okoli 5000 obiskovalcev. Za trdo delo nas motivira dejst-
vo, da se nevzdržno približuje leto stoletnice društva, do takrat 
pa smo si zadali cilj, da zgradimo novo garažo, ki bo dovolj 
velika za novo gasilsko vozilo s cisterno, saj se držimo načela 
“najprej štalca, potem pa kravca”. Ker bo to finančno ogromen 
zalogaj, se bomo potrudili, da bomo čim več sredstev zbrali 
sami, za pomoč pa bomo prosili tudi sovaščane. 

V nedeljo, 23. oktobra, bomo organizirali Dan odprtih vrat, 
potrudili smo se za zanimiv program, predstavili bomo de-
lovanje društva in dejavnosti s področja preventive. Sovaš-
čani lahko ta dan na pregled pripeljete ročne gasilne apa-
rate. Ročni gasilni aparati naj bi bili pregledani na dve leti, 
po dveh letih od nakupa oziroma po navodilih proizvajalca. 
Vabljeni! ・

društva
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Kulturno društvo Tabor Podbrezje

Recital Samó Gregorčič
Daca Perne, foto: Tina Jeglič

Na prvi petkov septembrski večer je v Podbrezjah zvenela 
Gregorčičeva pesem. Z nepozabnim recitalom pesmi Goriške-
ga slavčka sta segla v srce zavedna koroška Slovenca Janko 
Krištof, župnik krške župnije Beličovs, predsednik Krščanske 
kulturne zveze, izdajatelj tednika Nedelja, boroveljski dekan, 
recitator … in pianist Andrej Feinig, profesor na celovški slo-
venski glasbeni šoli, organist v stolnici krške škofije, član ško-
fijske orgelske komisije. 

Skrbno izbranih enaindvajset pesmi Simona Gregorčiča, ki jih 
je izjemni interpretator Krištof predstavil, je v popolni tišini in 
zbranosti obdržala vse poslušalce v Matijovčevi Štali 1894, ki je 
postala skoraj gledališka dvorana. Z osmimi glasbenimi vhodi 
različnih skladateljev od G. Ipavca, J. Aljaža, F. Ventulinija do M. 
Kogoja nas je zavedni Slovenec Feinig pospremil v svet glasbe, 
ki je uokvirjala vseh šest sklopov Gregorčičeve pesmi od Kako 
srčno, Lastovkam, Domovini, Soči, Človeka nikar, Kupa življe-
nja, Daritev, Sam, Oljki, Jeftejeva prisega do Prijateljem.

V uvodu je nastopajoča gosta celoviteje predstavil organizator 
dogodka Jernej Jeglič, ki mu je lepo Praprotnikovo pesem V 
dolinci prijetni je ljubi moj dom v vlogi vokalista in pianista do-
dal prof. Marko Kavčič. Za poseben zaključek je poskrbel bari-
tonist Marko Debeljaka s pesmijo En starček je živel (besedilo: 
Jurij Fleišman, glasba: Jože Leskovar) in s Slakovo En hribček 
bom kupil (besedilo: Anton Martin Slomšek), pri kateri mu je 
pomagala vsa dvorana. V nekaj besedah je Štalo in njeno novo 
namembnost predstavil gostitelj Janko Jeglič.

Koroškima gostoma se je za Gregorčičeve bisere v ime-
nu KD Tabor Podbrezje zahvalila predsednica Daca Perne in 
jima podarila dve monografiji, v katerih se najdejo naši biseri, 
podbreški in biseri slikarke Ivane Kobilca, ki je znala s slika-
mi, tako kot gosta z izgovorjeno besedo in glasbo. Seveda se 
nismo razšli brez Podbreške potice, ki sta jo spekli in stregli 
mojstrici peke, Marija Štaut, zmagovalka Festivala velikonočnih 
potic na Gradu Otočec in Veronika Aljančič, zmagovalka izbora 
NAJ potica na Dvoru Jezeršek in 3-kratna prejemnica zlatega 
priznanja na festivalu Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju.

Janko Krištof med recitiranjem Gregorčičeve Soči.

Janko Krištof in Andrej Feinig me izvajanjem recitala.

Dekoracija za recital.

Štala pri Matijovc se je spremnila v gledališko dvorano

društva
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Prijetno druženje z obiskovalci je prineslo tudi vprašanje: »Ste 
brali Bisere bolečine, ki jih je napisal Ivan Sivec in opisujejo 
Gregorčičevo pesništvo, nastanek njegovih ljubezenskih, do-
movinskih in življenjsko izpovednih pesmi, med katerimi je 
tudi nekaj epskih in strašnih časov slutečih?« Izvedeli smo tudi, 
da so bili njegovi vzorniki Prešeren, Stritar, Levstik in Jenko, 
sam pa je stremel k melodiki, uglajenosti, preprostosti, opisom 
narave, ki jih je pogosto prelil v simbolno govorico človekovih 
občutij. Njegovi verzi so izraz njegove mehke duše, njegovega 
pesniškega in človeškega značaja, kar ga je naredilo za enega 
najpomembnejših in najbolj znanih slovenskih pesnikov vseh 
časov. V svoji skromnosti si je želel počivati ob vogalu cerkvice 
Sv. Lovrenca blizu Vrsnega, kjer se je rodil, in množica je njego-
vo krsto pospremila od Gorice do groba ter mu pripravila veli-
časten pogreb. Vsi poznamo mnogo njegovih tudi uglasbenih 
pesmi, kar priča o tem, da so ga ljudje razumeli in sprejeli za 
zelo svojega, da so njegove pesmi še zelo žive in brezčasne, da 
jih take delajo recitali, kot je bil ta. ・ Vabilo na recital

Folklorna skupina Podkuca

Podkuca se spet sveti v zlatu
Špela Eržen

V soboto, 11. junija, smo se folklorniki starejše otroške Folklor-
ne skupine (FS) Podkuca odpravili v Majšperk na državno sre-
čanje otroških folklornih skupin z naslovom Ringaraja. 

Iz Naklega smo se odpravili malce čez osmo. Po skupni gene-
ralki smo se oblekli in sfrizirali, nato pa se polni navdušenja 
in pričakovanj podali na oder in odplesali svojo letošnjo novo 
odrsko postavitev z naslovom Ljudski plesi so še »in«. 

Koraki so bili usklajeni, kostumi dobro urejeni in glasba vrhun-
ska. Pohvalili so naš uvodni posnetek, s katerim smo ponosno 
predstavili, od kod prihajamo. Nastop na državnem srečanju 
je resna zadeva in smo se zelo potrudili, da smo naredili čim 
boljši celotni vtis. Glede na aplavze ob naši zaključni koračnici, 
nam je zagotovo uspelo, saj nam je štajerska publika ploskala 
celo bolj kot domači skupini. Skupina je z odliko opravila z 
nastopom in s ponosom predstavljala kulturno dediščino Go-
renjske. Poleg FS Podkuce, se je na prireditvi predstavilo še 
šest otroških skupin, ki so večinoma prihajale iz štajerskega 
dela Slovenije. Po koncertu smo se podružili s svojimi vrstniki 
iz drugih folklornih skupin iz Slovenije.

Plesalci FS DU Naklo pred odhodom v Kamnik na povorko 
50 podob slovenske kulturne dediščine
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Vsi člani skupine se zavedamo, da nam je uspelo nekaj, s čemer 
se lahko pohvalijo le redke skupine. Vendar smo prav vsi mne-
nja, da lahko v novi sezoni uspeh ponovimo in se že veselimo 
začetka nove folklorne sezone, ki se začenja v septembru.

Vpis k folklorni dejavnosti na OŠ Naklo poteka v mesecu 
septembru v okviru interesnih dejavnosti. Dijaki, študentje 
in vsi drugi mladi po srcu željni sodelovanja pa se v sep-
tembru lahko vpišete k Folklorni skupini Podkuca in pridru-
žite plesu ob petkih med 19.30 in 21.30 v KD Janeza Filipiča. 
Vabljeni. ・

Gasilska zveza Naklo

2. tradicionalni pohod članic gasilske zveze 
Gorenjske
Lučka Godnov, GZ Naklo in Klara Bodlaj, GZ Tržič, foto: arhiv GZ Gorenjske

V soboto, 20. avgusta 2022, smo članice Gasilskih zvez Naklo in 
Tržič organizirale pohod članic Gasilske zveze (GZ) Gorenjske. 
Čeprav je to šele drugi pohod, je že tradicionalen in bomo to 
tradicijo nadaljevale tudi v prihodnjih letih.

V popoldanskih urah smo se članice iz osmih gasilskih druš-
tev zbrale v Podbrezjah pred gasilskim domom. Odpravile 
smo se na pohod mimo Trnovca proti Dupljam do Vogvarjeve 
hiše. Tam nas je pričakal župan Občine Naklo, nam predstavil 
zgodovino Dupelj, povedal nekaj prigod o rokovnjačih in nam 
razkazal hišo. 

Zatem smo zagrizle v klanec proti Krivi jelki. Tam smo imele 
daljši postanek z okrepčilom, ki so ga pripeljali dupljanski ga-
silci. Z novo dobljeno energijo smo se odpravile nazaj proti 
Zgornjim Dupljam, kjer smo si ogledale še cerkvico sv. Mihaela. 
Renata, tamkajšnja mežnarica, pa nam je na kratko povedala še 
o zgodovini cerkvice. 

društva
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Pot nas je peljala nazaj v Podbrezje, kjer smo se poveselile še 
na veselici z Modrijani. Pohod je bil poln novih poznanstev, 
druženja in smeha in k sreči brez dežja.

Velika zahvala gre GZ Gorenjske in podbreškim gasilcem za 
pomoč pri izvedbi in malico na veselici, Kmetiji Jerala za od-
lično žganje in sok, Mesariji Tišlr za prigrizke, županu Občine 

Naklo Ivanu Megliču za predstavitev Vogvarjeve hiše, Renati 
Mekuč za predstavitev cerkvice Sv. Mihaela, dupljanskim gasil-
cem za pomoč pri pogostitvi ter GZ Naklo in GZ Tržič za finan-
ciranje in organizacijo pohoda. 

Še na veliko veselih druženj in na pomoč! ・

KUD LIK Naklo

Priznanji Gorenjske turistične zveze tudi v 
Naklo
Mirjam Pavlič, Damijan Janežič, foto: Mirjam Pavlič, Damijan Janežič

V soboto, 27. avgusta, smo se tudi člani Kulturno umetniškega 
društva LIK Naklo udeležili rednega letnega srečanja gorenj-
skih turističnih delavcev v Gozd Martuljku. Rutarjani, staro ime 
za Gozd Martuljčane, so nas peljali na ogled butičnega hotela 
Triangel, nekdanjega hotela Špik v Gozd Martuljku, in brunari-
ce Krmiše v Srednjem vrhu. 

Podeljena so bila številna priznanja Gorenjske turistične zveze; 
za okrogle obletnice Turističnih društev, za najlepše gorenjske

izletniške kraje v okviru akcije Turistične zveze Slovenije »Moja 
dežela – lepa in gostoljubna«, za dolgoletne uspešne in pri-
zadevne turistične delavce, za najlepše nageljne in letos kot 
novost priznanje za najlepši gorenjski vrt. Slednjega sta si na 
predlog Kulturno umetniškega društva LIK Naklo prislužila 
Francka in Pavel Jošt iz Strahinja. Priznanje v skupini gorenj-
ski nageljni je iz občine Naklo prejela še družina Kleindienst, 
po domače Škófčova, iz Naklega. Njihovi nageljni na planini 
Dolga njiva pod Košuto že leta krasijo tamkajšnjo Planšarijo. ・

Predsednica GTZ Lucija Kavčič podeljuje priznanje za lepo 
urejen vrt Francki Jošt. Foto: Damijan Janežič.

Lepo urejen vrt Francke in Pavla Jošt v Strahinju.  
Foto: Damijan Janežič.

Planino Dolga njiva in tamkajšnjo planšarijo že vrsto let 
oskrbuje družina Kleindienst. Tako planšarijo, kot okolico 
lepo urejajo in vsako leto obdajo s cvetjem. Foto: Mirjam 
Pavlič.
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Kinološko društvo Naklo

Svetovno prvenstvo psov vseh pasem v delu 
(FCI-IGP) 
Roudnice nad Labem, Češka 2022
 Metka Bartol, foto: Simona Žiberna

Od 7. do 11. septembra 2022 je češko mesto Roudnice nad 
Labem gostilo svetovno prvenstvo psov vseh pasem v delu. 
To pomeni, da so vsi psi morali pozitivno opraviti tri disci-
pline: poslušnost, obrambo in sled. Glede na to, da so zah-
teve izredno visoke, šteje ne samo to, ali pes vajo tehnično 
pravilno opravi, pomembni so tudi gibanje, energija, pog-
led, položaj ušes in še bi lahko naštevali. IGP velja za eno 
najzahtevnejših tekmovanj, namenjenih psom in njihovim 
lastnikom. 

