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ŽELJE UREDNIŠKEGA ODBORA

Želim vam eno leto sreče, 
12 mesecev zdravja,
53 tednov ljubezni in 

356 dni veselja!

Srečno 2023!

Kaj za prazničnimi vrati čaka nas, ko razigrano bo čas  
prestopil letni prag?

Bo jutro s soncem obsijano, bo z mehkim perjem nam  
postlano, bo novi časi zlati?

Zlati bodo, če sivino vsakdana sami pozlatimo s poštenim 
delom in dobroto,

jim s smehom vdihnemo lepoto in 
z iskrenim prijateljstvom nežnost, srečo, mir, toploto.

Takih časov, zlatih časov, v novem letu vam želimo!

Helena

V novem letu vam želim, da bi se naučili ljubiti sebe, ker le 
tako boste lahko ljubili tudi druge. Želim vam, da postanete 

zvesti, prijazni, spoštljivi in iskreni, da boste s svojim zgledom 
tudi druge spodbudili, da boste skupaj lahko gradili mir in 

prihodnost. 

Franci

Na novih poteh vam želim veliko dogodivščin, polnih veselja, 
znanja in norčij.

V vsakem trenutku se lahko naučimo kaj novega!
Vesele božične praznike in srečno novo leto 2023!

Andreja 

Lepo je biti sam!
A kaj bi človek brez ljudi?

Kaj bi jaz brez tebe?
Kaj brez mene ti?

V letu 2023 čim več iskrene bližine!

Katja

uvodnik

Eva Goričan, glavna urednica

Prihaja za mnoge najlepši čas leta; prazniki, čas z najbližjimi, 
sklepno obdobje leta. Obenem je za marsikoga to tudi naj-
bolj stresen del leta; visoka pričakovanja, proebremenjenost, 
osam ljenost in zavedanje, da se 1. januarja ob polnoči zares ne 
bo nič spremenilo.

Veseli december je lahko vesel v smislu zabav, druženj, sproš-
čenosti, nekakšne nagrade ob koncu leta. Vendar obenem prav 
zaradi takšnega prepričanja predstavlja tudi pričakovanje, da 
bo popoln: da bomo spet sedli skupaj z najbližjimi, se povezali 
in poveselili, da bomo v službi zaključili projekte, da bomo za-
vidljivo okrasili dom in vrt s prazničnimi okraski, nakupili super 
darila, ki bodo pričarala nasmeh na obraze obdarovancev, si 
ogledali prižige lučk v najbolj priljubljenih mestih, spili kuha-
no vino in naredili fotografijo za družbena omrežja, nato pa 
skuhali vrhunsko božično pojedino in spekli izvrstno potico – 
tokrat pa res. Pa ni (veseli) december zares nič kaj drugačen 
od vseh ostalih mesecev v letu v pogledu, da s seboj prinaša 
tudi nepričakovane (in pričakovane) izzive ter ni nič kaj bolj 
čudežen. In ravno to povečano neskladje med pričakovanji in 
dejanskimi dogodki – vsaj meni – pogosto pusti grenak pri
okus in željo, da naslednje leto popravim izkušnjo. 

Letos sem si rekla, da decembra, kot je ta, nikoli več ne bo, 
saj sem s hčerkico, ki je prvi otrok, doma in imam več časa za 
pripravo prazničnega vzdušja. Smrečico in lučke sem postavila 
že dokaj zgodaj, tudi pogovori o božičnem kosilu so se začeli 
že novembra, tako kot nakupi daril – čeprav smo dogovorjeni, 
da letos obdarujemo samo najmlajše člane, sem se pridružila 
nakupovalni noriji že zadnji teden novembra. Mislite, da sem 
kaj bolj zadovoljna? Počutim se rahlo naivno, da sem spet na-
sedla tej praznični noriji, ki pod krinko družinskih vrednot na-
paja vsesplošno potrošnjo. Nazadnje največ pomeni skupen 
čas z družino, četudi na kavču v neokrašeni sobi, ne pa, kaj sem 
v tem času postorila, da je bil dom bolj prazničen na pogled.

Del naših božičnih seznamov so v zadnjih letih tudi dobrodel-
ne aktivnosti oziroma projekti, ki obdarujejo otroke ali druge 
osebe iz socialno šibkejših okolij. To mi je letos nekako ušlo 
in sem občutila slabo vest, ker sem zamudila vlak za odda-
jo darila v okviru enega od programov. Pa se mi je potem le 
prižgala lučka v glavi (poleg tistih na smrečici), da je do konca 
decembra še ogromno časa, da za koga naredim kaj lepega, 
komu podarim kaj, kar potrebuje ali pa mu namenim le bese-
do vzpodbude. Pravzaprav slednje nima nobenega časovnega 
roka. Ogrmono priložnosti bo tudi v letu 2023. 

Zato ob koncu leta, ko bomo »zaključevali bilanco« v službi, 
doma, navsezadnje sami s seboj, naslednji poziv: ne bodimo 
prestrogi – do sebe, do svojih najdražjih, do leta, ki se izteka in 
leta, ki prihaja. Ne zasledujmo le popolnosti v trenutkih, ampak 
se osredotočimo na to, da naše življenje uravnotežimo v vseh 
vzponih in padcih, ki jih prinaša. Korak nazaj in malce premisle-
ka večkrat pomeni dva koraka naprej. 

Vesele praznike vam želim in vse dobro v letu 2023!
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županov glas

Spoštovane občanke 
in občani!

Končuje se leto in začelo se bo novo, 
nekako tako kot se je zaključil moj prvi 
mandat in začel se je nov. Najprej bi se 
rad vsem, ki ste oddali glas zame in za 
mojo listo v občinskem svetu, lepo za
hvalil. Vaše izkazano zaupanje je zame 
velika obveza in odgovornost, da bom 
vaša visoka pričakovanja izpolnil. Skupaj 
s sodelavkami in sodelavci se bomo tru-
dili, da bo naša občinska barka plula v 
pravo smer. 

Prvo decembrsko sredo smo konstitu-
irali nov občinski svet ter potrdili man-
date svetnicam, svetnikom in meni kot 
županu. Že decembra bomo nadaljevali 
z delom. Najprej bomo potrdili predlog 
občinskega proračuna, ki je osnova, da 
z novim letom lahko uspešno začnemo 
z delom ter da bodo že začeti projekti 
lahko tekli brez zastojev. V novembru in 
decembru nas sicer nekoliko ovira vre-
me, kljub temu pa smo večino odprtih 
gradbišč zaprli. Končana je kolesarska 
povezava proti Tržiču, končana je uredi-
tev opornih in podpornih zidov v Strahi-
nju, zaključena je obnova ceste po grad-
nji kanalizacije v Strahinju, končana je 
ureditev pokopališkega zidu v Podbrez-
jah, upamo na grob asfalt in sprostitev 
prometa na cesti Žeje–Bistrica. Dela na 
gradnji fekalne kanalizacije v Podbrez-
jah se odvijajo nekoliko počasneje, kot 
smo si zastavili, upamo pa, da bodo še 
letos asfaltirani odseki, ki so predvideni. 
V zadnjih dneh smo okrepili aktivnosti s 
TK operaterjem T2 za urejanje optičnih 
TK omrežij na Cegelnici in v Podbrezjah. 
Še v decembru pričakujemo uporabna 
dovoljenja za nekatere že končane in-
frastrukturne objekte, tako, da jih bomo 
lahko aktivirali in začeli s priklopi. Prav 
tako smo dobili gradbeno dovoljenje za 
začetek izvedbe komunalne, prometne 
in energetske infrastrukture v poslovni 

coni. Pred nami je aktivno leto in napo-
ren mandat. 

Seveda ni vse v asfaltu in ceveh. V začet-
ku decembra je zaživelo drsališče v šo-
toru, ki je namenjeno vsem, ki jim mraz 
ne pride do živega. Drsališče bo delovalo 
do konca zimskih počitnic, ki bodo nas-
lednje leto potekale 14 dni preje kot na-
vadno. Tudi zaradi priporočilo smo letos 
lučke praznične okrasitve prižgali nekoli-
ko kasneje. Bo pa pričakovanje nekoliko 
krajše, pa zato toliko bolj doživeto. 

Upam, da smo se izvili iz obdobja zdra-
vstvene krize, da se bomo spomladi izvi-
li iz obdobja energetske krize ter da se 
bo življenje utirilo v tisto smer, ki smo jo 
poznali. Voščim vam blagoslovljene bo-
žične praznike. V letu, ki prihaja, pa vam 
želim zvrhan koš sreče, zdravja, osebne-
ga zadovoljstva ter kanček strpnosti ob 
naših morebitnih, a nenamernih zdrsih. 
SREČNO!

Ivan Meglič, vaš župan

Izdajatelj: 

Občina Naklo, 

Stara cesta 61, 4202 Naklo

Odgovorna urednica: Eva Goričan
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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.

Naklada 1.900 izvodov
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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@obcinanaklo.si najkasneje do 
28. februarja 2023. 
Besedilo lahko obsega največ 1.500 zna-
kov brez presledkov. Oddano mora biti 
v Wordovi datoteki. Fotografije in drugo 
spremno (slikovno) gradivo naj bo od-
dano kot samostojna datoteka čim višje 
kakovos ti (format .jpg, .png).
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Drsališče v Naklem
Odprto je drsališče, pri pump tracku oziroma krožišču pri občinski stavbi v Naklem.
Brezplačno drsanje je na voljo:

• PONPET od 14.00 do 19.00
• SOB in NED od 9.00 do 19.00 ・

Zimski odpiralni čas 
Zbirnega centra  
Naklo
Zbirni center Naklo obratuje po zimskem odpiralnem času:

• v torek od 9.00 do 12.00
• v četrtek od 14.00 do 17.00
• v soboto od 9.00 do 12.00. ・

Kako smo volili?
Letošnje rekordno volilno leto smo se na volišča v naši Občini 
odpravili štirikrat, dvakrat za izbor novega predsednika, enkrat 
za izbor župana in kandidatov za občinski svet, nazadnje pa za 
izrek za ali proti trem zakonom na trojnem referendumu.

Kako smo se odločali v naši občini, po posameznih volilnih 
mestih, si lahko pogledate na spodnjih prikazih. ・

REFERENDUM ZAKONA O VLADI

Za Proti

REFERENDUM ZAKONA O RTV

Za Proti

REFERENDUM ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI

Za Proti

REFERENDUM ZAKONA 
O VLADI

REFERENDUM ZAKONA 
O RTV

REFERENDUM ZAKONA  
O DOLGOTRAJNI OSKRBI
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Občinski svet v mandatu 2022–2026
Na letošnjih lokalnih volitvah, ki so potekale 20. novembra 
2022 smo za župana ponovno izvolili Ivana Megliča. Obenem 
smo volili tudi liste in kandidate za občinski svet. 

Za občinske svetnike pa so bili izvoljeni:

Lista: 1 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

• Peter Celar
• Milan Debeljak
 

Lista: 2 – SOCIALNI DEMOKRATI 

• ni izvoljenih kandidatov
 

Lista: 3 – LISTA ZA MOJ KRAJ

• Jure Renko
• Nataša Zaletelj
• Primož Pogačnik
 

Lista: 4 GIBANJE SVOBODA

• Zdravko Cankar
• Helena Krampl Nikač
• Aleš Krumpestar
 

Lista: 5 – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

• Ivan Meglič
• Katja Bevk
• Primož Povše
• Boris Logonder
• Renata Košir

Lista: 6 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

• Marko Mravlja

Lista: 7 – LISTA DRAGA GORIČANA ZA RAZVOJ OBČINE 
NAKLO

• Vinko Orehar

Prva seja občinskega sveta je potekala 30. novembra 2022, 
druga pa 14. decembra 2022. ・

Srečo je treba srečati.
Povsod je.
Skrita je v drobnih trenutkih in
malih pozornostih.
Iskrenost je korak do nje.

Cenjene občanke in občani občine Naklo

Prijazne in tople božične praznike,
lepo praznovanje dneva samostojnosti  

in enotnosti ter
zdravja, sreče in zadovoljstva v letu 2023 

Vam želimo

župan Ivan Meglič z občinsko upravo 
in Občinski svet Občine Naklo

Nsi SD Lis ta Moj kra j Gibanje Svoboda SLS SDS Lis ta Draga Goričana 

LOKALNE VOLITVE - OBČINSKI SVET

predčasno Naklo I Naklo II Dupl je Podbrezje skupno

Naklo I Naklo II Dupl je Podbrezje skupno v občini
0,00%
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PREDSEDNIŠKE VOLITVE, DRUGI KROG

Anže Logar Nataša Pirc Musar

LOKALNE VOLITVE -  
OBČINSKI SVET

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

JAVNI RAZPIS  
za dodelitev enkratnega denarnega prispevka  

za otroke, rojene v letu 2022

OBČINA NAKLO
Ivan Meglič, župan l.r.

Praznična smreka in prižig lučk 
Helena Krampl Nikač

V petek, 9. decembra, so se na praznični smreki v Naklem pri žgale novoletne 
lučke. Tudi letos je zanjo poskrbelo Konjeniško društvo Naklo.

Svečani prižig lučk je letos potekal v pravem nalivu, ampak kratek kulturni pro-
gram v izvedbi mešanega pevskega zbora Dobrava Naklo in kolednikov FS DU 
Naklo je imel številno publiko. Smreko je blagoslovil domači župnik, gospod Ja-
nez Zupanec. Po programu je sledilo kratko druženje.

Da v Občini Naklo lahko občudujemo praznično božično drevo – jelko, je kot že 
vrsto let poskrbelo Konjeniško društvo Naklo. Letošnje drevo so podarili Črnilče-
vi iz Podbrezij. Prevoz in postavitev smreke pa je prevzelo podjet je Megales iz 
Strahinja. 

V decembru prižiga se tisoč luči, se ulica svetlo blešči in na novoletnem 
drevescu svetloba žari ... v decembru vam zaželimo: naj ima novo leto  
tople in modre oči. V njih so nebo, sanje ter sreča za vse ljudi. Želimo vam srečno 
novo leto!

1.
Namen sofinanciranja je enkratna denarna pomoč, ki se zago-
tavlja iz sredstev občinskega proračuna, s katero se upravičen-
cu zagotovi dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo 
z rojstvom otroka.

2.
Upravičenec do enkratnega denarnega prispevka je eden od 
staršev novorojenca, skrbnik oz. posvojitelj, pri katerem ima 
otrok stalno prebivališče, če sta izpolnjena oba naslednja po-
goja:
 - da imata tako upravičenec kot novorojenec stalno prebiva
lišče v občini Naklo;

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

3.
Višina enkratnega denarnega prispevka za otroke, rojene v 
letu 2022, znaša 350,00 EUR. 

4.
Upravičenec uveljavlja pravico do enkratnega denarnega pri-
spevka za otroka, rojenega v letu 2022, s pisno vlogo – obrazec 
je na razpolago v tajništvu Občine Naklo ali na spletni strani 
http://naklo.si/.
Vlogo je potrebno oddati do 31.01.2023 in sicer:
• po pošti na naslov: Občina Naklo, Stara cesta 61, 4202 Na-

klo ali

• podpisano in skenirano na elektronski naslov:  
glavna.pisarna@obcinanaklo.si ali

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

5.
Vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila:

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

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

6.
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratnega 
denarnega prispevka vodi in o njej odloča z odločbo občinski 
organ, pristojen za socialno varstvo.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba. O njej odloča žu-
pan občine Naklo. Pritožba se lahko vloži v roku 15 dni od 
dneva vročitve odločbe, pisno ali ustno na zapisnik. 

Številka: 4300058/2022
Datum: 01.12.2022
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Podpis pogodbe za dodelitev sredstev
Občinska uprava Občine Naklo

Župan Ivan Meglič je 17. Novembra 2022 podpisal pogodbo 
z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo o dode-
litvi sredstev za izvedbo ukrepa mehanizma za okrevanje in 
odpornost (Razvojno področje: C3: Pametna, trajnostna in 
vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijaz
no poslovno okolje za investitorje, investicija D: Zagotavljanje 
inovativnih ekosistemov ekonomskoposlovne infrastrukture). 
Na osnovi podpisane pogodbe bo Občina Naklo v nasled-
njih dveh letih za ureditev infrastrukture v PC Naklo prejela 
1.159.356,46 evrov, večino sredstev (dve tretjini) že v letu 2023. 
Za obravnavani projekt je Občina Naklo že prejela pravnomoč-
no gradbeno dovoljenje in pospešeno pripravljamo razpis za 
izbor izvajalca. ・

Društvo Vita za pomoč po nezgodni  
poškodbi glave deluje že 30 let
Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave

Poškodbe glave so civilizacijski davek sodobnega časa in eden 
največjih zdravstveno – socialnih problemov v večini razvitih 
zahodnih dežel. Razvoj tehnike in prometa, spremenjen način 
življenja, ekstremni športi in nasilje so glavni vzroki nezgodnih 
možganskih poškodb. Prizadenejo vsa področja človekovega 
delovanja: gibanje, čutenje, zaznavanje in dojemanje okolja, 
odzivanje nanj, sporazumevanje, vedenje, čustvovanje. Pogos-
to so trajne in ne spremenijo le življenja poškodovanega, am-
pak prizadenejo celotno družino. 

Društvo Vita je tako nastalo na pobudo staršev poškodova-
nih otrok in deluje že okroglih 30 let. Poškodovanim nudimo 
social novarstvene programe za vključevanje v družbo, aktivno 
preživljanje časa, razvijanje in ohranjanje socialnih veščin, mi-
selnih sposobnosti ter fizičnih in psihičnih sposobnosti. 

V Ljubljani deluje dnevni center kjer se naši člani družijo, se 
udeležujejo delavnic, organiziramo pa tudi fizioterapijo in ma-
sažo. Vsak mesec organiziramo izlet ter tako spoznavamo le-
pote Slovenije in pridobivamo nova znanja, dvakrat letno pa 
za naše člane organiziramo tabor. Svojci poškodovanih pri nas 
lahko dobijo nasvete in se vključijo v podporno skupino. 

Poleg socialno varstvenih programov izvajamo tudi program 
osebne asistence, ki je namenjen vsem vrstam invalidnosti. V 
ta program se lahko vključijo invalidne osebe, ki preko oddaje 
vloge na Centru za socialno delo pridobijo odločbo o pravici 
do osebne asistence. V letu 2023 se bomo vključili v izvajanje 
obnovitvene rehabilitacije, katero financira Zavod za zdravst
veno zavarovanje.

Ker pa želimo, da bi bilo nezgodnih poškodb čim manj, je po-
membna dejavnost društva tudi preventiva na področju cest
nega prometa. Največ poškodb možganov se namreč zgodi 
zaradi prevelike hitrosti, uporabe mobilnih telefonov med vož
njo ali hojo, vožnje pod vplivom alkohola ali mamil, neupora-
be varnostnega pasu in čelade, slabe vidnosti pešcev na cesti 
in neupoštevanja cestno prometnih predpisov. V ta namen, s 
podporo Agencije RS za varnost prometa, redno izvajamo pre-
davanja s katerimi ozaveščamo javnost o tovrstni problematiki.

Več o nas, aktualna dogajanja in kontakte boste našli na splet
ni strani http://www.vitaposkodbaglave.si/ in družabnem 
omrežju Facebook pod imenom Društvo Vita (https://www.
facebook.com/d.vita.novicke). ・
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Mladi folklorniki FS Podkuca se ekipi petih prostovoljcev 
projekta GOODYEAR BOLJŠA PRIHODNOST, NAVDIHUJO-
ČA KULTURA zahvaljujejo za ureditev dodatnega prostora za 
folklorne kostume v prostorih OŠ Naklo. Prostovoljci so v za-
četku oktobra prepleskali stene, sestavili novo kupljene oma-
re in tako prijetno uredili garderobni prostor. Del sredstev za 
nakup novih omar je bil prav tako financiran iz tega projekta. 
Celotni ekipi in vodji gospe Nataši Stevanović smo zelo hva-
ležni. Naši kostumi pa so lahko končno vsaj malce zadihali. ・

Zahvala
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Božično – novoletni koncert v telovadnici Osnovne šole Naklo

ELVISOVA BOŽIČNA ZGODBA

Telovadnica OŠ Naklo: sreda, 21. december 2022, ob 19. uri

VSTOPNINE NI!
Nastopajo:

Skupina Sam's fever, ženski tercet Ladybugz, Urša Kavčič, združeni Otroški pevski zbori OŠ Naklo

Skupina Sam's fever je bila ustanovljena leta 2012, ob 35. obletnici smrti Elvisa Presleya z idejo  
poustvarjanja glasbe kralja rock'n' rolla skozi lastne izvirne interpretacije.

Ženski vokalni tercet Ladybugz (pikapolonice) sestavljajo izkušene pevke, ki izvajajo glasbo  
prejšnjega stoletja v žanrih rock'n'rolla, swinga, jazza in boogie woogiea.

Urša Kavčič je domačinka iz Podbrezij, magistra dramske igre in vokalna solistka različnih glasbenih 
zvrsti.

Otroški pevski zbori OŠ Naklo, PŠ Podbrezje in PŠ Duplje bodo nastopili  
pod vodstvom prof. Klare Maljuga.
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Moto društvo Oldteimer Naklo

Moto društvo oldteimer Naklo tudi v zimskih 
mesecih ne počiva
Janez Legat, tajnik

Prisrčen motorističen pozdrav tudi z naše strani, občankam in 
občanom ter vsem ljubiteljem starodobnikov. Ko se takole ozi-
ramo nazaj skozi prav kmalu preteklo leto, ugotavljamo, da 
naše dejavnosti v letu 2022 sploh niso tako zanemarljive. Iz-
jemno uspešno, kljub raznim vremenskim nevšečnostim, smo 
»pod streho spravili« jubilejno 25. parado in razstavo staro-
dobnikov. Srebrni jubilej organizacije razstave in parade se 
nam je iz že znanih razlogov odmikal in nam tako kot prene-
kateremu Slovencu v veliki meri na glavo obrnil potek načr-
tovanih dogajanj. Kakor koli že, po vseh mukah in težavah, ki 
smo jih hvala Bogu uspešno rešili, je za nami izjemno uspešna 
in – kar je najpomembneje – zelo obiskana prireditev. 

Dejavni pa nismo bili le na lastni prireditvi. Udeležili smo se 
podobnih prireditev tudi pri sorodnih društvih. Glede vremena 
v poletnih mesecih pa se tudi ne gre pritoževati, zato smo kar 
nekajkrat sedli na motorje in se popeljali po Sloveniji. No, ja, 
obiskali smo tudi tradicionalno srečanje Harley Davidsonov ob 
Baškem jezeru na avstrijskem Koroškem. Tudi njim je vreme 
kar precej ponagajalo. Prireditev traja ves teden in največ se 
dogaja ob koncu tedna, ko je bilo vreme že precej deževno. 
Mi smo obisk naredili v sredini tedna in zadeli izvrstno vreme, 

pa tudi udeležba je bila že kar precej pestra. Ob ogledu takšne 
prireditve smo se spraševali, kako bi bilo z organizacijo pri nas 
v Sloveniji. Ja, kaj hitro smo se o tem prenehali pogovarjati, saj 
smo ugotovili, da bi bila to bolj kot ne misija nemogoče. S po-
dobno misijo se iz leta v leto srečujemo tudi sami, saj smo se 
letošnje leto pri organizaciji naše prireditve znašli v nezavidlji-
vem položaju, vsaj kar se dovoljenj tiče. Ne nazadnje pa smo 
se znašli tudi krepko v rdečih številkah. Posledično smo sklenili, 
da takšne prireditve tako velikega obsega zaradi izjemno zah-
tevne birokracije v bodoče ne bomo več organizirali. Kakor koli 
že, do maja je sicer še kar nekaj mesecev in do tedaj se bomo 
vseeno dogovorili, kaj bomo pripravili za vas, spoštovane ob-
čanke in občani. Nekaj vsekakor bomo, kaj pa naj še ostane 
skrivnost. Vsekakor bomo svoje jeklene lepotce na ogled pos-
tavili ob kakšni občinski prireditvi, verjetno že v mesecu juniju.

Legendarni Borgvardt, se ga morda kdo spominja 

Kdor je imel katerega od teh dveh, je bil pa ta glaven...

