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uvodnik

Vsak dan je priložnost, da se 
naučimo nekaj novega
Eva Goričan, glavna urednica

Ob izidu oktobrske številke Glasa občine Naklo so mlajše ge-
neracije naših občank in občanov že dodobra zakorakale v 
novo šolsko leto. Nekateri z velikim pričakovanjem, nekateri z 
malo manj navdušenja, prav vsi pa z namenom in nalogo, da se 
naučijo nekaj novega (in koristnega). Kdaj pa ste se vi nazadnje 
naučili kaj novega?

Radovednost in vedoželjnost sta lastnosti (in odliki), ki jih naj-
večkrat pripisujemo otrokom in mladim. Zakaj je temu tako? 
Moje mnenje je, da naša družba (in mi kot deli nje) dojema-
mo življenje kot seštevek posameznih obdobij v človekovem 
življenju. V svojih življenjskih popotovanjih smo res vpeti v 
različna okolja in vloge, ki s seboj prinašajo različne svobode 
in odgovornosti. Pa vendar nekako vidim težavo v delu, ko ta 
življenjska obdobja – od otroštva, mladostniških let, odraslosti 
in zrelejše dobe – pogojujemo z nekaterimi (družbenimi) ome-
jitvami: za to si še premlad/a, za ono sem prestar/a (ponavadi 
so za nekaj premladi drugi, prestari pa smo večinoma mi sami). 
In četudi je ta prvi »za to si še premlad/a,« ki ga naslovimo 
predvsem na naše najmlajše, največkrat povsem upravičen, 
je drugi »za to sem prestar/a« običajno zgolj odmev dvoma, 
strahu ali pa lenobe, ki nas omejujejo pri izpolnjevanju naših 
potencialov. 

Kaj pa je drugega življenje kot unikaten nabor izkušenj in iz-
kustev vsakega posameznika? Nikoli nismo prestari, da jutri 
naredimo nekaj drugače, boljše. In najboljše, kar lahko storimo 
zase in za svet okoli nas, je, da se naučimo nekaj novega. Da 
vzamemo v roke novo knjigo, poslušamo novo pesem, se za-
pletemo v pogovor z nekom nepoznanim. Da se naučimo nove 
spretnosti, da pogledamo na stvari z drugačne perspektive. Da 
obogatimo svoj nabor znanj, veščin in spominov. Z novostmi 
ohranjamo mladega duha in bister um. Čudimo se, učimo se; 
znanja ni nikoli preveč, obenem pa je edino, česar nam nihče 
ne more vzeti. 

Prispevke in fotografije za prihodnjo številko Gla-
sa občine Naklo pošljite na elektronski naslov  
urednistvo@obcina-naklo.si, najkasneje do 7. de-
cembra 2019.

Besedilo lahko obsega največ 1.500 znakov brez 
presledkov. Oddano mora biti v Wordovi datoteki. 
Datoteko poimenujte enako kot želen naslov pris
pevka. Fotografije in drugo spremno (slikovno) 
gradivo naj bo oddano kot samostojna datoteka 
čim višje kakovosti (format .jpg, .png). Priloženo 
gradivo poimenujte tako, kot želite da je podpisa-
no v prispevku.
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Vabljeni k soustvarjanju glasila  
Glas občine Naklo
Vse nadobudne fotografinje in fotografi vabljeni k od-
daji do 5 avtorskih fotografij s sezonskimi motivi iz  
občine Naklo. Izmed prejetih del bo uredniški odbor 
s soglasjem avtorice oziroma avtorja eno fotografi-
jo izbral za nas lovnico prihodnje številke Glasa občine 
Naklo. Prispevke lahko pošljete do 7. decembra 2019 na  
urednistvo@obcina-naklo.si.
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Oddaja prispevkov
Prispevke in fotografije za prihod-
njo številko Glasa občine Nak-
lo pošljite na elektronski naslov  
urednistvo@obcina-naklo.si, najkas
neje do 7. 12. 2019.
Besedilo lahko obsega največ 1.500 zna-
kov brez presledkov. Oddano mora biti 
v Wordovi datoteki. Fotografije in drugo 
spremno (slikovno) gradivo naj bo od-
dano kot samostojna datoteka čim višje 
kakovosti (format .jpg, .png).

Spoštovane, 
spoštovani!