četrtek in petek, vsak dan po eno disciplino. Vreme je bilo sicer 
lepo, sončno, temperature pa med 20 in 25 stopinjami Celzi-
ja, kar je za ta šport še kar sprejemljivo. Tekmovalce je peklila 
le visoka vlaga, ki se je v petek spremenila v strahoten naliv, 
tako da so morali tekmovanje na sledi celo prekiniti za nekaj 
ur. In to se je zgodilo ravno pred nastopom druge slovenske 
tekmovalke Tatjane Pogorelčnik, kar je zmedlo predvsem nje-
no psico (spremenila se je rutina, ki jo je pes vajen, močno se 
je spremenil tudi teren, ki je na Češkem že tako težaven, tla 
namreč prekriva nekakšna mivka in ne prst, kot je sicer obi-
čajno), tako da na sledi nista dosegli ustreznega števila točk. 
Kljub uspešno opravljeni poslušnosti in obrambi se nista uspeli 
uvrstili na lestvico svetovnega prvenstva. Smolo na obrambi je 
imel Dominik Garneš, tretji slovenski tekmovalec, ki se s svojo 
psičko kljub uspešno opravljeni poslušnosti in sledi na koncu 
prav tako ni uspel uvrstiti.

Uvrstitev na lestvico pa je uspela ostalim trem slovenskim 
tekmovalcem, in sicer Jožetu Gradišarju na 80. mesto z 247 
točkami, Poloni Bonač na 58. mesto z 256 točkami, in naši  

Stadion Roudnice nad Labom

Kvalifikacije za udeležbo na svetovnem prvenstvu je opravilo 
pet slovenskih tekmovalcev in vseh pet se je odločilo oditi tudi 
na svetovno prvenstvo, letos na Češko. Tega se je udeležilo 
približno 150 tekmovalcev z vsega sveta, prišli so tudi iz Čila, 
Mehike, Japonske in številnih drugih držav. Vodja slovenske 
ekipe je bila Nataša Živko, njena pomočnica pa Simona Ži-
berna. Obe sta za naše tekmovalce zelo dobro skrbeli in jim 
omogočili, da so res imeli čas samo zase in za priprave na tek-
movanje, kar je na taki prireditvi, ki zahteva tudi veliko organi-
zacijskih priprav, izrednega pomena.

Samo tekmovanje je potekalo v mestu Roudnice nad Labem, ki 
leži 65 kilometrov severno od Prage. Za samo pot, ki je pote-
kala čez Avstrijo in praktično celotno Češko, smo porabili pri-
bližno osem ur, naredili smo tudi nekaj vmesnih postankov, da 
smo si mi in psi malce pretegnili noge. V primerjavi z Grčijo se 
nam teh 700 kilometrov, ki smo jih večinoma prevozili zunaj 
avtocest, sploh ni zdelo tako veliko. 

Za naše kinološko društvo je tudi tokrat tekmovala Mojca Var-
šek s svojim Bušem, ki je odlično uvrstitev letos že dosegla na 
svetovnem prvenstvu malinoisov v Grčiji. To leto sta oba res v 
odlični formi, kar sta dokazala tudi na Češkem.

Pri žrebu, kdaj se bo kdo od tekmovalcev predstavil publiki in 
sodnikom, je Mojca imela srečno roko, saj je izžrebala sredo, Mojca Varšek pred nastopom

Mojca Varšek z Bušem
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tekmovalki Mojci Varšek, ki je skupaj z Bušem uspela osvojiti kar 
270 točk ter se uvrstila na 25. mesto. Zmagovalka, tokrat je bila 
to domačinka Viktoria Bezus z belgijsko ovčarko, je osvojila 288 
točk. Mojca Varšek je postala najboljša med slovenskimi tekmo-
valci na svetovnem prvenstvu psov vseh pasem delu ali FCI-IGP 
2022, za kar ji gredo vse čestitke. Koliko ur dela, prevoženih ki-
lometrov (preizkušnje psa v sledenju na različnih terenih in vaj 
obrambe ter poslušnosti na različnih stadionih) in tudi pomoči 
drugih aktivnih tekmovalcev iz našega društva je bilo vloženih v 
priprave, vedo le tisti, ki se ukvarjajo s tem športom.

Prav za vsakega našega tekmovalca smo držali pesti pri vsaki 
disciplini, pridružilo se nam je tudi kar nekaj kinologov iz Slo-
venije, ki so si prišli ogledat to tekmovanje. Vzdušje na stadi-
onu je bilo odlično, vsi smo navijali za vse, ne glede na to, iz 
katere države sta bila tekmovalca. 

Tokratni sodniki so prišli iz Avstrije, Belgije, Nemčije in Slo-
vaške. Vsi so se trudili svoje delo opraviti kar čim bolj realno 
in enotno za vse pse, za kar je potrebno precej psihične in 
fizične kondicije, saj tekmovanje poteka pet dni po cel dan. 
Tudi tokrat nekateri svojega dela pač niso zmogli opraviti v 
vsesplošno zadovoljstvo, česar pa so tekmovalci že vajeni, kar 
pa ne pomeni, da zaradi tega niso prizadeti, saj se na tovrstna 
tekmovanja pripravljajo leto ali dve, kdo morda tudi več, pa 
tudi finančni vložek ni nezanemarljiv. In zato tekmovalce mo-

Mojca Varšek in Simona Žiberna, pomočnica vodje ekipe.

rebitno sodnikovo priznanje, da je res že utrujen od vsega, ne 
gane kaj dosti.

25. mesto naše tekmovalke na svetovnem prvenstvu, ki se ga 
je udeležilo skoraj 150 tekmovalcev z vsega sveta, a ga je us-
pešno končalo le 86, je zagotovo velik uspeh, ki si zasluži pri-
znanje za kakovostno opravljeno delo. Iskrene čestitke z željo, 
da tak uspeh še kdaj ponovita. Iskrene čestitke tudi ostalim 
štirim tekmovalcem. ・

Kulturno turistično društvo Pod krivo jelko Duplje

Fotografska razstava Čarobni gozd
Občinska uprava Občine Naklo

V četrtek, 22. septembra 2022, je bila v Galeriji Graščine Duplje 
odprta razstava fotografa domačina Viktorja Šmida, člana Fo-
tografskega društva Janeza Puharja iz Kranja. Razstava z nas-
lovom Čarobni gozd je organiziralo kulturno turistično društvo 
(KTD) Pod Krivo jelko Duplje. V uvodu k razstavi se je najprej 
predstavila mlada flavtistka Ula, nato pa je Viktorjeva hčerka 

dr. Mateja Šmid Hibar spregovorila nekaj besed o Udin borštu, 
ki ga je avtor upodobil v razstavljenih fotografijah.

Viktor Šmid se je rodil leta 1951 v Ljubljani, od leta 1975 pa z 
družino živi v Zgornjih Dupljah. Fotografija ga privlači že od 
otroških let, saj je sem že kot šolar razvijal fotografske filme 
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in na preprost način izdeloval fotografije. Po prihodu v Duplje 
se je vključil v takrat zelo uspešni Kino klub Duplje. Bil je celo 
ustanovni član. Po krajšem izletu med gibljive slike se je vrnil k 
fotografiji. Do pojava digitalnih fotoaparatov, katerih tehnika 
mu je kot informatiku pisana na kožo, je uporabljal dia filme. 
Ker se je Kino klub preoblikoval v Kulturno turistično društvo 
Pod Krivo jelko je tam filmsko-fotografska dejavnost zamrla. 
Zato je leta 2006 na povabilo Nika Sladiča postal član Foto-
grafskega društva Janez Puhar v Kranju. Za uspehe na številnih 
domačih in tujih natečajih (preko 300) je leta 2019 prejel foto-
grafski naziv Excellence FIAP (EFIAP). 

Pravi, da ga k fotografiranju nagovarja narava, zlasti drobni 
svet žuželk in cvetlic, pa tudi portretna in ulična fotografija. 
Pri fotografiranju čarobnega gozda je uporabil različne pomike 

aparata med posnetkom (gor, dol, levo, desno, zoom, dvojni 
posnetek). Mnenje o razstavljenih delih na razstavi je predsta-
vil član Fotografskega društva Janez Puhar Kranj, mojster foto-
grafije gospod Vasja Doberlet. 

Razstava je bila na ogled do 14. oktobra 2022. ・

KUD LIK Naklo

Cesarjov špancir v Naklem
Kulturno umetniško društvo LIK Naklo je na prvi dan letoš-
njega občinskega praznovanja pripravilo kulturno in turistično 
prireditev z naslovom Cesarjov špancir, ki je potekala v okviru 
zaščitene blagovne znamke Cesar in kranjska klobasa. 

Do sedaj je društvo ustvarilo že štiri kulturne dogodke – igra-
ne prizore na temo simpatične ljudske pripovedi o cesarjevi 
gostilniški dogodivščini v Naklem. Pomenili so pravo svežino 

dogajanja v Naklem in okolici, zato je bil obisk izredno velik. Z 
objavami v časopisih pa se je dodatno krepila prepoznavnost 
kraja v zvezi z omenjeno pripovedjo. 

Letošnja prireditev je zopet prinesla nekaj novega. Poleg vsako 
leto drugačnega igranega prizora smo letos dali poudarek ce-
sarjevemu sprehodu po središču Naklega. Včasih, ko so ljudje 
še imeli navado (in čas) iti na sprehod, so temu rekli špancir. 

Sprehajalci ob zaključku špancirja, zadaj zvonik naklanske 
cerkve. Foto: M. Ciglič.

Skupina in vodnik na špancirju - postanek pri spomeniku dr. 
Voglarju. Foto: M.Ciglič.
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Prireditev Cesarjov špancir na eni strani povezuje omenjeno 
ljudsko pripoved o cesarju, ki so mu v stari Marinškovi gostil-
ni (danes Gostišču Pr'Kovač, vredno cesarja) postregli domačo 
klobaso, na drugi strani pa turistično zanimivo pot po kulturni 
dediščini v središču kraja. V njem se poleg kulturnih zanimi-
vosti nahaja tudi naklanski gostilniški konec, kjer so zelo blizu 
skupaj nanizane kar štiri gostinske točke – kavarna, gostilnica, 
hotel in gostišče.

 Na imeniten špancir, ki ga je s svojo prisotnostjo počastil cesar 
Franc Jožef v spremstvu brkatega župana in lokalnega turistič-
nega vodnika, so bili vabljeni krajani in obiskovalci iz bližnjih 
krajev. Precej jih je prišlo oblečenih v starinska oblačila iz časov 
Avstro-Ogrskega cesarstva, kar je naredilo dogodek zanimiv in 
drugačen, saj smo bili doslej vajeni tako v Naklem kot drugod 
gledati le narodne noše. 

Povezanost kulture in turizma lahko Naklemu prinese več, zato 
vidimo smisel v tem, da Cesarjov špancir postane vsakoletna 
prireditev. To lahko vnese pomembno razlikovalno prednost v 
turistično podobo in ponudbo Naklega. 

 Cesarja je igral Janez Markič, župana Jože Valenčič in slikar-
ja Branko Škofic. Lokalni turistični vodnik Damijan Janežič je 
obis kovalcem predstavil kulturno dediščino kraja, za popestri-
tev je dodal nekaj zanimivih lokalnih zgodb, na primer o kra-
ljevi lipi pred cerkvijo, ki je kar dvakrat morala izgubiti vrh, ker 
je nekomu zakrivala pogled na cerkveno uro. 

 Pred odhodom na špancir je cesar obiskal slikarsko razsta-
vo Društva LIK Naklo v Pavlinovi galeriji Doma J. Filipiča. Po 
ogledu je sledil igrani prizor, v njem smo zaigrali tudi resnično 
anekdoto o srečanju resničnega cesarja Franca Jožefa in ne-
kega slikarja. Naš cesar pa je poudaril: »Lepo je, da ima tudi 
Naklo svojo galerijo, kjer razstavljajo dobri slikarji.« 

 Špancir smo zaključili v Gostišču Pr'Kovač, vredno cesarja, kjer 
sta goste pred vhodom pozdravila domača Katja in Andrej 
Marinšek. Sledila je pogostitev s kranjsko klobaso Arvaj, kaj-
zerico in pivom Laško. Izbrali smo najimenitneje starodobno 
oblečeno sprehajalko, ki jo je omenjeno Gostišče nagradilo s 
kosilom za dve osebi. Dogodek Cesarjov špancir je zagotovo 
vreden članka v Gorenjskem Glasu in sedaj v našem lokalnem 
časopisu.