Tudi kolesarji so nam popestrili prireditev Nekaj članov na obisku gradu Bogenšperk
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Letošnja jesen je v naše konce prihajala po polžje in že smo 
razmišljali o odpravi napak na motociklih, ki so se pojavile te-
kom leta. Za takšna popravila je potrebno obiskati tudi kakšen 
sejem. Eden takšnih, predvsem za Italijanske motocikle, je bil 
v Gonzagi, provinca Mantova v sosednji Italiji. Glede na to, da 
so lokacijo v letošnjem letu spremenili, je bilo ponudbe več kot 
preveč. Podoben sejem je bil tudi v Nemčiji, točneje v Ingol-
stadtu. Tudi tja se je nekaj članov odpravilo po dele za nemške 

motocikle. Opažamo pa, da smo v vseh teh letih opreme in 
delov že kar precej pokupili. 

Za konec Moto društvo Oldteimer Naklo želi vsem občankam 
in občanom občine Naklo, da kar se da lepo preživijo adventni 
čas in seveda božičnonovoletne praznike, ki so pred nami. Pa 
srečno vožnjo! ・

Društvo upokojencev Naklo

Ko najstarejši rajžajo …
Jože Košnjek, foto: Jože Košnjek

Društvo upokojencev Naklo je tudi letos organiziralo izlet za 
najstarejše člane. Rajžali so do Gornjega Grada in Nove Štifte.

Najstarejši člani Društva upokojencev Naklo so veseli vsake 
pozornosti. Obiska, prijazne besede, skromnega darila … in kar 
nekaj let tudi izleta, na katerih so spoznali že kar nekaj sloven-
skih krajev. Prav zaradi tega izleta so bili mnogi morda prvič 
tam.

Letošnja rajža je v začetku septembra za en avtobus in kombi 
veliko družbo vodila na Kamniško, pod Kamniške in Savinjske 
Alpe in preko dobrih 900 metrov visokega prelaza Črnivec, 
kjer se stikata gorenjska in savinjska stran, do starodavnega in 
slavnega Gornjega Grada na koncu dreške doline pod Meni-
no planino in bližnje romarske Nove Štifte. Kraji, ki so jih obi-
skali popotniki iz naklanskega Društva upokojencev in njihovi  
spremljevalci, v slovenski zgodovini niso tako nepomembni. 
Turistična vodička Bojana Zupanc, ki jo je z gorenjskega konca 
ljubezen zvabila na savinjsko, in župnik Ivan Hrastnik sta iz-
letnikom povedala marsikaj zanimivega o Gornjem Gradu, ki je 
bil zaradi benediktinskega samostana – njihovo geslo je “moli 
in delaj” – prvič omenjen že leta 1140 in še posebej o mogočni 
stolnici, leta 1761 posvečeni svetoma Mohorju in Fortunatu. 

Cerkev s 58 metrov visoko kupolo s križem, je bila več kot 300 
let – od leta 1461 do leta 1783 – stolna cerkev ljubljanske nad-
škofije oziroma škofije in tudi počivališče znanih ljubljanskih 
škofov, tudi Tomaža Hrena in prvega škofa Žiga Lamberga. 
Posebnost vzorno vzdrževane in obnovljene cerkve je edini 
stalno stoječi Božji grob v Sloveniji in oltarna slika svetih Mo-
horja in Fortunata, ki jo je naslikal slavni Kranjčan, mnogim Slo-
vencem poznan Leopold Layer. Cerkev ima največjo površino 
med vsemi cerkvami v Sloveniji. V Gornjem Gradu, kjer upajo 
na hitrejši gospodarski napredek, so v edinem še ohranjenem 
obrambnem stolpu pri cerkvi uredili muzej. 

Med vračanjem domov so se izletniki ustavili v romarskem kra-
ju Nova Štifta, ki ima to krajevno ime šele od leta 2006. Cerkev, 
posvečena je Mariji Zvezdi, je po požaru leta 1855 blagoslovil 
lavantinski škof Anton Martin Slomšek. O njej, ki o letno obišče 
do 30.000 romarjev, in o kraju samem je pripovedoval župnik 
Lojze Pernar, doma iz Turnišča, ki je že 23 let župnik v tem 
kraju. Povedal je, da je Novo Štifto obiskal tudi pokojni pred-
sednik Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek.

Izlet je bil sklenjen s tradicionalno malico – obaro z žganci – v 
hotelu oziroma gostilni Marinšek v Naklem. ・

Najstarejši člani Društva upokojencev Naklo in spremljevalci 
pred baziliko svetih Mohorja in Fortunata v Gornjem Gradu.

Prijazna vodička Bojana Zupanc in župnik Ivan Hrastnik sta 
goste z Gorenjske povabila na počitek in osvežitev v klet 
benediktinskega samostana.
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Čebelarsko društvo Naklo

Realizacija programa dela ČD Naklo za leto 2022
Janez Markič

Čebelarsko društvo Naklo je tudi letos uspešno izpeljalo pro-
gram dela, v jubilejnem letu smo praznovali 120 let čebelarstva 
na Gorenjskem in obeležili že 90letnico delovanja kot samos-
tojno društvo. Res smo lahko ponosni na samostojnost, zato se 
vsem, ki so sodelovali, lepo zahvaljujemo in čestitamo. Zahvala 
tudi državi, da je prisluhnila čebelarjem z dodatkom spomladi 
in tudi sedaj v decembru, ko dobimo še drugi dodatek, saj tako 
vidimo, da podpira naše delo.

Naše društvo je tako v začetku leta naredilo malo razstavo v 
preddverju občine Naklo, bilo je kar nekaj odziva in odobrava-
nja, hvala tudi županu za lepe besede in prispevek.

Pa je prišel občinski praznik in smo v okviru praznika priredili 
še čebelarsko akademijo ob 90letnici društva ter priložnostno 
razstavo v Domu Janeza Filipiča. Sodelovali smo tudi s stojni-
co ob občinskem tednu prireditev. To dogajanje bomo kaj več 
predstavili v zborniku, ki bo verjetno izšel v naslednjem letu.

Sreča, da je virusna bolezen popustila in smo lahko izpeljali 
občni zbor, veseli smo bili ponovnega druženja, čeprav je bilo 
čutiti posledice vseh ukrepov, ki smo jih preživeli v jeseni in 
pretekli zimi. 

Želja po spletni strani je usahnila, letine so bile slabe in zaloge 
lokalnih pridelkov naših čebelarjev so pošle, tako, da ni več 
zanimanja za to vrsto reklamne dejavnosti lokalno pridelanih 
čebelarskih proizvodov in izdelkov. 

Veseli smo bili, da je bil letos spet organiziran Celjski sejem, 
45. po vrsti, malo skromnejša je bila organizacija in udeležba, 
ampak so bila srečanja in druženja toliko bolj domača. Hvala 
sponzorju za vstopnice.

Dan odprtih vrat Slovenskih čebelarjev 22. aprila 2022 nam 
je lepo uspel in sodelovanje čebelarjev je omogočilo lepo 
predstavitev čebelarstva, seveda smo imeli tudi predstavitev 
naklanske kulinarike preko Društva LIK, za kar se lepo zahvalju-
jemo za tako dobro sodelovanje. Udeležba in zanimanje kra-
janov sta bila malo skromnejša, ja, nove prireditve se počasi 
uveljavljajo, ampak smo zbrali vsaj gradivo za naslednje akcije. 

Čebelarji

Poletje je bilo vroče in suho. Menjava matic v sodelovanju z 
JSSČ je potekala redno in utečeno, a delo s čebelami je bilo 
kar naporno, saj je bila v naši okolici suša in zato brezpašno 

društva
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obdobje. Že je prišel čas letne delavnice, ki smo jo lepo izpe-
ljali, tudi druženje čebelarjev je potekalo v skrbi za zdravlje-
nje čebel. Ogled Festivala medu na dan medu in kulinarike v 
Lescah je potekal 26. septembra 2022, res lep, prijeten, skoraj 
poletni dan, ravno pravi za poizkušanje medenih kulinaričnih 
specialitet. 

Jesenski sejem AGRA v Gornji Radgoni pa je letos potekal v 
znamenju 1. srečanja praporščakov čebelarskih društev, seve-
da nismo manjkali niti mi. Tudi na regijskem posvetu in Dnevu 
slovenske hrane, ki je potekal 16. novembra 2022 smo aktiv-
no sodelovali. S praporom smo se udeležili Ambroževe maše 
v Šenčurju, sedaj pa še skupno novoletno srečanje in se leto 
zaključi. Tako so šli meseci naokrog. Sklenjen je naraven krog, 
spet starejši bomo za okroglo leto dni. Naj vas in tudi nas če-
belarje v letu 2023 povezujejo lepe misli in iskrene želje, da 
skupaj obogatimo medeno kulinarični življenjski vsakdan. NAJ 
MEDI! ・

90 let Čebelarskega društva Naklo, harmonikar,  
foto: Damijan Janežič, 2022

društva

Društvo upokojencev Naklo

Športno rekreativni utrip DU Naklo v letu 2022
Jože Mohorič, vodja športnih aktivnosti DU Naklo, foto: arhiv DU Naklo

Ko se oziram nazaj in analiziram leto, ki je praktično za nami, 
lahko z zadovoljstvom ugotovim, da je po kar dolgem obdob-
ju zopet bilo tako, kot si ga vsaj približno želimo. Covid se je 
nekoliko umiril, omejitev praktično več ni bilo, dobili smo novo 
vlado, izvolili nov občinski svet in potrdili »starega« župana. Po 
pestri volilni jeseni smo dočakali prvi sneg in praznični decem-
ber že naznanja novo leto, ki bo brez dvoma zagotovo začelo 
svoje poslanstvo točno prvega januarja 2023.

DU Naklo je tako v tem letu zopet zadihalo s polnimi pljuči, 
še več, aktivnosti je bilo toliko, da bi za njihovo obeležitev po-
treboval veliko več prostora, kot ga imam na razpolago v tem 
izvodu našega »Naklanca«.

nje za osvojitev prvega mesta na področju športno rekreativ-
nih programov med srednje velikimi društvi na Gorenjskem. 
Veseli smo tega priznanja, saj so bili naši člani in članice nadvse 
pridni in na različnih tekmovanjih dosegali odlične rezultate, 
osvojili smo kar nekaj pokalov in medalj ter zares uspešno zas
topali na različnih športno rekreativnih poligonih. Rekreacija 
in s tem povezana gibalna kultura je za starejšo generacijo še 
kako koristna in upam, da se bo zanimanje za prostočasne ak-
tivnosti v našem društvu še tako povečevalo in obenem vabim 
vse »mlade« upokojence, da se nam čim prej pridružijo.

Najnovejši športni objekt v Občini Naklo 

Kot sem že uvodoma napisal, je naše društvo v letu 2022 prak-
tično obnovilo vse dejavnosti, ki jih že vrsto let delimo z našimi 
člani. Izvršni odbor društva je imel kar nekaj rednih sej in ob 
analizi tekočih dogodkov pripravljal nove aktivnosti. Večkrat 
smo se zbrali na sedežu našega društva in na zadnji letošnji seji 
z veseljem ugotovili, da smo bili v iztekajočem se letu nadvse 
uspešni. Področna zveza DU Gorenjske nam je podelila prizna-

Gorenjsko prvenstvo v prstometu

Med najboljšimi v pikadu
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Seveda moram posebej izpostaviti naše pohodniške izlete in 
rekreativne kolesarske ture, ki se jih redno udeležuje vedno 
več naših članov. Ob primernem vremenu smo na posameznih 
pohodih dosegli številko skoraj 50 udeležencev, na četrtko-
vih druženjih pa različne kolesarske destinacije premaguje že 
blizu 20 kolesarjev. Po kolesarjenju svoje vtise zabeležimo na 
zaključnem sestanku v Gostilnici Kresnik in v novih kolesarskih 
dresih vedno znova vzbujamo kar nekaj pozornosti.

Pohodna sekcija je opravila vse planirane pohode in na zad-
njem letošnjem pohodu v neznano smo na cilju s ponosom 
razvili tudi občinsko zastavo, vse skupaj pa zaključili v prijet-
nem ozračju na turistični kmetiji na Dolenjskem.

Pohvaliti moram vse organizirane skupine, ki se redno sreču-
jejo na različnih športnih poligonih in napravah in seveda vse 
posamezne vodje, ki združujejo in vzpodbujajo člane našega 
društva k zdravemu načinu življenja tudi v tretjem življenjskem 
obdobju. Naj naštejem vse aktivnosti, ki se jih bolj ali manj 
številčno udeležujejo naši člani. Poleg že omenjenega pohod
ništva (okoli 10 pohodov) in kolesarjenja (ob četrtkih od maja 
do oktobra) se nam lahko pridružite ob sredah dopoldne pri 
kegljanju na stezah v Kranju ter pri kegljanju s kroglo na vrvi-
ci prav tako ob sredah ob našem domu v Naklem. Trikrat te-
densko zjutraj se na tem prostoru razgibavajo naše dame v 
skupini Lastovke. V Podbrezjah v Kulturnem domu vadijo in 
svojo preciznost izboljšujejo ljubitelji pikada, v velikem šotoru 
v bližini občinske stavbe pa vedno večjo pozornost pridobiva 
prstomet. Zaenkrat žal le v moški zasedbi, upam pa, da kmalu 
za to zanimivo rekreacijo pridobimo kakšno predstavnico než-
nega spola, saj je prstomet primeren za vse, ne glede na sta-
rost in spol. Na posameznih tekmah v okviru PZ DU Gorenjske 
pa nastopijo tudi smučarji, tekači na smučeh, plavalci, strelci 
z zračnim orožjem, igralci tenisa, igralci namiznega tenisa in 
balinarji. Naj se na tem mestu toplo zahvalim vsem, ki so po 
svojih najboljših močeh predstavljali ime našega društva in s 
tem pripomogli k lepemu priznanju.

Za zaključek pa nekaj stavkov o naši najnovejši pridobitvi, ka-
tere sem še posebej vesel. Po dolgotrajnih pripravah in načr-
tovanjih je novembra stekla težko pričakovana izgradnja na-
šega novega balinišča. Praktično ves mesec november je bil 
namenjen različnim delom, ki so seveda potrebna za realizacijo 
takega projekta. Ob strokovnem vodenju same izgradnje, ki 
jo je prevzel zidarski mojster Bojan Bajželj, smo določeni člani 
našega društva skupaj opravili skoraj 300 ur udarniškega dela 
in konec novembra dokončali najbolj zahtevna dela. Seveda 
taka izgradnja pomeni velik finančni zalogaj in ga društvo v 
povsem svoji izvedbi ne bi zmoglo pokriti. Po dogovorih z 
Občino Naklo in pomočjo aktualnega župana smo prošnjo 
za kakršnokoli pomoč in določene popuste poiskali pri GGD 
Kranj in Trgovini z gradbenim materialom BREZA iz Podbrezij. 
Trenutno se o dokončni ceni posameznih vgradnih materialov 

Zares smo lepi

Lepšega skoraj ne moreš zahtevati...

Zaključek etape pri Kresniku

Sedaj pa pot pod noge....

Na vrhu

društva
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še nismo dogovorili, glede na pozitivni pristop posameznih 
akterjev pa srčno upamo, da nam bo ob njihovem popustu 
in našem delu uspelo in bomo spomladi 2023 na stezi našega 
novega balinišča že lahko srečevali prve uporabnike. Se pa ob 
tej priliki že vnaprej zahvaljujem vsem odgovornim osebam za 
vsako konkretno pomoč, za koristne nasvete in delo, ki je bilo 
opravljeno do konca novembra. Odločili smo se za kvalitetno 
izgradnjo ter uporabo najboljših materialov, saj objekt gradi-
mo za daljše obdobje in bo namenjen prav vsem generacijam. 
V sam objekt je bilo vgrajeno skoraj 20 kubičnih metrov kvali-
tetnega armiranega betona in bo brez dvoma zdržal kar nekaj 
prihodnjih desetletij. Vse konkretne podatke o sami izdelavi, 
pomoči, donatorjih in seveda dokončnem finančnem izidu pa 
spomladi v našem glasilu.

Malo ročno, še več pa z bagrom!

Malica kar na gradbišču

»Šolanje«

Najbolj usklajena ekipa

Betoniranje

Topel dom in smeh v očeh v teh prazničnih dneh želim vsem 
vam, ki dobro v srcu mislite. SREČNO! ・

društva

Folklorna skupina Podkuca

Jesenski vtisi s folklornega tabora
Polona Meglič, foto: Polona Meglič

V petek, 4. novembra, smo se folklorniki – plesalci in pevci – 
odrasle in mladinske folklorne skupine Podkuca odpravili na 
folklorni tabor v Javorniški Rovt na intenzivne vaje. Bivali smo 
ob idiličnem jezeru v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Tri-
lobit na Javorniškem Rovtu. 

Tabor smo začeli v petek popoldne z ogrevanjem in različnimi 

vajami, ki nam lahko pomagajo pri postavitvi v prostoru med 
plesom, z različnimi družabnimi igrami za sodelovanje, zaupa-
nje in komunikacijo. Po prvi večerji smo nekaj časa namenili 
analizi nastopom folklorih skupin in ga zaključili z zabavnim 
večerom družabnih plesov. Po sobotnem zajtrku smo začeli s 
praktičnim učenjem plesov pod mentorstvom Tadeja Terana. 
V drugem delu dopoldneva smo se s pomočjo Tereze Gosar  



16 Glas občine Naklo  december 2022

poglobili v gledališke prvine folklorne dejavnosti. Popoldne se 
nam je pridružila Adriana Gabrščik, ki nam je pomagala pri uče-
nju in prepevanju ljudskih pesmi. Poleg Adriane Gabrščik nam 
je pri učenju petja pomagala naša članica Laura Falle. Sobotni 
večer smo preživeli ob projektni nalogi, kjer so bila osnova med-
generacijsko sodelovanje ter priprava in peka palačink. Na kon-
cu pa je komisija izbrala najboljšo celotno zgodbo in palačinke. 
V nedeljo dopoldne nas je obiskala Tanja Drašler iz Folklorne 
skupine Marolt in je z nami izvedla delavnico fizične priprave 
plesalcev. Po skupnem nedeljskem kosilu smo se malo utrujeni, 
a polni zagona za nadaljnjo delo odpravili nazaj domov. 

Ob koncu tabora bi se radi zahvalili vsem, ki ste omogočili, da 
je ta tako lepo uspel, hvala pa tudi vsem udeležencem, ki ste 
s svojo prisotnostjo poskrbeli, da smo se imeli tako lepo in za 
marsikoga nepozabno. ・ Skupinsko delo

Pripravljenost plesalcaPriprava palačink

društva

FS Podkuca na intenzivnih vajah – vtisi udeležencev
vtise zbrala: mag. Špela Eržen

Na folklornem taboru mi je bilo všeč in nepozabno. Poleg 
dobre družbe, smo imeli tudi veliko zanimivih, poučnih in 
zabavnih dejavnosti. Seveda pa je to vse prehitro minilo in 
bi vse še enkrat ponovila.

Urša Jelenc

Na folklornem taboru sem se imel lepo. Najbolj sem užival 
v folklornih igrah, petju in vajah. Zelo sem bil vesel, ker smo 
veliko plesali. Najbolj fino mi je bilo, ko smo pekli palačinke 
in se zvečer kartali. Upam, da še kdaj ponovimo.

Jaka Porenta

Na taboru sem se imel super. Všeč mi je bilo to, da smo 
veliko peli in imamo novo koreografijo. Všeč mi je bila 
igra, v kateri se spremeniš v drugo osebo in poveš zgodbo. 
Nepozabno je bilo večerno druženje in igranje kart.

Toni Porenta

Na taboru sem se imela res čudovito. Kljub, kar napornim 
delavnicam, smo se zelo zabavali in kar se da popestrili naš 
vikend. Vse skupaj bi lahko ponovili, mogoče tudi za dalj 
časa, ne le za vikend. 

Julija Jelenc

Na folklornem taboru smo se posvetili elementom folklo-
re, katerim do sedaj nismo posvečali tako velike pozornosti. 
Mislim, da nam je to odprlo širšo sliko o pomenu folklorne 
dejavnosti. Poleg tega smo pletli nove prijateljske vezi ter se 
preko različnih aktivnosti še bolj povezali kot skupina. 

Laura Falle

V soboto sem si v prostem času ogledal bližnji rudnik man-
gana in zvečer kot eden od žirantov izbiral, katera skupina 
je najboljše opravila celotno »projektno nalogo« na temo 
palačink. 

Žan
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društva

Na taboru mi je bilo res fletno, saj sem se lahko družila s 
svojimi vrstniki in z njimi plesala in pela. Najbolj pa sta mi 
bila všeč večera, ker se je takrat največ dogajalo  od plesa-
nja do peke palačink.

 Pavla Poklukar

Na folklornem taboru sem se imela carsko. Imeli smo veli-
ko različnih dejavnosti, na katerih sem se nekaj naučila, se 
sprostila in predvsem zabavala. Veliko smo plesali, peli in se 
luštno imeli, a je vse prehitro minilo. 

Neža Jelenc

V petek smo imeli plesnodružabni večer, kjer smo se 
naplesali s časopisom v roki in se veliko smejali. Fino je bilo 
klepetati s prijateljicami še pozno v noč.

Eva Eržen

Folklorni tabor je bil nepozaben, zanimivo in zabavno je bilo 
tekmovanje v peki palačink. Druženje in skupni večeri so bili 
odlični. Uživala sem na vseh delavnicah, ki so nam jih pri
pravili. 

Manca Širca

Folklorni vikend je bil s strani vseh udeležencev težko priča-
kovan. Bolj kot na plesu je bil poudarek na drugih veščinah, 
ki so celostnemu folklorniku nepogrešljive, to so gledališka 
igra, petje, fizična pripravljenost in poznavanje tehnike ter 
postavitve plesnih koreografij. Pomemben del vikenda je bil 
tudi sodelovanje med obema skupinama – starejšo otroško 
in odraslo  z raznimi aktivnostmi, med drugim tudi sladko, 
napeto in izredno zabavno tekmovanje iz peke palačink, za 
katerega verjamem, da nam bo še dolgo ostal v lepem spo-
minu.

Anja Konjar

V soboto zvečer smo v treh skupinah pripravljali palačinke, 
posebni jedilni list, na katerem so morale biti tudi palačinke, 
se skupinsko predstaviti in oblikovati posebno voščilnico za 
prihajajoče adventne praznike. Res je bilo lepo sodelovati in 
opazovati mlade, ki so na trenutke pozabili na telefone in 
uživali v nalogah.

Špela Eržen

Kinološko društvo Naklo

Zaključek delovnega leta v KD Naklo
Živa Broder in Metka Bartol, foto: arhiv KD Naklo

Še eno uspešno leto je za nami. Veseli smo, da smo brez pre-
kinitev in v lepem vremenu, ki nam ga je letos namenila jesen, 
pod streho spravili še eno »pasje šolsko leto«. 

Od vseh razpisanih tečajev je bila najbolj obiskana mala šola. 
Tečajniki in njihovi kosmatinci so se naučili osnovnih povelj, kot 
so: sedi, prostor, osnovni položaj s pozornostjo, preskok čez 
oviro, odpoklic in igro. Ta osnovna znanja so nujna za prijetno 
sobivanje človeka in psa v urbanem okolju, zato priporočamo 
vsem, ki se odločajo za nakup mladička, da z njim obiskujejo 
vsaj malo šolo. Vsi tečajniki so preizkus uspešno opravili in ob 
zaključku prejeli tudi društvene diplome. 

V osnovno šolanje (po programu IPSA in IPS BBH) je bilo 
vključenih nekaj manj tečajnikov, nekateri vodniki s svojimi psi 
pa so se odločili za šolanje po individualnem programu. Na-
učili smo se, kaj je osnovni položaj, kako doseči ustavljanje z 

usedanjem psa v osnovni položaj, prostor oziroma uleganje 
psa, sedi v gibanju, prostor psa v gibanju z odpoklicem, prav 
tako kako pravilno voditi psa na povodcu in brez njega, pra-
vilnih obratov na mestu in v gibanju, nekaj pozornosti pa smo 
namenili tudi primernemu vedenju psa v urbanem okolju. V 
soboto, 26. novembra 2022, smo organizirali in uspešno iz-
vedli izpite po programu osnovnega šolanja, ki so potekali pod 
budnim očesom sodnice Mojce Tominc. 

Nekaj tečajnikov pa je raje izbralo zelo družabno kinološko dis
ciplino, to je agility. Tam so se psi naučili premagovati številne 
ovire v čim krajšem času, in seveda brez napak. Največkrat so 
to hoja po mostu, skok skozi krog, slalom (tek med palicami), 
tek skozi tunel in še številne druge. Najpomembnejše pri vsem 
pa je prav zagotovo veselje, ki ga psi imajo do teh vaj, ki se jih 
učijo premagovati s pomočjo svojih vodnikov.
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Upamo, da bo čim več tečajnikov svoje znanje nadgrajevalo 
v nadaljevalnih tečajih v našem društvu in da se bodo mor-
da kdaj preizkusili tudi na različnih tekmovanjih, kjer tudi sicer 
naši člani posegajo po najvišjih mestih (o čemer nmo pisali že 
v prejšnjih številkah občinskega glasila), ali pa se nam bodo 
pridružili kot inštruktorji ter tako svoje znanje in izkušnje lahko 
delili z drugimi vodniki.