Tako kot povsod tudi na občini jesen 
predstavlja pregledovanje opravljenega 
dela. Te dni zaključujemo obnovo Glavne 
ceste. Dela so se odvila skladno z roki, 
določenimi v pogodbi. Z izbranim izva-
jalcem smo imeli srečo, tako da je svoje 
delo opravil povsem korektno. Nekaj ne-
godovanja in pritožb je bilo zaradi obvo-
za iz naselja Cegelnica. Pritožbe so bile 
povsem upravičene in vsem, ki ste imeli 
zaradi del nevšečnosti, se opravičujem. 
Izvajalec je zaradi lovljena pogodbenih 
rokov nekoliko prehiteval dogovorjeno 
in je slabo uredil obvoz. Prebivalci ob na 
novo urejenem odseku, kakor tudi prebi-
valci ob odseku, ki je bil urejen v prvi eta-
pi, se pritožujete, da so hitrosti vozil na 
teh odsekih previsoke. Skupaj s komisijo 
za varnost prometa (SPV) bomo posto-
poma uvajali ukrepe za umiritev prome-
ta. Najprej bomo izvedli označbo zože-
nih voznih pasov. S tem bomo umestili 
kolesarska pasova. Sledila bo postavitev 
prikazovalnikov hitrosti (vi vozite), v koli-
kor pa se stanje še ne bo umirilo, bomo 
prisiljeni namestiti radarske škatle, v ka-
terih bodo občasno delovali radarji.

V zadnjem letu se pojavlja vse več pro-
blemov z ekološkimi otoki za ločeno zbi-
ranje odpadkov. Na otokih se pojavlja 
vse več nesnage. Otoki so namenjeni 
lepšemu okolju. V zadnjih tednih pa se 
poleg otokov pojavljajo tudi odpadki, ki 
tja ne sodijo. V Občini Naklo imamo cen-
ter za ločeno zbiranje, ki deluje trikrat 
tedensko in kjer občani lahko odložijo 
do 1 m³ odpadkov na stanovanje. Seve-
da ta center ni namenjen podjetjem, ki 
morajo svoje odpadke odlagati druga-
če in drugje. Prav tako se v zabojnikih 
na pokopališčih pojavlja najrazličnej-
ša navlaka, ki nikakor ni mogla priti od 
vzdrževanja grobov na pokopališčih. Na 
enem od pokopališč sta nedolgo nazaj 
dva zabojnika celo izginila neznano kam. 
Resno razmišljamo, da bi uvedli video 
nadzor. V nekaterih občinah so zaradi 
neuspehov pri zagotavljanju reda pri 
ekoloških otokih lete ukinili. Upam, da 
nam v Naklem, ob vašem sodelovanju 
tega ne bo potrebno storiti. 

Jesen je namenjena snovanju aktivnosti 
za naslednje leto. V prvi vrsti so aktivno-
sti občinske uprave namenjene sestav
ljanju proračuna, ki ga moramo sprejeti 
najkasneje decembra. V proračunu bodo 
sredstva preudarno razporejena, in sicer 
tako, da bomo lahko dokončali vse že 
letos začete projekte v Podbrezjah, na 
Okroglem in drugje. Občinska uprava 
pripravlja nove oziroma bolje urejene 
pravilnike za razpise v prihajajočem letu. 
Z razpisi bi radi začeli takoj po novem 
letu, tako da boste uporabniki prepo-
trebna sredstva za delovanje prejeli čim 
prej. Konec septembra smo se sestali z 
vodstvom naklanskega Društva upoko-
jencev. Dogovorili smo se o nadgradnji 
projekta »Starejši za starejše«. Projekt z 
odličnimi prostovoljkami in prostovoljci 
številnim starejšim, ki jim pešajo življenj-
ske moči, omogoča lažje bivanje v do-
mačem okolju. Za nesebično pomoč se 
vsem prostovoljkam in prostovoljcem 
iskreno zahvaljujem.

V zadnjem tednu nas je iz prijateljske 
občine Naklo nad Notecia obiskala sku-
pina pod vodstvom župana Slawomira 
Napierale. Na srečanju smo si izmenja-
li številne dobre in slabe izkušnje. Tiste 
dobre bomo poskusili uresničiti tudi v 
delu na naši občini. Z županom sva na 
srečanju z našimi svetniki podpisala do-
govor o nadaljevanju sodelovanja.

Želim vam prijetno jesen in vas lepo 
pozdravljam!

Ivan Meglič, župan

županov glas
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UREDITEV TERAS PRI VRTCU V DUPLJAH 
Ivan Meglič
avgust

Občina Naklo je med počitnicami pri vrtcu Jel ka v Dupljah ob treh igralnicah uredila še lične zasenčene zunanje terase, opremlje-
ne z nadstrešnicami. Mladi junaki se bodo iz teras tako lahko kar po klančini spustili do igrišča na travi. ・