Avtorica zamisli in scenarijev, režije in kostumografije za Cesar-
jov špancir, pa tudi dosedanjih skečev, je Alojzija Murn, predse-
dnica Kulturno umetniškega društva LIK Naklo. Društvo je ob tej 
priložnosti dalo natisniti zgibanko z naslovom Cesarjov špancir 
po Naklem, saj ima dogodek potencial, da se z ustrezno podpo-
ro razvija in postane privlačna vsakoletna prireditev in naklanska 
posebnost, ki bo privabljala ljudi tudi od drugod. ・

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
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Nove označbe kolesarskih povezav na  
Gorenjskem
prirejeno po prispevku Razvojne agencije Zgornje Gorenjske

Septembra je bila v vseh gorenjskih in še nekaterih drugih ob-
činah postavljena prometna signalizacija za kolesarje. Projekt 
Gorenjsko kolesarsko omrežje poleg Ministrstva RS za infra-
strukturo, Direkcije RS za infrastrukturo financiraa tudi naša 
občina, koordinacijo pa izvaja Razvojna agencija Zgornje Go-
renjske.

Na Gorenjskem si prizadevamo za celosten razvoj kolesarstva 
na regionalni ravni. Od leta 2016 aktivno deluje Svetovalni or-
gan gorenjske regije za razvoj kolesarstva (SORK). Eden naj-
pomembnejših rezultatov skupine SORK je vzpostavitev go-
renjskega kolesarskega omrežja. Gre za skrbno izdelan preplet 
640 kilometrov državnih in lokalnih kolesarskih povezav na 
Gorenjskem in v nekaterih sosednjih občinah. Pri določitvi so 
bili upoštevani mednarodni kriteriji prometne varnosti, atrak-
tivnost pokrajine in dosegljivosti gostinskih in servisnih stori-
tev, trase pa so bile potrjene s strani vseh 24 vključenih občin 
ter Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI). Glavni cilj projekta je 

na celotnem omrežju postaviti enotno prometno signalizacijo 
za kolesarje tako na državnem kot tudi lokalnem omrežju.

Gorenjska je prva regija v državi, ki se je vzpostavitve kolesar-
skega omrežja lotila sistematično, povezano ter enotno. Na-
men je tudi, da ne terenu označeno kolesarsko omrežje ustrez-
no promoviramo in predstavimo njegove potenciale tako za 
turizem kot za spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Več o projektu si lahko preberete na www.gko.si. ・

Sterilizirajte in kastrirajte
Petra Markič, mag. inž. zoot

Jesenski čas je ponovno prinesel val hormonov, ki v naših mač-
kah vzbudi nagonsko željo po razmnoževanju. Tako pride do 
napetih (in velikokrat glasnih) bojev za samice, med katerimi 
velikokrat pride do okužbe z dvema najpogostejšima bolezni-
ma prostoživečih in domačih mačk.

Mačji AIDS (FIV) in levkoza (FeLV) sta zelo kužni virusni obo-
lenji, ki predstavljata veliko nevarnost za mačke. Oba virusa 
spadata med Retroviruse.

Mačji AIDS oziroma FIV (mačji virus imunske pomanjkljivos-
ti) je soroden virusu HIV, ki povzroča AIDS pri ljudeh, vendar 
se FIV ne prenaša na ljudi. Simptomi, povezani z okužbo so 
nevrološke motnje (razna trzanja, krči, spremembe v obnaša-
nju…), vnetje ustne votline, izguba telesne teže, moteno de-
lovanje ledvic, rak ter znižano število krvnih celic in povečane 
žleze bezgavk. Žival ima lahko tudi vročino in druga vnetja, 
simptomi okužbe pa se pokažejo 4-6 tednov po okužbi z vi-
rusom FIV. Mačja levkoza (FeVL) pa se lahko izraža preko kro-
ničnega hujšanja, slabokrvnosti, neješčnosti, apatij, oteženega 

dihanja, povečanih bezgavkah, driske, zmanjšane odpornosti, 
vnetih dlesni, zadahu iz gobčka, neplodnosti samičk, abortusih 
in limfomih (raku), ki se lahko pojavlja na vseh organih. 

Virusa FIV in FeLV se najpogosteje pojavljata pri zunanjih ne-
kastriranih in nesteriliziranih mačkih. Okužba se prenaša z glo-
bokimi ugrizi - samice se najpogosteje okužijo med parjenjem, 
ko jih samec ugrizne, med samci pa v času gonitve oziroma 
parjenja, ko je pogostost pretepov za teritorij ali za samico ve-
liko večja. Možen je tudi prenos s semensko tekočino, redkeje 
pa pride do okužbe mladičev v maternici ali med sesanjem 
mleka. Verjetnost za takšno okužbo naj bi znašala nekje med 
20% in 30%. Levkoza pa se lahko poleg zgoraj naštetega pre-
naša tudi preko sline (medsebojno umivanje, deljenje posode 
za hrano in vodo).

Obolenja za virusom FIV se ne zdravi in je doživljenjsko, med-
tem ko se proti FeLV lahko mačke, starejše od 8 tednov cepi 
dvakrat v razmiku 3-4 tednov, nato pa cepljenje obnavljamo 
enkrat letno. 

okolje in prostor
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Mačke okužene s FIV in FeLV se pogosteje okužijo z drugimi vi-
rusi, bakterijami, glivami in paraziti. Te infekcije so lahko akut-
ne, kronične ali ponavljajoče. Virusni okužbi je nemogoče po-
trditi s kliničnim pregledom ali običajnim pregledom krvi, zato 
se v praksi običajno uporablja hitre teste za katere je potrebno 
le nekaj kapljic krvi. Rezultat se odčita po 10 minutah. Okužbi 
nista ozdravljivi, zato se zdravi zgolj simptome in sekundarne 
bakterijske infekcije.

Pri mački s kliničnimi znaki mačjega AIDSA in levkoze je pot-
rebna čimprejšnja diagnostika in pričetek terapije. Mačka oku-
žena s FIV in FeLV lahko živi še vrsto let kvalitetnega življenja 
in lahko dočaka normalno starost (ni potrebna evtanazija). Ob 
najmanjšem znaku bolezni pri okuženi mački se moramo ne-
mudoma obrniti na veterinarja. Za vse okužene živali se pri-
poroča preventivne veterinarske preglede na 6 do 12 mescev. 
Pomembna je preventiva parazitarnih obolenj z redno upora-
bo sredstev proti notranjim parazitom. 

Pri okuženih mačkah se priporoča visoko-beljakovinska dieta, 
najbolje je, če mačka uživa le briketirano hrano. Mokra hra-
na ni primerna, saj lahko povzroča stomatološke težave kot je 
vnetje dlesni in obolenje zob. Okuženi mački ne smemo dajati 
surove oziroma toplotno neobdelane hrane (meso, jajca, mle-
ko), saj so v surovi hrani prisotne bakterije in paraziti, ki lahko 
ogrozijo zdravje okužene živali.

Sobivanje okužene mačke z drugim mačkom ni problematič-
no, v kolikor je hierarhija med mačkoma že vzpostavljena (ne 
prihaja do bojev). Vendar pa je navadno zaželeno, da so mački 
okuženi z FIV in FeLV edini mački v gospodinjstvu. Pomembno 
je, da okužene mačke bivajo zgolj v zaprtih prostorih, saj s 
tem preprečimo oziroma zmanjšamo možnost za infekcije ter 
poškodbe, ki bi bile za mačko lahko usodne, prav tako pa s 
tem preprečimo prenos okužbe na druge mačke. Priporočljiva 
je tudi sterilizacija ali kastracija že okužene mačke (zmanjšan 
stres v času paritvenega obdobja, preprečitev pretepov z dru-
gimi mačkami). 

Da pa do okužbe mačk z FIV in FeLV sploh ne bi prišlo, pa je 
potrebno še enkrat izpostaviti potrebo po sterilizaciji in kastra-
ciji mačk pri šestih mesecih. V Sloveniji še vedno letno pogine 
premnogo okuženih mačk, ki jih lahko le z evtanazijo odrešimo 
bolečin in mučnega življenja, ki ga povzročita FIV in FeLV. ・

Goodyearovi zaposleni pomagali pri urejanju 
Vogvarjeve hiše v Dupljah 
Renata Košir

Zaposleni iz Goodyeara smo v okviru prostovoljskega progra-
ma Goodyear Boljša prihodnost že drugič pomagali prosto-
voljcem društva Pod krivo jelko. Letos smo urejali podstreho 
Vogvarjeve hiše in poleg nje zasadili zeliščni vrt. 

V podjetju Goodyear Slovenija se dobro zavedamo pomena 
ohranjanja kulturne dediščine, zato smo v letošnji družbeno 
odgovorni program Goodyear Boljša prihodnost, Navdihujo-

ča kultura vključili tudi prenovo Vogvarjeve hiše v Spodnjih 
Dupljah. 

Ekipa 11 Goodyearovih sodelavcev smo tako skupaj s člani 
Kulturno turističnega društva Pod krivo jelko v petek, 3. junija 
2022, izvedli uspešno prostovoljsko akcijo. S skupnimi močmi 
so izolirali podstreho Vogvarjeve hiše ter poskrbeli za elek-
trično napeljavo in osvetljavo. Na podstrehi bo sedaj društvo 

okolje in prostorokolje in prostor
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Prostovoljci podjetja Goodyear in društva Krive jelka smo 
imeli res nepozaben danSamo dobro vodenje obrodi dobre sadove.

Varstvo okolja in naše navade

Vsak korak šteje
Renata Košir

Dragi občani in občanke, konec je vročega sušnega poletja in 
začela se je jesen, ki nam prinaša veliko sadov, ki jih bomo 
skrbno pobrali in shranili za zimske dni. 

Narava nam je letos pokazala, da je močnejša od nas in da jo 
bomo morali bolj spoštovati. Poleti sem se večkrat spomnila 
na mojo staro mamo, ki je vedno pomivala posodo z majhno 
količino vode, večkrat nesla vodo ven pod mrgolano. Kot otro-
ku se mi je to zdelo čisto normalno, ko sem odrasla in je bilo 
vode iz pipe vedno dovolj, mi niti na misel ni prišlo, da bi čisto 
vodo od pranja solate nesla ven in jo zlila k najbližjemu dre-
vesu. Toda letos me je narava sama spomnila, da vode lahko 
začne primankovati tudi pri nas in sem tudi sama zalivala mla-
do drevo z odpadno vodo. Drevesce je kljub suši obrodilo zelo 
lepa jabolka. 

Kljub suši se mi zdi, da se še vedno ne zavedam, kako ranljivi 
smo in kako bi lahko s samo malo bolj skrbnim ravnanjem po-
rabila manj pitne vode. Imam zelo neekološko navado, da krpo 
po brisanja prahu spiram pod tekočo vodo. Lepše se spere, to 
je res, ampak porabim tudi več vode. Ta majhen drobec mo-
ram spremeniti v mojih navadah: za vse, kar lahko, uporabljati 
posodo z vodo in ne tekoče vode. Majhen korak, toda, če nas 
bo več, bodo spremembe pri manjšem obremenjevanju okolja 
hitro vidne. 

Želim vam lepe jesenske dni in vas prosim, da mi daste kakšen 
namig, kako lahko izboljšam svoj odnos do okolja in ga delim 
z vami. ・

lahko organiziralo različna predavanja in kulturne dogodke. 
Očistili smo tudi ostale notranje prostore in rekvizite stalne 
razstave ter ob hiši zasadili nov vrt, na katerem sedaj rastejo 
zelišča za pripravo domačega čaja. 

V sklopu prostovoljskega programa, ki prispeva k boljši prihod-

nosti v lokalnih skupnostih, smo Goodyearovci pomagali še 
številnim organizacijam po Gorenjski in Osrednji Sloveniji. 

Upam, da se naslednje leto zopet lotimo novega projekta, ki 
nam bo pripomogel k lepšemu bivanju v našem kraju in ohra-
njanju naše identitete. ・

okolje in prostorokolje in prostor
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Vrelci življenja, mir in vino
Damijan Janežič, foto: Damijan Janežič

Letos sem peto leto zapored del letnega dopusta preživel na 
kolesu. Odpravil sem se v severovzhodni del Slovenskih goric 
in okolico Radgone. Podnevi sem kolesaril po Ščavniški dolini, 
vaseh, trgih in mestih Stavešinci, Ivanjševci, Očeslavci, Kunovi, 
Negovi, Sveti Trojici, Lenartu, Voličini, Hrastovcu, Gornji Rad-
goni, Cmureku, Apaški dolini in Murski kolesarski poti. Preno-
čeval sem na turistični kmetiji v Gornjih Ivancih. 

Značilnosti tega dela Slovenije so mir, razen ob glavnih cestnih 
povezavah in v podjetniških conah, trta, vino in naravni slatin-
ski izviri in mofete – oddušniki ogljikovega dioksida, ostanki 
nekdanjega vulkana. 

Vroče in suho poletje se je z velikim šmarnom poslovilo. Vreme 
se ni več ustalilo. Izbiral sem dneve in se z malo sreče odločil 
za sredino dopusta; soboto, nedeljo in ponedeljek. Prva dva 
dneva sta bila po večini suha in z ravno pravšnjo temperaturo 
za kolesarjenje, ponedeljek se je držal bolj kislo in me vzpod-
budil obiskati Banovce, kjer sem užival v plavanju in gibanju 
celega telesa. 

Mogočna božjepotna cerkev sv. Trojice, po kateri je kraj 
dobil ime, je naredila name, najbrž pa naredi tudi na večino 
drugih obiskovalcev, veličasten vtis. Foto Damijan Janežič.