Vsi vodniki, ki so že obiskovali naše tečaje, bi zagotovo pritrdili, 
da je pes, ki je bil deležen osnovnega šolanja, prijetnejši za 
sobivanje. Z njim boste lahko brez skrbi odšli na sprehod, izlet, 
počitnice, ga vzeli s seboj v mesto, na kavo … Prav zato je med 
našimi tečajniki tudi veliko vodnikov, ki so nekoč v preteklosti 
s svojim psom že obiskovali naše tečaje, zdaj pa so se vrnili z 
mladičkom ali drugim psom. 

V zadnjem času je na področju osnovnega šolanja psov kar 
precej raznovrstne ponudbe, toda v KD Naklo prisegamo na 

društva
strokovnost in tradicijo; pse na izpitih ocenjujejo licencirani 
sodniki Kinološke zveze Slovenije, zato so njihovi dosežki tudi 
mednarodno priznani. 

V Kinološkem društvu Naklo že z optimizmom gledamo na prej, 
v leto 2023, in zadali smo si kar nekaj ciljev. Prvi datum, ki si ga 
velja zapomniti, je ponedeljek, 6. marec 2023, ko bomo zno-
va začeli s tečaji poslušnosti in agilityja na vseh stop njah. Vse 
lastnike psov, ne glede na to, ali so rodovniški ali ne, majhni, 
veliki, kratkodlaki, dolgodlaki, mladički ali odrasli … zato vabi-
mo, da se nam pridružijo. 

Za več informacij o začetku in vrstah tečajev v letu 2023 in 
vseh drugih zanimivostih spremljajte našo spletno stran www.
kdnaklo.si in facebook https://www.facebook.com/KDNaklo/.

Kinološko društvo Naklo vsem občanom vošči vesele praz-
nike in vse dobro v letu 2023! ・

Društvo upokojencev Naklo

Z nami je življenje prijetnejše
Magda Slapar, vodja projekta Starejši za starejše 

V skupini Starejši za starejše pri Društvu upokojencev Naklo 
deluje 18 prostovoljk, ki jih krasita humanost in čut za stiske 
sočloveka.

Spoštovane občanke in občani! Verjetno že veste, da pri Društ
vu upokojencev Naklo deluje skupina prostovoljk v okviru pro-
jekta Starejši za starejše. Vanj je vključenih 18 prostovoljk, ki 
opravljajo delo z veliko vnemo, saj so to zelo srčne ženske, 
pripravljene pomagati ljudem v stiski. To je izraz njihove hu-
manosti in osebnega odrekanja, saj za svoje delo ne dobijo 
nikakršnega plačila. Zanje je največja nagrada, ko iz ust pomoči 
potrebnih slišijo besede olajšanja in zahvale. Društvo upoko-
jencev in Občina Naklo jih za zaključek leta povabita na skrom
no pogostitev in s tem izrazita hvaležnost za njihovo delo.

Program Starejši za starejše deluje v občini Naklo že 12 let. 
Njegov namen je zmanjševati socialno izključenost starej-
ših in izboljšanje kvalitete njihovega življenja, še posebej pa 
vzpostav ljanje neposrednega človeškega stika in organizira-
nje najrazličnejših oblik pomoči, predvsem pri svetovanju ali 
organiziranju drugih služb, ki jih občan potrebuje, na primer 
patronažna in socialna služba. V program Starejši za starejše so 
vključeni občanke in občani, starejši od 69 let, ne glede na to, 
če so člani Društva upokojencev ali ne, pa tudi mlajši, pri ka-
terih pokličemo ustrezno službo, ki jim pomaga. Ker živimo na 
vasi, imamo prednost, saj ljudi iz svoje okolice bolje poznamo, 
zato v primerih njihovih težav lažje ukrepamo. 

Čeprav je naše poslanstvo predvsem pomoč pri premagovanju 
osamljenosti, nam ni nikoli odveč prinesti komu kaj iz trgo-
vine, tudi kaj speči, iti z njimi na sprehod in jim pomagati pri 
domačih delih. Ponosne smo, da opravimo vsako leto okrog 
500 obiskov. V večini primerov so naši obiski dobro sprejeti, 
saj so dobronamerni. Če že drugega ne, klepet s prostovoljko 
popestri starejšemu monoton vsakdanjik, prostovoljki pa pri-

nese občutek, da je storila nekaj dobrega, plemenitega. V času 
korone, ko osebni stiki niso bili mogoči, smo se z njimi pogo-
varjali s pomočjo telefonov, če pa so kaj skuhale ali prinesle iz 
trgovine, smo blago pustile pred vrati njihovih domov. Prosto-
voljke smo še posebej ponosne, da nas na Gorenjskem skupno 
več kot 300 in da je vseslovenski projekt Starejši za starejše leta 
2017 prejel nagrado Državljan Evrope, ki jo Evropski parlament 
podeljuje za posebne dosežke pri utrjevanju medsebojnega 
razumevanja med ljudmi, za širitev gostoljubnosti in strpnosti 
ter za pomoč ljudem v stiski.

Poleg osnovne dejavnosti smo se uspešno vključevale v pro-
jekte, ki jih financira Evropska unija. Tako smo lani organizirale 
pomoč na domu 30 občanom in občankam. Vključile smo se 
namreč v evropski projekt, ki je najbolj potrebnim omogočal 
fizioterapijo, pomagal osebam z demenco in zagotavljal druge 
oblike pomoči. To smo izvajali v sodelovanju z Zdravstvenim 
domom Tržič. Prejemniki teh pomoči so bili zelo zadovoljni. 

Prostovoljke v projektu Starejši za starejše pri Društvu upo-
kojencev Naklo na lanskem srečanju v dvorani gasilskega 
doma v Dupljah. Foto: Jože Košnjek.
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Letos je potekala tudi akcija Eoskrbe, v kateri smo 31 posamez
nikom zagotovili pripomočke za večjo varnost pred nezgoda-
mi. Te pripomočke imajo starejši pri sebi. Ker so povezani s 
centrom, je v primeru nesreče zagotovljena hitrejša pomoč, ki 
lahko reši življenje. V nekaterih primerih zagotavljanja materi-
alne pomoči že tretje leto sodeluje tudi Rotary klub. 

Pa še nekaj bi rade povedale. Starejši, še vitalni občani, ki zmo-
rejo sami skrbeti zase, naj ne zamerijo, če potrka na vrata pros

tovoljka. Prišla je z dobrim, plemenitim namenom. Sicer pa je 
v življenju tako, da nikoli ne vemo, kdaj bomo potrebovali po-
moč. Gledališki igralec, kantavtor in človek iskrivih misli Iztok 
Mlakar je dejal: »Človek nima druzga, kakor eden druzga …«

Prostovoljke Društva upokojencev Naklo vam želimo vse naj-
lepše ob vseh prihajajočih praznikih. Trije dobri možje naj nam 
prinesejo veliko zdravja, sreče, zadovoljstva in medsebojnega 
razumevanja! ・

društva

Kulturno društvo Tabor Podbrezje

Izbor Naj drevesa Podbrezij 2022
Daca Perne 

Letos smo v KD Tabor Podbrezje prvič izvedli natečaj in vse 
nadaljnje postopke v zvezi z izborom NAJ DREVO PORBREZIJ 
izključno zato, ker želimo spodbuditi opazovanje dreves in za-
vedanje vaščanov o njihovem pomenu za kakovost življenja. 

K sodelovanju smo povabili Podbrežane, Gobovčane, Bistriča-
ne, prebivalce vseh starosti, posameznike in družine. Poslali so 
fotografije svojega NAJ drevesa, ki raste na vrtu, sadovnjaku ali 
gozdu. Prispele fotografije si je ogledala komisija in jih obiska-
la tudi na terenu od maja in nekako do 28. oktobra, ko obele-
žujemo dan skrbi za drevesa v naseljih in mestih. Drevo je bilo 
lahko izjemno zaradi svoje velikosti, starosti, oblike, zgodbe ali 

vpliva na vas. Odločili smo se, da bo naj drevo dobilo posebno 
oznako, na spletu pa bomo gradili karto izjemnih dreves naše 
vasi. S tem želimo dvigati vrednost dreves, skrb zanje, zaveda-
nje o njihovem bogastvu. K ideji je pripomogel tudi čisto po-
doben ljubljanski projekt, zaradi katerega je Ljubljana postala 
Evropska prestolnica dreves. 

Predstavljamo izbor šestčlanske komisije v sestavi: Alenka Križ-
nar, Daca Perne, Erna Mokorel, Jan Kozjek, Milan Debeljak in 
Stane Aljančič, ki ni imela lahkega dela, saj se je število zbranih 
fotografi do oktobra zelo povečalo.

Seveda si je prvi naslov NAJ DREVO PODBREZIJ 2022 prislužila 
TABORSKA LIPA.

Taborska lipa v vsej svoji lepoti Taborska lipa v štirih letnih časih
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Med fotografijami gozdnih dreves smo med najlepšimi deseti-
mi izbrali štiri predloge, o katerih smo potem glasovali za NAJ 
GOZDNO DREVO in zmagala je BUKEV NA SKALI.

V arhivu se je zbralo prav tako precej fotografij sadnih dreves 
in med osmimi smo predlagali tri, potem pa z glasovanjem 
izbrali NAJ SADNO DREVO, ki je pripadlo stoletni FRANCKOVI 
TEPKI.

Utemeljitev za NAJ DREVO

Franckova tepka NAJ SADNO DREVO PODBREZIJ 2022

Tablica, ki jo bomo pritrdili TABORSKI LIPI PESEM Hrastov štor Milana Debeljaka

društva
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Razveselili so nas učenci naše šole in za svoje najlepše drevo 
izbrali kar dvakrat breze trojčice, ki so jim še predvsem letos 
delale senco na igrišču. Tudi risbice so jim posvetili.

Zanimive so bile predvsem zgodbe borovih dreves, iz katerih 
so v prejšnjem stoletju točili smolo in podbreški gospod Alojz 
Savinc je bil leta 1952 zmagovalec v jugoslovanskem merilu. 
Številne in lepe so tudi fotografije okrasnih dreves, o katerih 
bomo morda več govorili naslednje leto. Poleg že izbranih 
dreves so nas očarale duglazije in vitke japonske kriptome-
rije s čudovitimi vejicami. Seveda pa smo bili navdušeni nad 
mogočnostjo dveh bukev. Prva raste na hribčku in še na skali 
in njene korenine obrasle z mahom so lepota brez primere. 
Skoraj dvestoletna visoka in ravna Aleševa smreka je izjemna 

društva
predstavnica svoje drevesne vrste. Hrast ob sotočju Bistrice in 
Save ima ravno tako posebno zgodbo, a očaral je s svojo lepo-
to, ki se baha sredi travnika. 

Predstavljamo oblikovane tablice, ki jih bomo ob posebni slo-
vesni priložnosti, ko bodo izdelane, pritrdili na izbrana drevesa. 
Do 28. aprila ob dnevu dreves prihodnje leto pa načrtujemo 
prireditev, na kateri bi radi pokazali v sliki in besedi vso lepoto 
dreves, ki so naša SUPERSILA.

Priložene sličice pa naj nekoliko dopolnijo tole besedilo. Tudi 
novo pesem Milana Debeljaka Hrastov štor boste našli med 
njimi. ・

Turistično društvo Naklo

Prvenstvo občine Naklo v taroku
Jože Mohorič

Po kar dolgem obdobju, točneje skoraj 13 let po prvem in edinem 
turnirju v taroku v Naklem je bila sobota, 19. novembra 2022, po-
novno določena za obračun najboljših tarokistov naše občine.

Tarok predstavlja eno najbolj priljubljenih družabnih iger in to 
igro s kartami igrajo praktično po celem svetu. Najbolj razšir-
jena je v osrednji Evropi, saj lahko prve začetke te lepe igre 
zaznamo že v 15. stoletju v sosednji Italiji. Kasneje so jo mno-
žično začeli igrati v Franciji, Nemčiji in v začetku 20. stoletja 
tudi v naših krajih. Za uspešno igranje taroka je potrebno kar 
nekaj znanja in da postaneš dober igralec te lepe miselne igre, 
potrebuješ kar nekaj časa in izkušenj.

V organizaciji TD Naklo je bila torej omenjena sobota v  
Gostilnici Kresnik v Naklem prizorišče napetih bojev med dva-
najstimi najbolj korajžnimi igralci taroka iz naše občine. Po treh 
krogih, vsak krog je trajal točno 75 minut, smo na koncu se-
šteli rezultate in dobili uradni vrstni red. Najboljše karte in ne 
nazadnje tudi največ znanja je tokrat s prvim mestom dokazal 
Peter Kuhar. Drugo mesto je osvojil Robert Frelih, tretji pa je 
bil najstarejši tekmovalec Franci Porenta. Predsednik TD Naklo 
Aleš Kokalj jim je podelil zaslužena priznanja in nagrade, vsi 

ostali pa smo skupaj z njimi uživali v prijetnem druženju in 
obljubili »maščevanje« na naslednjem turnirju. 

Želja vseh je bila soglasna in trdno upam, da bodo ti turnirji 
postali tradicionalni vsaj enkrat letno. Že sedaj pa vabim vse, 
ki vam je ta igra všeč – pridružite se nam že na naslednjem 
turnirju in preverite srečo, še bolj pa svoje znanje v igranju te 
zares lepe igre s kartami. ・

Prostovoljno gasilsko društvo Duplje

Novo gasilsko vozilo v PGD Duplje
Neža Rozman, foto: arhiv PGD Duplje

Letošnje leto je bilo za Prostovoljno gasilsko društvo Duplje 
posebnega pomena, saj smo v juniju v svojo garažo zapeljali 
novo vozilo MAN TGM 13.290 FWD 4x4 oziroma GVC1. Na-
bava vozila je bila za društvo nujna, saj smo doslej razpolagali 
s tremi vozili, med katerimi je najstarejše letos štelo že 26 let, 
obenem pa prav nobeno od njih ni omogočalo prevoza vode v 
količinah, večjih od 1000 litrov. 

Vozilo je bilo za naše društvo velik finančni zalogaj, zato nam 
je pri nakupu pomagala Občina Naklo. Celotna investicija 
je znašala 290.000 evrov, od tega je občina namenila skoraj 
osemdeset odstotkov sredstev. Preostali znesek smo gasilci 
poravnali sami, s svojimi prihranki, predvsem pa z velikodušni-
mi prispevki botrov, sponzorjev in sovaščanov. Kot botri vozila 
so se zapisali Aleš Krumpestar, Franci Jeglič, Andreja Jeraj in 
Jožef Prosen. 
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Za tako velik dogodek se spodobi, da se tudi poveselimo. Zato 
smo 25. junija organizirali veliko gasilsko parado, na kateri je 
sodelovalo 67 članov gasilske organizacije, 16 vozil z vozni-
ki, paradi pa so se pridružili tudi gasilci iz Poljske (pobratene 
občine Naklo nad Notecio). Po paradi je sledila velika gasilska 
veselica z Vilijem Resnikom, na kateri je obisk presegel naša 
pričakovanja, zabavali pa smo se dolgo v noč. 

Vozilo GVC1 je svojo prvo intervencijo oddelalo na Krasu, kjer 
smo posredovali skupno s 15imi gasilci. Smo pa v letu 2022 
organizirali tudi pokalno tekmovanje starejših gasilcev, izvedli 
smo ga na golf igrišču v Dupljah, prenovili tla v orodišču in 
letega tudi prepleskali. 

Veselimo se že novega leta, ko bomo še bolj zagnano vadili in 
skrbeli za požarno varnost v Dupljah. ・

društva

Turistično društvo Naklo

V turističnem društvu se družimo  
in spoznavamo svet
Dan po sv. Martinu, v soboto, 12. novembra, je Turistično dru-
štvo Naklo v središču vasi, pred trgovino Matjaž, postavilo stoj-
nico in občane vabilo k prijetnemu klepetu, okušanju mladega 
vina in pečenem kostanju. Čas, ki smo ga namesto elektronskim 
napravam, namenili druženju in pogovoru, je minil prehitro.

V torek, 25. oktobra, nas je obiskal turistični vodnik Uroš 
Erbežnik in nam v potopisnem predavanju predstavil potova-
nje po grofijah južne Anglije. Zgodbice, svetopisemske legen-
de, spletke vladarjev in prazgodovinski ostanki nas popeljejo 
v neke druge čase. Obala od Kenta do Cornwalla je geološki 
časovni trak poln dinozavrov, krednih pečin in starih kamnin. 

8. novembra je gozdar, Bohinjec Alojz Bodkovič pripovedo-
val o savski obrambni liniji, pozabljeni zgodbi prve svetovne  Prijatelji ob pogovoru, čaši žlahtne kapljice in kostanju. 
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vojne. Alojz nadaljuje delo pokojnega brata arheologa Tomaža 
Bodkoviča, ki je raziskoval prvo svetovno vojno in čas po njej v 
Bohinjskem koncu. 

15. novembra je Polona Majella Berlec predstavila življenje la-
ične misijonarke na Salomonovih otokih, severovzhodno od 
Avstralije. Med službovanjem pri tamkajšnjih misijonarjih je 
spoznala moža in se z njim poročila. 

22. novembra je jamar Jure Bevc, član društva za raziskovanje jam 
Ljubljana predstavil doslej najdaljšo izmerjeno slovensko jamo 
pri Bovcu in življenje v njej. Jamarji namreč med raziskovanjem v 
njej bivakirajo. V drugem delu je predstavil čiščenje jam na Krasu. 
Doslej so iz ene same jame pospravili tudi do šest ton smeti. 

29. novembra nas je po daljšem premoru ponovno obiskal pla-
ninec in gorski reševalec Milko Lesjak z Mosta na Soči. V dve 
uri trajajočem predavanju je predstavil avanturo okrog Ana-
purne v Himalaji, katere se je udeležil.

6. decembra je Dejan Vukotič Vuko, oskrbnik planinskega 
doma na Kriški gori predstavil ekstremen trail Tor des glaciers, 
dolg 450 kilometrov s 32.000 metrov nadmorske višine. Pote-
kal je po gorskih brezpotjih in ledenikih Mont Blanca, Monte 
Rosa, Matehorna, Grand Paradisa. Prehoditi ga je bilo treba v 
190 urah ali osmih dneh. Glede na zahtevnost traila ga konča 

društva

Uroš Erbežnik in nam je predstavil potovanje po grofijah 
južne Anglije.

Napovednik Turističnega društva Naklo
V torek, 3. januarja 2023, se bo po stari navadi, kot prvi v 
letu, v Naklem oglasil turistični vodnik, Radovljičan Janez 
Pretnar. Popeljal nas bo po balkanskih poteh. 

Naslednja predavanja, ki bodo na sporedu vsak torek, ob 
18. uri, v Gostilnici Kresnik, bodo objavljena v torkovem v 
Kažipotu v Gorenjskem glasu. ・

le tretjina tekmovalcev. Od Slovencev sta doslej trail zmogla 
dva. Eden od teh je bil Dejan. 

Folklorno voščilo
Folklorniki FS Podkuca smo pevci, godci, plesalci, igralci, otroci 
po duši, ki z veseljem ohranjamo in poustvarjamo ljudsko izro-
čilo ter ga prenašamo med vas. 
Naj nas vse spremljajo SPOŠTOVANJE,

RADOST,
 EMPATIJA,
 ČAROBNOST,
 NAVIHANOST in
 OPTIMIZEM v letu 2023.

Bodi »kul« in se pridruži FS Podkuci tudi ti. Vabljeni otroci, mla-
dostniki in odrasli (vpis v januarju ob petkih med 19.30 in 20.00 
v KD Janeza Filipiča). ・

Računovodske storitve Miša s.p., Strahinj 74,
Tel.: 04 257 89 00 e-mail: darja@mi-sa.si

Spet

prihaja

novo leto!

Priložnost

za nove

odločitve,

nove ideje,

za nove

uspehe, za

novo srečo.

Naj bodo vaše odločitve modre, ideje ustvarjalne in

sreča brezmejna.

Vam želi računovodski servis Miša s.p. in Barbi d.o.o.!
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kultura

Večer slovenske pesmi
Jože Košnjek, foto: Jože Košnjek

Trije pevski zbori so prepevali na letošnji občinski reviji pevskih 
zborov in manjših vokalnih skupin v Dupljah.

Organizator letošnje revije pevskih zborov in manjših vokalnih 
skupin iz Občine Naklo je bil letos Kulturno umetniško društvo 
Triglav iz Dupelj. Na reviji v polni dvorani gasilskega doma v 
Dupljah so prepevali trije zbori: Vokalna skupina mladih pevk 
ljudskih pesmi Naklanske ropotule, ki deluje v okviru Folklorne 
skupine Podkuca, moški pevski zbor Triglav Duplje, ki ga vodi 
Dejan Heraković, in ženski pevski zbor Dupljanke z Dupelj pod 
vodstvom zborovodje Katje Klančnik Jelenc, ki se pripravlja 
tudi na proslavitev 30letnice delovanja. Jubilejni koncert bo 
konec maja prihodnje leto. Med občinstvom je bil tudi župan 
občine Naklo Ivan Meglič. 

Na letošnji reviji, povezovala jo je Neža Rozman, je bila ude-
ležba manjša kot običajno. Zagotovo je bila vzrok epidemija, 
ko so bile številne pevske skupine prisiljene omejiti delovanje, 

nekatere pa so – žal – tudi utihnile. Zanesljivo bo udeležba na 
reviji prihodnje leto številnejša, saj je občina Naklo znana kot 
skupnost z raznoliko kulturno dejavnostjo, še posebej pevsko. 
Moški pevski zbor Triglav iz Dupelj poje že več kot 90 let! ・

Dekliška vokalna skupina Naklanske ropotule

Moški pevski zbor Triglav DupljeŽenski pevski zbor Dupljanke

Koncert Marijinih pesmi na Taboru
Milan Debeljak, Kulturno društvo Tabor Podbrezje

Osemindvajsetega oktobra smo v Podbrezjah pripravili kar dve 
prireditvi isti večer. Obe skupaj smo v šali poimenovali kar kul-
turni maraton. Najprej je bil v cerkvi na Taboru koncert Mari-
jinih pesmi, nato pa še slikarskoglasbena prireditev v kultur-
nem domu. Maratoni so sicer poslastica za vzdržljive, pri nas 
pa smo oba dogodka obiskali tisti, ki imamo radi lepoto.

Na Taboru sta nastopili sopranistka Katja Križnar, ki je zapela 
drugo za drugo devetnajst Marijinih pesmi, in Marta Habe, ki 
jo je spremljala s sintetizatorjem in svojim altom. Obe pevki 
sta Gorenjki, več let pa že živita na avstrijskem Koroškem, v 
njunem pedagoškem poklicu med koroškimi Slovenci. 

Čarobno bi bilo poslušati Beatle v Liverpoolu ali Avsenike v 
Begunjah. Prav tako tudi Marijine pesmi v Njeni domači hiši, 
na Njenem podbreškem gričku, v taborski cerkvi Sedemkrat 
žalostne Matere Božje. Vse najlepše, najbolj znane Marijine 
pes mi, ki jih poje tudi naš cerkveni pevski zbor in ljudstvo pri 
mašah. Marijine pesmi v njeni preprosti eno in dvoglasni le-
poti. Kdor hoče navdušiti občinstvo, mora ljubiti vsebino, ki jo  Marta Habe in Katja Križnar pred Marijinim oltarjem
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kultura

KOLEDNIKI Folklorne skupine DU NAKLO

Napovednik koledovanja 
Danes po vseh krajih zemlje, 
nekaj nov´ga se godi.
Sivi starček slovo jemlje 
mlado dete se rodi.

Sivi starček, staro leto,
v jamo večnosti beži.
Mlado dete, novo leto,
pa med nami oživi.

S tem in drugimi starimi koledniškimi napevi, vas bomo ko-
ledniki Folklorne skupine Društva upokojencev Naklo, pospre-
mili v decembrske praznične dni. Datumi naših obiskov:

predstavlja. In ljudi, ki jim je namenjena. Ob Materi Mariji ved-
no doživljamo čudovite trenutke. Samo pevkina šolana glasova 
bi nam bila premalo. Premalo ves njun trud, ki sta ga namenili 
temu koncertu, da so vzletale pesmi z njunih ustnic druga za 
drugo lahkotno kakor ptice z veje. Premalo čudovite skladbe, 
njihove melodije, besede slovensko tekoče. Poslušalci si želimo 
lepote. Zato iščemo Marijino podobo v pevkinih očeh, v njunih 
srcih. Devetnajst pesmi o ljubezni, milo zvenečih, sestavljenih v 
večerno molitev hvaležnosti in upanja.