ZAKLJUČENA GRADNJA PLOČNIKA V  
DUPLJAH 
Ivan Meglič 
avgust

Sredi avgusta je bila končana gradnja pločnika v Zgornjih 
Dupljah. Ob gradnji pločnika je bila obnovljena tudi vsa ostala 
infrastruktura, ki se nahaja v tem delu ceste. Gradnjo je Obči-
na Naklo izkoristila še za izvedbo prve etape razbremenilni-
ka meteornih vod skozi križišče. Ob nadaljevanju gradnje bo 
tako lahko promet po glavni cesti nemoteno potekal. Ureditev 
razbremenilnika je nujno potrebna zaradi reševanja meteornih 
vod v naselju Spodnje Duplje in posledično tudi v naslejih nižje 
(Strahinj, Cegelnica …). Promet je v tem delu občinske ceste, 
torej na lokacijah Jurčkovo polje  Duplje – Križe, normalno 
stekel. Potrebno je še dokončanje ureditve horizontalne pro-
metne signalizacije. ・

IZGRADNJA KANALIZACIJE V  
PODBREZJAH, BRITOF
Ivan Meglič
september

V petek, 6. septembra 2019, je Občina Naklo z direktorjem 
Gorenjske gradbene družbe, d. d., gospodom Stanetom Re-
micem podpisala pogodbo za izgradnjo fekalne kanalizacije in 
obnovo meteorne kanalizacije, vodovoda, cestne razsvetljave 
in cest na območju naselja Britof v Podbrezjah. Gre za odsek 
od trgovine Breza mimo osnovne šole vse do cerkve in naprej 
do križišča pri Grmaču. Gorenjska gradbena družba je bila iz-
brana kot najugodnejši ponudnik med devetimi prijavljenimi 
izvajalci, ki so do izteka roka oddali popolne ponudbe. Vred-
nost predanih del znaša 603.000 evrov oziroma 736.000 evrov 
z vključenim DDV. Gradnja se je začela konec septembra in bo 
trajala 150 koledarskih dni. Na obravnavanem območju se bo 

poleg navedenih del obnovila tudi vsa preostala infrastruktura. 
K projektu so pristopili tudi Elektro Gorenjska d. d. z obnovo 
SN in NN elektro omrežja ter dva ponudnika telekomunika-
cijskih omrežij, Telekom Slovenije in T2. Zaradi gradenj bodo 
nekateri odseki občasno zaprti, o čemer bodo stanovalci pra-
vočasno obveščeni. ・
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IZGRADNJA KROŽIŠČA V NAKLEM
Ivan Meglič
oktober

Začetek oktobra je bilo v Naklem urejeno novo križišče in pre-
novljena prometa infrastruktura Glavne ceste na odseku od 
križišča pri gostilni Bolero do križišča za Pivko. Z deli je izbrani 
izvajalec, podjetje STRABAG, d. o. o., pričel 26. junija letos. V 
sklopu del je bila obnovljena meteorna kanalizacija, zgrajena 
fekalna kanalizacija, obnovljeno vodovodno omrežje, optično 
telekomunikacijsko omrežje operaterjev Telekom Slovenije in 
T2. Prav tako je bilo v celoti obnovljeno SN 20 kV in NN elek-
tro omrežje ter cestna razsvetljava. Posebna pozornost je bila 
namenjena izboljšanju prometne varnosti pešcev, zato so na 
vsej dolžini urejeni pločniki za pešce. Novo mini krožišče je bilo 
urejeno na pobudo številnih občanov Cegelnice in Grogove 
ulice. 

Zadnje dni septembra je cesta začela dobivati svojo končno 
črno prevleko. Številni občani, ki domujejo ob Glavni cesti, so 
izrazili bojazen zaradi velikih hitrosti, ki jih omogoča prenovlje-
na cesta. Za zmanjšanje hitrosti bomo ukrepali v več etapah. 
Prvi ukrep je umestitev kolesarskih pasov ob obeh robovih, 

sledila bo postavitev prikazovalnika hitrosti in po potrebi tudi 
občasne meritve hitrosti z radarjem. Te dni se ureja prometna 
signalizacija, tako da bo promet lahko v celoti sproščen v drugi 
polovici oktobra. Takrat pripravljamo tudi manjšo slovesnost 
ob odprtju obnovljene ceste. Za morebitne neprijetnosti, ki so 
nastale med gradnjo se opravičujemo, za izjemno razumevanje 
in potrpežljivost pa se zahvaljujemo. ・

ODPRT JAVNI RAZPIS ZA  
DODELITEV POMOČI NA PODROČJU 
KMETIJSTVA
Občinska uprava Občine Naklo
oktober

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Naklo 
(https://www.naklo.si) objavljen Javni razpis za dodeli-
tev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kme-
tijstva in podeželja v Občini Naklo v letu 2019. 

Za prijavo na razpis sta aktualna še dva ukrepa: 

• Ukrep št. 4: Podpora šolanju na poklicnih in sred
nješolskih kmetijskih ter gozdarskih programih.