Iz Negove sem se odpeljal proti Sveti Trojici in Trojiškemu je-
zeru. Trg Sveta Trojica stoji v mirnem delu Slovenskih goric ob 
srednje velikem umetnem jezeru. V gručastem naselju stojita 
frančiškanski samostan in velika božjepotna cerkev sv. Trojice s 
sedmimi oltarji. Slednjo sem si tudi ogledal. Tu sem srečal ko-
lesarja, ki sta med pogovorom povedala, da sta iz Radovljice, 
torej tudi Gorenjca.

Lenart v Slovenskih goricah, pred dvema letoma povišan v 
mesto, je dobil ime po župnijskem patronu sv. Lenartu, ki do-
muje v lepo obnovljeni cerkvi. Skozi mesto so se na sejem Agra 
2022 v Gornjo Radgono vile kolone avtomobilov. Ogledal sem 
si stari del mesta in odkolesaril proti vasi Voličina, ki je tipično 
vaško naselje. V osnovi je raztresena vas s starim gručastim 
jedrom okoli župnijske cerkve sv. Ruperta. Obdajajo jo polja, 
južno od vasi pa vzpetina na kateri leži vas Zavrh s Stupičevo 
vilo ob kateri so vaščani pred skoraj šestdesetimi leti postavi-
li sedemnajst metrov visok po Rudolfu Maistru poimenovan 
stolp. Z njega je čudovit razgled proti Pohorju, Sveti Trojici in 
Radgoni.

Drugi dan kolesarjenja me je pot vodila čez Janžev vrh, porasel 
z vinsko trto, v Gornjo in avstrijsko Radgono, in nato po Murski 
kolesarski poti proti Cmureku. Pot, ki na avstrijski strani vijuga 
med polji in vasmi, poteka po ravnini in je lepo urejena. Na  
poljih prevladujejo trava, koruza, buče in bob. Ob poti sem 
videl tudi starejšo, zapuščeno hišo, a njena okolica je bila ure-
jena. Opuščene peskokope je zalila voda, podjetni domačini pa 
so ob njih uredili okolico. Tržijo jih za športni ribolov, kampira-
nje in druge turistične namene.

Pri Cmureku sem po prečkanju Mure prikolesaril v Apaško do-
lino. Ravnino posejano z vasmi in polji, na katerih prevladujejo 
koruza, pšenica in trava, na severu obdaja reka Mura na za-
hodu in jugu pa gričevnati svet Slovenskih goric. Pred drugo 
svetovno vojno so tu v večini živeli Nemci. Po vojni jih je nova 
jugoslovanska oblast izgnala v Avstrijo. Na njihove domačije 
pa naselila ljudi iz vse Slovenije. 

Vas Negova stoji v zavetju velikega gradu in romarske 
cerkve Marijinega rojstva, na obrobju Slovenskih goric. Foto 
Damijan Janežič.

Ko sem sobotno jutro na dvorišču turistične kmetije parkiral 
avtomobil sem takoj sedel na kolo. Po manj prometni cesti sem 
se odpeljal proti Negovi, rojstnem kraju znamenitega predsed-
niškega kandidata Ivana Krambergerja, katerega doprsni kip 
od letošnjega leta, stoji v Aleji velikanov v Radgoni. Prav le-
tos je namreč minilo trideset let od njegove nasilne smrti. V 
vasi sta še Mariji posvečena župnijska in romarska cerkev in 
Negovski grad, ki je stal že vsaj leta 1100. Novejši del stavbe 
s pristavo je lepo obnovljen. Manjši in starejši del na obno-
vo države še čaka. Danes si v gradu lahko ogledamo razstavo 
o preteklosti Negove, sobo posvečeno domačinoma, dob-
rotniku, inovatorju in politiku Ivanu Krambergerju in psiho-
logu, akademiku, dr. Antonu Trstenjaku, zeliščarsko razstavo, 
razstavo in film Dihanje zemlje – mofete in slatinski vrelci ter  
FIAP-ovo razstavišče Fotograd Negova, ki je letošnje poletje 
gostil razstavo Portretov živali Barbare Jenkins ter Minljivost 
trenutka Milana Velkyja. Tujim in domačim fotografskim odlič-
nikom se s stalno razstavo Ljudje na gradu Negova pridružuje 
legenda slovenske fotografije Stojan Kerbler.

zgodbe občank in občanov
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Reko Muro prečka most prijateljstva med sosednjima drža-
vama, Gornjo in avstrijsko Radgono. Foto Damijan Janežič. 

Večji del Radgone (Bad Radkersburg), kjer je okrog leta 1685 
služboval Naklanec, zdravnik, dr. Gregor Voglar, je danes v Re-
publiki Avstriji, manjši z grajskim gričem pa v Republiki Slo-
veniji. Grad so v Radgoni postavili že v 12. stoletju. Mesto je 
nekoč prek reke Mure povezoval lesen most. Danes slovenski 
in avstrijski del Radgone povezuje sodobno urejen most prija-
teljstva med sosednjima državama. Čezenj potekajo pasovi za 
avtomobile, kolesarje in pešce, sredi mostu je postavljena klop 
prijateljstva. V ograjo so vdelane ploščice, ki se v vetru premi-
kajo in dajejo mostu videz valovanja reke pod njim. 

Ker je bil v času mojega kolesarjenja ravno sejem Agra 2022, 
že šestdeseti po vrsti, je bila večina kulturnih ustanov zaprtih. 
Ogledal sem si staro mestno jedro, Alejo velikih, v kateri danes 
stoji enajst doprsnih spomenikov pomembnih Radgončanov 
in okoličanov, muzej Špital, Dom penine, radgonski grad in 
kužno znamenje. 

V Slovenskih goricah in v okolici Radgone, mestu sejmov in 
penine, pridelujejo avtohtono vinsko sorto ranino, janževec, 
ki ga sestavlja več vrst grozdja, traminec, sivi pino, souvignon 
... Ja, seveda sem nekatere med njimi poizkusil. Tretji dan pa 
po uživanju v Banovcih obiskal še eno najboljših slovenskih 

slaščičarn Flo Cukeraj v Ljutomeru, kjer sem si privoščil pravo 
prleško gibanico in kozarec dobrega slovenjegoriškega vina. 

Ko se je dan začel prevešati v večer sem se od Slovenskih goric 
poslovil in se odpeljal proti domu. ・

Slovenske gorice so gričevnat svet s polji in vinogradi. Foto 
Damijan Janežič.

Grad Radgona se razgleduje po mestu in okolici. Foto Da-
mijan Janežič.

Mlade zdravnice na pomoč v Zambijo
Nika Jaki

Mlade zdravnice oziroma skoraj zdravnice se aprila 2023 za 
tri mesece odpravjamo v Zambijo. Zdravnica Darja Novakovič 
in absolventke splošne medicine Nika Jaki, Petra Piber, Kata-
rina Černač in Sara Mesesnel se pod okriljem UL Medicinske 
fakultete in Sekcije za tropsko in potovalno medicino odprav-
ljamo na humanitarno-medicinsko odpravo. V vasi Nangoma 
v Zambiji želimo zagotoviti dostop do zdravstvene pomoči, saj 
je le-ta tam izredno omejena.

V Misijonarski bolnišnici v Nangomi bomo prebivalcem, ki ni-
majo dostopa oziroma finančnih sredstev za zdravniško oskr-
bo, nudile medicinsko pomoč in sodelovale pri preprečevanju 
širjenja nalezljivih bolezni, osveščanju in zdravstveni vzgoji. 
Svoje delo bomo seveda opravljale prostovoljno. 

Slika3: Misijonarska bolnišnica v Nangomi, Zambija; Odprava 
Zambija 2019

zgodbe občank in občanov
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Delo na takšnih odpravah največkrat poteka v izrednih življenj-
skih razmerah. S kar dvajsetletno zgodovino odprav lahko 
Sekcija za tropsko in potovalno medicino našteje kar nekaj 
des tinacij, kjer so odprave že potekale. Mednje spadajo Mada-
gaskar, Malavi, Kenija, Zambija, Uganda in Papua Nova Gvineja. 
Takšna dobrodelna dejavnost študentov in mladih zdravnikov 
ni pomembna le s humanitarnega vidika pomoči najrevnejšim, 
ampak je tudi neprecenljiv vir znanja in izkušenj, s katerimi se 
bogati slovensko znanje tropske in potovalne medicine. 

Ker je uspešna izpeljava takšnih projektov povezana z velikimi 
finančnimi stroški, ki jih člani odprav nosijo sami, vas članice 
tokratne odprve v Zambijo prosimo, da nam pri tem poma-
gate. 

Z nakazilom sredstev na Medicinsko fakulteto Univerze v Lju-
bljani je zagotavljeno, da bo zbran denar porabljen izključno 
za namene humanitarno-medicinske odprave in v dobro bol-
nikov. Za vsakršno pomoč, se vam iskreno zahvaljujemo in vas 
hkrati vabimo, da nam sledite na socialnih omrežjih. ・

Mladim zdravnicam lahko pomagate z donacijo

Članice Humanitarno-medicinske odprave Zambija 2023 

Bivalni prostori za nosečnice, ki čakajo na porod; Odprava 
Zambija 2019

1000 zmag prof. Staneta Košnika
Sanda Šifkovič, foto: družinski arhiv

Stane Košnik, občan naše občine, je pred kratkim zabeležil 
1000. pohod na Jošt – pri devetdesetih! Tisti, ki se tudi sami 
kdaj odpravite na ta hrib v sosednji kranjski občini, ste verjetno 
že kdaj opazili njega ali vsaj njegovo klopco. Športnik po srcu 
pravi, da mu vsak vzpon predstavlja zmago in dokaz, da je še 
živ.

Družina Košnik se je v Naklo priselila leta 1969. Stane je po 
poklicu profesor zemljepisa in zgodovine. Štiri leta je učil na 
Osnovni šoli v Predosljah, štiri na Osnovni šoli Simona Jenka, 
kar 32 let pa na Srednji šoli Iskra v Kranju. Večino učencev in 
dijakov še sedaj pozna, ve celo, kje je kdo sedel. Tudi učenci 
in dijaki ga še vedno poznajo, redkokdaj gre kam, kjer ne bi 

zgodbe občank in občanov
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Stane Košnik in najemnik Jošta Matjaž Sedej.Na njegovi klopci pod Joštom

srečal katerega od svojih nekdanjih učencev ali dijakov. Skupaj 
se spomnijo marikatere anekdote izza šolskih klopi. 

Njegova strast do hribov in gora ni omejena le na Jošt, saj je 
v devetih desetletjih svojega življenja obiskal marsikater drug 
slovenski vrh, med drugim se je 19-krat podal tudi na Triglav. 
V hribe je začel hoditi okoli leta 1970. Takrat je tudi začel z 
zbiranjem žigov v planinske knjižice. Skupno jih je napolnil de-
set. Že njegov oče je rad hodil v hribe, nato so vrhove osvajali 
skupaj z ženo Štefi, hčerko Sando in sinom Samotom, tradicijo 
pa nadaljujejo tudi danes s tremi vnuki in vnukinjo. Pravzaprav 
je prvo pobudo za pohodništvo dala njegova žena Štefi. Skupaj 
sta največkrat obiskala Veliko Poljano, Kriško goro, poleti pa 
Julijce. 

Na sliki z vnukom Janezom

Profesor Stane na Jošt hodi v zadnjih letih. Pravi, da zato, ker je 
najbližje domu, glede na njegovo dolgoletno pohodništvo pa 
mu vzpon ne predstavlja preveč hoje. Do vrha hodi približno 
40 minut, pri čemer mu je še vedno pomembna vsaka minuta; 
vse vzpone si točno beleži. Vedno zapiše tudi temperaturo zra-
ka pri koči. Pot prične v Pševem, pri kamnolomu oziroma pru-
gu po domače, največkrat v nedeljo, če je le vreme primerno. 

Stane Košnik je že celo življenje športno aktiven. Četudi je slad-
kosned, ohranja fizično pripravljenost že od nekdaj. V mladosti 
je plaval in treniral vaterpolo. Še vedno se rad potrjuje, kot vsi 
športniki. Pravi, da mu vsak vzpon predstavlja zmago in dokaz, 
da je še živ. Ko pride domov, je namreč zadovoljen, da je ne-
kaj naredil zase in za svoje zdravje. Sedaj je na pohodih druž-
be oziroma pohodniških prijateljev malo, saj njegovi vrstniki 
ne hodijo več v hribe. Druženje je tako prihranjeno za izlete z 
društ vom upokojencev ali geografskim društvom. Rad pa re-
šuje tudi križanke in prebira latinske reke.

Sledi načelu Mens sano in corpore sano (zdrav duh v zdravem 
telesu), ki mu v zadnjih letih pomaga ohranjati moč pri skrbi za 
bolno ženo. Vsem priporoča, da so čimbolj aktivni celo življe-
nje, ne glede na leta in obliko gibanja. Sam gre danes celo raje 
v breg, saj po ravnem težko hodi. 