Podbrežani radi hodimo na Tabor, z njega se bogatejši vrača-
mo domov. ・ Obiskovalci koncerta v taborski cerkvi 

Mi smo zlate Naklanske ropotule!
Neža, Urša in Julija Jelenc, Pavla Poklukar, Žana Lunar in Špela Eržen

Odlična nastopa mladih pevk in godcev FS Podkuca na sreča-
nju poustvarjalcev ljudske glasbe

»Smo Naklanske ropotule. Ukvarjamo se s petjem, to zelo rade 
počnemo in zato prepevamo različne pesmi. Kot Naklanske 
ropotule pojemo, predvsem ljudske pesmi. Vse pojemo tudi v 

pevskem zboru, večina nas igra različne inštrumente in pleše 
v folklorni skupini Podkuca,« sta se razgovorili Neža in Pavla.

»V skupini nas je sedem deklet, od tega šest sošolk, učenk 9. 
razreda Osnovne šole Naklo, in naša vodja, ki obiskuje 1. letnik 
fakultete. Me smo Eva, Pavla, Neža, Žana, Urša, Julija in Laura. 

20.12.2022 torek Žeje –  
Gasilski dom

ob 18.30. uri

20.12.2022 torek Okroglo – sredi vasi ob 19.30. uri
22.12.2022 četrtek Podbrezje   

Bankova luknja v 
Dolenji vasi

ob 17.30. uri

26.12.2022 ponedeljek KS Struževo ob 17. uri
07.01.2023 sobota Pri Krivi jelki – 

Duplje začetek 
pohoda

ob 19. uri

Vljudno vabljeni! ・
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Imamo kar tri mentorice. Naša organizatorka je mentorica 
mag. Špela Eržen. O samem petju in glasbi pa nas poučujeta 
in pripravljata zborovodkinja Klara Maljuga in ga. Adriana Ga-
berščik,« sta povedali Žana in Julija.

Ideja o ponovnem oblikovanju dekliške skupine, ki prepeva 
ljudske pesmi se je porodila že v času korone. Posamezni »me-
hurčki«, kot smo jih imenovali takrat, so bili edina možna obli-
ka skupine, ki je lahko ustvarjala in celo pod določenimi pogoji 
nastopala. Tako smo mentorice že pomladi naredile načrt in 
povabile dekleta k sodelovanju. Le tako je bila intenzivna vaja 
že prvi petek v septembru. Dekleta pa takrat že prijavljena tudi 
na srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž.

Kot pravi Urša so s prvimi vajami te zasedbe začele septembra 
letos: »Spoznale smo, kaj ljudska glasba je, s pomočjo gospe 
Adriane izbrale pesmi, ki jih bomo pele in pričele z intenzivnimi 
vajami. Za svoje prve nastope smo včasih vadile tudi kar med 
poukom in si s tem zagotovile, da na nastopih ne bo nikakršnih 
težav. Naš prvi nastop smo opravile že v drugem tednu sep-
tembra, v hotelu Marinšek, za starejše občane.« 

Dekleta so svojo zgodbo želele zelo podrobno predstaviti širši 
javnosti: »Tako smo se v soboto, 19. novembra 2022, po nekaj 
tedenskih vajah, udeležile državnega srečanja oziroma tekmo-
vanja z naslovom Napev odsev v Artičah. Iz Nakla smo se v 
Artiče s skupino in mentorji odpravile že ob 13.00. Takoj po 
prihodu smo opravile intervju za radio Ognjišče in Radio Slo-
venija 1. Za tem smo opravile težko pričakovano 10minutno 
generalko na odru. To je bil naš prvi pogled na dvorano, kjer se 
je odvijalo tekmovanje. Pred začetkom nastopa smo z učitelji-
co Klaro Maljugo naredile dihalne vaje in vaje za sproščanje. Še 
enkrat smo preletele vse pesmi, s katerimi smo se predstavile 
in z velikimi nasmeški odšle na oder. Izmed vseh desetih tek-
movalcev (pevskih in godčevskih sestavov, skupin) smo se prav 
me predstavile prve s pesmimi: Sijaj, sijaj sonce; Pojte drobne 
ptice in z duetom Rožica. Ko smo končale z našim nastopom, 
smo lahko prisluhnile še ostalim tekmovalcem, ki so bili zelo 
dobri.«

Po podelitvi zlatih priznanj najboljšim v državi na tem področ
ju je tričlanska strokovna žirija med nastopajočimi izbrala tri 
najboljše izvajalce te prireditve: Béročko, Maroltovke in Marol-
tovske godce ter Šuštarje. Naša dekleta so se ponovno odlič-
no predstavila, zapele so med najboljšimi izvajalci v letošnjem 
letu. Vsi smo lahko zelo ponosni nanje. Čestitke in pohvale so 
dobile tudi od ostalih nastopajočih, ki se že vrsto let ali celo 
desetletij ukvarjajo s to vrsto poustvarjanja ljudskega izročila.

 »Zelo smo ponosne nase, saj smo dosegle državni nivo in si 
prisvojile zlato priznanje. Vsem nam, je bila to velika dogodiv
ščina in nova izkušnja. Imele smo možnost nastopati na dr-
žavnem tekmovanju, kjer smo bile izmed desetih nastopajočih 
najmlajše, kar nam je dvignilo motivacijo in samozavest za na-
daljnje petje in tekmovanja,« je precej odločno poudarila Urša.

Do sedaj so imele dekleta že nekaj nastopov v lokalni skupnos-
ti, med drugimi so se predstavile Češkim gostom v okviru pro-
jekta, na občinski reviji pevcev v Dupljah, na Kulinarični izme-

V oktobru so se dekleta že lahko predstavile na tekmovanju 
oziroma reviji ljudskih pevcev in godcev v Predosljah. Njihov 
nastop je bil tako odličen, da so po ocenah strokovne spre-
mljevalke, gospe Simone Moličnik, dosegle državni nivo. 
Veččlanska strokovna komisija je med 33 skupinami oziroma 
zasedbami iz vse Slovenije, poustvarjalcev ljudskih pesmi in 
godci ljudskih viž, ki so dosegli državni nivo, izbrala le deset 
skupin oziroma zasedb. Med njimi tudi naše, mlade Naklanske 
ropotule, ki so se lahko predstavile na državni prireditvi. 

Le točka do državnega nivoja in zlatega priznanja pa je ločila 
tudi Mlade godce FS Podkuca, ki so se prav tako predstavili na 
reviji v Predosljah. V godčevski zasedbi so nastopili: Laura Falle 
in Eva Eržen (dve od naših pevk), David Pahor de Maiti (vsi trije 
kot violinisti) in vodja skupine Žan Eržen na harmoniki.

kultura
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njavi v Podtaboru, na prireditvi Rotary kluba v Domu starejših 
občanov. Na večini nastopih so zapele tudi tri ljudske pesmi, s 
katerimi so se predstavile tudi v Artičah.

»V prihodnosti se veselimo novih dogodivščin in nastopov. 
Upamo, da bomo še naprej ohranile take prijateljske in pevske 
vezi, kot jih imamo sedaj. Odprte smo novim izkušnjam in se 
podajamo vsem dogodivščinam nasproti!« sta zapisali dvojčici 
Julija in Urša. Vsi, ki jih želite slišati, lahko prisluhnete posnet-
kom prireditve tudi preko radijskih sprejemnikov: 

V arhivskih posnetkih oddaje Slovenska zemlja v pesmi in be-
sedi na Prvem programu Radia Slovenija s torka, 29. novem-
bra 2022 in 6. decembra 2022, ob 20. uri ter posnetkih z radia  
Ognjišče, iz oddaje Pevci zapojte, godci zagod'te, v ponede-
ljek, 5. in 12. decembra ob 21. uri. 

Draga dekleta, iskrene čestitke. ・

kultura

Bogata jesen podbreške potice
Jernej Jeglič, Interesno združenje Podbreška potica

Z razvijanjem in nadgradnjo tradicionalne podbreške kulinari-
ke smo nadaljevali tudi v jeseni. V začetku oktobra smo orga-
nizirali strokovni posvet – simpozij z naslovom Pomen lokalnih 
blagovnih znamk, na katerem so sodelovali mag. Erik Logar 
(raziskovalec na Znanstveno raziskovalnem centru Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti), Mateja Vilman (koordina-
torica kolektivne blagovne znamke Bled Local Selection) in 
Gašper Kleč (direktor Razvojne agencije Sora). V referatih so 
predstavili delovanje znamk in njihove učinke ter tudi težave s 
katerimi se srečujejo. Njihova dognanja in izkušnje bodo do-
brodošle tudi za naše interesno združenje. 

Strokovni posvet so šestimi pesmimi obogatili pevci Gorenj-
skega okteta pod umetniškim vodstvom Eve Jelence Drozg. 
Pred zaključkom druženja ob Podbreški potici, suhih krhljih 
jabolk in hrušk ter jabolčnem soku, je Daca Perne, predsedni-
ca kulturnega društva posebno zahvalo podelila mag. likovne 
umetnosti Branku Bandlju, oblikovalcu in razvijalcu embalaž za 
naše kulturno društvo. Prireditev, ki je zaokrožila 17. Taborske 
dneve, je potekala v času 32. Dnevov evropske kulturne dediš-
čine in 10. Tedna evropske kulturne dediščine. 

Sredi oktobra smo v okviru projekta Rane ekrana – Življenjske 
veščine odraščanja na Osnovni šoli Žirovnica učencem dveh 
9. razredov z delavnico Diši po potici – potice nekoč in danes 
omogočili pridobivanje konkretnih znanj in smernic za kvali-
tetno življenje in poklicno orientacijo. Prisotnost ravnatelja in 

Foto: Boris Pretnar Foto: Mateja Jordovič Potočnik

Foto: Boris Pretnar
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učiteljice biologije, kemije in gospodinjstva je učence še do-
datno spodbudila, da so aktivno sodelovali pri pripravi testa in 
nadeva za potico. Ta delavnica je sodila v projekt LAS Gorenj-
ska košarica, ki je bil namenjen ozaveščanju in preprečevanju 
digitalne zasvojenosti in odvisnosti. 

Konec novembra smo v Parku Brdo imeli izredno uspešno 
predstavitev Podbreške potice na 1. Gorenjskem adventnem 
sejmu. Organizatorji (JGZ Brdo, Zavod za turizem in kulturo 
Kranj, Zadruga Predoslje, Zavod Center Stonoga in BSC Kranj), 
ki jih je koordinirala Razvojna agencija Sora, so štiridesetim 
ponudnikom domače hrane in rokodelcem ponudili možnost 
predstavitve in prodaje njihovih izdelkov. Naše mojstrice so 
številne obiskovalce seznanjale s skrivnostmi peke Podbreške 
potice, jo ponujale v okušanje in jo tudi uspešno prodajale. Po 
dveh urah so vse slastne dobrote našle mesto v želodčkih in v 
vrečkah navdušenih obiskovalcev adventnega sejma.

V namenih in ciljih interesnega združenja smo opredelili tudi 
sodelovanje z gospodinjami, ki pri pripravi tradicionalnih jedi 
uporabljajo posušeno tepko. Tako smo konec novembra in v 
začetku decembra nadaljevali z kulinarično izmenjavo, ki smo 
jo lanskega marca začeli s Podbreško potico v Ratečah in z 
rateškimi kocovimi krapi v Podbrezjah. Konec novembra so 
nam v goste prišle prgarke –gospodinje iz Zasipa, ki so v Štali 
1894 predstavile pripravo cesarskega hlebca in prginega zvit-
ka, dveh najbolj značilnih prgarskih jedi. Na predstavitveni mizi 
pa so razstavile še ostalih trinajst tradicionalnih jedi, pri katerih 
je glavna igralka tepka. Bogato predstavitev jedi so v kultur-
nem programu s petimi ljudskimi pesmimi popestrile Naklan-
ske ropotule, ki jih vodi mag. Špela Eržen, umetniška vodja 
Folklorne skupine Podkuca. S tremi venčki ušesom in duši pri-

jaznih skladb, je druženje s kulinaričnimi mojstricami nadgradil 
Stanko Praprotnik, solo trobentar Simfoničnega orkestra RTV 
Slovenija, Kvarteta Gallus, trobilnega tria, trobilnega kvinteta 
… Zanimivo predstavitev so spremljali tudi blejski in domači 
župan, direktorji vseh treh gorenjskih razvojnih agencij (Ragor, 
BSC in Sora) in priznana svetovalka za zdravo prehrano. 

Prvi decembrski petek pa so mojstrice peke Podbreške potice 
v Domu krajanov v Zasipu predstavile pripravo naše potice, 
vlogo in pomen interesnega združenja ter razvejano dejavnost 
Kulturnega društva Tabor Podbrezje. Kulinarično druženje so 
tudi v Zasipu z bogatim kulturnim programom popestrili do-
mači harmonikaš in pesnica ter članici zbora Canticum Novum. 
Kulinarično izmenjavo sta tudi tokrat obogatila oba župana, ki 
sta v nagovorih poudarila pomen ohranjanja kulturne dediš-
čine. Blejski župan je našemu kulturnemu društvu za njego-
vo poslanstvo na tem področju izročil še posebno zahvalno  
listino. 

Kulinarična izmenjava v Podbrezjah, foto Rok Zupan

Kulinarična izmenjava v Podbrezjah, foto Rok Zupan

Kulinarična izmenjava v Zasipu, foto Jernej Jeglič
V letošnji bogati jeseni se je ponovno potrdil zapis pesnika Mi-
lana Debeljaka o Podbreški potici: »Občinstvo jo ceni in stroka 
spoštuje, okus vseh okusov, potico potic«. ・

kultura
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Poklon Plečniku in njegovemu delu v sliki,  
pesmi in besedi
Daca Perne, Kulturno društvo Tabor Podbrezje

Lahko bi rekli, da smo praznovali nekakšno 10. obletnico pri-
reditve, ki ji je botrovala slikarka Ronka Kozjek, saj smo z njo 
začeli že leta 2012. Od slikanja narodnih pesmi smo prešli na 
prozo in od leta 2018 slikamo dela velikih Slovencev, ki jim 
domovina posveti celo leto. Po Cankarju, Vodniku, Jurčiču in 
Ipavcem so bila tokrat slikarska dela posvečena delom, ki jih 
je v slovenskem prostoru ustvaril – kot ga je v svojem dok-
torskem delu poimenoval Noah Charney – VEČNI ARHITEKT 
– modernistični mistik. 

Slike Plečnikovih del so slikali naši in cerkljanski slikarji, pesmi 
so prišle iz dveh sosednjih vasi, Dupelj in Ljubnega, besede 
pa naše, Podbreške in bile so izraz globokega spoštovanja ob 
arhitektovi 150letnici rojstva.

Njegova dela na slikah naših slikarjev smo predstavili v treh 
sklopih: prvi je vseboval štiri raznolike arhitektove portrete, 
skico čevljev ob kelihu, svečnik in poseben kolaž Plečnikovih 
del v Cerkljah. V drugem sklopu smo se spoznavali z njegovimi 
tremi cerkvami in kapelicami. V tretjem pa smo se posvetili 
trem detajlom, mostovoma in kranjskim arkadam. 

na človeku in segajo od Dunaja in Prage po bivši Jugoslaviji, 
še posebej pa je njegova Ljubljana. Iz zaspanega mesteca jo 
je znotraj habsburške monarhije povzdignil v pravo prestolni-
co. Znameniti pionir moderne arhitekture 20. stoletja je tako 
Ljubljani vtisnil svoj pečat, podobno velikopotezno kot Antoni 
Gaudí svoji Barceloni.

Z nami je bil tudi župan Ivan Meglič, ki nam je namenil ne-
kaj pozdravnih besed po uvodnem nagovoru predsednice KD 
Tabor Dace Perne, ki je prireditev organizirala in napisala ob-
sežen scenarij. A brez sodelovanja vseh 16 slikarjev, še pose-
bej Ronke Kozjek in v začetku Barbare Pogačnik, naših članic 
Katarine Pirih, Metke Pretnar, Veronike Aljančič, Ivanke Kne in 
Marije Štaut, ki so poskrbele za odlično pogostitev, tonske-
ga mojstra Primoža Vozlja, ki je skrbel za vse mogoče zvoke, 
prireditev vsem, ki smo bili v dvorani, ne bi pustila tako lepih 
vtisov in spominov. Lahko smo upokojili vse skrbi in se predali 
arhitekturno slikarski umetnosti ter glasbi. Skozi vse lepo sta 
nas odlično, čeprav prvič v tej vlogi, vodila mlada voditelja Eva 
Čadež in Andraž Aljančič. Nika in Anže Skodlar pa sta poskr-
bela, da so bile prave slike ob pravem času na pravem mestu. 
Gledališke liste in zahvale je oblikovala Lucija Šprajc.

Slikarska dela Plečnikovih del, ki smo jih predstavili na priredit
vi, bilo jih je kar 21, so nastala v zadnjih mesecih, tu pa smo 
jih osvetlili z besedo in pesmijo in se tako najlepše poklonili 
arhitektu, ki si je močno prizadeval, da bi z lastnim umetniškim 
ustvarjanjem dal slovenski arhitekturi izrazito prepoznavnost. 
Njegova dela so kakovostna, raznolika, brezčasna, prilagoje-

Tretji sklop Plečnikovih del v slikah

Predstavljanje posameznih slik: Arkade v Kranju

Razstavni list z vsemi 21 slikarskimi deli

Voditelja Eva in Andraž s Plečnikovim portretom  
Barbare Pogačnik
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Po vsakem od treh sklopov sta Daca Perne in Milan Debeljak 
slikarjem podelila zahvale in cvet. Slikali so: Angelca Križaj, Bar-
bara Pogačnik, Dana Šemrov, Franci Markovec, Mija Kramarič, 
Metka Vovk Mauser, Matjaž Mauser, Ronka Kozjek, Zdravko 
Purgar, Tilka Purgar, Tone Strlič. Iz Društva likovnikov Cerklje 
pa Alojzija Golob, Darinka Kralj, Dragica Markun, Marinka 
Štern, Zofija Kacin.

Slikarka, pevka, voditelja, nosilca slik in podeljevalca zahval

Prav tako sta se ob koncu zahvalila vsem pevkam, ki so s svoji-
mi glasovi božale dušo in grele srca. Vesele so bile lično aran-
žiranih lončkov z logom PP ali podpisom Ivane Kobilca, naše 
Podbreške potice za domov in šopkov.

Slikarji s cvetom in zahvalo

Dupljanke z zborovodkinjo Katjo Klančnik Jelenc

A mi se z velikanom arhitekturne umetnosti letos ne srečuje-
mo prvič. Ob 50letnici njegove smrti smo namreč na pose-
ben način na 2. Taborskih dnevih pod okriljem DEKD leta 2007 
pripravili posebno razstavo skic čevljev Toneta Strliča, ki so jih 
inspirirali njegovi kelihi. Mapa teh skic je bila na voljo za ogled. 

Letošnji dnevi Evropske kulturne dediščine so se pri nas zače-
li z razstavo Naš Plečnik in končali z razstavo Plečnik, metro-

Slikarji s cvetom in zahvalo

pola, kraj, vrt. Obe v Narodnem muzeju, obširni, inovativni in 
zelo vredni ogleda. Mi v Podbrezjah in edini v občini pa smo se 
z našima prireditvama na začetku in koncu oktobra vsebinsko 
vključili v to vseslovensko in evropsko dogajanje. Zato smo pre-
jeli priznanje, ki ga je podpisal generalni direktor ZVKDS Jernej 
Hudolin. Z njim še bolj čutimo, da je dediščina vedno bila in je 
trajnostna. Izhaja iz človeka, družine, prenašanja tradicij in znanj, 
z uporabo virov iz lokalnega okolja. Zato nam je lahko navdih 
na mnogih področjih našega življenja v sedanjosti in s tem lahko 
postane osnova za našo trajnostno prihodnost. ・

Priznanje za KD Tabor Podbrezje

kultura
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Vredni so našega  
spomina
Jože Košnjek, foto: Jože Košnjek

Krajevna organizacija Zveze borcev za vrednote NOV Duplje je 
tudi pred letošnjim Dnevom spomina na mrtve pripravila spo-
minsko svečanost pri spomeniku padlim partizanom, ustrelje-
nim talcem in umrlim v koncentracijskih taboriščih, ki so ga 
leta 1965 postavili pred podružnično osnovno šolo v Dupljah. 
Po odigrani himni Republike Slovenije je delegacija krajevne 
organizacije položila venec k spomeniku, nato pa so učenci 
dupljanske šole pripravili kulturni program, v katerem sta se 
prepletala pesem in umetniška beseda. Tako kot večino do-
sedanjih let je tudi letos v programu sodeloval domači moški 
pevski zbor Triglav Duplje pod vodstvom Dejana Herakovića, 
program pa je povezovala Neža Rozman. ・

V Dupljah so se tudi letos poklonilu spominu na domačine, 
ki so padli v partizanih, bili ustreljeni kot talci in umrli v 
koncentracijskih taboriščih. 

Dan spomina na mrtve
Greta Fister Štamulak, foto: Greta Fister Štamulak 

Na lep, sončen in topel zadnji četrtek v mesecu oktobru smo 
v organizaciji ZB za vrednote NOB s krajšim kulturnim progra-
mom počastili spomin na mrtve, ki so svoje življenje dali v času 
narodno osvobodilne vojne 19411945.

Dogodek se je odvijal pred Waldorfsko šolo pri spomeniku, za 
katerega je načrt izdelal arhitekt Nande Jocif in je bil odkrit 4. 
julija 1965. Na njem je vklesanih 34 imen borcev in talcev, prebi-
valcev Nakla, ki so bili ubiti v borbi ali ustreljeni kot talci v času 
NOB. 

Ob tej priložnosti je članica ZB za vrednote NOB ob pozdravu 
praporščaka, položila k spomeniku venec, predsednik organiza-
cije je v kratkem nagovoru povzel dogodke in pomen NOB in 
partizanskega gibanja. 

V kulturnem programu, ki sta ga pripravili mentorici OŠ Naklo, 
so sodelovali otroci omenjene šole z recitacijami in glasbeno 
točko, program pa sta zaključili recitatorki Romana in Vlasta. ・

Oblačilna podoba FS DU Naklo
Branka Košič

V prispevku Člani folklorne skupine Naklo v novi, blesteči po-
dobi, ki je izšel v Glasu občine Naklo oktobra 2022, so nekate-
re navedbe netočne, zato jih je potrebno pojasniti.

Kostumografinja navaja, da je prevzela projekt , v katerem je bilo 
potrebno določiti kostumsko podobo za nov plesni splet. Če bi 
bilo res tako, vse lepo in prav. Nikjer pa ne navaja, da je samo-
voljno spreminjala kostumsko podobo skupine za plesne splete, 
ki jih je skupina že izvajala pred njenim prihodom v FS DU Naklo. 

Na petindvajseti obletnici maja 2022 se je predvsem ženski del 
skupine predstavil v spremenjeni kostumski podobi pri koroš
kem in prekmurskem spletu, katerega avtor je Andrej Košič. 
Avtor plesnega dela spleta predvidi tudi kostumsko podobo, ki 
mora biti res odraz obdobja, iz katerega so plesi. Za te splete je 
imela skupina ustrezne pripadnostne kostume, saj smo se pred 
njihovo izdelavo o njihovi ustreznosti posvetovali s strokovnja-
ki in jih naredili po njihovih priporočilih.
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Da je bila ta kostumska podoba ustrezna, imamo dokazila tudi 
v ocenjevanju plesnih spletov na območnih in regijskih folklor-
nih revijah, kjer je bila naša ocena vedno na visokem nivoju in 
večkrat je bila skupina pohvaljena zaradi urejenosti.

Kostumografinja navaja, da se udeležuje seminarjev. Prepri-
čana sem, da je zato seznanjena, da se brez soglasja avtorja 
plesne postavitve kot celote ne sme spreminjati, k celoti spada 
tudi kostum. Ker pa na folklornem področju avtorske pravice 
niso urejene, se take stvari, sicer redko, a vseeno dogajajo.