• Ukrep št. 5: Podpora delovanju društev s področja 
kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.
Rok za prijavo je 30. oktober 2019. ・

PROJEKT PROSTOFER
Občinska uprava Občine Naklo
oktober

Občina Naklo na pobudo Društva upokojencev Naklo razmiš
lja o pristopu k projektu PROSTOFER, ki ga izvaja zavod Zlata 
mreža. Projekt PROSTOFER se že izvaja v nekaterih občinah na 
Gorenjskem, na primer v občini Kranjska Gora, občini Radovlji-
ca in drugih. Prvi pogovor med županom Ivanom Megličem 
in predstavnikoma društva, predsednikom Jožetom Kajinom in 
koordinatorko projekta Starejši za starejše Magdo Slapar, je 
potekal konec septembra v prostorih občine. 

V okviru projekta se omogočajo brezplačni prevozi za sta-
rostnike, ki sami ne vozijo, nimajo sorodnikov in imajo nižje 
dohodke. PROSTOFER jim omogoča lažjo dostopnost do in-
stitucij zdravniške oskrbe, dostop do javnih ustanov (npr. do 
občinskega urada), do trgovinskih centrov, pošte, banke in 
tako dalje. 

Prevoze opravljajo prostovoljni vozniki, t.i. PROSTOFERJI – sta-
rejši aktivni vozniki, ki svojim sopotnikom tudi pomagajo pri 
vstopu in izstopu v vozilo, jih pospremijo do čakalnice in nanje 
počakajo med pregledom, ter pomagajo pri drugih opravilih, 
kot na primer prenosu vrečke iz trgovine in podobno.

Naročanje prevozov v okviru projekta poteka preko brezplač-
nega klicnega centra, ki potem poveže voznika z uporabni-
kom. Vozilo za namen prevozov v okviru projekta PROSTOFER 
zagotovi občina.

Ker želimo pred pristopom k projektu PROSTOFER preve-
riti, ali imamo v naši občini dovolj voznikov in/ali uporabni-

kov, vabimo zainteresirane, ki bi želeli postati PROSTOFERJI 
oziroma tiste, ki bi želeli storitev PROSTOFERJEV uporabljati, 
da to sporočite na telefonsko številko Društva upokojencev 
Naklo (04/2577400) ali na telefonsko številko Občine Naklo 
(04/2771102, kontaktna oseba Bojana Umnik) najkasneje do  
30. novembra 2019. ・
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FS PODKUCA VPISUJE NOVE ČLANE DO 
25. OKTOBRA 2019
Špela Eržen

V šolskem letu 2019/20 je Folklorna skupina Podkuca prazno-
vala 20. obletnico. Na Osnovni šoli Naklo se je namreč pred 
natanko 20 leti prvič sestala skupinica mladih folklornikov.

Najmlajši otroci in učenci OŠ Naklo imajo folklorne vaje v OŠ 
Naklo po naslednjem razporedu:

 – učenci 2. – 4. razreda: ob petkih, 7.30–8.15 (predura);
 – učenci 5. in 6. razreda: ob petkih, 17.30–18.30;
 – učenci 7. – 9. razreda: ob petkih, 16.00–17.30;
 – učenci PŠ Duplje: ob četrtkih, 7.30–8.15 (predura) v prosto
rih PŠ Duplje (folklorne vsebine potekajo v okviru interesne 
dejavnosti).

Dijaki, študenti in ostali odrasli so člani odrasle Folklorne sku-
pine Podkuca že šesto leto. Vadijo enkrat tedensko ob petkih, 
med 18.30–20.30.

V okviru folklorne dejavnosti se sestajata tudi skupini pevcev 
ljudskih pesmi: Mlade pevke FS Podkuca in Pevci odrasle FS 
Podkuca. Novi člani v oktobru se lahko vpišejo tudi v orkes-
ter mladih naklanskih godcev. Vaje bodo imeli ob sredah, 
18.15–19.45, na 14 dni. ・

Vabilo na DOBRODELNI VEČER v  
BC Naklo
Dijaki Srednje šole Biotehnišeka centra Naklo z gosti 
vabijo na DOBRODELNI VEČER, ki bo v četrtek, 28. no-
vembra 2019, ob 18. uri. ・

Vabilo na DAN KROMPIRJA
Na Biotehniškem centru Naklo bo v sodelovanju s 
podjetjem InterSeme v torek, 22. oktobra 2019 ob  
10. uri v predavalnici (2. nadstropje) potekal Dan 
krompirja. Program bo objavljen na spletni strani BC 
Naklo (www.bcnaklo.si). ・

Vabilo na DAN POKLICEV in DAN GIMNAZIJE BC NAKLO
Dijaki, študentje in mentorji Biotehniškega centra Naklo vas vabijo na DAN POKLICEV, ki bo v četrtek, 14. novembra 
2019, ob 17. uri. Gimnazijci pa vas vabijo na DAN GIMNAZIJE, ki bo v četrtek, 21. novembra 2019, ob 17. uri. ・