Aprila je praznoval 90 let, s svojo zgodbo pa je zagotovo lahko 
navdih vsem nam, da življenje preživljamo aktivno in z navdu-
šenjem nad vsemi lepotami, ki nam jih ta svet ponuja, ne glede 
na leta. Profesor Košnik, čestitke ob doseženih uspehih in hva-
la za dokaz, da zmoremo, če se le tako odločimo. ・

Z ženo Štefi na praznovanju njegove 90-letnice

zgodbe občank in občanov



PRVA MOBILNOST V OKVIRU PROJEKTA  
»SOCIAL INCLUSION  THROUGH ENVIRONMENT« V NORDHORNU

V Sloveniji imamo star pregovor, da gre »v tretje rado«. 
Mi pa smo potrebovali kar šest poskusov (kriva je bila 
seveda pandemija covida-19), a na koncu nam je us-
pelo. 

Med 8. in 14. majem 2022 je osem učencev naše šole 
z dvema mentoricama obiskalo Nordhorn v 
severni Nemčiji. Tam je potekalo prvo srečanje 
4 držav (Nemčija, Francija, Slovenija in Danska), 
4 šol (od naše osnovne do poklicne in gimna-
zije) in 4 ekip učencev, dijakov in mentorjev.

Gostitelji so pripravili bogat in zelo informa-
tiven program. V celem tednu smo dobro 
spoznali mesto Nordhorn (Severni rog), bližnjo 
okolico (Severno nemško nižavje), rečne kan-
ale, zbiralnico in sortirnico različnih odpadkov 
ter predelovalnico odpadnih materialov. Vse to 
je naredilo na vse udeležence velik vtis. Obiskali 
smo tudi ogromno solarno elektrarno, videli 
smo notranjost vetrnice in spoznali delovanje 
elektrarne na biomaso. 

Učenci so bivali pri svojih nemških gostiteljih in bili 
deležni izjemnega gostoljubja. Tako so 
spoznali tudi različne kulture, saj so bili 
mnogi mladi otroci priseljencev, ki so 
prišli v Nemčijo z željo po boljšem 
življenju. Na skupnih druženjih 
smo tako spoznali tudi raznovrst-
no hrano – nemško, grško, iran-
sko, sirsko, iraško, rusko … Mi pa 
smo prinesli potico in domače 
piškote, domačo salamo ter zase-
ko. In zapeli smo slovensko pesem!

Na organiziranih aktivnostih so bili vsi udeleženci 
pomešani med seboj in pogovorni jezik je bila 
angleščina. Zelo smo bili ponosni, ker so naši 
učenci kljub mladosti enakovredno sodelovali v 
pogovorih.

Poudariti moramo še to, da je bil za logotip pro-
jekta izbran prav naš logotip.

Na poti nazaj smo zavili še na Nizozemsko in 
obiskali umetniški kraj Ootmarsum; videli smo 
značilno nizko nizozemsko pokrajino in slovite 
mline na veter. Pot je bila zelo dolga (1100 km od 
Nakla do Nordhorna), zato smo nazaj grede pres-
pali v Münchnu, ogledali smo si mesto in Nemški 
tehnični muzej. Spoznali smo tudi bivanje v mla-
dinskem hostlu (Euro youth hostel München).

Vsekakor smo preživeli izjemen teden. Oktobra 
se vsa ekipa seli v Francijo, decembra na Dansko, 
marca 2023 pa bomo gostitelji mi.

In zelo se bomo potrudili!

Ula Julija Leskošek:
Bila sem na izmenjavi v Nemčiji. Prvi večer 

smo šli v zabaviščni park, kjer mi je bilo 
zelo všeč. Vsi dnevi so bili zanimivi. 

Všeč mi je bil tudi ogled Münchna.

Julija Jošt
Cel teden smo preživeli v Nemčiji 
in si ogledali ekološki center, se 
naučili nekaj osnov tujih jezikov 
ter spoznali veliko prijetnih 

novih ljudi. Družina, pri kateri sem 
preživela nekaj dni, me je čudovito 

Izjave učencev:
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namesto sveče kamenček

Učenci in učitelji Osnovne 
šole Naklo v okviru projekta 
Erasmus, pri katerem sodelu-
jemo partnerske šole iz Danske, Francije, Nemčije in Slovenije, 
razmišlja o trajnostnih rešitvah za ohranjanje našega planeta.

Tri šolska leta izvajamo delavnice in razmišljamo, kako bi lahko 
skupaj ohranili naš planet zelen. 

V lanskem letu smo v okviru tehniškega dne risali na kamenčke, 
ki so jih učenci položili na grobove ob 1. novembru. S tem smo 
zmanjšali uporabo plastike. Idejo tokrat predstavljamo tudi 
vam, bralcem Glasa Občine Naklo, in si želimo, da bi letos v 
Naklem na grobovih videli veliko izvirno pobarvanih kamnov 
namesto sveč. 

1. Ob Savi naberite ploščate kamne 
in jih dobro umijte.

2. Nato kamen poslikajte z 
akrilnimi barvami, ki kljubu-
jejo vodi. Če nimate akrilnih 
barv, lahko rišete z barvicami 
in alkoholnim flomas-
trom, a jih morate po 
risanju zaščititi pred vlago. 
Premažite jih s prozornim 
lakom za les, nohte ali z 
akrilnim sprejem. 

Postopek izdelave Kakšne motive  
lahko izberete? 
Pokukajte na  
fotografije kamenčkov 

učencev  
6. razredov.

Pripravila: Petra 
Korenjak Marčun

sprejela, mi pokazala svoje navade in nekaj lepih 
delov mesta.

Neža Jelenc
Teden v Nemčiji se mi je zdel zanimiv in zabaven. Iz-
vedeli in videli smo veliko novih stvari. Družina me je 
lepo sprejela. Zanimivo je bilo to, koliko ljudi iz drugih 
držav živi v Nemčiji. V tem projektu smo spoznali 
veliko novih ljudi in se z njimi spoprijateljili.

Matija Šavs
V Nemčiji mi je bilo zelo všeč; predvsem program in 
tudi Nemci so bili zelo prijazni.

Klara Česen
Bilo mi je zelo všeč, ker smo si lahko ogledali, kako 
poteka pouk na tujih šolah. Družina me je prijazno 
sprejela in komaj čakam, da bom tudi jaz gostila ne-
koga, saj sva se z mojo gostiteljico zelo povezali.

Urša Jelenc
Teden v Nemčiji mi je bil všeč. Zanimive so bile de-

lavnice z jeziki. Družina je bila zelo gostoljubna in zelo 
težko se je bilo posloviti od njih. Seveda bi šla še kam 
na izmenjavo. Spoznala sem tudi prijatelje iz Francije, 
ne samo iz Nemčije.

Kaja Sušnik
Meni je bil zelo všeč obisk v ekocentru, kjer smo si ogle-
dali vetrnice za elektriko, in to celo od znotraj. Družina 
je bila super, hrana tudi.

Mark Oblak
V Nordhornu mi je bila najbolj všeč velika šola z 
odlično opremo. Družina me je zelo lepo sprejela in cel 
teden sem dobro jedel.
Ko smo šli pogledat ekološki center, sem se zavedel, 
koliko slabega naredimo ljudje naravi.

Mentorici Katja in Daša sva zelo ponosni na naše 
osmošolce, ker so se na prvi izmenjavi (mobilnosti) 
izvrstno izkazali.

Zapisala Daša GM

Izjave učencev:

Osnovna šola Naklo

članek naklanec Daša.indd   3 22. 09. 2022   22:31:03
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šole in vrtci

Prvi šolski dan
Občinska uprava Občine Naklo

Tudi letos je 1. septembra potekal slovesen sprejem učenk in 
učencev v prvi razred. Dogodek se je po dveh letih ponovno 
odvil v telovadnici centralne osnovne šole. Otroci in starši so 
najprej prisluhnili nagovoru ravnatelja Milana Bohinca, z nekaj 
besedami je sledil nagovor župana Ivana Megliča, pozdrave pa 
je zaključil namestnik direktorja Direktorata za osnovno šolo 
dr. Boris Črnilec, ki je bil med drugim tudi prvi ravnatelj naklan-
ske osnovne šole. 

V prvi razred smo pospremili 59 otrok, od tega 41 v centralno 
šolo, po devet pa v podružnični šoli Podbrezje in Duplje. Župan 
je v nagovoru pozdravil vse nove učenke in učence, njihove 
starše in seveda vse učiteljice in učitelje, ki so po nagovorih 
in prikupni lutkovni predstavi otroke odpeljali v razrede. Žu-
pan jim je zaželel obilo veselja do novih znanj in veliko novih 
prijateljev ter da bi se v naslednjih devetih letih v naši šoli kar 

najbolje počutili, seveda pa zopet ne tako zelo, da bi drgnjenje 
šolskih klopi še za kakšno leto podaljšali. 

Prav tako je sprejem ob prvem šolskem dnevu potekal tudi 
v Waldorfski osnovni šoli, ki že kar nekaj let domuje v stav-
bi nekdanjega vrtca v Naklem. V to šolo se vpisujejo otroci iz 
vse Gorenjske in tudi po tem naša občina postaja prepoznav-
na. V vseh devetih razredih šolo obiskuje že blizu 190 učenk 
in učencev. V prvi razred te šole pa bo letos hodilo 17 učenk 
in učencev. Tudi na tem sprejemu je poleg ravnateljice nekaj 
pozdravnih besed zbranim namenil naš župan. 

Na obeh sprejemih je program zaključil občinski policist Ro-
man Andoljšek, ki je predvsem staršem namenil nekaj uporab-
nih navodil za varno prihajanje v ter odhajanje iz šole.

Prvošolke in prvošolci, srečno in varno! ・
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šole in vrtci

OŠ Naklo

Ureditev dveh novih učilnic na OŠ Naklo
Občinska uprava Občine Naklo

Osnovna šola Naklo je bogatejša za dve novi učilnici. Med poletnimi počitnicami je Občina Naklo izkoristila za pripravo na novo 
šolsko leto, saj smo uredili mansardo osnovne šole na območju učilnic nižje stopnje. Učence in učitelje je namreč že nekaj časa 
pestilo pomanjkanje prostora predvsem za izvajanje individualne učne pomoči. Izbrani izvajalec Hudelja d.o.o. je že prvi dan 
počitnic odgovorno pristopil k delu in učilnici sta bili nared do prvega šolskega dne, ko bosta hitro v uporabi. ・

BC Naklo

S pravo delovno vnemo smo okrasili  
Blejski grad
dijaki in dijakinje 3E, 4. ČDFD in 5. ČDFD razreda z mentorico Sonjo Jerič Štefe

V mesecu marcu smo dobili povabilo Zavoda za kulturo Bled 
da cvetlično dekoriramo Blejski grad. Ker gre za res eminenten 
prostor smo se vabilu z veseljem odzvali. V šolskih delavnicah 
smo zasnovali ideje in naredili konstrukcijske podlage iz narav-
nih rastlinskih materialov. Sledili smo trajnostnemu vidiku, zato 
smo uporabili naravne rastlinske materiale, katerim smo dodali 
še cvetje, ki je obstalo ves čas razstave. Cvetlični izdelki so krasili 

1000-letne grajske zidove in terase do v mesecu maju. Za nas 
dijake je bila to nepozabna in unikatna izkušnja, saj smo imeli 
nekateri prvič možnost obiskati Blejski grad, s katerega je ču-
dovit razgled na jezero, otok in okolico. Dan smo odlično in 
kreativno preživeli. Po dolgem času smo bili sproščeno skupaj 
kot razred in si tako izmenjali nekaj medosebnih izkušenj. ・

POPRAVEK: 
V majski številki Glasa občine Naklo je bilo na 40. strani pod naslovom prispevka dijakov Biotehniškega centra zapisano na-
pačno besedilo. Prilagojen članek objavljamo ponovno in se avtorjem prispevka za nastalo napako opravičujemo.
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Waldorfska šola

S sončnico v prvi šolski dan
Bojana Goltez Košir

Prvega septembra so šolske klopi zopet zasedli učenci. Tisti v 
devetem razredu zadnjič v devetletnem šolanju, pred prvošolci 
pa je še dolga pot. Na Waldorfski šoli so prvošolce pričakali 
devetošolci, jih prijazno prijeli za roke in odpeljali na slavnostni 
sprejem. Učiteljica jim je v nagovoru povedala, da se bodo v 
šoli naučili brati, pisati in računati, pri tem pa jim bodo po-

magali radovedni škratje. Besede spodbude sta jim namenila 
tudi ravnateljica šole Branka Strmole Ukmar ter župan Občine  
Naklo Ivan Meglič. Učenci so prvošolcem še zapeli in jim razde-
lili sončnice, potem pa so v spremstvu učiteljice odšli na prvo 
šolsko uro. Želimo jim, da bo njihova šolska pot sončna. ・

Vrtec Naklo

Prvič v vrtec
mag. Gabrijela Masten, pomočnica ravnatelja

„Dobri starši dajo svojim otrokom korenine in krila. Korenine 
zato, da vedo, kje je njihov dom in krila, da lahko odletijo in 
vadijo, kar so jih starši naučili.“ (Jonas Salk)

Čeprav vrtec med poletnimi počitnicami ne zapre svojih vrat, 
je začetek novega šolskega leta tudi za naše najmlajše velik 
dogodek. To je začetek novih dogodivščin, veselja, smeha in 
tudi kakšne solze. September v vrtcih imenujemo tudi uvajalni 
mesec, ker se otroci, starši in zaposleni privajamo na novosti 
in spremembe. Za otroke in starše je vstop v vrtec velik in po-
memben korak, ki zaznamuje celo družino. Da bi bil prehod 
od družine v vrtec čim manj stresen, smo za starše otrok no-
vincev imeli v vrtcu junija informativni sestanek s predavanjem 
o postopnem uvajanju otroka v vrtec. Starši so imeli možnost 
ogleda vrtčevskih prostorov in igralnic ter dobiti odgovore na 
vprašanja, ki so se jim zastavljala. V avgustu so sledili individu-
alni razgovori staršev z otrokovo vzgojiteljico, kjer so se lahko 
pogovorili o otrokovih posebnostih, o načinu uvajanja ipd. Ko-
nec avgusta pa smo pripravili za otroke, ki so septembra prvič 
prišli v vrtec, in njihove starše tudi dobrodošlico. Starši so z 
otrokom lahko dobro pogledali igralnice in dejavnosti v njih 
ter začutili utrip vrtca in se spoznali z otrokovo vzgojiteljico.