Ker sem po pooblastilu avtorja plesnih spletov pri nabavi mate-
rialov, dogovarjanju s šiviljami , strokovnjaki, največ sodelovala 
jaz, veliko pa tudi ostale plesalke pri izdelavi posameznih delov 
kostuma (pokrivala, vezenine, perilo ) in ker sem prepričana, 
da prvotnih kostumov ni bilo potrebno spreminjati, saj vsak 
plesalec ali plesalka sam skrbi za svojo »nošo«, bi me zanimalo, 
zakaj je bilo to spreminjanje celotne skupine potrebno , ker 
ne pristanem na to, da smo bili kadarkoli na odru neurejeni in 
premalo barviti. ・

kultura

Kreativno sodelovanje kulture in turizma za 
dvig turistične prepoznavnosti Naklega 
Alojzija Murn, foto: arhiv KUD LIK Naklo 

Naslovna tema je bila pred kratkim predstavljena na Mednarod
ni znanstveni konferenci VIVUS 2022 v organizaciji Biotehni-
škega centra Naklo, ki je k sodelovanju pozival tudi društva iz 
naše občine. Iz Naklega se je za sodelovanje s prezentacijo in 
člankom za zbornik prijavila predsednica Kulturno umetniške-
ga društva LIK Naklo. 

Naslovna tema je aktualna, saj smo priča trendu, ko tako 
imenovani kulturni turizem postaja vse pomembnejši del tu-
rizma. Številni slovenski kraji zaradi svoje kulturne dediščine, 
umetnos ti, znajo svojo turistično ponudbo obogatiti, kar jim 
daje dodatno korist. Razmišljanje, ali bi tudi kraj Naklo lahko 
bolje izkoristil nekatere speče priložnosti, je vodilo Kulturno 
umetniško društvo LIK Naklo v aktivnosti, ki dokazujejo, da 
je določeno kulturno dediščino mogoče primerno predsta-
viti javnosti; z namenom povečati in bolje določiti turistično 
prepoznavnost Naklega. Predpostavka je bila, da se privlač-
ne zgodbe, ki zadevajo samo kraj Naklo, lahko uporabijo bolj 
učinkovito. To so nam potrdili tudi odgovori Naklancev na po-
dobno vprašanje v anketi leta 2018. 

Znana ljudska pripoved o cesarju Francu Jožefu in kranjski 
klobasi naj bi se dogajala v Naklem, zato bi jo bilo potrebno 
uporabiti na primerne načine. Povsem neizkoriščeno je tudi 
dejstvo, da je bil dr. Gregor Voglar, zdravnik z izjemno življenj-
sko potjo v tujini in na ruskem carskem dvoru, rojen v Naklem. 
Društvo LIK Naklo se je v zadnjih petih letih v svojih kulturnih, 
pa tudi turističnih projektih zelo posvetilo obema zgodbama. 
Z razstavami, dobro obiskanimi igranimi predstavami, nastopi 
na javnih prireditvah in s tem povezanimi objavami v tisku je 
bila potrjena naša predpostavka, da se s tem vpliva na večjo 
in bolj jasno turistično prepoznavnost kraja Naklo. Ostaja pa 
skrb, kako doseženo vzdrževati in razvijati v bodoče. 

V zadnjih desetletjih so se na področju turizma spremenila pri-
čakovanja obiskovalcev, saj ti tudi v podeželskih krajih ne išče-
jo več zgolj klasične turistične ponudbe v smislu gostinstva in 
nastanitev, ampak še kaj drugega. Gre za naraščanje pomena 
tako imenovanega kulturnega turizma, pri katerem je značil-
no, da je glavni motiv za obisk določenega kraja prav njegova 
kulturna ponudba – zgodovinske znamenitosti, dogodki, prire-

ditve in tudi doživetja lokalne tradicije, kulinarike in podobno. 
Strokovnjaki poudarjajo, da pripomore kultura k znatnemu po-
daljšanju sezone, saj je kulturni turizem manj kot druge zvrsti 
turizma odvisen od vremena. To velja predvsem za nemateri-
alni del kulture in za umetnost. Zato pa mora imeti kraj dovolj 
močno prepoznavnost. Zaledni kraji so velikokrat zaradi pre-
malo informacij glede znamenitosti in slabe povezanosti turis
tičnih potencialov v določeni regiji slabše prepoznavni. 

V Naklem deluje nekaj društev, ki imajo med svojimi dejav-
nostmi registrirano turistično dejavnost oziroma kulturno 
dejavnost ali oboje. Vendar so turistični ponudniki v občini s 
kulturo premalo povezani. Razlog vidimo v pomanjkanju so-
delovanja tako med društvi samimi kot z nosilci turistične de-
javnosti, ki je v Naklem predvsem gostinska. Primanjkuje znanj, 
kreativnosti in volje prekoračiti obstoječi miselni okvir in po-
nuditi nekaj novega – najbolje v smislu ustvarjalne rabe že ob-
stoječega. Tako se je kar sama ponudila priložnost za nov, kre-
ativen in zanimiv način popularizirati že obstoječo, v Sloveniji 
znano ljudsko pripoved o tem, kako je kranjska klobasa dobila 
ime od samega cesarja Franca Jožefa. Po mnenju poznavalcev 
jo je najverjetneje dobila od nemško govorečih tujcev – »Kra-
inerwurst« Manj pa je bilo znano, naj bi se po pripovedi to 
zgodilo prav v Naklem. A za prihod cesarja Franca Jožefa s 
kočijo v Naklo ni uradnih dokazov. Cesar je sicer po uradnih 
virih res leta 1873 obiskal več krajev na Gorenjskem, tudi Kranj, 
a za Naklo ni podatka.

Vsekakor bi populariziranje simpatične pripovedi v povezavi s 
krajem Naklo nedvomno koristilo njegovi prepoznavnosti in s 
tem njegovemu turizmu. 

Podobno je premalo znano, da se je v Naklem rodil in se po šo-
lanju in izjemno uspešnem zdravniškem delu v tujini tudi vrnil 
v domače kraje dr. Gregor Voglar, plemeniti Biseneg. 

Kadar so glavni motiv za obisk kakega kraja njegova kulturna 
ponudba, snovna in nesnovna kulturna dediščina, prireditve in 
podobno, govorimo o kulturnem turizmu. Ta postaja vse bolj 
pomemben. Izraz kulturni turizem je leta 1986 uvedel Nemec 
Klemens Unger. Po njem je to »strategija in filozofija v turiz-
mu, ki skuša gostom približati krajevne ali regionalne kultur-
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ne značilnosti, manifestacije in dogodke in jim prek ustreznih 
sredstev in komunikacijskih kanalov omogočiti čustveni stik z 
njimi«. 

O omenjeni ljudski pripovedi piše dr. Janez Bogataj v svoji 
doma in v tujini nagrajeni monografiji Mojstrovine s kranjsko 
klobaso. V tej knjigi je Naklo je zapisano kot kraj dogajanja: 
»Tako ena od zgodb govori, da je ime kranjska klobasa nasta-
lo v gostilni Marinšek v Naklem pri Kranju. Cesar Franc Jožef 
(1830–1916) naj bi se „nekoč“ peljal s kočijo z Dunaja proti 
Trstu. Na dolgi poti je postal lačen in kočijažu je ukazal ustavi-
ti pred gostilno Marinšek. Cesar je potožil gostilničarju, da je 
lačen, ta pa mu je odgovoril, da v kuhinji nimajo drugega kot 
„enih navadnih klobas“. Cesar je naročil klobaso, gostilničar 
mu jo je prinesel k mizi, cesar jo je pokusil in ob prvem grižljaju 
navdušeno izjavil: “Pa saj to ni navadna, to je kranjska klobasa!” 

Tak zapis pripovedi v knjigi dr. Bogataja je spodbudil predsed
nico Društva LIK Naklo Alojzijo Murn, da jo poskusi na privla-
čen način predstaviti čim širšemu krogu Naklancev in drugim 
in da o tem poročajo mediji. In da se s tem prekine vaško pre-
rekanje, v kateri naklanski gostilni naj bi cesar jedel kranjsko 
klobaso, Treba je bilo ponuditi nekaj novega, ljudem razum-
ljivega in privlačnega, kar naj bi jih pritegnilo. Znano ljudsko 
pripoved je mogoče predstaviti na različne načine, od likovnih 
do uprizoritvenih. Prepričana je bila, da bi bila dobrodošla tudi 
kaka domiselna novost na področju kulinarike, ki bi imela po-
vezavo z ljudsko pripovedjo in krajem. Kulinarične izdelke je 
namreč mogoče ponuditi na raznih prireditvah v Naklem in 
drugod. Tako bi hitro dobili povratne informacije za še boljše 
prihodnje delo in sodelovanje.

Dvig prepoznavnosti v povezavi  
s pripovedjo o kranjski klobasi in cesarju
Na področju kulinarike, z namenom izboljšati prepoznavnost 
Naklega, v preteklosti ni bilo narejenega nič omembe vred-
nega. Zato je najprej nastala ideja o slani potici s kranjsko 
klobaso, kislim zeljem, čebulo in dodatkom čilija. Na recitalu 
Društva LIK februarja 2017 v Naklem smo že javno predstavili 
naklansko potico (podbreška se je pojavila šele kasneje). Bila je 
predstavljena na občinskem praznovanju in velikokrat smo jo 
postregli na društvenih likovnih razstavah in drugih dogodkih 
v Naklem in drugod. Kasneje je bilo dobro sprejeto pecivo na-
klanski žepki s slastnim polnilom iz lokalnih sestavin, ki so mu 
dodani koščki popražene kranjske klobase. 

Istega leta, takoj ko je Alojzija Murn po dolgem iskanju naš-
la možnost izposoje kostumov, je začela pripravljati igrano 
predstavo po omenjeni ljudski pripovedi. Na občinski praznik, 
29. junija 2018, je Društvo LIK Naklo prvič uprizorilo kratko igro 
(skeč) na prostem. Predstava je doživela zelo velik obisk in do-
ber sprejem pri Naklancih, zato je pripravila še tri nadaljevanja 
z novimi zgodbami.

Na temo te ljudske pripovedi je nastal letak, v treh jezikih, in 
spominki (razglednice in leseni magnetki, ki likovno spomi-
njajo na panjsko končnico). V okviru občinskega praznovanja 
junija 2022 je društvo organiziralo zanimiv dogodek Cesarjov 
špancir. Obiskovalci, ki so prišli oblečeni v starinska oblačila, 
so bili po končanem vodenem sprehodu po središču Naklega 

postreženi v Gostišču Pr’ Kovač s kranjsko klobaso, kajzerico in 
pivom. Prireditev ima vse možnosti, da postane tradicionalna. 
To bi utrjevalo image Naklega in koristilo gostincem. Izdana je 
bila zloženka Cesarjov špancir po Naklem, ki se jo da uporabiti 
tudi v prihodnje. 

Našteto je ponudilo dovolj vsebinsko bogato možnost za pri-
merno predstavitev društva in kraja Naklo na letošnjem tu-
rističnem sejmu Alpe Adria v Ljubljani. Objave v Gorenjskem 
glasu pa so prispevale k dvigu prepoznavnosti predvsem na 
področju Gorenjske. Cesar in kranjska klobasa® je zaščitena 
blagovna znamka. 

Pomembna se nam zdi vključitev v mednarodni projekt AlpFo-
odway. V njem sodeluje Razvojna agencija za Zgornjo Gorenj-
sko (RAGOR), s katero se je Murnova povezala in predstavila 
dotedanje delo. Na spletnih straneh www.intangiblesearch.eu 
je tako od leta 2019 pri predstavitvi slovenske jedi kranjska 
klobasa omenjeno tudi Naklo, in sicer Gostišče Pr’ Kovač, vred-
no cesarja, naše Kulturno umetniško društvo LIK ter prva upri-
zoritev igre Cesar in kranjska klobasa pri omenjenem gostišču. 

Intangible Search je spletni popis za širjenje znanja o nesnovni 
kulturni dediščini. Usklajuje ga regija Lombardija v sodelovanju 
z lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi partnerji. Temelji na 
načelih Unescove konvencije o varovanju nesnovne kultur-
ne dediščine (2003). Nesnovno iskanje nenehno dopolnjuje-
jo in izvajajo skupnosti in posamezniki nosilci in protagonisti  
nesnovne kulturne dediščine.

Posnetek spletne strani Intangible Search, Alp FoodWay s 
fotografijo s predstave Cesar in kranjska klobasa v Naklem 
29.6.2018. 

Voden Cesarjov špancir po Naklem
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Dvig prepoznavnosti v povezavi  
z znamenitim rojakom dr. Gregorjem 
Voglarjem
Dr. Gregor Voglar je bil rojen leta 1651 v Naklem v premožni 
družini. V tujini šolan doktor filozofije in doktor mecine je pri-
dobil ugled najprej v naših krajih, nato pa na dvoru Petra Ve-
likega I. v carski Moskvi, kjer je služboval 26 let. Zgodovinarka 
dr. Sabine Dumschat v svoji disertaciji omenja, da ni imel lah-
kega položaja v pretežno protestantskem okolju tujih zdravni-
kov v carski Moskvi (domačih ni bilo), vendar je poleg svojega 
velikega zdravniškega ugleda imel tudi pomembno vlogo v 
zgodovini katolištva v Rusiji. Po vrnitvi v domače kraje je svoji 
rodni vasi daroval 5000 goldinarjev za izgradnjo vodovoda. To 
je bil daleč največji denarni delež v njegovi oporoki. V zve-
zi z znamenitim dr. Voglarjem je Društvo LIK Naklo leta 2017 
ob 300. obletnici njegove smrti pripravilo razstave v Naklem v 
Pavlinovi galeriji, v Kranju in v Šenčurju. Od takrat dalje vsako 
leto v v mesecu marcu, Voglarjevem mesecu, priredi razstavo 
ali dogodek. V zadnjem času pa je za boljšo poznanost naj-
pomembnejšega rojaka v Naklem pomenila igrana predstava 
Vrnitev dr. Voglarja iz Rusije, v kateri je bilo nekaj vsebine na-
menjene tudi novosti – Čaju dr. Voglarja. 

Celoten proces je od ideje za čaj do predstavitve je trajal dve 
leti. Čaj dr. Voglarja je zeliščna mešanica, ki jo je predsednica 

razvila na podlagi študija o uporabi zdravilnih zelišč v 17. in v 
začetku 18. stoletja, predvsem v tedanji ruski carski prestolnici. 
Upoštevani so bili tudi napotki in pristopi za izdelavo čajnih 
mešanic, upoštevaje določeno sestavino. Pri razvoju se je gle-
de predpisov predsednica posvetovala z vodjo galenskega la-
boratorija Gorenjskih lekarn in z vodjo MIC Biotehniškega cen-
tra Naklo. Med drugim je bil čaj 20. aprila 2021 testiran med 
udeleženkami zeliščarskega izobraževanja. Zelo dobro je bil 
sprejet, brez negativnih pripomb. Prav tako ga je ugodno oce-
nila voditeljica tečaja Jožica Bajc Pivec. S kratkim vprašalnikom 
smo želeli dobiti oceno okusa čaja z medom in oceno okusa 
čaja brez medu, a je bil pri vseh odgovorih bolje ocenjen čaj 
brez medu, torej popolnoma nesladkan. Ob tem je zanimivo, 
da so enako mnenje, da čaj ne potrebuje sladkanja z medom 
(ali s čim drugim) na pokušini čaja izrazili tudi številni čebelarji, 
udeleženci Čebelarske akademije v Naklem 17. junija 2022. 

Ob 370. obletnici rojstva dr. Gregorja Voglarja je društvo  
2. julija 2021 v Naklem pred Gostiščem Pr’ Kovač, vredno ce-
sarja, pred okoli sto gledalci uprizorilo dvajsetminutno igra-
no predstavo na prostem Vrnitev dr. Voglarja iz Rusije. Kmalu 
zatem jo je ponovilo v Radovljici. Vesela zgodba govori tudi 
o čaju, zato je bila po obeh predstavah tudi čajanka oziroma 
pokušina čaja. Takrat smo predstavili tudi deklaracijski list in 
plakat. Oktobra 2022 smo izbrali in nabavili embalažo za čaj – 
vrečko iz kraft papirja z okencem in samolepilne etikete, ki jih 
je oblikoval oblikovalec Pavel Rakovec iz Kranja. 

Čaj je bil ob letošnjem Svetovnem dnevu turizma, dne 27. sep-
tembra 2022, predstavljen na okrogli mizi Turizem in lokalno 
okolje v Biotehniškem centru Naklo. O samem čaju je bil v Go-
renjskem glasu oktobra objavljen članek z naslovom Predsta-
vili »Čaj za vedre trenutke«.Letak o ljudski pripovedi z besedilom v treh jezikih na  

hrbtni strani

Prizor z igrane predstave Vrnitev dr. Voglarja iz Rusije z Žigo 
Konjarjem v glavni vlogi

kultura
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Nekaj predlogov
Prepoznavnost kraja Naklo se zadnja leta povečuje, se pove-
zuje z omenjeno pripovedjo o kranjski klobasi, prav tako tudi v 
zvezi z znamenitim dr. Gregorjem Voglarjem. V to je bilo doslej 
vloženega že veliko ciljno usmerjenega dela predvsem Društva 
LIK Naklo. Kraj bo zagotovo pridobival tudi v prihodnje, če bo 
še več velikopoteznosti pri odločujočih deležnikih. 

Cesarjov špancir ima veliko možnosti, da postane privlačna 
vsakoletna junijska prireditev v Naklem, ko bi vse nakelske  
gostilne imele v ponudbi tudi jedi s kranjsko klobaso (kranjska 
klobasa po cesarjevo, naklanski žepki, naklanska potica – vsaka 
od teh je po svoje pikantna) in morda nove hišne jedi, ki bi bile 
tudi na jedilnih listih. Nekateri kraji v Sloveniji namreč že imajo 
dobro sodelovanje gostincev pri kakih skupinskih akcijah, pri 

Etiketi za Čaj dr. Voglarja

čemer gre tam tudi za podporo ali zavzetost njihovih občin. 
Poleg kulinarike obstaja tudi priložnost za tematske spominke, 
ki jih v Naklem praktično ni. 

Simbol kranjske klobase bi bil zelo primeren za postavitev v 
krožišču pod Polico. To idejo je zapisal v knjigo vtisov obisko-
valec ene od likovnih razstav Društva LIK Naklo. Oblikovana 
je bila že tudi majhna maketa, delo akademske oblikovalke, 
in kot predlog izročena Občini, le na mnenje oz. odgovor še 
čakamo.

V samem središču Naklega bi bil lahko spomenik v obliki reli-
efa z likom cesarja Franca Jožefa in kranjske klobase. Postaviti 
v kraju spomenik edino klobasi, se nam ne zdi smiselno, saj 
so take postavitve marsikje – na primer v Kranju pri gostilni 
V kotu, v Ljubljani pri Klobasarni in še kje. Tudi ne spomenik 
samo cesarju, čeprav je bil priljubljen med ljudmi, tudi pri nas. 

Dr. Voglarju so Naklanci leta 2002 postavili spomenik, ki po 
mnenju mnogih v bližini potrebuje informativno tablo, da bi 
obiskovalci Naklega vedeli, komu je spomenik posvečen. Pred-
log skupaj s tekstom za tablo smo Občini podali že pred leti.

Čaj dr. Voglarja ima za podlago zanimivo osebnost in zgodbo. 
Postal je že priljubljen pri tistih, ki so ga pokusili. Zato zasluži, 
da se ga da dobiti postreženega in ga kupiti vsaj v Naklem. 
Predvidena je možnost, da ga proizvaja in prodaja Biotehni-
ški center Naklo. Izdelek v lepi embalaži je nadvse primeren 
kot manjše poslovno darilo, lahko je tudi originalen spomi-
nek. Naklo namreč trenutno nima kaj dosti ponuditi na tem 
področ ju, zato je ta možnost zagotovo dobrodošla. ・

Občinski prostovoljci na kosilu
Občinska uprava Občine Naklo

V naši občini se lahko pohvalimo s številnimi prostovoljkami in 
prostovoljci, še posebej veliko je tistih, ki se ukvarjajo s pomočjo 
starejšim. Zato smo jih tudi letos v zahvalo za njihovo srčno delo 
povabili na kosilo v Hotel Marinšek. 

Gospe iz skupine Starejši za starejše, ki deluje v okviru Društva 
upokojencev Naklo, obiskujejo pomoči potrebne in jim pomaga-
jo na najrazličnejše načine. Poleg njih smo na kosilo povabili tudi 
vse poverjenice Društva upokojencev Naklo, ki skrbijo za informi-
ranje članic in članov, za to, da akcije lepo potekajo in so dobro 
obiskane. Pridružili so se nam tudi prostovoljci, ki z občinskim av-
tomobilom PROSTOFER izvajajo brezplačne prevoze starejših do 
zdravnikov in do bolnišnic. 

V ta namen smo na pobudo Društva upokojencev Naklo v po-
slovni najem dobili novo električno vozilo. Najprej je predstavnik 
Zlate mreže s prostovoljci izvedel izobraževanje. Prvi prevoz je 
bil izveden 9. junija 2020. V času od takrat pa do do 12. oktobra 
letos je bilo opravljenih že 261 prevozov, od tega v letu 2020 37, 
lani 101, letos pa že več kot 130. V tej skupini trenutno deluje 13 
prostovoljk in prostovoljcev. Največ, kar 35 prevozov je opravil  
Anton Dežman iz Strahinja, nekateri pa mu tesno sledijo. 

Vsem udeležencem smo se zahvalili za darovan čas, za vse op-
ravljeno delo, ki pomeni večje zadovoljstvo in prijetnejše bivanje 
starejših v naši občini. ・

kultura lokalna skupnost
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Program Medgeneracijskega centra Naklo
Iris Zavelcina 

V programu medgeneracijskega sodelovanja v Občini Naklo smo 
v zadnjih mesecih organizirali kar nekaj novosti in tudi praznično 
obarvanih aktivnosti in dogodkov. Zaživela je skupinska vadba 
Orientalski plesi. Odlično obiskana je bila novembrska Ustvarjalna 
delavnica – Adventni venčki, na kateri smo se naučili izdelova-
ti venčke iz naravnih materialov, ki so lahko lep okras in jih ob 
prazničnem času postavimo na mizo, ali obesimo na vrata. Nastali 
so čudoviti izdelki, ki sedaj krasijo naše domove. V decembru smo 
organizirali Ustvarjalno delavnico – Novoletne voščilnice. Najlep-
še in najbolj posebne voščilnice so seveda tiste, ki jih naredimo 
mi sami, in takih se tudi najbolj razveselijo naši bližnji, saj vejo, da 
smo si za njih vzeli čas. Za praznično vzdušje je seveda obvezen 
tudi vonj po pečenih piškotih, zato smo se na Kulinarični delavnici 
– Tortelini piškoti naučili pripraviti pecivo iz krhkega testa, ki po 
obliki spominja na torteline. Na pobudo naših udeležencev smo 
organizirali Praznični družabni večer – Tombola, vedno zabave, 
smeha in veselja poln dogodek s super nagradami. Tudi Umovad-
ba v Domu starejših občanov Naklo, ki jo organiziramo vsak me-
sec, je bila v decembru praznična in še bolj zabavna. Vaje za po-
zornost in spomin smo popestrili z nastopom kitaristk KR kitare 
in orientalskih plesalk Ljudske univerze Kranj. Nismo pa pozabili 
tudi na najmlajše, pripravili smo Počitniško dopoldne za otroke, s 
plesom, ustvarjanjem in zabavnimi povezovalnimi igrami. 

Vsak mesec vas vabimo, da poiščite naš pester program na sple-
tnih straneh Ljudske univerze Kranj in Občine Naklo. Udeležba 

na dogodkih je brezplačna, obvezne pa so prijave po elektronski 
pošti: mckprijava@luniverza.si ali po telefonu 04 280 48 25.

Za konec pa vam iz srca želimo, da v 2023 zajamete znanje z ve-
liko žlico.

POČITNIŠKO DOPOLDNE ZA OTROKE

Torek, 27. 12. 2022, od 8.00 do 12.00

Lokacija: Medgeneracijski center Naklo

DRUŽABNI VEČER – TOMBOLA

Torek, 20. 12. 2022, od 19.00 do 20.30

Lokacija: Medgeneracijski center Naklo 

PROGRAM MEDGENERACIJSKEGA CENTRA

Blagoslov obnovljenega župnišča v Podbrezjah
Miha Lavrinec

V nedeljo, 30. oktobra, smo se zbrali k zahvalni sveti maši za us-
pešno opravljena dela obnove župnišča v Podbrezjah. Zaključek 
del pomeni velik hvala Bogu in zahvala župljanom, ki so pokazali 
spoštovanje do naših prednikov in krščanske vere.