POPRAVEK ZAPISA V ČLANKU  
AVGUSTOVSKE ŠTEVILKE
V avgustovski številki Glasa občine Naklo je na stra-
ni 19 v prispevku o aktivnostih Konjeniškega društva 
Naklo prišlo do uredniške napake pri omembi članov, 
ki sta v Jabljah predstavljala društvo. Na tradicionalni 
razstavi kmetijske mehanizacije sta v Jabljah KD Naklo 
namreč zastopala JANEZ ČRNILEC in VINKO KOZINA. 
Za iskren nesporazum se glavna urednica opravičuje 
obema omenjenima soobčanoma. ・
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Obisk gostov iz prijateljske občine  
Naklo nad Notecia
Občinska uprava Občine Naklo

V petek 4. oktobra 2019, smo se na Občini Naklo razveselili 
obiska delegacije iz prijateljske občine Naklo nad Notecia. Na 
vabilo župana so se iz skoraj 1.300 kilometrov oddaljene obči-
ne pripeljali: župan Slawomir Napierala, ki občino vodi že tretji 
mandat, skupaj s sodelavci, namestnikom  župana  Krzystzo-
fom Kopiszkom, namestnico predsednika občinskega sveta 
Moniko Mlynarczyk in vodjem promocije občine Tomaszem 
Rogackim. Župan Občine Naklo Ivan Meglič je delegacijo 
sprejel v občinski stavbi. Predstavil jim je občino, način delo-
vanja občinske uprave in občinskega sveta. Zvečer je sledilo 
srečanje s člani našega občinskega sveta. Župan Napierala je 
našim svetnikom predstavil Občino Naklo nad Notecia, ki šte-
je 32.000 prebivalcev, od tega jih 19.000 živi v samem mestu. 
Občina se je v zadnjih letih močno razvila. V teh dneh je župan 
prejel priznanje na srečanju v Katovicah za peto najuspešnejšo 
občino na Poljskem pri koriščenju evropskih sredstev. Prav na 

tem področju se od njih lahko največ naučimo. Po predstavitvi 
sta oba župana podpisala dogovor o nadaljevanju sodelovanja 
na področju kulture, športa, gospodarstva, študijskih izmenjav 
mladine in podobno. Srečanju in podpisu pogodbe se je prid-
ružil tudi prvi svetovalec Veleposlaništva Republike Poljske v 
Sloveniji Adam Sadownik, ki je pozdravil dobro sodelovanje 
obeh občin. Sobota je bila namenjena predvsem delovnim 
srečanjem. Najprej so predstavniki s Poljske obiskali poslovne 
prostore podjetja orodjarstva Knific, sledil je ogled Biotehniš
kega centra v Strahinju ter Osnovne šole in vrtca Naklo. Obisk 
so zaključili v asfaltni bazi Gorenjske gradbene družbe. Po ko-
silu je sledil ogled Planice, Kranjske gore in Bleda, v nedeljo pa 
še ogled Ljubljane. 

Z obiskom so bila spletena nova znanstva, vzpostavljeni pristni 
stiki in zagotovo postavljeni pogoji za nove skupne projekte. ・

Gorenjsko rotarijsko kolo 
Jožef Perne

Gorenjsko rotarijsko kolo je tradicionalna dobrodelna priredi-
tev gorenjskih rotarijskih klubov, ki združi kolesarjenje in dru-
žabni dogodek. Glavni namen projekta je spodbujati povezo-
vanje in prijateljstvo med člani gorenjskih klubov.  

Letos je dogodek organiziral Rotary klub Tržič Naklo. V nede-
ljo, 22. septembra 2019, smo kolesarili po kolesarski poti ok-
rog Udin Boršta. Ta proga je dolga dobrih 40 kilometrov in je 
primerna za rekreativne kolesarje. Zbirna točka rotarijcev je bil 
Ribnik Žeje, kjer smo krog tudi sklenili in se po kolesarjenju 
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družili na pikniku. Dogodka se je udeležilo več kot štirideset 
članov, od tega se je kolesarskemu podvigu pridružilo osem
indvajset kolesarjev. Ti smo se po približno treh urah kolesar-
jenja v lepem vremenu, ob prijetnem vzdušju in brez nezgod 
vrnili na izhodišče, kjer je potekalo druženje, popestreno z za-
bavnim programom. Za jedačo in pijačo je poskrbel Tišlr. 