Vrata vrtca Mlinček v Naklem in vrtca Jelka v Dupljah so se od-
prla 280 otrokom, od tega 63 otrokom, ki so s 1. septembrom 
2022 v vrtec vstopili prvič. Podobno kot lani imamo tudi letos 

oblikovanih 16 oddelkov: 12 v Mlinčku in 4 v Jelki. Trenutno 
imamo še nekaj prostih mest in oktobra bomo sprejeli otroke s 
čakalnega seznama, ki bodo dopolnili starost 11 mesecev, kar 
je pogoj za vključitev otroka v javni vrtec. V vrtec sprejemamo 
otroke, ki dopolnijo ustrezno starost, tudi med letom, če ima-
mo seveda prosta mesta. V kolikor starši v tem šolskem letu 
ne dobijo prostega mesta, je potrebno ponovno oddati vlogo 
za vpis otroka za naslednje šolsko leto. Razpis za vpis v vrtec 
(za sprejem s 1. septembrom 2023) bo predvidoma objavljen v 
začetku marca 2023.

V vrtcu imamo izkušnje, da se starši nemalokrat bolj »bojijo« 
vrtca, kot pa otroci. Pomembno je, da se starši pri odločitvi za 
vpis otroka v vrtec sami prepričajo v to, da je vrtec za otroka 
in družino pravilna odločitev. Pomembno je tudi, da se starši 
dobro počutijo, ko svojega otroka zaupajo novim ljudem. Za-
upanje staršev v vrtec in naše delo se prenaša tudi na otroka. 
Vsak otrok različno doživlja prehod iz družine v vrtec. Koliko 
časa bo otrok potreboval za uvajanje v vrtec, je odvisno od 
stopnje njegovega razvoja, njegovih izkušenj in našega rav-
nanja. Če ima otrok večje težave pri prilagajanju ali odhod ot-
roka v vrtec staršem povzroča skrbi, v vrtcu svetujemo, da se 
starši pogovorijo z vzgojiteljico/vzgojiteljem ali vodjo oziroma 
svetovalno delavko vrtca. Običajno začetne težave ob uvajanju 
otroka kmalu minejo in odhod v vrtec ni več vsakodnevno po-
gajanje, temveč postane želja po doživljanju nečesa novega. ・

šole in vrtci
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OŠ Naklo

Čarobni klobuki drugošolcev 
posredovala Nataša Zaletelj

LUKOV KLOBUK
Imam klobuk. Je edini v Naklem. Vse lahko delam z njim. 
Skrit je v veliki vreči za bombone. Ko sem na tekmi, mi 
klobuk pomaga žogo zabiti v gol. Prinaša mi tudi srečo. Ta 
klobuk mi je podarila neka starka pri Merkatorju.

Luka Uranič, 2. b

ELIZABETIN KLOBUK
Imam rumen klobuk, ki je čaroben. Ko gremo na morje, 
si ga poveznem na glavo. Ko pa pridem nazaj domov, 
plosknem in se sam pospravi nazaj na podstrešje. Tam me 
počaka do naslednjega čarobnega potovanja na morje, ki 
bo zelo zabavno.

Elizabeta Savernik, 2. b

ANDRAŽEV KLOBUK
Moj klobuk je poseben, ker se lahko spremenim v katero-
koli stvar ali v živo bitje. Skritega imam pod posteljo. 

Andraž Rožman, 2. b

AJDIN KLOBUK
Ko ga dam na glavo, so vsi vame. In lahko si izberem fan-
ta. Potem mami in oči in babi in dedi vsi mislijo, da imam 
fanta. Ga pa sploh nimam.

Ajda Jereb, 2. b

NEJČEVA KAPA
Moja kapa mi pomaga pri igranju iger. Skrita je v ženskem 
WC – ju. Ko začnem z igro, takoj zmagam. Je dragocena. 
Podarila mi jo je babi. 

Nejc Kožuh, 2. b

JERNEJEV KLOBUK
Moj klobuk je čudežen, ker je neviden. Mami in ati sedaj 
nikoli nimata daljinca. In nikoli me nihče ne najde. In ved-
no lahko jem sladkarije.

Jernej Prosen, 2. b

MARKOV KLOBUK
V Žejah je živela mami, ki je šivala klobuk. Po nesreči je v 
klobuk zlila čarobni prašek. Klobuk je postal čaroben za-
radi praška. Pospravljen je v omari. Pomaga mi pri igranju 
bobnov.

Mark Babič, 2. b

MARUŠIN KLOBUK
Imam klobuk za slovenščino. Če ga dam na glavo, vem 
čisto vse odgovore. Nosim ga ob torkih. Zelo je lep. Ko si 
ga dam na glavo, lahko vse napišem prav.

Maruša Traven, 2. aMAŠIN KLOBUK
Lahko me zaščiti pred peskom. Ko se z njim pokrijem, pri-
čara Kitajski zid. Pričara tudi palačo. Lahko mi pričara hra-
no. Lahko mi skrajša stopnice.

Maša Meglič, 2. a

ALEKSEJEVA KAPA
Moja skejtarska kapa je čarobna. Če si jo nadenem, znam 
rolkati. Če si jo nadenem, znam vse: znam čisto vse jezike 
in čisto vse vem.

Aleksej Đurić, 2. aŽIGOV KLOBUK
Klobuku je ime gorski. Klobuk je črne barve. Pospravljen je 
v omari. Ko grem v hribe, ga vzamem s sabo. Ko ga dam 
na glavo, vidim gore.

Žiga Štros, 2. a

JAKOBOV KLOBUK
Moj klobuk je velik. Je sive barve. Ima rogove. Ko si ga 
dam na glavo, grem v čas vitezov. 

Jakob Ambrožič, 2. a

DAVIDOV KLOBUK
Moj službeni klobuk mi lahko drži hrano in pijačo. Lahko 
dela moje delo. Če je kaj narobe, tudi popravi. Moj klobuk 
se tudi polni.

David Škarabot, 2. a

šole in vrtci
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Milan Košnik (1942–2022)
Mirko Kunšič, foto: Mirko Kunšič

Trinajstega julija smo se poslovili od Mi-
lana Košnika. Kranjčana, ki se je ukoreni-
nil v Dupljah.

Ob slovesu sem ti želel, v imenu vseh, ki 
smo prijateljevali na vaškem golf travni-
ku, povedati: Živeti, umreti kroji usoda. 
Usoda slehernega pa je nedojemljiva, 
prihaja iz neskončnosti in potuje v ne-
skončnost. Na tej poti je naše življenje 
del našega sna in če v nekem življenju 
spoznamo, da s svojim delom izpolnju-
jemo del pradavnega zemeljskega sna, 
ki nam je bil dodeljen ob samem rojstvu, 
tedaj lahko govorimo o večnosti, kajti ni 
življenje to, kar delamo. Življenje je vse 
to, kar ostane za nami, je to, po čemer se 
nas spominjajo, je to, kar ostaja in daje 
popolnost nekega prostora in časa.

„Noben človek ni otok, popolnoma sam 
zase; vsak človek je kos celine, del kop-
nega; če morje odplavi grudo zemlje, se 
Evropa zmanjša, kot bi se zmanjšal rtič, 
kot bi se posestvo tvojih prijateljev ali 
pa tvoje lastno; smrt slehernega človeka 
vzame del mene, ker pripadam človeški 
vrsti; in zato nikdar ne pošiljaj poizve-
dovat, komu zvoni; zvoni tebi.“ Ta misel 
pesnika Johna Donna je večna. Taki bodo 
tudi spomini na Milana Košnika, peda-
goga, vaterpolista, daljinskega plavalca, 
učitelja in trenerja tenisa in smučanja. 
Pred 27 leti se je pridružil skupini Kranj-
čanov, ki so šli na potovanje na Škotsko. 
Takratni vodja odprave Aljoz Kozan je 
bil že „zastrupljen” z golfom. In to po-
zitivno zasvojenost je širil tudi tako, da 
je prijatelje povabil v samo središče, v  
St. Andrews na znameniti The Open. Tur-
nir vseh turnirjev.

Po vrnitvi je Milan začel iskati primeren 
prostor, kjer bi lahko vadil in učil. Našel 
ga je v ženini vasi. Za streljaj frače od-
daljeni travnik od doma je postal zanj  
golfski laboratorij, preizkuševalnica, kako  
teorijo prenesti v prakso, kako razviti svoj 
način učenja in kako od vsepovsod pre-
našati znanja različnih nivojev v to igro 
vseh iger. Največja Milanova vrednota je 
bila prenos znanj na mlade. Trije študenti 
Fakultete za šport, ki so prihajali najprej 
v Milanov domači golf »laboratorij« v 
garaži in nato na travnik, so diplomirali 
na temo golfa. Vadili so tudi v njegovi, 

na slovenskem zagotovo največji, pešče-
ni oviri, bunkerju. Milan ga je večinoma 
sam izkopal v stilu škotskih peščenih ovir 
za vadbo udarcev iz peska, ki so sestavni 
del vseh igrišč.

Bil je zaščitni znak »našega« travnika. 
Ko se je na Krvavcu končala smučarska 
sezona, jo je nadaljeval s kopanjem v 
jezeru na Bobovku. Verjel je v zdravilne 
učinke tega početja. Rekreativno plava-
nje je bilo še vedno del njegove rekreaci-
je. Nato so prišli meseci, ko je že zgodaj 
zjutraj bos prišel na njegov travnik. Vsak 
dan s programom, kaj in zakaj bo vadil. 

Doma je veliko prevajal in bil dnevno v 
stiku z vsem v golfu. Svet interneta mu je 

to omogočal. Zagotovo bi ta teden, ko 
se poslavljamo, gledal na Youtubu sveže 
pa tudi stare posnetke iz letošnjega že 
150. The Open, ki poteka na prizorišču 
Old Course v St. Andrewsu. Tam, kjer 
se je začelo Milanovo iskanje golfskega 
grala leta 1995. 

Milanu v slovo pa Haiku njegovega prija-
telja Dana Vikasa: 

Bela žogica in zeleno vsepovsod, žven-
ketanje palic na moji rami!

Vsi smo ponižani k zemlji in hkrati povi-
šani v nebo. Nizko in hkrati visoko je vse, 
telo in duša.

POČIVAJ V MIRU! ・

v spomin
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Odlično uspel večer pesmi in plesa
Občinska uprava Občine Naklo

V nedeljo 17. julija 2022, je v domu Janeza Filipiča v Naklem 
potekala mednarodna prireditev z naslovom Večer pesmi in 
plesa. Na prireditvi so poleg domače folklorne skupine Folklor-
na skupina Društva upokojencev (FS DU) Naklo nastopili tudi 
folkloristi iz prijateljskega mesta Nakło nad Notecia, ki v Slove-
nijo prihajajo na mednarodni folkorni festival. Za en dan so se 
bodo ustavili tudi pri nas.

Zespol Piesni i Tanca Krajna ali po naše Ansambel pesmi in 
plesa »Krajna« deluje v Nakielskem Kulturnem centru v naši 
prijateljski občini Naklo nad Notecia v sklopu društva Krajna, ki 
so ga ustanovili člani ansambla. 