Leta 2016, ko sem bil v župnijo Podbrezje imenovan za župnika, 
župnišče ni bilo primerno za bivanje in za pastoralna srečanja. 
Žup nik, ključarji, gradbeni strokovnjaki in nekateri predstavniki 
naše nadškofije, vključno z g. nadškofom, smo se skupno odločili 
za temeljito obnovo notranjosti župnišča.

Z zaupanjem v božji blagoslov, v Marijino varstvo in priprošnjo k 
sv. Jakobu so se začela obnovitvena dela. Pričeli smo zbirati pot-
rebna denarna sredstva, opravljena so bila številna prostovoljna 
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Do Peršmana in v Kaplo
Jože Košnjek, foto: Jože Košnjek

Člani Zveze združenj borcev za vrednote NOB Duplje so sredi 
septembra obiskali sosednjo avstrijsko Koroško. Obiskali so kraje 
na severni strani Karavank, kjer so se tamkaj živeči Slovenci kot 
redki v tedanji Avstriji upali upreti nacizmu in zato plačali visoko 
ceno. Blizu 1000 koroških slovenskih družin je bilo aprila leta 1942 
izgnanih v nemška taborišča, nekaj sto pa jih je padlo v partizan-
skih enotah ali kot civilne žrtve zaradi izdaj. Odpor Slovencev na 
Koroškem je bil pomemben dejavnik za povojno obnovitev Repu-
blik Avstrije, na kar pa je le – ta hitro pozabila. Visoko slovensko 
narodno zavest so ohranili do danes. 

Prva postaja izleta je bil obisk Aleksa Rutarja, enega od najbolj 
znanih izdelovalcev harmonik, ki se je iz Vipavske doline preselil 
v Žitaro vas/Sittersdorf na Koroškem, kjer so ga prijazno sprejeli 
in mu omogočili boljše in varnejše pogoje za poslovanje kot pri 
nas. Aleks je pripovedoval o svojih harmonikah, o svoji poti na 
Koroško in o vključevanju v novo okolje. Dokazal je tudi, da ni le 
mojster izdelovanja harmonik, ampak tudi igranja nanje. Druga 
postaja izleta je bil Muzej Peršman v Podpeci nad Železno Kaplo, 
v kateri je urejen edini muzej protinacističnega upora na Koroš
kem. V muzeju nam je Zdravko Haderlap, domačin z nižje ležeče 
Vinklove domačije v Lepeni, preprosto, vendar strokovno pojas-
njeval okoliščine, v katerih so se Slovenci na Koroškem odločili za 
upor, še posebej pa je predstavil razloge za strahovit zločin, ki se 
je aprila leta 1945 zgodil v hiši, kjer je sedaj muzej. Nemški voja-
ki in policisti so na grozovit način pobili 11 članov Peršmanove 

Aleks Rutar je pojasnil skrivnosti izdelovanja njegovih  
harmonik

dela župljanov, podarjeno je bilo veliko gradbenega materiala, 
gospodinje pa so poskrbele za delavce, da niso omagali. Strokov-
na dela so opravile ekipe obrtnikov pod skrbnim očesom Franca 
Hudelje. Obnova je bila uspešno zaključena, zato smo imeli raz-
log za praznovanje. Z veseljem se nam je pridružil tudi naš župan 
Ivan Meglič s soprogo. Pri maši so prejeli nadškofijske zahvale in 
priznanja za prizadevno sodelovanje pri obnovi, ključarja Milan 
Debeljak in Jaka Korenčan ter član ŽPS Silvo Vovko.

Po zahvalni pesmi smo odšli pred župnišče, kjer je nadškof bla-
goslovil prostore, ki smo si jih lahko ogledali. Župnijski praznik 
smo nadaljevali pred cerkvijo, kjer smo bili deležni dobrot skrbnih 
gospodinj in gospodarjev. 

Letos praznujemo 190 let od postavitve župnišča. Upamo, da 
bodo obnovljeni prostori v njem služili za pastoralna srečanja in 
bivanje v njem vsaj še toliko nadaljnjih let. ・

in sosednje Kogojeve družine. Obisk Železne Kaple in okolice je 
bil sklenjen z obiskom Galerije Slovenskega kulturnega društva 
Zarja v Železni Kapli, v kateri je posebnost ura, na kateri se med 
vrtenjem kažejo imena žrtev nacističnega nasilja v kapelski dolini. 
Po krajšem postanku v Gostišču Podobnik so se izletniki preko 
Jezerskega vrha vrnili na slovensko stran. Najprej na kosilo k Plan-
šarskemu jezeru in nato še na obisk k znanemu jezerskemu lovcu 
Dušanu Šemrovu. ・

Skupinska slika izletnikov v pasaži Galerije Zarja v Železni 
Kapli
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Varstvo okolja in naše navade

Vsak korak šteje
Renata Košir

Dragi občani in občanke, december je tu. Najlepši mesec v letu, 
ko nas obiščejo kar trije dobri možje, povsod okrog nas je polno 
luči in prepolno dobre hrane. Narava počiva in se pripravlja, da 
nam bo spomladi spet začela dajati toploto, vodo in hrano.

 Kaj pa mi, kaj ji vračamo? Ali smo že postali kaj bolj skromni in si 
pripravljeni čemu odpovedati? 

Jaz se trenutno najbolj ukvarjam, kako prihraniti energijo, kako 
kupovati čim manj hrane, da je potem ne bom dajala živalim ali 
celo na kompost. Vedno mi ne gre najbolje, ker se ne znam nava-
diti, da bi si vse, kar potrebujem, napisala na listek in potem ku-
pila samo to. To navado želim pridobiti v letu, ki že trka na vrata. 
Upam da mi uspe. 

Trenutno pa mi gre zelo dobro ugašanje luči, žal ne samo za dru-
gimi, ki jih pustijo prižgane, tudi sama nisem dosledna, da bi uga-
šala luč, ko je ne potrebujem. Velikokrat mi luč gori v kuhinji in 
hodniku, jaz sem že na kavču pred televizorjem, ki ga sploh ne 
gledam, samo prižgan je. Kar dvakrat nepotrebno. To mi postaja 

nov izziv, na katerega me vedno spomni sodelavka, ki televizor-
ja sploh ne uporablja in se tako lahko veliko več in kvalitetneje 
ukvarja z otroki. 

Tukaj spodbujam tudi vas, manj prižganih »porabnikov energi-
je« za več pogovora s svojimi najbližjimi v naslednjem letu. Želim 
vam vse dobro v novem letu in da bi živeli čim bolj v sožitju z 
naravo in soljudmi. ・

V kanalizacijo sodijo le tri stvari
Komisija za okolje

Vse več gospodinjstev v naši občini je priključenih na javni kana-
lizacijski sistem. Ko se priključimo na javni kanalizacijski sistem, je 
prav, da razumemo, da gredo naše odpadne vode po kanalizacij-
skem sistemu na čistilno napravo, kjer nam vodo delno očistijo in 
spustijo v reko Savo. Če v kanalizacijo spuščamo stvari, ki ne so-
dijo tja, poslabšamo delovanje čistilne naprave in posledično bolj 
obremenimo reko Savo s škodljivimi snovmi. Zato se poučimo, 
kaj nam priporoča komunalno podjetje Kranj. 

Da, prav ste prebrali naslov članka. Le tri stvari. V straniščno 
školjko sodijo samo človeški iztrebki in izločki ter toaletni papir. 
Straniščna školjka je vstop v kanalizacijski sistem in ravnanje vseh 

nas je bistveno za delovanje sistema in očiščeno odpadno vodo. 
Straniščna školjka ni koš za smeti, odpadna voda pa je dragocen 
obnovljiv vir, zato vanjo ne mečimo stvari, ki tja ne sodijo.

Vlažilni in čistilni robčki niso toaletni papir in kot taki ne sodijo v 
straniščno školjko. Zakaj so problematični? 

V kanalizaciji zaradi vedno pogostejše uporabe vse večjo teža-
vo predstavljajo vlažilni in čistilni robčki. Ti namreč ne sodijo v 
stranišč no školjko, čeprav jih nekateri proizvajalci označujejo kot 
take. Vlažilni robčki se od toaletnega papirja razlikujejo v tem, da 
je v celulozo dodano vezivo, ki preprečuje, da bi se hitro razpustili. 
Zaradi svojih lastnosti vlažilni in čistilni robčki zastajajo na kritičnih 

okolje in prostor
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mestih v ceveh, se tam sprimejo s preostalimi odpadki, ki v kana-
lizacijo ne sodijo, in tvorijo večje skupke, ki povzročajo zamašitve 
hišnih napeljav in kanalizacijskih cevi ter okvare črpalk in drugih 
naprav, potrebnih za nemoteno delovanje kanalizacijskega siste-
ma. Posledično pogosto prihaja do sicer nepotrebnega dodatne-
ga vzdrževanja sistema, ki ustvarja tudi dodatne stroške tako ne-
posredno za same uporabnike, če do tega prihaja znotraj stavb, 
kot tudi za upravljavce kanalizacijskih sistemov, ki se posredno 
kažejo tudi v višjih zneskih na položnicah. Veliko čistilnih in vlažil-

okolje in prostor

Vsem sovaščanom ob koncu leta 

želimo, da prihajajoči prazniki vaša 

srca napolnijo z veseljem, upanjem 

in ljubeznijo. Novo leto 2023  

pa naj bo napolnjeno z  

zdravjem, optimizmom  

in lepimi trenutki.

Kolektiv MB-NAKLO d.o.o.

Z VAMI V LETU
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nih robčkov vsebuje mikroplastiko, ki močno onesnažuje okolje 
ter ogroža zdravje ljudi in živali. V primeru odlaganja robčkov v 
straniščne školjke velika večina mikroplastike ostane v odvišnem 
blatu, ki lahko, če se uporabi na kmetijskih zemljiščih, prehaja v tla 
in vodo in tako povzroča obremenjevanje okolja ter tveganje za 
zdravje ljudi in živali.

V straniščno školjko nikakor ne sodijo niti naslednji predmeti, am-
pak jih je potrebno odvreči v zabojnike za odpadke. Školjka ni 
smetnjak za:

• vlažilne in čistilne krpe,
• vato, palčke za ušesa,

• dele zobnih ščetk,

• olja in maščobe, 

• ostanke čistil in druge nevarne tekočine,

• kavne usedline,

• kontaktne leče,

• kondome,

• ostanke hrane,

• zdravila, obliže,

• cigaretne ogorke …

Dragi občani in občanke, držimo se pravila samo tri stvari in s tem 
bomo omogočili boljše in varnejše delovanje kanalizacijskega sis-
tema in čistilne naprave Kranj. ・

Strokovnost, zaupanje.
Naš nasvet za vaše zdravje …

Vaša LEKARNA NAKLO

Hvala za zaupanje!
Veselimo se sodelovanja tudi v letu, ki prihaja!

ODPRTO: 8-19, sobota 8-12

Stara cesta 61, 4202 Naklo
Tel.: 04/ 257 88 90

lekarna.naklo@siol.net
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šport

Zaključek Gorenjske prstomet lige
Športno društvo Naklo

Konec oktobra se je pod šotorom v Športnem parku Naklo kon-
čala Gorenjska prstomet liga 2021/22, kjer je v pomladanskih in 
jesenskih mesecih tekmovalo 18 moških in 5 ženskih ekip, skupaj 
več kot 100 igralcev. 

Ekipa Športnega društva Naklo, katerega predsednik je Primož 
Povše, je tekmovala v postavi Stane Črnivec, Aleš Kokalj, Franci 

Sprejem rokometašice Valentine Klemenčič
Občinska uprava Občine Naklo

V začetku decembra je na Občini potekal sprejem naše odlič-
ne, perspektivne rokometašice Valentine Klemenčič. Valentina je 
odlična krožna napadalka pri ljubljanskem Krimu. Na letošnjem 
evropskem prvenstvu, ki sta ga gostila Celje in Ljubljana pa se je 
odlično izkazala tudi kot steber slovenske državne reprezentance. 

Številni naši občani so jo bodrili v obeh dvoranah. Za dosežene 
uspehe ji je župan Ivan Meglič iskreno čestital v imenu vseh. V 
spomin na evropsko prvenstvo nam je podarila svoj dres s pod-
pisi vseh sotekmovalk. Dres bo krasil naše občinske prostore v 
spomin in vzpodbudo. Valentin,a vse čestitke in pogumno naprej 
v uspešno in dolgo športno kariero! ・

Mihelič, Rajko Žebovec in Štefan Žižek in je osvojila končno in 
odlično 3. mesto. Franci Mihelič pa je bil izbran za najboljšega 
posameznika v svoji kategoriji.

Med tekmo pa so se pod šotorom ustavili še rokovnjači občine 
Naklo in malce popestrili dogajanje. ・
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šole in vrtci

Osnovna šola Naklo  
»DRUGAČEN UM – ZNAM ZA VEČ«

Proteusovo tekmovanje iz znanja biologije 
na OŠ Naklo
Blaža Pajntar in Eva Eržen
V petek, 2. decembra, sva se Blaža Pajntar in Eva Eržen z mentori-
co mag. Špelo Eržen odpravili na državno tekmovanje iz biologije. 
Tekmovanje je potekalo na Osnovni šoli Šenčur. Ob 14. uri so nas 
prijazno sprejeli učenci OŠ Šenčur in nam pripravili prijeten kul-
turni program. Pozdravila nas je tudi gospa ravnateljica in nam 
zaželela veliko sreče na tekmovanju. Pospremili so nas v razrede, 
kjer smo dobili tekmovalno in ocenjevalno polo ter ob 15. uri pri-
čeli s pisanjem. Na voljo smo imeli eno uro in pol. Po kočanem 
pisanju smo naredile krajšo analizo ob malici. 

Letošnja tema tekmovanja so bili mehkužci. Ti so druga najšte-
vilčnejša skupina živali. Pod mehkužce spadajo polži, školjke, gla-
vonožci, hitoni, slonovi zobčki, enoploščarji in brazdonožci. Veči-
na jih živi v vodi, le nekateri polži pa tudi na kopnem. Mehkužci so 
zelo pomembni, mi pa o njih čisto premalo vemo. 

Tekmovanje me je pritegnilo, ker me zelo zanimajo živali na sploš-
no, njihov način življenja, prilagoditve na okolje in njihov razvoj 
skozi zgodovino. Presenetilo me je veliko stvari, kot na primer: 
ali ste vedeli, da se školjke hranijo s filtriranjem vode in nam tako 
služijo, kot brezplačna čistilna naprava? Ali da hobotnice lahko 
»mislijo« z lovkami zaradi nevronov (živčnih celic), ki so v njih. 
V svetu so odkrili le štiri jamske školjke, v Sloveniji imamo eno 
od teh vrst in je endemit. Čisto vse pa nas je presenetilo, da so 
našli najstarejšo školjko, staro kar 507 let in da je »super mama« 
– hobotnica, skrbela za svoje potomce kar štiri leta, čeprav je pov-
prečna življenjska doba hobotnice okoli 2 leti, nato pa njeno telo 
začne postopno razpadati.

Na šolsko tekmovanje smo se pripravljali že od začetka sep-
tembra, in sicer z branjem člankov, različne literature, knjig, s po-
močjo pripravljenih predstavitev, iskanjem in gledanjem spletnih 
videoposnetkov … Na zabaven in poučen način pa nas je z meh-
kužci spoznavala tudi naša mentorica. 

Šolsko tekmovanje je bilo precej manj obsežno kot državno. 
Na šolskem tekmovanju smo imeli le naloge izbirnega tipa, kjer 
obkrožiš le enega od že danih odgovorov. Na državnem pa je bilo 
skupaj 50 vprašanj in 65 možnih točk. Naloge so bolj obsežne, 
zahtevnejše, znati moraš kar veliko dodatnih poglavij s področ-
ja ekologije in poznavanja samih izbranih skupin. Pomembno pa 
je tudi splošno znanje biologije in drugih temeljnih ved, kot je 
branje grafičnih prikazov podatkov, prepoznavati vrste glede na 
določevalni ključ, povezovati znanja biologije z različnimi drugimi 
predmeti od kemije, fizike, geografije in seveda zelo natančno 
prebrati naloge. Čeprav si ni preprosto vzeti toliko časa, da se res 
dobro pripraviš za tako tekmovanje, upam, da bova z rezultati 
lahko zadovoljni, saj sva se zelo trudili. Lahko pa rečem, da so mi 
bile najbolj všeč zadnje priprave pred tekmovanjem, ki smo jih 
imele kar v šolski knjižnici. 

V sredini decembra pričakujemo uradne rezultate. Iz vse Slovenije 
nas je tekmovalo 4081, na državno pa se nas je uvrstilo iz 384 šol 
nekaj čez 400 tekmovalcev iz 8. in 9. razredov. Držimo pesti za 
dobre rezultate. V branje pa vam priporočava npr. Knjigo, Druga-
čen um: hobotnice in razvoj inteligentnega življenja, avtor katere 
je GodfreySmith P. ・

Jamska školjka Kuščerjeva kongerija (Congeria kusceri 
Bole, 1962) Avtorica fotografije: Helena Bilandžija. Spletni 
vir: https://i0.wp.com/www.proteus.si/wp-content/uplo-
ads/2022/06/Jamska-%C5%A1koljka-Foto-Helena-Bil%C4%-
8Dand%C5%BEija.png?w=745&ssl=1.



DRUGA MOBILNOST V OKVIRU PROJEKTA  
SOCIAL INCLUSION  THROUGH ENVIRONMENT

Erasmus+ projekt se tudi letos nadaljuje v polnem zagonu.

Od 3. 10. do 7. 10. 2022 smo izpeljali drugo mobilnost in 
obiskali partnerje v Franciji, v kraju La Roche sur Yon, ki leži 
v pokrajini Vendee v zahodni Franciji. Nekaj starih obrazov 
in veliko novih,predvsem pa nešteto novih doživetij; prvič 
z letalom, prvič v Franciji, prvič namakali noge v Atlantiku, 
prvič jedli avtohtono bageto in seznam se še nadaljuje.

Naši gostitelji so nam pripravili pester program. Prvi dan 
je bil v znamenju spoznavanja, raznih igerin ogledo-
vanja ogromne šole, ki jo obiskuje 2200 dijakov in na njej 
poučuje 200 učiteljev.

SMO SE NAREDILI FRANCOzE?  
To ravno ne, smo jih pa obiskali.

Naslednje dni smo aktivno spoznavali okolico. Prekole-
sarili smo del umetno ustvarjenega, le 45kvadratnih kilo-
metrov velikega otoka Noirmoutier, na katerem pridelu-
jejo sol. Letošnje poletje jebilo zaradi vročine še posebno 
ugodno. Spoznali smo kolesarski center, v katerem je 
dobrodošelvsak, ki potrebuje kolo ali pa ga želi popraviti 
v njihovi delavnici. Z raznimi akcijami in dogodkidruštvo 
skrbi za tujce, upokojence, mladino. Tudi za nas so lepo 
skrbeli in tako smo se preizkusiliv raznih igrah, razstavljan-
ju kolesa, prepoznavanju rezervnih delov, se šli spomin, 
kviz, kolesarilipo stezi 
za pumptrack in se 
merili v hitrosti. Prek 
celega tedna smo 
sodelovali tudi v fo-
tografskem projektu 
Wear(e) Nature in pro-
fesionalni fotograf je 
naše obraze spremenil 
v drevesne liste. Več o 
tem pa n a naslednji 
strani.

Teden je hitro minil, poslovili 
smo se s tradicionalno glasbo 
regije Vendee, plesom v krogu z 
gromozanskim briošem, ki smo 
ga za slovesni zaključek pojedli 
skupaj z ostalimi tipičnimi jedmi.

Ste vedeli?

Francoske osnovne šole so ob 
sredah zaprte, učenci ta dan 
zapolnijo s športnimi in  
glasbenimi dejavnostmi.

Izmenjava je bila zame nepozabna 
izkušnja, saj sem v enem tednu spozna-
la veliko novih prijateljev, njihove na-
vade in kulturo, poskusila sem nove 
jedi oz. jedi, pripravljene na drugačen 
način, ki jih prej še nikoli nisem jedla. 
Tudi sam kraj, v katerem smo preživeli 
teden, je name naredil lep vtis in vesela 
sem, da sem lahko del tega projekta.

Rachel Markič, 9. c

Na izmenjavi mi je bilo zares super. 
Cel program je bil dobro načrtovan in 
pa tudi dobro izpeljan. Najljubše mi 
je bilo, ko smo kolesarili po otoku in si 
aktivno ogledovali znamenitosti. Tudi 
izkušnja “biti pri nekom neznanem” 
mi je bila zelo všeč, predvsem pa čisto 
nova. Želim še kdaj ponoviti in komaj 
čakam, da pridejo pogledat našo prel-
epo Slovenijo.

Taja Golc, 9. a

S svojo prvo izmenjavo sem zelo zado-
voljna, saj sem si že kar nekaj let želela 
obiskati Francijo.
Da pa sem to lahko izpolnila v tako do-
bri družbi, je pa še nekaj veliko boljšega. 
Potovanje in vse skupaj polepšajo tudi 
dobrosrčni Francozi. Vrhunec Erasmu-
sa mi je bilo pa seveda morje, ker sem 
ga letos obiskala prvič.

Pavla Poklukar, 9. b

Zase lahko rečem, da sta bili izmen-
javi v Nemčijo in sedaj v Francijo ena 
najlepših priložnosti, ki sem jih imela 
možnost izkusiti. Ti dve izmenjavi sta 
bili zame neverjetni in nepozabni. Že 
od nekdaj se mi je Francija zdela izred-
no zanimiva in privlačna država. Želja, 
spoznati to
državo, se mi je uresničila. Prvič v 
življenju sem v Francijo odpotovala z 
letalom. Kanček strahu je bil prisoten, zapisala: Katja Marenk, koordinatorica projekta

vendar je bil čudovit let z lepim pogle-
dom na pokrajine, ki smo jih preleteli. 
V Franciji sem v prvi vrsti spoznala pri-
jazne in srčne ljudi. Poleg tega sem vi-
dela nove kraje, okušala njihove jedi, se 
učila njihovega jezika in sodelovala pri 
pouku oziroma spoznala njihov način 
šolanja. V večernem času sem preživela 
s francosko družino, ki me je zelo lepo 
sprejela in skrbela zame. Želim si, da 
bi tudi v prihodnje še imela možnost 
na takšen način spoznavati različne 
države,
ljudi, njihovo kulturo itd. Po tihem se že 
veselim naslednjega potovanja.

Neža Jelenc, 9.b

S svojo izmenjavo v Franciji sem zelo 
zadovoljna. Sam program je bil zelo 
zanimiv, seveda pa ne bi bil tako zan-
imiv, če z nami ne bi bilo tako dobrih 
ljudi. Že več let sem si želela v Francijo, 
zato me je izmenjava še bolj razveselila. 
Spoprijateljila sem se z veliko ljudmi. 
Prepričana sem, da bomo z večino os-
tali v kontaktu in se še kdaj srečali.

Julija Jelenc, 9.b

Moja druga izmenjava je 
bila sedaj v Franciji. Seveda 
čisto druga izkušnja. Gostil 
me je fant, kar seveda ni bilo 
tako odlično, vendar sem z 
obiskom Francije zadovolj-
na. Zelo rada se bom vrnila 
in šla pozdravit tudi pri-
jatelje, ki sem jih tam videla. 
Najbolj mi je bila všeč sreda, 
ko smo se s kolesi odpeljali 
po otočku. Izkušnje ne bom 
pozabila, seveda pa tudi 
ne prijateljev in lepote te 
države. 
                       Urša Jelenc, 9. b

V Francijo bi se še rada vrnila, ampak 
me je presenetilo, da res slabo govorijo 
angleško. Komunicirali smo ob pomoči 
prevajalnika in mimiko, kar mi res ni bilo 
ugodno. Hrana je bila dobra, še posebej 
dan, ko smo jedli v šolski restavraciji. 
Pri družini, pri kateri sem živela, so bili 
prijazni in spoštljivi, motilo me je samo, 
da zvečer nismo nič družabnega delali 
in sem šla zelo zgodaj spat. Kolesarjenje 
je bilo zelo zabavno. Z Nemci in nekaj 
Francozi smo še v stiku. 

Estera Perko, 9. b

Prebivale smo pri francoskih učencih. 
Večino časa smo preživele v njihovi 
srednji šoli, a popoldan smo bile z 
družino in gostiteljem. Seveda nismo 
bili ves čas v šoli in so nas peljali tudi na 
okoli po La Roche sur Yonu. En dan smo 
si ogledali mesto, drugi dan pa so nas 
peljali do obale, po kateri smo kolesarili. 
Bil je res lep in nepozaben teden, ki si 
ga bomo vsi zapomnili za vse življenje. 
Komaj čakamo, da se z novimi prijatelji 
ponovno srečamo, a tokrat v Sloveniji. 