Seveda pa rotarijski dogodek ne more miniti brez dobrodel-
nosti. S prijavnino, dobrodelnim srečelovom in prostovoljni-
mi prispevki smo zbrali več kot 1.200 evrov, od katerih smo 
710 evrov namenili za pomoč srednješolki iz Tržiča. Deklica se 
je julija hudo poškodovala s skirojem zaradi česar je prestala  
operacijo kolena in čeljusti. Rehabilitacija kolena bo dolgotraj-
na, zato ji je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) 

odobril zdraviliško zdravljenje za 14 dni v zdravilišču Talaso 
Strunjan. Stara je 15 let ji spremstvo starša po pravilih ZZZS ne 
pripada. Mati je samohranilka in težko zaposljiva oseba, zato 
nima sredstev za spremstvo in bi zdravljenje v zdravilišču brez 
pomoči za hčerko morala odkloniti. 

Hvala vsem udeležencem, donatorjem dobitkov za srečelov in 
organizatorjem. S svojimi prispevki so se pridružili veliki dru-
žini podpornikov rotarijstva, svetovnega združenja, ki temelji 
na načelu prijateljstva, pozitivnega mišljenja in dobrodelnosti.

Naše aktivnosti lahko spremljate na Facebook strani in preko 
javnih medijev. Vedno pa smo odprti za vsa vprašanja in pobu-
de, saj nas vse druži geslo nesebično pomagati. ・

Občina Naklo predstavljena v oddaji 
Dobro jutro
Daca Perne, foto: Daca Perne, Jernej Jeglič

»Občina Naklo je ravno prav oddaljena od Ljubljane in Bleda, da 
se začne človeku oglašati želodec. No, če se seveda pelje s konj-
sko vprego, pa čeprav v luksuzni kočiji. To se je svojčas primerilo 
dunajskemu cesarju, ki si je potem v lokalni gostilni privoščil 
slastno kranjsko klobaso. Njej na čast, ne njemu, si jo še danda-
nes radi privoščimo! In v vasi, nekoliko naprej proti romarskim 
Brezjam, v Podbrezjah, je doma kultura izpod peresa in čopiča 
in podbreška potica. Le kaj je zamikalo Marijo Merljak in Moniko 
Tavčar, da sta danes s terensko ekipo naše oddaje na obisku v 
tem kraju? Oboje?« so zapisali v scenarij pri terenski snemalni 
ekipi oddaje Dobro jutro, ki je na sporedu vsak delavnik na 
prvem kanalu RTV Slovenija.

V prvem segmentu oddaje v petek, 27. septembra 2019, je bila 
Občina Naklo najprej predstavljena s terena pred občinsko 
stavbo. Ob zanimivi kulisi folklornikov Društva upokojencev 
Naklo, članov moto društva Oldtimer Naklo s svojimi jeklenimi 
lepotci in članov Konjeniškega društva Naklo s kočijo in pa-
rom vrancev sta Damjan Janežič in Jože Mohorič predstavila 
zgodovino in sedanjost naše občine. 

V naslednjih kadrih je ekipa oddaje prikazala lepo jesensko de-
koriran vrt Vrtnarije Gomzi in restavracijo Tabor iz Podbrezij, ki 
jo vodi Mateja Markič. Njihov kuhar Gašper Kordež je v letni 
kuhinji pripravljal pirino rižoto s škampi. V enem kotlu so svoj 
golaž kuhali lovci Lovske družine Dobrča, v drugem pa ričet že 
bolj miroljubni rokovnjači v zavetju pri KUD Kriva jelka.

Na dveh omizjih sta bili predstavljeni tudi podbreška in naklan-
ska potica, prva z oporo Kulturnega društva Tabor Podbrezje, 



10 Glas občine Naklo  oktober 2019

aktualno
druga pa skupaj s Kulturnim društvom Lik Naklo. Tisto slano 
s klobaso je prišel pokusit tudi sam cesar Franc Jožef, medtem 
ko je na prvo, nadevano s suhim sadjem, na Taboru čakala Ta-
borska Urška, na vrtu restavracije pa so delo budno spremljale 
mojstrice peke v predpasnikih.

Oddaja Dobro jutro je bila kot vsak petek kulinarično naravna-
na in snemana v živo. Tokrat se je vse vrtelo okoli jabolk, klo-
base in vlaknin. Prav tako so gledalci z gospo Konc spoznali, v 
katere jedi se lahko »skrije« klobasa. 

Predstavili sta se tudi dve od treh podbreških sadjarskih kme-
tij, pr' Matijovc (Jegličevi) in pr' Mrkovc (Jeralovi). Nekaj besed 
so v oddaji namenili tudi vozilom Prostovoljnega gasilskega 
društva Podbrezje, o katerih je govoril Boštjan Aljančič, o kul-
turi v Podbrezjah je spregovorila Daca Perne. O aktivnostih 
v naši občini so poročali še Tačke pomagačke in Kinološko 
društvo, gledalci pa so se lahko čudili tudi povprečni starosti 
folkloristov Društva upokojencev Naklo ob njihovem nasto-
pu. Udarno misel pa je gledalcem namenil še naš paraolimpi-
jec Darko Đurič.