Naša »Krajna« so pevski in plesni navdušenci poljske kulture 
in narodnega izročila. Sestavljajo ga učenci, študenti različnih 
univerz, učitelji in predstavniki številnih poklicev. Pod nadzo-
rom strokovnega vodstva izpopolnjujejo svoje sposobnosti, 
da bi gledalce pritegnili v pisan svet folklore. Polni zavzetosti, 
svežine in nasmejanosti že 45 let obstoja zasedbe prinašajo 
veselje s svojimi nastopi.

Eden najpomembnejših dosežkov Ansambla pesmi in plesov 
Krajna je dejstvo, da po dolgih letih vsako leto v svoje vrste 
privablja vse več mladih, ki se zaljubijo v poljsko tradicijo in 
lepo domačo kulturo. Po drugi strani pa jim člani ekipe vrača-
jo s svojimi sposobnostmi, časom, mladostjo in zagnanostjo. 
Takšne besede je lepo slišati in bi jih z velikim veseljem prenesli 
tudi v naše kraje.

FS DU Naklo pa tukaj, v Naklem, dobro poznamo. Letos so 
praz novali 25-let uspečnega delovanja. V svoji karieri so 
večkrat nastopili tudi na Poljskem, med drugim kar dvakrat v 
Naklu nad Notecia. Prvič leta 1999, ko smo se s polnim avto-
busom podali v nam neznane kraje, in drugič dve leti kasneje. 
Takrat so nam v domu kulture povedali, da tudi tam že 20 let 
obstaja odlična folklorna skupina in da bi z veseljem nastopili 
pri nas, kar se je letos tudi zgodilo.

Dekleta in fantje iz poljske folklorne skupine so bili udeleženci 
velikega mednarodnega folklornega festivala Bled 2022. Prija-
teljski občini Naklo nad Notecia in naše Naklo v zadnjih letih 
odlično sodelujemo in poglabljamo naše sodelovanje na naj-
različnejših področjih. Začeli smo z nogometom, nadaljevali z 
obiski učiteljev, letos smo izvedli zanimivi izmenjavo gasilcev 
in sedaj smo se pobratili še na področju kulture. ・

kultura
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Slovesnost ob 80-letnici tragedije na Bistrici
Občinska uprava Občine Naklo, foto: Mirko Kunšič

25. in 26. julija 2022 je minilo že 80 let od tragedije, ki se je 
zgodila na Bistrici in tik nad vasjo. Po partizanski akciji na so-
boto, 25. julija, na predvečer praznika sv. Jakoba, ki kraljuje v 
podbreški farni cerkvi, v kateri so napadli okupatorjev avtomo-
bil in v njem ubili dva nemška častnika, so se okupatorji znesli 
nad nedolžnimi prebivalci vasi Bistrica. Ob Jurčkovi domačiji 
so postrelili sedem mož, in sicer gospodarja in pomočnike, ki 
so pomagali na Jurčkovi žagi, pri Rantu pa dva, in sicer gospo-
darja in soseda ter požgali Jurčkovo, Rantovo in Petrovo do-
mačijo. Žene in otroke so prepustili v nemilost in negotovost.  

28. julija so iz taborišča Begunje pripeljali še 50 talcev, v glav-
nem domačinov iz bližnje okolice, in jih postrelili nad vasjo. 

Spominske slovesnosti pripravljamo v spomin vsem žrtvam, ki 
jih ne smemo nikoli pozabiti, in v opomin nam, ki smo še živi, 
da se kaj podobnega nikoli več ne ponovi. V petek, 22. julija 
2022, zvečer smo se tako vseh bistriških žrtev spomnili pri spo-
minski sveti maši v Podbreški župnijski cerkvi. Ob okroglem 
jubileju smo obnovili nagrobnik na skupinskem grobu, ki ga 
je po maši podbreški župnik Mihael Lavrinec blagoslovil, na 
skupinski grob domačinov smo v imenu Občine Naklo položili 
cvetje.

kultura
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V soboto, 23. julija 2022, smo v spominskem parku, kjer stoji 
pred dvemi leti na novo postavljen spomenik, pripravili spo-
minsko slovesnost s kulturnim programom, ki ga je pripravil 
Marko Kavčič in v katerem sta nastopila dramska igralca Urša 
Kavčič in Gašper Lovrec. Z velikim veseljem smo spremljali 
prihod številnih obiskovalcev, med katerimi so bili sorodniki 
pobitih, predstavniki ZB NOV, praporščaki in četa gasilcev v 
svečanih uniformah. Z velikim veseljem smo na slovesnosti 
pozdravili predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, ki 
je bil tudi osrednji govornik na slovesnosti. 

Slovesnost se je pričela s himno Republike Slovenije v izvedbi 
pihalnega kvarteta orkestra Slovenske policije. Sledilo je po-
laganje vencev predsednika republike, Občine Naklo in pred-
stavnikov ZB NOV. Sledil je nagovor župana Občine Naklo 
Ivana Megliča, ki je pozdravil predsednika in na kratko orisal 
pomen prireditve. Po recitacijah je sledil osrednji govor pred-
sednika Boruta Pahorja, ki je v njem primerjal dogodke izpred 
80 let z dogodki, ki se dogajajo v naši ne tako oddaljeni oko-
lici, v Ukrajini, kjer je država napadla sosednjo, samostojno in 
neodvisno državo, v kateri izvaja podobno nedopustno nasilje. 
Doživet govor nam je vsem segel v srce. 

Dogodek je fotografsko obeležil Mirko Kunšič. ・

kultura
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Obnovljena in zaščitena muzejska  
lokomotiva na postaji v Naklem
Občinska uprava Občine Naklo

V Naklem na železniški postaji je bila julija leta 2008, ob praz-
novanju 100-letnice železniške proge, postavljena muzejska 
lokomotiva. Gre za lepotico, izdelano leta 1928 v tovarni WLF 
– Folridsdorf z oznako 53-019. Lokomotiva tehta 66 ton, v dol-
žino meri 12 metrov, tlak pare v kotlu doseže 14 barov, moč 
lokomotive je 600 kW (800 KM) in doseže hitrost do 60 km/h. 
Nekoč naj bi vozila tudi na progi Ljubljana–Kranj–Naklo–Tržič. 

Lokomotiva je bila leta 2007 obnovljena in restavrirana ter iz-
posojena v Naklo kot muzejski eksponat. Po nekaj letih ji je bil 
dodan še muzejski vagon. Z leti je lokomotivo dodobra najedel 
zob časa, tako da smo se jo letos odločili obnoviti in zavaro-
vati. Za zaščito pred vremenskimi vplivi je mojster Janez Ku-
har namestil nadstrešnico s prosojno kritino, ki bo lokomotivo 
primerno varovala pred vremenskimi vplivi, žal pa je ne more 
zavarovati pred nepridipravi, ki so se je v zadnjem času kar 
večkrat lotili. Upamo, da teh dogodkov ne bo več. ・

Spomini na polpreteklo zgodovino
Greta Fister Štamulak, foto: Greta Fister Štamulak 

24. aprila 2022, na dan volitev, je potekala spominska slove-
snost na Okroglem, s katero smo počastili spomni na 80-letni-
co tragičnega dogodka med NOB. V dneh 23.in 24. aprila 1942 
so Nemci poskušali uničiti oziroma zajeti skupino partizanov, 
ki se je nekaj dni prej zatekla v okroglsko jamo, da si odpočije 
in oskrbi ranjence. Na osnovi izdaje je prihrumelo 2000 Nem-
cev, katerim je po dveh dneh uspelo zaključiti morilski načrt. 

Slavnostni govornik, predsednik ZB za vrednote NOB Sloveni-
je tov. Marijan Križman, je podrobneje orisal potek dogodkov 
pred 80 leti, dotaknil se je tudi aktualnih dogodkov in poudaril 

pomen odporniškega gibanja oziroma partizanstva. Sledil je 
pester kulturni program. MPZ Dobrava pod vodstvom pevo-
vodje gospoda Andija je slovesnost pričel s himno in kasneje 
je zbor zapel še nekaj partizanskih pesmi. Otroci Osnovne šole 
Naklo pod vodstvom mentoric so s svojim nastopom ob zvo-
kih harmonike, z recitacijami in plesom pri obiskovalcih izzvali 
navdušen aplavz. Recitatorke Romana, Darja in Vlasta pa so s 
Kajuhovimi pesmimi počastile tudi spomin na 100. obletnico 
njegovega rojstva. 

Slovesnosti se je udeležilo precejšnje število obiskovalcev, ki 

kultura
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so se po koncu prireditve zadržali še na prijetnem neformal-
nem druženju ob klepetu, “tenstanem” krompirju in drobnih 
prigrizkih. 

Čeprav je poletje čas počitka in dopustov, pa se je v mesecu 
juliju zgodil še en pomemben dogodek. Svoje obeležje (ploš-
čo, op. ur.) sta ponovno dobila zakonca Mede. Hišo, v kateri 
sta zakonca živela, na kateri je bila tudi omenjena plošča, so 
novi lastniki porušili, ploščo pa shranili. Kar nekaj let je tra-
jalo dogovarjanje in usklajevanje z različnimi institucijami in 
posamezniki, da se je v letošnjem letu plošča ponovno vrnila 
na ogled. V njuno čast in spomin. Pavla Mede Katarina, po voj-
ni odlikovanja z nazivom Narodna heroina, in njen mož Rudi 
Mede, sta odšla v partizane že 26. julija 1941, v 1. Kranjsko 
četo, doma pustila majhno deklico in nato svoje življenje dala 
za svobodo domovine na Pohorju, na Osankarici, v legendarni 
bitki Pohorskega bataljona. Ljudje, kot sta bila zakonca Mede, 
si zaslužijo trajen spomin. 

V septembru, točneje 11. septembra 2022, pa smo imeli še 
spominsko slovesnost pri kostnici v Strahinju, kjer je pokopa-
nih 22 borcev Kokrškega odreda. Tudi tu je minilo 80 let od 
izdaje, bitke in poboja 22 partizanov, padlih v neenakem boju 
z Nemci, 13. In 14. septembra 1942. Njihov spomin je počastila 
častna straža Slovenske vojske. Po položitvi venca in himni je 
pred mikrofon stopil slavnostni govornik, zgodovinar in posla-
nec, dr. Marin Premk. V svojem nagovoru je opisal stanje pred 
2. svetovno vojno, njen začetek, upor in pomen OF. Omenil 
je kolaboracijo, potvarjanje zgodovine in dejstva: »Del zave-
zniške vojske so bili tudi jugoslovanski in slovenski partizani, 
ki so bili mednarodno priznana vojska, nasproti so bile sile 
osi, se pravi Nemčija, Italija, Japonska in vsi, ki so se bojevali 
proti partizanom, so bili del tujih oboroženih sil. Belogardis-
ti pod direktnim poveljstvom italijanske vojske, domobranci 
pa celo pod neposrednim poveljstvom zločinske organizacije 
SS, katerim je poveljeval Ervin Roesener. Na Gorenjskem pa 
je bilo domobranstvo pod neposrednim poveljstvom gesta-
pa. Žal je eno zgodovina, drugo pa propaganda. Ko se bomo 
enkrat začeli spominjati zgodovine in vseh tistih, ki so padli za 

našo svobodo, spoštljivo, takrat bodo ljudje v miru, svobodno, 
strpno živeli eden poleg drugega in ohranjali mir, svobodo in 
vrednote, za katere so se bori naši predniki, kot so poštenost, 
enakopravnost, svoboda in resnica.« Po glasnem aplavzu se je 
nadaljeval kulturni program s pesmimi MPZ Dobrava in Svobo-
da ter recitacijami Karla Destovnika Kajuha v izvedbi recitatork 
Vlaste in Grete. ・

kultura
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namigi za jesensko branje

KK Naklo – predlogi za jesensko branje
 mag. Helena Krampl Nikač 

Tokrat sem se odločila, da vam posredujem nekaj predlogov za 
branje, ki bi naj najbolj prijalo ravno jeseni. Pri vsakem predlo-
gu bom navedla kratko vsebino. 

Za nekaj knjig sem sama napisala vsebino, pri nekaterih pa mi 
je bil bolj všeč že napisan tekst in vam navajam vir. 

Vse knjige so seveda na razpolago v Krajevni knjižnici Naklo 
oziroma v Mestni knjižnici Kranj in vam jih lahko dostavimo v 
Naklo. 

Grozljivke
Sama nisem pretirana ljubiteljica grozljivk, pa kljub vsemu, se 
najde nekaj odličnega branja: 

• Bram Stoker – Drakula (na razpolago v MKK); Zlovešči grof 
Drakula prebiva v napol porušenem gradu v Transilvaniji. Okoli 
srhljivega gradu vsako noč tulijo volkovi. Zakaj se ga okoliški 
domačini tako bojijo? Kam odhaja v nočeh, oblitih z mesečino? 
Ali je mogoče, da je v resnici krvoses ... pošast, ki živi večno? 

(vir: Bukla)

• Sebastian Fitzek - Terapija; Terapija je psihološka srhljivka, ki 
govori o psihiatru Viktorju Lanzu, ki v nenavadnih okoliščinah 
izgubi hči, katere nikoli ne najdejo. Pred obupom in žalostjo 
se zateče v počitniško hišo na samotni otok, kamor pa nekega 
dne pride lepa neznanka, ki trpi za blodnjami. Viktor prične z 
neznanko izvajati terapijo, ki pa hitro pripelje do ugotovitev, 
da imata z neznanko marsikaj skupnega.