Eva Eržen, 9. b

Skozi cel teden nas je umetnik - fotograf Maxime Pa-
teau upodabljal z drevesnimi listi. S posebno tehniko 
dvojne osvetlitve nas je povabil v velik črn foto studio. 
Najprej smo si morali izbrati list, ki bi najbolje predstav-
ljal tebe, nato je umetnik najprej osvetlil list nato pa še 
tvoj portret iz profila.  Osvetljevanje je trajalo par sekund in v tem času 

si moral sedeti popolnoma pri miru.
Ko smo umetnika vprašali kako je sploh prišel na to idejo je povedal: 

“ Ob pogledu na velika okna in drevesa, ki sem jih videl skozi njih, sem 
pomislil, kako bi uporabil prosojnost oken in  in čudovite narave. Tako 

semuporabil svetlobo, ki proseva skozi liste in reflektira obraze vseh nas. 
Kajti mi vsi smo narava in brez narave ne obstajamo. Zato moramo ohranjati 

naravo in se zavedati kako pomembna je za nas.”  Hvala Maxime!

Wear(e) Nature 

Osnovna šola Naklo
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Naslednje dni smo aktivno spoznavali okolico. Prekole-
sarili smo del umetno ustvarjenega, le 45kvadratnih kilo-
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regije Vendee, plesom v krogu z 
gromozanskim briošem, ki smo 
ga za slovesni zaključek pojedli 
skupaj z ostalimi tipičnimi jedmi.

Ste vedeli?

Francoske osnovne šole so ob 
sredah zaprte, učenci ta dan 
zapolnijo s športnimi in  
glasbenimi dejavnostmi.

Izmenjava je bila zame nepozabna 
izkušnja, saj sem v enem tednu spozna-
la veliko novih prijateljev, njihove na-
vade in kulturo, poskusila sem nove 
jedi oz. jedi, pripravljene na drugačen 
način, ki jih prej še nikoli nisem jedla. 
Tudi sam kraj, v katerem smo preživeli 
teden, je name naredil lep vtis in vesela 
sem, da sem lahko del tega projekta.

Rachel Markič, 9. c

Na izmenjavi mi je bilo zares super. 
Cel program je bil dobro načrtovan in 
pa tudi dobro izpeljan. Najljubše mi 
je bilo, ko smo kolesarili po otoku in si 
aktivno ogledovali znamenitosti. Tudi 
izkušnja “biti pri nekom neznanem” 
mi je bila zelo všeč, predvsem pa čisto 
nova. Želim še kdaj ponoviti in komaj 
čakam, da pridejo pogledat našo prel-
epo Slovenijo.

Taja Golc, 9. a

S svojo prvo izmenjavo sem zelo zado-
voljna, saj sem si že kar nekaj let želela 
obiskati Francijo.
Da pa sem to lahko izpolnila v tako do-
bri družbi, je pa še nekaj veliko boljšega. 
Potovanje in vse skupaj polepšajo tudi 
dobrosrčni Francozi. Vrhunec Erasmu-
sa mi je bilo pa seveda morje, ker sem 
ga letos obiskala prvič.

Pavla Poklukar, 9. b

Zase lahko rečem, da sta bili izmen-
javi v Nemčijo in sedaj v Francijo ena 
najlepših priložnosti, ki sem jih imela 
možnost izkusiti. Ti dve izmenjavi sta 
bili zame neverjetni in nepozabni. Že 
od nekdaj se mi je Francija zdela izred-
no zanimiva in privlačna država. Želja, 
spoznati to
državo, se mi je uresničila. Prvič v 
življenju sem v Francijo odpotovala z 
letalom. Kanček strahu je bil prisoten, zapisala: Katja Marenk, koordinatorica projekta

vendar je bil čudovit let z lepim pogle-
dom na pokrajine, ki smo jih preleteli. 
V Franciji sem v prvi vrsti spoznala pri-
jazne in srčne ljudi. Poleg tega sem vi-
dela nove kraje, okušala njihove jedi, se 
učila njihovega jezika in sodelovala pri 
pouku oziroma spoznala njihov način 
šolanja. V večernem času sem preživela 
s francosko družino, ki me je zelo lepo 
sprejela in skrbela zame. Želim si, da 
bi tudi v prihodnje še imela možnost 
na takšen način spoznavati različne 
države,
ljudi, njihovo kulturo itd. Po tihem se že 
veselim naslednjega potovanja.

Neža Jelenc, 9.b

S svojo izmenjavo v Franciji sem zelo 
zadovoljna. Sam program je bil zelo 
zanimiv, seveda pa ne bi bil tako zan-
imiv, če z nami ne bi bilo tako dobrih 
ljudi. Že več let sem si želela v Francijo, 
zato me je izmenjava še bolj razveselila. 
Spoprijateljila sem se z veliko ljudmi. 
Prepričana sem, da bomo z večino os-
tali v kontaktu in se še kdaj srečali.

Julija Jelenc, 9.b

Moja druga izmenjava je 
bila sedaj v Franciji. Seveda 
čisto druga izkušnja. Gostil 
me je fant, kar seveda ni bilo 
tako odlično, vendar sem z 
obiskom Francije zadovolj-
na. Zelo rada se bom vrnila 
in šla pozdravit tudi pri-
jatelje, ki sem jih tam videla. 
Najbolj mi je bila všeč sreda, 
ko smo se s kolesi odpeljali 
po otočku. Izkušnje ne bom 
pozabila, seveda pa tudi 
ne prijateljev in lepote te 
države. 
                       Urša Jelenc, 9. b

V Francijo bi se še rada vrnila, ampak 
me je presenetilo, da res slabo govorijo 
angleško. Komunicirali smo ob pomoči 
prevajalnika in mimiko, kar mi res ni bilo 
ugodno. Hrana je bila dobra, še posebej 
dan, ko smo jedli v šolski restavraciji. 
Pri družini, pri kateri sem živela, so bili 
prijazni in spoštljivi, motilo me je samo, 
da zvečer nismo nič družabnega delali 
in sem šla zelo zgodaj spat. Kolesarjenje 
je bilo zelo zabavno. Z Nemci in nekaj 
Francozi smo še v stiku. 

Estera Perko, 9. b

Prebivale smo pri francoskih učencih. 
Večino časa smo preživele v njihovi 
srednji šoli, a popoldan smo bile z 
družino in gostiteljem. Seveda nismo 
bili ves čas v šoli in so nas peljali tudi na 
okoli po La Roche sur Yonu. En dan smo 
si ogledali mesto, drugi dan pa so nas 
peljali do obale, po kateri smo kolesarili. 
Bil je res lep in nepozaben teden, ki si 
ga bomo vsi zapomnili za vse življenje. 
Komaj čakamo, da se z novimi prijatelji 
ponovno srečamo, a tokrat v Sloveniji. 

Eva Eržen, 9. b

Skozi cel teden nas je umetnik - fotograf Maxime Pa-
teau upodabljal z drevesnimi listi. S posebno tehniko 
dvojne osvetlitve nas je povabil v velik črn foto studio. 
Najprej smo si morali izbrati list, ki bi najbolje predstav-
ljal tebe, nato je umetnik najprej osvetlil list nato pa še 
tvoj portret iz profila.  Osvetljevanje je trajalo par sekund in v tem času 

si moral sedeti popolnoma pri miru.
Ko smo umetnika vprašali kako je sploh prišel na to idejo je povedal: 

“ Ob pogledu na velika okna in drevesa, ki sem jih videl skozi njih, sem 
pomislil, kako bi uporabil prosojnost oken in  in čudovite narave. Tako 

semuporabil svetlobo, ki proseva skozi liste in reflektira obraze vseh nas. 
Kajti mi vsi smo narava in brez narave ne obstajamo. Zato moramo ohranjati 

naravo in se zavedati kako pomembna je za nas.”  Hvala Maxime!

Wear(e) Nature 

Osnovna šola Naklo

članek naklanec Daša.indd   4-5 5. 12. 2022   12:40:05



44 Glas občine Naklo  december 2022

šole in vrtci

Osnovna šola Naklo

Fotografski pozdravi iz Dolomitov
Rožle Pajntar in Žan Eržen, foto: Rožle Pajntar in Žan Eržen

Fotografska sekcija Utrinki narave Kulturnega društva Dobrava 
Naklo od septembra deluje tudi z mladimi nadobudnimi fotografi 
iz OŠ Naklo. S fotografsko dejavnostjo skušamo mladim približa-
ti fotografijo, jih zanjo navdušiti, nekaterim samo pomagati pri 
idejah, jim odgovoriti na vprašanja in poiskati primere, ki jih je 
mogoče realizirati. V naslednjih zimskih mesecih bomo opravili 
tudi krajši foto potep in se v priliki snega z njim tudi pozabava-
ti ter seveda poskušali ujeti čim boljše posnetke prelepe zimske 
idile/pokrajine. 

Naša druženja in poglobljene debate potekajo enkrat mesečno 
ob ponedeljkih, kjer si ogledujemo zanimive tematike iz sveta 
fotografije, manipulacijo v fotografiji, srečujemo se z obdelavo 

fotografij in pripravo na tisk. Spomladi pa bomo postavili skupno 
razstavo. 

V drugi polovici decembra razstavljamo v Voglarjevi hiši, in sicer 
fotografije iz Dolomitov, kjer sta se v poletno jesenskih dneh po-
tepala naša dva člana, Rožle in Žan. 

Vljudno vabljeni na ogled razstave od 19. decembra naprej, 
otvoritev je predvidena za ponedeljek, 19. 12. 2022, ob 18.00 
v Voglarjevi hiši. 

Lep praznični december vam želimo in dobro luč. ・

Waldorfska šola Gorenjske

Desetletnica delovanja Waldorfske šole na 
Gorenjskem
Alenka Petrinjak

Septembra 2022 obeležujemo deset let od tega, ko je enajst 
prvošolčkov prvič sedlo v šolske klopi Waldorfske šole na Gorenj-
skem. Takrat smo imeli prostore šole še v Radovljici. Šola je posto-
poma rasla in junija 2020 je prva generacija zaključila devetletno 
šolanje. Danes so ti učenci že drugo leto srednješolci. Leta 2016 
se je šola preselila v Naklo in že sedmo leto imamo svoje prostore 
na Glavni cesti 13. Šolo obiskuje 196 učencev. Glavni dogodek ob 
praznovanju desetletnice smo imeli v soboto, 22. oktobra 2022. 
Na slavnostnem dogodku so spregovorili ravnateljica šole Branka 
Strmole Ukmar, direktor šole Iztok Kordiš in župan Ivan Meglič. 
Učenci so na nastopih prikazali kratke utrinke z dela v razredu; 
različne deklamacije in gibalne igre, gledališko točko in glasbene 
nastope. ・



december 2022  Glas občine Naklo 45

šole in vrtci

Waldorfska šola Gorenjske

Adventni semenj Waldorfske šole Naklo
Alenka Petrinjak

Ni lepšega kot je vonj po praznikih in razigrani glasovi otrok in 
klepet odraslih! Vonj po smrečju, svečkah, venčkih, pecivu in to-
plem čaju je napolnil Waldorfsko šolo v Naklem na prvo adventno 
nedeljo, 27. novembra 2022. V šoli je vrvelo že od samega jutra 
pa do poznega večera. Gorenjska enota Waldorfske šole in vrtcev 
je v prostorih šole v Naklem pripravila Adventni semenj. Učitelji in 
učiteljice, vzgojiteljice, učenci in učenke ter starši in prijatelji šole 
smo skupaj pripravili delavnico izdelovanja adventnih venčkov, 
različne ustvarjalne delavnice, vilinsko hišico in poligon, razstavo 
šolskih del, srečelov, kviz, bingo in turnir v namiznem tenisu. Pri-
jetno je bilo plesati in peti ter poklepetati s prijatelji v kavarnici. 
Res smo pogrešali druženje in veseli smo, da smo skupaj uživali v 
prečudoviti nedelji. ・

Biotehniški center Naklo

Literarna ustvarjalnica
Marija Jerše, mentorica

Ker je leto 2022 razglašeno za evropsko leto mladih in ker so mla-
di zelo pomembni za prihodnost našega sveta in planeta, smo se 
z dijaki udeležili natečaja Kulturnega društva Josipine Turnograj-
ske za najboljše ljubezensko pismo med mladimi. Poslali smo več 
izdelkov, z vami pa danes delimo tri od njih. Med skoraj sto pos-
lanimi izdelki iz cele Slovenije smo se uvrstili na odlično 9. mesto.

Kljub temu da sem učiteljica že vrsto let, me dijaki s svojim raz-
mišljanjem in s svojim pozitivnim pogledom na svet vedno zno-
va presenečajo. Uživajte v branju tudi vi. Lep praznični december 
vam želim!

KO SE OTROŠTVO KONČA 
Nika Kalan

Kako je biti star 18 let? Ta magična številka, ki jo vsi najstniki težko 
pričakujemo, na koncu tik pred njo pa se ustrašimo, kaj vse se bo 
spremenilo. Ne vem, ali pa je bilo tako samo pri meni. Kaj bi dala 
za to, da bi spet bila mulc in bi na svet gledala, kot da so okrog 
mene le samorogi in mavrice. Res je, da se ne spomnim veliko 
stvari iz svojega otroštva, zato pišem to pismo tebi, moj mali jaz, 
da boš vedela, kaj vse se ti godi.

Mati mi je vedno razlagala, da sem sam hudič od otroka, ker sem 
zelo adrenalinska in me nič ni moglo ustaviti, ko sem si kaj zadala 
za svoj cilj. Recimo, da je temu še vedno tako, le da pri postav-
ljanju cilja sedaj pomislim na vse, kar bi mi to lahko preprečilo. 
Vedno si najprej postavim vprašanje KAJ PA ČE …? Glede na to, da 

sem bila že pred polnoletnostjo zelo odgovorno in samostojno 
dekle, sta ti dve lastnosti sedaj strašljivi. Ta odgovornost in samo-
stojnost sta zdaj dvakratnik ali pa kar trikratnik prvotnega stanja. 
Res je, da mi starši še vedno nudijo finančno in tudi ostalo pomoč, 
če zanjo zaprosim, a le za nujne zadeve, kot so šola, bivanje, hrana 
… te stroške poizkušam vedno bolj zmanjšati, da bom res tisti 
pravi polnoletnik, ki ne potrebuje več staršev le zaradi denarja in 
bom lahko končno imela svojega psa. Plačujem si večino stvari, 
ker se mi zdi čudno, da bi mi to kupovali starši.

Mar ti je za ŠOLO?! Začneš razmišljati, kakšno prihodnost boš 
imel z njo. 

Res mi dolgo časa ni bilo mar za osnovno šolo. Slabe ocene, jok in 
stok, ker sem slabo pisala test, za katerega se nisem niti učila. Zdaj 
pa imam motivacijo – uči se, da boš prišla lahko korak bližje cilju, 
ki sem si ga zastavila. Trenutno je pomembno le: dokončaj šolo, 
dobi si dobro službo, zasluži denar, da se boš lahko čim prej od-
selila. Doma razmišljaj o pomoči pri plačevanja položnic in ostalih 
stroškov, da ne boš doma kot kup dreka, kjer imaš vse servirano 
na srebrnem pladnju. Mogoče si kasneje lahko privoščim kakšen 
dopust, ki ne bo na Hrvaškem.

Da ne bom govorila le o slabih straneh polnoletnosti – tedaj ugo-
toviš, da znaš presneto dobro žurati. S ponosom greš do šanka, 
naročiš kozarec dobrega hladnega piva in s ponosom pokažeš 
osebno izkaznico, da, zdaj si pa ti tudi eden izmed njih, odraslih, 
po katerih si se vedno zgledoval in verjel, da vedo, kaj delajo …

Sanje te vedno peljejo v svet, a ugotoviš, da je svet precej krut.
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MLADI, ŽIVITE SVOJE LASTNO ŽIVLJENJE
Miha Gmajner

Vstanem, se oblečem, grem v kuhinjo in pojem zajtrk. Po zajtrku 
nekaj minut brskam po telefonu. U, koliko stvari moram preveriti. 
Umijem si zobe in grem počasi do avtobusne postaje, kjer do 
prihoda avtobusa klepetam s prijatelji ali igram igrice na telefonu.

Med vožnjo se s telefonom v roki pogovarjam s prijatelji, ki 
niso na tem avtobusu ali igram igrice. Ko pridem v Strahinj, 
hitro stečem do učilnice, saj avtobus velikokrat zamuja. Med 
odmori klepetam s sošolci, vmes stalno preverjam, kaj je no-
vega na telefonu. V šoli izvem, da je danes dan brez telefona 
in da vsakega od nas prijazno pozivajo, naj se le za en dan oz. 
vsaj za del dneva lotimo tega izziva. Odločim se – preostanek 
današnjega dne bom preživel brez telefona.

Na poti domov v avtobusu klepetam s prijatelji. Skozi okno 
opazujem gore in polja. Je nebo vedno tako modro? Gore 
izgledajo kot oprane. Vožnja je res počasna, vozimo v strnjeni 
koloni avtomobilov, kombijev in tovornjakov. Moj bog, koli-
ko prometa je na cesti. Opazujem ljudi, ki hodijo po pločniku, 
prečkajo cesto, hodijo kot zombiji, večina od njih ima obraz 
uperjen v telefon. Ne zanima jih okolica, zanima jih le ekran. 
Tudi na avtobusu je skoraj tišina, kajti večina mladih brska po 
telefonih, igra igrice ali posluša glasbo.

Ko pridem domov, se kot vedno usedem na kavč in obsedim. 
Samo tokrat brez telefona. Kaj na počnem? Dolgčas mi je. Po-
jem malico, naredim nalogo, na hitro pomijem posodo. Še kar 
sem brez telefona. Nisem vedel, da čas teče tako počasi. Ure 
brez telefona so dolge. Grem na kolo in se odpeljem po vasi. 
S prijateljem igrava košarko ali nogomet. Kmalu je čas za tre-
ning. Večer navadno preživim na telefonu. Toda danes igramo 
remi. Lepo je, kadar smo vsi skupaj.

Večkrat bi si moral zastaviti dan brez telefona. Priznam, težko 
je, dan je zelo dolg. Je pa samo moj. Samo moj, ni mi ga treba 
deliti z množico navideznih prijateljev. 

Sovrstniki, ne preživljajte življenja na telefonih in napravah in 
se posvečajte ljudem, ki jih komaj poznate ali še to ne. Živite 
svoje življenje!

NAJ ZAPOJE MLADOST 
Nika Hrovat

Na žalost – ali na srečo – se časi zelo hitro spreminjajo. Neiz-
merno moramo biti hvaležni vsem prejšnjim generacijam mla-
dih, ki so se borili za vse spremembe in za stvari, ki so nam da-
nes samoumevne. Najboljši primer tega so enake pravice tako 
za moške kot ženske. Zato se mi zdi še posebej pomembno, 
da se sedaj, ko mi predstavljamo generacijo mladih, tudi mi 
borimo za boljše življenjske pogoje in za boljšo prihodnost. 
Vedno me prevzame žalost, ko pomislim na svet, v katerem 
živimo danes. Toliko otrok živi v revščini, toliko otrok po svetu 
je lačnih oziroma opravljajo otroško delo za mizerno plačilo. 
Pa vsi tisti otroci, ki so morali zapustiti svoje družine in svoj 
dom zaradi vojn ter drugih nevarnosti. Zaživeti morajo povsem 
drugo življenje. In koliko ljudi mora najverjetneje že v moji so-
seščini paziti na stroške, povezane s prehrano in z ogrevanjem. 
Kar zmrazi me ob tej misli.

Halo, živimo v 21. stoletju, ko bi morala prevladati zdrava 
kmečka pamet. Ko bi morale prevladati moralne vrednote nad 
kapitalom, ko bi morali ljudje razumeti, da moramo paziti na 
svet okrog nas, ker je ta edini, ki ga imamo. 

Seveda so tudi dobre stvari, toda moram kar pošteno razmisli-
ti, da se domislim katere izmed njih.

Na nas svet stoji, to poslušamo že celo življenje. Morali bomo 
združiti moči in se skupaj truditi za boljši jutri ter uživali v boljši 
prihodnosti. Vem, da nam to lahko uspe. Imamo to moč – toda 
le SKUPAJ.

Biotehniški center Naklo

Z dotiki narave do dotikov srca
Zorica Jović, dijakinja Srednje šole BC Naklo 

V petek, 2. decembra 2022, je v Biotehniškem centru Naklo po-
tekal 14. tradicionalni dobrodelni večer. Dobrodelni večer so 
v celoti organizirali dijaki predzaključnih letnikov, kar je bila ena 
od nalog v okviru vsebin aktivnega državljanstva, ki ga letos 
izvajamo prvič. 

Letošnji slogan je bil posvečen skrbi za naravo in ljudi »Z do-
tiki narave do dotikov srca«. Program so v celoti izvedli dija-
ki BC Naklo, igrali in peli so »hišni glasbeniki« in povezovalci.  
Nastopil je šolski pevski zbor in šolski band pod vodstvom 
Roka Nemaniča, Jerca Selak, Karlo Jemc s skupino, ki je 
predstavil avtorske pesmi s svojega prvega albuma Intro. Šolski 
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trio v zasedbi: Gašper Komac, Manca Stanonik in Gaber Komar 
se je predstavili z narodno zabavno glasbo. Šolski zbor in band 
je med drugim izvedel pesem Bistra voda, ki so se jo naučili na 
izmenjavi na Poljskem. Predstavili so jo tudi na tamkajšnjem radiu. 

Celoten dogodek, vsebino, tehnično organizacijo, promocijo in 
oglaševanje so izvedli dijaki z mentorji. Vsa sredstva so namenje-
na šolskemu skladu, v okviru katerega lahko pomagamo pomo-
či potrebnim dijakom. 

Zahvaljujemo se donatorjem: BC Naklo, ASD EFEKT d.o.o. in 
CONTRAST d.o.o. 

Zahvala tudi vsem ostalim, ki so vsak na svoj način pripomogli k 
uspešni izvedbi večera. 

Vsi skupaj smo naredili nekaj dobrega za sočloveka in za 
skupnost. ・

šole in vrtci

Osnovna šola Naklo

Češko-slovenska pot v zeleno Evropo  
uspešno zaključena
mag. Špela Eržen

Konec novembra se je zaključil mednarodni projekt Erasmus+ z 
naslovom Potovanje v »Zeleno Evropo«, v katerem je sodelovala 
tudi OŠ Naklo. S partnersko OŠ Brno Armenska smo si v več kot 
dve leti trajajočem projektu izmenjali izkušnje glede poučevanja, 
predvsem na področju tujih jezikov in biologije, trajnostnem raz
voju. Poudarki so bili na obrnjenem učenju, razvoju jezika in kul-
turnem povezovanju ter uporabi novih učnih metod (npr. CLIL, 
izkustveno učenje v naravi) ter integraciji sodobne IKT v poučeva-
nje (npr. eTwinning). 

V okviru projekta je potekalo tudi nekaj obiskov med partnerski-
ma šolama oziroma t.i. mobilnosti, ki omogočajo opazovanje me-
tod in postopkov, ki jih prakticira partnerska šola, ter spoznavanje 
okolice in kulture, v kateri šola deluje.

Tako smo našim češkim gostom predstavili Naklo, njegove najpo-
membnejše znamenitosti in zanimivosti v sodelovanju s TD Nak-
lo, vzgojno izobraževalne ustanove, kulturno in naravno dedišči-
no. Ob vsakem od šestih obiskov so bili na OŠ Naklo, predstavili 
pa smo jim tudi obe enoti vrtca Mlinček in Jelka, podružnični šoli 
Podbrezje in Duplje, spoznali so Muzej mlinskih kamnov in Poli-
čarjevo kmetijo ter se kar trikrat podali na Lov za skritim zakladom 
do Krive jelke. Predstavili smo jim tudi širšo okolico Nakla (staro 
mestno jedro Kranja, rove, kanjon reke Kokre, raziskovalni labo-
ratorij Tuler v Kranju, Bobovek in Brdo, Groharjevo hišo v Sorici, 
Kurnikovo hišo in Tržiški muzej). Ob vsakem gostovanju so če-
ški prijatelji spoznavali lepote Slovenije in se podali od alpskega 
sveta do našega glavnega mesta, si ogledali značilnosti kraškega 
sveta do morja in obmorskih mest. 