V oddaji se je predstavila res pisana druščina, ki je ob snema-
nju skupaj preživela nekaj stresnih pa tudi precej bolj prijetnih 
trenutkov. Največ od vsega šteje prav naše druženje in medse-
bojna naklonjenost, ko smo na omizja postavili naše dobrote 
in si želeli vse dobro. Nedvomno smo pokazali, da smo občan-
ke in občani občine Naklo dobri, delavni in gostoljubni ljudje, 
četudi je bil naš čas v oddaji omejen.

»Hvala TV Sloveniji in oddaji Dobro jutro za obisk v naši občini 
in še kdaj na snidenje,« je zapisal naš župan Ivan Meglič, ki je v 
oddaji poudaril, da v občini živijo ljudje z velikim srcem, ki jim 
prostovoljstvo ni tuje. Povabil je gledalce, naj se prepričajo kar 
sami in pridejo odkrit lepote naših krajev. ・
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Srečanje s starejšimi
Ivan Meglič 

Konec septembra je v hotelu Marinšek potekalo srečanje osem-
desetletnic in osemdesetletnikov ter tistih občank in občanov 
starih 90 let in več, ki so svoje jubileje praznovali v treh polet
nih mesecih. Župan Ivan Meglič, predsednik Društva upoko-
jencev Naklo Jože Kajin, tajnica Društva upokojencev Naklo 
Slavka Jelenc in predsednica OO RK Naklo Stanka Malovrh so 
z velikim veseljem pozdravili najstarejši občanki, in sicer gos-
po Ano Verdir iz Zgornjih Dupelj, ki je pred dnevi praznovala 
98. rojstni dan, ter gospo Marjeto Pintar iz Podbrezij, ki je leto 
mlajša. Skupnemu vabilu Občine Naklo, Društva upokojencev 

Naklo in Odboru rdečega križa Naklo so se odzvali še Mari-
ja Prosen, Ana Perne, Ljudmila Zupan, Metod Pavlin, Nikola 
Nikač, Janez Gradovec, Marija Križaj, Miroslav Begelj, Anton 
Savernik in Roman Tomažič. Vsi  so bili navdušeni nad druže-
njem ob kosilu in nad kulturnim programom, ki so ga pripravi-
le frajle s frajerjem pod vodstvom Nataše Drinovec Zaletelj in 
mladi folklorniki iz Folklorne skupine Podkuca pod vodstvom 
mag. Špele Eržen in Tadeja Terana. Ob zadovoljnih gostih so 
bili veseli tudi organizatorji. Zadnja letošnja skupina jubilantov 
se bo srečala v začetku decembra. ・

Peti promocijski tek gorenjskih bolnišnic
Mihela Šifrer

Letos je potekal že 5. promocijski tek gorenjskih bolnišnic s slo-
ganom »Povezani s srcem za Gorenjsko«. Glavni organizator in 
pobudnik letošnjega teka je bila Bolnišnica za ginekologijo in 
porodništvo Kranj, ki je v sodelovanju s Splošno bolnišnico Je-
senice, Psihiatrično bolnišnico Begunje in KOPA Golnik pripravi-
la dogodek 27. septembra 2019. Tek se je pričel v petek ob 8.30 
uri na zbirni točki pred Splošno bolnišnico Jesenice, zaključila 
pa v Kranju pred stavbo organizatorja. Tek je potekal v slogu 
štafete, v kateri se tekači izmenjujejo, kar omogoča večje število 
udeležencev in širšo vključenost tekačev. Posamezna štafetna 
etapa je bila dolga okoli 5 kilometrov, med pribložno 200 ude-
leženci tradicionalnega teka pa jih je nekaj preteklo kar celotno 
dolžino proge 45,9 kilometra. Med posameznimi etapami so 
tekači imeli petminutne postanke za počitek in okrepčilo.  

Tek je namenjen predvsem zdravstvenim delavcem iz sodelu-
jočih bolnišnic, vendar se nam vsako leto pridružijo tudi drugi 
zdravstveni delavci. Obenem pa se teka udeležijo tudi znani 
športniki, med njimi so bili letos Čarman, Fabjan, Brankovič in 
Mujkić, pa tudi uslužbenci policije, gasilci, gorski reševalci in 
drugi. Namen teka je namreč promocija zdravega življenjskega 
sloga ter povezovanje in druženje udeležencev. Tradicionalno 
tek poteka zadnji petek v mesecu septembru, saj je 29. sep-
tember svetovni dan srca.

Izvedbo teka so nam omogočili tudi številni pokrovitelji in do-
natorji, ki se jim iskreno zahvaljujemo za pomoč pri izvedbi 
projekta. Za okrepčilo tekačev so na postankih poskrbele obči-
ne, za kar se tudi njim iskreno zahvaljujemo. ・
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Vedno aktivne dupljanske telovadke
Marija Janc

*Opomba urednice: prispevek gospe Marije Janc je bil 
poslan že pred časom, vendar pomotoma ni bil vključen 
v avgustovsko številko. Zato ga v več člankih vključujemo 
sedaj ter se vsem članicam in gospe Janc za pozno objavo 
opravičujemo.