• Stephen King - Mačje pokopališče; Louis Creed se z družino 
preseli v novo hišo, ki sicer stoji na idilični lokaciji ob gozdu, 
a tudi ob zelo prometni cesti. Ko pogine družinski maček, Lo-
uisu ostareli sosed pove skrivnost Mačjega pokopališča, kraja, 
kamor so ljudje pokopavali svoje hišne ljubljenčke, imel pa naj 
bi tudi večjo moč. Kmalu začne moč Mačjega pokopališča in 
želja po kljubovanju silam narave in usode, povsem obvlado-
vati Louisovo življenje. Po knjigi je bilo posnetih več filmov, 
najstrašnejša je po mojem mnenju še vedno prav knjiga sama.

• Shirley Jackson - V hiši med hribi straši; Roman V hiši med 
hribi straši (The Haunting of Hill House, 1959) velja za klasiko 
grozljive proze 20. stoletja. Po njem sta bila posneta dva filma, 
leta 2018 pa odmevna televizijska serija. Pripoveduje o dogod-
kih v naslovni hiši med hribi, kamor se s skupino pomočnikov 
odpravi doktor John Montague, antropolog in raziskovalec 
nad naravnih pojavov, da bi preučil domnevne paranormalne 
motnje v njej. (Vir: https://www.primus.si/v-hisi-med-hribi-
-strasi/) 

• Scott Smith - Ruševine: Mlada para lenobno poležavata na 
vročih plažah Mehike. V mladinskem hotelu spoznajo še druge 
turiste in Mathias jih povabi s seboj do nedavno odkritih ru-
ševin, kjer je kot arheolog sodeloval tudi njegov brat Heinrich, 
ki je skrivnostno izginil in za seboj pustil le nenavadno skico 
zemljevida. Na poti naletijo na tihotno majevsko vasico in na 

videz ravnodušne prebivalce. Toda vse se spremeni, ko se dotak-
nejo ovijalke, ki prerašča grič. Prijateljem se hitro posveti, da so 
stopili na pot groze in borba za preživetje se začne. (Vir: Bralnica)

Predlog za mlade bralce: 
• Zbirka Kurja polt, R. L. Stine; To je zbirka knjižic za mlajše 
najstnike, ki vsebuje več zgodb z različnimi grozljivimi temati-
kami. Tudi sama sem rada prebirala to zbirko kot otrok in je v 
knjižnicah še vedno priljubljena. 

Priporočam pa nekaj premisleka glede tega, kakšen je vaš 
otrok po karakterju. Vsekakor je zbirka primerna bolj za lev-
jesrčne.

Fantazijski in znanstveno-fantastični romani
Ne glede na to, da je Harry Potter ena izmed najljubših knjig, 
poleg njega pa obstaja še cel kup res dobrih serij in romanov, 
ki jih je vredno vzeti v roke, moram narediti seznam tudi te 
zvrsti.

• J. K. Rowling - Harry Potter; O seriji knjig o mladem ča-
rovniku najbrž ni treba več veliko povedati, saj dvomim, da na 
svetu obstaja kdo, ki še ni slišal zanj. Serija je polna čarovnije 
in tistega udobnega vzdušja, ki nam prija v hladnih zimskih 
mesecih. 

• J. R. R. Tolkien - Gospodar prstanov (trilogija); Tolkienova 
fantazijska saga o Srednjem svetu Gospodar prstanov – Bra-
tovščina prstana, Stolpa in Kraljeva vrnitev – je žanrska klasika, 
začetnica fantazijske literature. Hobit Frodo Bisagin od strica 
Bilba podeduje Prstan Mogote in se z njim odpravi na epsko 
pot, da bi Prstan vrgel v Goro Pogube: s tem bi uničil zlobnega 
Saurona, ki skuša zavladati Srednjemu svetu. Po literarni pred-
logi je bila med leti 2001 in 2003 posneta filmska trilogija pod 
režijsko taktirko novozelandskega režiserja Petra Jacksona, ki 
je na filmskem traku upodobil tudi drugo znano Tolkienovo 
fantazijsko knjigo Hobit.

• George R. R. Martin - Pesem ledu in ognja (serija pri nas 
znana bolj po prvi knjigi, Igra prestolov); Nad zemljo, kjer leta 
lahko trajajo desetletja in zime na vekomaj, so se zgrnili črni 
oblaki. Severno od kraljestva so zapihali ledeni vetrovi in snež-
ni viharji. Izza obzidja se zbirajo mračne in nadnaravne sile. V 
središču spopada je družina Stark, katere člani so nepopustljivi 
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namigi za jesensko branje

Kdaj participativni proračun v občini Naklo?
Damijan Janežič

Pomen participativnega proračuna je v tem, da se del proračunskega denarja razporedi tako, kot odločijo prebivalke in pre-
bivalci občine. Povedano drugače, je mehanizem vključevanja občanov v odločanje o porabi proračunskih sredstev. Participa-
tivni proračun določa vnaprej določen delež javnih sredstev, namenjen projektom, ki jih predlagajo in se do njih neposredno 
opredelijo le občani in občanke. S participativnim proračunom lahko prebivalci občine ali krajevne skupnosti sami prepoznajo 
probleme ali možnosti izboljšav, sami predlagajo rešitve in zatem med podanimi predlogi tudi izbirajo v zavezujočem glaso-
vanju.

Vse mestne občine na Gorenjskem participativni proračun izvajajo, v Sloveniji tudi nekatere manjše, kot na primer občina 
Lovrenc na Pohorju.

Občina Naklo bi s participativnim proračunom le pridobila. Njene vasi, kulturna dediščina, bi bile bolj urejene, sledili bi času, 
v katerem živimo … Nekoč so dejali: »Več glav več ve.«

in neusmiljeni kot pokrajina, ki ji vladajo. To je zgodba, ki se 
razprostira od surovih, ledenih pokrajin do daljnega, poletne-
ga kraljestva, ki mu vladata obilje in razkošje. Zgodba o vitezih 
in damah, vojščakih in čarovnikih, plačanih morilcih in izob-
čencih, ljudeh, ki živijo v času mračnih prerokb. Usodo družine 
Stark ter njihove prijatelje in sovražnike zaznamujejo številne 
zarote in spletke, tragedije in izdajstva, bitke in obleganja. Vsi 
si želijo zmagati v tej najbolj smrtonosni igri vseh iger — igri 
prestolov. 

(Vir: https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/em-
kasi/igra-prestolov-pesem-ledu-in-ognja-1-knjiga-zepnica-
-127996-pr) 

• Douglas Adams - Štoparski vodnik po galaksiji; Nekega 
četrtka v času kosila je Zemlja uničena zaradi gradnje hiper 
prostorske obvoznice. Arthurju Dentu, ki se je moral že navse-
zgodaj soočiti z rušenjem svoje hiše, ni nobeno od teh dejstev 
prav nič po godu. Nekaj sekund pred uničenjem Zemlje ga reši 
njegov prijatelj Ford Prefect, Nezemljan pod krinko, ki se pred-
stavlja kot brezposeln igralec. Dinamični par tako začne svo-
jo galaktično odisejado, na kateri prav kmalu sreča Zaphoda  
Beeblebroxa, Trillian ter depresivnega robota Marvina. 

(vir: https://zalozba-pivec.com/knjigarna/stoparski-vodnik-po-
-galaksiji)

• Ransom Riggs - Otok nenavadnih otrok; Zgodba govori o 
Jacobu, ki po nenavadni smrti svojega dedka odkriva vse več 
skrivnosti, ki jih je le ta skrival pred svojo družino. Na koncu 
najde časovno zanko, s katero preide v čas med drugo sve-
tovno vojno, ko je na nekem otoku gospa Peregrine upravljala 
dom za otroke, ki so bili... nenavadni. Neviden deček, nadna-
ravno močna deklica... Knjiga je čudovito opremljena s starimi 
in nenavadnimi fotografijami in je na trenutke naravnost srh-
ljiva. 

• Deborah Harkness - Razkrivanje čarovnic; Globoko v drobu 
oxfordske Bodleyjeve knjižnice mlada učenjakinja in potomka 
čarovnikov Diana Bishop odkrije izgubljen alkimistični rokopis. 
Ker noče imeti s čarovništvom nobenega opravka, vrne knji-
go v skladišče. A njeno odkritje silovito razburka podzemni 
svet nadnaravnih bitij – in v knjižnico se začno zgrinjati demo-

ni, čarovniki in drugi nadnaravneži. Med njimi je skrivnostni  
Matthew Clairmont, vampir, ki se goreče zanima za knjigo. 
Razkrivanje čarovnic je knjiga o zgodovini in magiji obenem, 
je ljubezenska in hkrati detektivska zgodba, ki bralca očara in 
posrka v svoj svet – svet strasti in obsedenosti, pod katerima se 
skrivajo skrbno varovane skrivnosti magičnega sveta. 

(Vir: https://3skelion.si/izdelek/deborah-harkness-razkrivanje-
-carovnic-brosirano/)

• Ray Bradbury - Fahrenheit 451; Fahrenheit 451 je distopič-
ni roman, ki govori o življenju v ZDA. Zgodba govori o Guyu 
Montagu, ki je v tej distopični družbi zaposlen kot gasilec. 
Gasilci nimajo več enake vloge kot doslej, saj so bile vse hiše 
zaščitene s protipožarno zaščito in požarov kot takih ni več. 
Naloga gasilcev je, da požigajo knjige, ki so v tej družbi stro-
go prepovedane, lastniki knjig pa so bodisi usmrčeni, ali pa 
v najboljšem primeru odpeljani v umobolnico. Ko na eni od 
intervencij Montag doživi, da se lastnica knjig ne želi posloviti 
od njih in zapustiti svoje hiše, ampak raje sama odvrže vžiga-
lico in zgori skupaj z njimi, se v njem prebudi zanimanje za to, 
kaj je v knjigah tako pomembnega, da bi nekdo dal življenje 
zanje. Na eni od intervencij tako ukrade knjigo in jo pretiho-
tapi domov. (recenzija: https://www.ajdanaklada.com/post-1/
recenzija-fahrenheit-451)

Upam, da boste preživeli veliko lepih trenutkov s knjigami, pa 
ne glede na to, ali bodo iz zgornjega seznama ali pa vas bodo 
enostavno srečale in povabile, da jih preberete.
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S pomočjo spodnjih opisov ugotovite šest znanih pregovorov. V 
oklepaju so navedene premešane črke ene od besed v 
pregovoru. 

1. Če nimaš doma, ti nekaj manjka. (MODA) 
___________________________________________ 
 

2. Lastnina je koristna. (JEGATU) 
___________________________________________ 
 

3. Pametno je paziti na vsako besedo. (NERV) 
____________________________________________ 
 

4. Druge sodimo po sebi. (TELAV) 
____________________________________________ 
 

5. Človeku, ki se priženi v bogato družino, ni vedno z 
rožicami postlano. (AGORAT) 
____________________________________________ 
 

6. Stvari je pametno hraniti. (DESEM) 
_____________________________________________ 

 

Pregovori so: 

1. Ljubo doma, kdor ga ima 
2. Bolje je malo lastnega, kot mnogo tujega. 
3. Beseda izgovorjena ne vrne se nobena. 
4. Vsak po sebi vatle meri. 
5. Nevesta bogata je rada rogata. 
6. Čez sedem let vse prav pride. 

 

 

 

možgančkanje
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V vsaki vrstici vpišite po dve črki, da dobite zemljepisne pojme. 
Vpisane črke, brane navpično, dajo še dva zemljepisna pojma. 

 

 I N G S T O  

 K L A H O M  

 A L Z B U R  

 I T I C A C  

 E D L A N D  

 J S T R I C  

 O Z A M B I  

 M I R A N T  

 
 
 
Rešitev: Kingston, Oklahoma, Salzburg, Titicaca, Redlands, Ojstrica, Mozambik, 
Amiranti 
 
levo: Kostroma,  desno: Nagasaki 

 

 

možgančkanje
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Iz marmorja in granita izdelujemo in obnavljamo nagrobne 
spomenike, stopnice, police, tlake, kuhinjske in kopalniške pulte
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oglasi - 040/202 384
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ALU

OGRAJA

PVC

OGRAJA
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Hitra dostava  
kurilnega olja

031 280 771

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

Poženik 35, Cerklje na Gorenjskem
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oglasi - 040/202 384
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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

pl
ač

an
 o

gl
as

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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- poročna in žalna  
floristika

- trajnice, grmovnice
- zemlja in gnojila

S O B O T N I  1 5  %  P O P U S T !

PODBREZJE 207  
4202 NAKLO

- rezano cvetje za  
1. november

- jesenske lepotice

- velika izbira  
suhih in svežih  

aranžmajev
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oglasi - 040/202 384