OŠ Armenska je tipična šola v mestnem stanovanjskem naselju, 
zato je bil za njihove učence zelo dragocen stik z živalmi (živali, v 
šolskem vivariju in njihovo doživljanje ob rokovanju, krava, ki so 

jo mimogrede srečali na dvorišču na Korenčanovi kmetiji, obisk pri 
Maksimilijani Marinšek, ki izvaja terapijo s pomočjo živali, in življe-
nje na kmetiji Poličar). Pridružili so se tudi našim učencem in spoz-
nali, kako na OŠ Naklo poteka pouk gospodinjstva, naravoslovja, 
angleščine, biologije, slovenščine. Udeležili so se naravoslovnega 
dneva v kanjonu reke Kokre ter kulturnega dneva z učenci na Sorici. 
Medvrstniško povezovanje pa so učenci še bolj utrdili ob pripra-
vi jabolčnega zavitka in krašenju skodelico s tremi besedami po 
lastnem izboru v vseh treh jezikih (slovenščini, češčini in angleščini) 
ter na orientacijskem pohodu z okoljsko vsebino do Krive jelke.

Tudi za nas so med obiskom Brna pripravili izjemno zanimiv 
naravoslovno obarvan program: preizkusili smo številne posku-
se v znanstvenem parku Vida, si ogledali razvoj pračloveka do 
njegove današnje podobe ter način življenja indijanskih plemen 
v Severni Ameriki. Sprehodili smo se tudi skozi kampus ene od 
sedmih brnskih univerz – Masarykove univerze.

Spremljali smo seveda tudi pouk na naši prijateljski šoli, kjer smo 
iskali besede v treh jezikih projekta (češčini, slovenščini in angleš-
čini) in si ogledali trening plavanja v šolskem bazenu.

Med bolj zanimivimi izkušnjami za naše učence je bilo zagoto-
vo spanje v Bunkerju, v hostel preurejenem nekdanjem bunkerju. 
Obiskali smo Prago, občudovali Praški grad, baziliko svetega Jiřija, 
katedralo svetega Víta, Karlov most in reko Vltavo ter uživali v 
vožnji z metrojem in tramvajem. V brnskem živalskem vrtu smo 
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videli tudi živali, ki jih v Sloveniji nimamo. Navdušeni smo bili nad 
severnim medvedom in belimi volkovi. Pobožali smo tudi mehko 
alpako in bizona ter videli pljuniti lamo. Obiskali smo planetarij, 
kjer so nam predstavili ozvezdja in raziskovanje vesolja s sate-
litoma Voyager 1 in 2. V Mendelianumu pa smo v enem izmed 
poskusov lahko opazovali lastne molekule DNK.

Obogateni z novimi izkušnjami smo zelo hvaležni OŠ Armenska 
iz Brna, da so nas povabili k sodelovanju. Zahvaljujemo pa se tudi 
dr. Jelki Strgar iz Biotehniške fakultete v Ljubljani, ki je omogočila 
uvodna srečanja in priporočila, da smo se projekta lahko udeležili.

Projekt je bil več kot uspešen, kar potrjujejo tudi želje po novih to-
vrstnih sodelovanjih. V znak prijateljstva in nadaljnjega povezova-
nja smo v času projekta posadili več dreves prijateljstva ob obeh 
osnovnih šolah. V okviru projekta smo z učenci pripravili več kul-
turnih programov ob sprejemih gostov, razstave naših mobilnosti 
in pripravili spletno stran projekta. Ekipa učiteljev in zaposlenih na 
OŠ Naklo je bila zelo hitro izbrana in pripravljena za delo. 

Če pogledamo nazaj, smo vsi veliko pridobili na različnih pod-
ročjih. Ob vsem pa spoznali, da smo zelo prilagodljivi, vztrajni in 
iznajdljivi. Videli smo veliko podobnosti in se srečevali z raznoli-
kostmi, ki jih ponuja tako veliko mesto, druga dežela in podoben 
jezik v teh razburljivo nenavadnih letih, ko je potekal naš skupni 
projekt.

 Rezultat skupnega projekta so tudi krajši češkoslovenskoangle-
ški slovarčki, pripravljeno gradivo za skupinsko delo z nalogami v 
vseh treh jezikih projekta z naslovom Lov za zakladom do Krive 
jelke, nekaj filmčkov z mobilnost in kratek film STOP!, ki ga je av-
tor Lukaš Polansky, učenec OŠ Armenska opremil s slovenskimi 
podnapisi, za katere je poskrbela naša učenka Nina Leben. Vse 
si lahko ogledate na spletni strani projekta (https://greeneuro-
pe.splet.arnes.si/)ali na spletni strani OŠ Naklo (https://osnaklo.
si/2022/11/11/erasmus ), kjer najdete tudi več vtisov z naših mo-
bilnosti.

Upamo, da sta posajeni drevesi v okviru projekta na našem šol-
skem vrtu preživeli sušno poletje in bosta preživeli tudi zimo. 

Za primer pa en dan, 20. maj 2022, kot ga je opisala skupina 
učencev na mobilnosti (povzeto iz spletne strani projekta OŠ Naklo).

Končno smo zapustili bunker. Sprehodili smo se po brnskih ulicah 
in čez Zelnýi trh, na katerem je tržnica. Skupaj z Čehi smo obiskali 
muzej (Moravské zemské muzeum). Nato smo se odpravili v podze-
mlje (Labyrint pod Zelným trhem), kjer smo videli kuhinjo, vinsko klet, 
restavracijo, shrambo in mučilnico. Po prihodu na površje smo jedli 
marelice. Potem pa:

1. kosilo v študentski menzi,
2. ogled ogromne brnske univerze (Masarykova univerza),
3. ogled ogromne šole naših čeških gostiteljev  

(OŠ Armenska),
4. obisk NAJBOLJŠE hiše eksperimentov Vida,
5. odšli v penzion Kozí Horka.

Top trije dogodki današnjega dne:

• hiša eksperimentov Vida + mustang
• marelice
• prihod na večerjo v penzion

Kaj te je danes najbolj navdahnilo?

• hrana
• hiša eksperimentov Vida

Kako bi ocenili današnji dan? 4,5

Tri stvari, ki si jih želimo za jutri:

• komaj čakamo vlak
• Starbucks
• stolpi + sladoled

Za vas so poročali: Gaber, Taja, Nina, Monika in Eva ZM ・

SAJENJE 1. MANDLJEVCA na šolskem vrtu OŠ Naklo– DREVESA PRIJATEJSTVA MED PARTNERSKIMA ŠOLAMA (OŠ Naklo in 
ZŠ Armenska)
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Dve drevesi mandlejvca smo posadili tudi na šolskem vrtu OŠ Armenska; prvega smo posadili zaposleni OŠ Naklo in druge-
ga učenci OŠ Naklo

PREVZEM 2. MANDLJEVCA – v znak prijateljstva med učenci
»Georgy« – naše drugo drevo – je dobilo svoje mesto na 
šolskem vrtu sredo, 1. junija 2022
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zimsko branje

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

Nadaljujem s predlogi za branje.

Tokrat sem se odločila, da vam posredujem nekaj predlogov za 
branje, ki bi naj najbolj prijalo ravno pozimi. Pri vsakem predlogu 
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 ozi-
roma v Mestni knjižnici Kranj in vam jih dostavimo v Naklo. 

Romancet
• Lisa Kleypas - Jesenska vročica  

ZGODILO SE JE NA PLESU ... kjer je lepa, toda drzna Lillian 
Bowman hitro ugotovila, da je njen ameriški, neodvisni 
značaj nekoliko \'neprimeren\'. In z njenim vedenjem je bil 
najbolj nezadovoljen Marcus, naduti in nedoumljivi lord 
Westcliff, najbolj zaželen plemič v Londonu. ZGODILO SE JE 
NA VRTU ... kjer jo je Marcus nezaslišano potegnil v objem. 
Lillian je premagala privlačnost do moškega, ki ji sploh ni 
bil všeč. Čas se je ustavil in bilo je, kakor da nihče drug ne 
obstaja ... Kakšna sreča, da ju nihče ni zalotil. ZGODILO SE 
JE NEKEGA VROČEGA JESENSKEGA DNE ... Marcus je bil 
moški, ki je obvladoval čustva in jih je imel vedno pod nad-
zorom. Toda z Lillian je bil vsak dotik kakor sladko trpljenje, 
vsak poljub kot vaba. A kako bi lahko samo pomislil na to, 
da bi se poročil z žensko, ki je bila tako zelo neprimerna 
zanj? (Vir: Bukla)

• Anemarie Selinko - Desiree  
Zgodovinska romanca, zgodba o Napoleonovi prvi ljubez-
ni. 

• Kent Haruf - Najini duši ponoči  
Zadržana, preprosta, grenkobna, a navdihujoča zgodba 
o starejšem moškem in ženski, ki se skupaj spoprimeta z 
dogodki iz njunega preteklega življenja in razcvetita upe 
o bližnji prihodnosti. (Vir: https://zalozbavida.si/izdelek/
kentharufnajinidusiponoci/) 

• Sue-Ellen Welfonder - Nevesta za viteza  
Na večer svoje vrnitve na grad Baldreagan Višavec Jamie 
Macpherson ne more verjeti lastnim očem: zlatolasa 
lepotica, obsijana z mesečino na jasi svete Brigite, je tako 
nežna in lepa, da je lahko samo vila. Ob poželenju, ki v 
njem narašča kakor plimski val, vitez hrepeni po tem, da bi 
jo znova videl. Naslednjič je presenečenje še večje: Aveline 
Matheson je oseba iz mesa in krvi, nevesta za njegovo 
dogovorjeno poroko, ženska, ki si želi odkrivati užitke 
zakonske blaženosti. In gorje tistim, ki bi ovirali njuno lju-
bljenje! (Vir: https://3skelion.si/izdelek/nevestazaviteza
sueellenwelfondertv/) 

• Sara Gruen - Voda za slone  
Jacob Jankowski je triindvajsetletni študent veterine poljs-
kega rodu, še vedno devičnik, ki si najbolj od vsega želi, da 

bi končno izgubil nedolžnost. Potem ko se njegovi starši 
smrtno ponesrečijo z avtomobilom, obupan in zgrožen ob 
spoznanju, da je čez noč postal brezdomec, zapusti pre-
davalnico kar sredi zaključnega izpita in skoči na prvi vlak, 
ki pripelje mimo – cirkuški vlak Svetovne senzacije bratov 
Benzini. Začne se pustolovščina, ki bo Jacoba zaznamov-
ala za vse življenje in ga, triindevetdesetletnega, ponovno 
pripeljala pod »veliki šotor«. Roman Voda za slone (Water 
for Elephants) pred bralcem razgrinja delček zgodovine 
ameriškega cirkusa, ki jo preplete z nežno ljubezensko 
zgodbo Jacoba in glavne artistke Marlene. Še posebej top-
lo se bo dotaknil ljubiteljev živali. (vir: Bukla)

Ostalo leposlovje
• Marjan Tomšič - Oštrigeca (1991)  

Je eden jezikovno najbogatejših in najbolj izbrušenih slov-
enskih romanov zadnjih tridesetih let. Pisatelj, ki je za to 
knjigo leta 1992 dobil nagrado Prešernovega sklada, spret-
no prepleta knjižni jezik in barvito istrsko narečje. Skozi 
oči glavnega junaka, posebneža in večnega popotnika 
Boškina, nam pričara Istro, v kateri kljub prodirajoči mestni 
civilizaciji še vedno bivajo magične moči … (Vir: Bukla) 

• Jens Christian Grondahl - Tišina v oktobru  
V romanu umetnostni zgodovinar, preučevalec različnih 
slikarskih mojstrov, moški srednjih let, ki ga je po osemna-
jstih letih brez pojasnila zapustila žena (ob njenem odhodu 
ne ve niti tega, ali je to začasno ali za zmeraj), obnavlja 
svojo in njuno skupno preteklost in precej brez uspeha 
išče vzroke za njen nenavadni, vendar za njuno razmerje 
usodni korak. Zgoščena in skoraj napeta, gladko tekoča, 
meditativna zgodba o zapletenih razmerjih med moškim 
in žensko, o srečanjih in razhajanjih, ki jim poleg vsega 
pogosto usodo krojijo tudi naključja. (Vir: Bukla) 

• Mimi Podkrižnik - Jutranjice  
Jutranjice: črtice za dobro jutro so kratkih vtisi iz življen-
ja, za katerega si je treba vzeti čas. Je zbirka, ob kateri 
si privoščimo skodelico toplega čaja ali dišeče kave ter 
začnemo razmišljati o tem, kaj je tisto, kar nam utrne prvo 
misel dneva. Prijazna gesta, nenavaden pojav, vznemirljiva 
novica, naslov knjige, ki vznemiri vse čute … Čarobnost 
jutra – jutranja svežina, jutranja rosa, jutranji hlad … pred 
nami se začenja nov dan. (Vir: https://zalozbavida.si/izdel-
ek/jutranjicecrticezadobrojutro/) 

• Mariana Leky - Selma je sanjala o okapiju  
Selma, stara Westerwälderinka, lahko predvideva smrt. Ka-
darkoli se v njenih sanjah pojavi okapi, nekdo iz njene vasi 
v štiriindvajsetih urah umre. Nikoli ni jasno, koga bo srečala 
smrt. Mariana Leky v svojem romanu pripoveduje o tem 
dnevu pred smrtjo – česa se prebivalci bojijo, česa si slepo 
upajo, kaj vse priznajo ali enostavno izginejo. (Vir: https://
zalozbavida.si/izdelek/selmajesanjalaookapiju/)

• Jamal Ouariachi - Lakota  
Aurelie Lindeboom je uspešna televizijka, ki z možem 
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Philipom in s triletno hčerko živi povprečno, a čisto srečno 
meščansko življenje. Toda vse to se nenadoma spremeni, 
ko po desetih letih znova trči v Alexandra Laszla, neko-
liko ekscentričnega bivšega poslovneža, humanitarnega 
delavca, ki je na prelomu stoletja reševal lakoto v Afriki, 
svojo nekdanjo veliko ljubezen – in obsojenega pedofila. 
Šokirana nad njegovo telesno (in duševno?) transformaci-
jo, se odloči, da bo sprejela ponudbo in napisala njegovo 
biografijo, pri tem pa raziskala, kdo sploh je človek, s 
katerim je preživela nekaj najlepših dni svojega življenja. 
Lakota je kontroverzen roman, ki raziskuje naravo ljubezni, 
dobrotništva in malomeščanskih konvencij spolnosti ter 
pri tem preizkuša bralčeve meje. Sodobno, stilistično sveže 
delo je v določenih odlomkih nekakšen pastiš nizozemske 
in svetovne literature, celo postmodernistična parodija 
slogov, a vseskozi ostaja tudi psihološko in sociološko 
prepričljiv roman. ... (vir: https://www.emka.si/webapp/wcs/
stores/servlet/sl/emkasi/novovponudbi/lakotasubvenci-
jap9789612824617) 

• Mauriel Spark - Zlata leta gospodičen Jean Brodie  
Samosvoja, strastna in sentimentalna Jean Brodie je učitel-
jica na edinburški dekliški šoli, kjer pod svoje okrilje vzame 
peščico izbrank v želji, da bi jih vzgojila v creme de la 
creme. Sredi tridesetih let preteklega stoletja jih uči o itali-
janskih renesančnih slikarjih, menstrualnih zagatah, ljubez-
enskem življenju Emily Brontë in izjemnosti moža po imenu 
Benito Mussolini. Med svojimi učenkami uživa brezpogo-
jno privrženost, toda ko dekleta vpelje v spletke odraslih, 
njihovo zvestobo postavi na preizkušnjo. Po romanu je bil 
leta 1969 posnet istoimenski film, ki je legendarni angleški 
igralki Maggie Smith prinesel oskarja za naslovno vlogo. 
(vir: https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/
emkasi/novovponudbi/zlataletagd%C4%8Djeanbro-
die(subvencija)p9789612824624) 

• Jose Saramago - Esej o slepoti  
V mestu nenadoma izbruhne nenavadna epidemija »bele 
slepote«, ki se izjemno hitro širi med ljudmi. Ljudje popol-
noma oslepijo, vidijo samo izrazito belo svetlobo. Da bi 
oblast zajezila širjenje epidemije, vse okužene strpa v 
opuščeno umobolnico, toda stvari kmalu uidejo izpod 
nadzora in slepci ostanejo prepuščeni sami sebi. V kaosu, 
ki nastane, sta morala in etika pozabljeni in na dan pridejo 
najhujše plati človeškega značaja. (Vir: dobreknjige.si) 

• Patrick Süskind - Parfum (predlagala knjižničarka Katarina) 
Zgodba o morilcu se prične v 18. stoletju, ko na vroč julijski 
dan prvič ugleda svetlobo dneva Jean Baptiste Grenouille. 
Rodi se na najbolj smrdečem mestu v Parizu, pod mesar-
sko mizo, kjer ga mati, misleč da je mrtev, zapusti med 
trohnečo drobovino. Grenouille je že v zgodnjih letih 
svojega življenja poseben. V sebi nosi nekaj nečloveškega, 
pošastnega, kar ljudi navdaja z gnusom, nerazumevanjem 
in strahom. Ko odrašča, postaja njegova posebnost vse 
izrazitejša. Molčeč in zaprt sam vase se z okolico večinoma 
sporazumeva s svojim nadnaravnim občutkom za vonj. Ne-
kega večera med sprehajanjem po pariških ulicah zavonja 
čudovito dišavo mlade deklice in meje njegovega sveta se 
porušijo. Njen vonj ga scela prevzame. Občutek sreče, ki 
ga doživi prvič v življenju, v njem zbudi spečo pošast. Ko se 
njegovi prsti oklepajo nežnega vratu in njegov nos pre-

plavlja dekletova esenca, spoznava smisel svojega obstoja. 
Svojo edinstvenost in genialnost mora uporabiti za stvar-
jenje najpopolnejših dišav. Ker mu njegova posebnost ne 
dopušča povprečnosti, se pri tem ne zadovolji z običajnimi 
sestavinami. Iz usmrajenega Pariza se odpravi v idilično 
okolje provansalskega podeželja, kjer nadaljuje pošastno 
pot do dišave vseh dišav. (vir: dobreknjige.si) 

• Gordana Kuić - Vonj po dežju na Balkanu  
Roman je preprosta zgodba o usodi neke judovske 
družine. Zaradi mojstrskega pripovedovanja pa ta zgodba 
preraste okvire zgodovinskega romana in razkriva uni-
verzalne vrednote ter neizogibno cikličnost zgodovine in 
resnice. Družina Salom po prvi svetovni vojni v Sarajevu 
niha na rob propada, ko se mlajše generacije želijo vklopiti 
v nove družbene tokove in se osamosvojiti, kar bi pa lahko 
uničilo njihovo identiteto, tradicijo in običaje. (Vir: bukla)

• Damir Karakaš - Šumenje gozda  
Šumenje gozda je roman o Liki in njenih metamorfozah 
v obliki mračnih, tihih, trdih, zaprtih ljudi. Čeprav bere-
mo zgodbo družine, o odnosih v njej in njeni vpetosti v 
družbeno okolje, vas in mesto, beremo tudi o prodoru 
modernizacije skozi gozdove in čez hribovja, hkrati pa 
se avtorjevo mojstrstvo kaže v prehajanju od preteklosti 
k mitom, od realnosti k simbolom in nazaj. Karakaš se 
tudi v tem romanu postopoma vrača v svoje otroštvo in 
odraščanje, fascinirajo ga narava, še posebno gozd, in 
temne plati hrvaške zgodovine, ki še vedno ni izpuhtela 
iz glav ljudi, čeprav je od nekaterih dogodkov minilo že 
stoletje. V avtorju tekmujeta strah in želja, ki se izražata s 
travmo, humorjem in poezijo. Roman je po vsebini in obliki 
značilno Karakašev, zvit v svoji notranji logiki, natančen in 
tekoč, zamaknjen in razumljiv, tak, ki gre lahko naravnost v 
svet. (Vir: Beletrina)

• Paolo Giordano - Samotnost praštevil  
Izločenost iz družbe enakih zaradi drugačnosti je lahko še 
posebej problematična v času odraščanja. Poškodba na 
smučišču je Alico še kot deklico zaznamovala tako fizično 
kot psihično in neko obdobje svojega življenja si je zaman 
želela biti sprejeta in upoštevana. Matematični genij Mattia 
pa se je po trpki izkušnji v ranem otroštvu zavestno od-
povedal druženju z vrstniki in je v svoj občutljivi svet spustil 
le peščico ljudi. Njuna drugačnost je zrasla v odrešilno, a 
rahlo čudaško prijateljstvo. Mattia je med študijem izvedel, 
da v množici praštevil, ki jih je občudoval, obstajajo tudi 
taka, ki se skoraj stikajo, pa vendar ne dovolj (praštevilski 
dvojčki), med njimi je vedno eno parno število, npr. 11 in 
13, ali pa 17 in 19 … Verjel je, da je tako tudi z njim in Alico, 
več let sta si bila zelo blizu, pa vendar se je spraševal, ali 
bo ta bližina dovolj, da bi se kdaj tudi zares zbližala. (vir: 
Bukla)

No, pa se je nabral kar zajeten kup predlogov. Upam, da vam 
bo roko pogosto segla po knjigi in vam bo druženje s knjigo 
prijetno, zanimivo in v zadovoljstvo. 

Sreča ni v glavi in ne v veljavi
in ne če imaš pod palcem goro zlata.

Sreča je, če se delo dobro opravi
in če imaš koga rad.

(T. Pavček)
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NAVČEK d.o.o.

Pogrebne storitve
- organizacija pogrebov

- prevoz pokojnika,

- organizacija upepelitve,

- pogrebna oprema (krste, žare,

nagrobni križi, žarne niše,…)

- žalni aranžmaji in sveče,

- organizacija pevcev

- urejanje dokumentacije,

- fotografiranje pogrebov

NA VOLJO SMO 24 UR NA DAN
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SERVISIRANJE IN POPRAVILO OSEBNIH

IN DOSTAVNIH VOZIL

Srečno 2023!
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Srečno 
2023!

ALU

OGRAJA

PVC

OGRAJA
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Vesele praznike Vesele praznike 
in srečno novo in srečno novo 

leto!leto!
Spoštovane občanke,  
spoštovani občani!

Vesele božične praznike,

v novem letu 2023 vam želimo 

polno zdravja in zadovoljstva, 

poguma in uspehov.

Čestitamo vam ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti.

Praznujte s ponosom!

SDS OO Naklo
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Z O B N A
ORDINACIJA
ZA ODRASLE

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

Erika Teran, dr. dent. med.
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IBRO KASUPOVIČ s.p.
PODBREZJE 4, 4202 NAKLO

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

IBRO KASUPOVIČ s.p.
PODBREZJE 4, 4202 NAKLO

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

- izkopi in odvozi materiala

- tlakovanje in urejanje dvorišč

- izdelava priključkov na

javno kanalizacijo
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- izkopi in odvozi materiala

- tlakovanje in urejanje dvorišč

- izdelava priključkov na

javno kanalizacijo
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Vesel božič in srečno 2023!

VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE  
IN SREČNO NOVO LETO.

ODKUP - POSEK - SPRAVILO IN PREVOZ LESA         ODKUP - POSEK - SPRAVILO IN PREVOZ LESA         
ODKUP BIOMASEODKUP BIOMASE

051 358 368    
WWW.MEGALES.SI
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70 let

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

AL, INOX varjenje Krivljenje cevi in profilov Laserski razrez pločevine in cevi

Rezanje in CNC krivljenje pločevine Izdelava kolesarnic in stojal za kolesa

Letos obeležujemo 70 let obstoja in uspehov naše družinske obrti, ki sloni na pridnih rokah,

podjetnosti in idejah treh rodov družine Trampuž.

Ob za nas pomembni obletnici smo hvaležni vsem občankam in občanom Občine Naklo ter

poslovnim partnerjem za dosedanje sodelovanje. Veseli bomo, če bo naša obrt lahko uspešno

nadaljevala začrtano pot.

Novo leto je priložnost, da zaželimo našim poslovnim partnerjem uspešno delo, občankam in

občanom Naklega pa želimo obilo zdravja in osebnega zadovoljstva!

Trampuževi
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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

Vesel božične praznike in srečno v letu 202 !3Vesel božične praznike in srečno v letu 202 !3

Servis računalnikov
Tel.: 031 412 069

Ponudba točenih vin
Vinska klet Vina na Hribu, Vipava; Vinska klet Kerin, Krško
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Vesel božič in srečno 2023!Vesel božič in srečno 2023!

Vesele praznike in obilo zdravja!

www.komunala-kranj.si
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