Telovadke, povečini iz Dupelj in Zadrage, nekaj pa tudi iz oko-
liških krajev,  smo v lanskem oktobru pričele s telovadbo v 
dvorani gasilskega doma. Dan se je že močno skrajšal, zato 
smo prav vse že težko čakale, da se zopet začnemo družiti ob 
ponedeljkih, torkih, sredah in četrtkih. V sezoni, ki je bila skle-
njena aprila, se je telovadbe redno udeleževalo 78 telovadk. 
Večina izmed nas je telovadbo obiskala vsaj enkrat tedensko, 
kar nekaj pa je bilo takih, ki so prihajale tudi večkrat na teden. 
Prav njim gre še posebna pohvala. Vaditeljice so skrbno izbira-
le vaje, ki so bile primerne za posamezno skupino. Nič zato, če 
katera izmed nas prav vseh vaj ni naredila tako, kot si je želela, 

se je pa pri drugi vaji toliko bolj potrudila. Po uri vadbe smo bile 
prijetno utrujene in hkrati vesele, da smo storile nekaj dobrega 
za svoje zdravje. Nismo pozabile na praznovanje rojst nih dni in 
tako smo se po končani vadbi večkrat zadržale še ob krajšem 
prijetnem druženju. Vesele smo bile tudi Miklavža, ki nam prav 
vsako leto pusti svoja darilca. ・

Dupljanske telovadke preteklo sezono 
zaključile z izletom po Primorski 
Marija Janc

Ob zaključku pretekle sezone telovadbe so se dupljanske telo-
vadke odpravile na sklepni izlet, načrt za katerega je pripravljala 
Mija Ceglar. Letos jih je pot popeljala na Primorsko. 

Zadnjo soboto v marcu smo sedle na avtobus, Francka Sitar je 
preverila, če smo prišle vse prijavljene, in naša pot se je zače-
la. Po obvezni jutranji kavi na Ravbarkomandi smo se najprej 
ustavile v Pršutarni Lokev. Da smo lahko vstopile v pršutar-
no, smo si morale obleči haljo in pokrivalo. Prav zabavale smo 
se ob pogledu na druga drugo. V ogromni sušilnici, kjer visi 
okoli 8.000 pršutov in drugih mesnih dobrot, smo poslušale 
podrobno razlago, kako pršut pravzaprav nastane in kaj je pri 
njegovi izdelavi najbolj pomembno. Večino osnovnega mate-
riala, torej svinjskih stegen, reber in vratovine uvozijo z Mad
žarske in iz Avstrije, saj v Sloveniji za tako predelavo nimamo 
dovolj svinjine. Za dobre suhomesnate izdelke je važno solje-
nje osnovnih surovin in način sušenja, pri čemer je pomembna 
tudi vlaga, ki se v sušilnici uravnava avtomatsko. Samo sušenje 
je ves čas nadzorovano, konec postopka pa je določen in po-
trjen s konjsko kostjo v obliki igle. Po končanem ogledu smo 
zavile še v njihovo trgovino in nekaj izdelkov za pokušino nesle 
tudi domov.

Nekaj sto metrov stran od pršutarne se nahaja Fabianova mu-
zejska trgovina. Ob prvem pogledu nanjo se je čas vrnil v naše 
otroštvo, saj smo v trgovini videle opremo, s kakršno so bile 
opremljene stare trgovine, ko še ni bilo samopostrežnega na-
čina prodaje. Na policah so bili izdelki iz tistega časa in ob 

podrobni razlagi, od kod in od kdaj izvirajo posamezni pro-
dajni artikli, smo izvedele marsikatero zanimivost, ki nas v ot-
roštvu ni preveč zanimala. Res zanimivo, smo si govorile, ko 
smo odhajale iz trgovine še na dvorišče, kjer nas je v kotu pri-
čakala črpalka za gorivo iz tistih časov. Sedanji lastnik trgovine 
nam je povedal, da so v trgovini, ki je delovala vse od leta 1869 
pa do 1948, prodajali tudi gorivo. Posebna zanimivost črpalke 
je bila, da je delovala na sistem prostega pada, saj v tistih časih 
električnih črpalk še niso poznali.

Za zaključek dopoldneva je bila na vrsti še topla malica, ki nas 
je pogrela in dala energijo za ogled znamenitosti Vipave. Z 
lokalno vodičko smo ogled začele v parku pred Lanthierijevim 

društva
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dvorcem, kjer so vidni in dobro ohranjeni baročni kipci, ki so 
nekdaj krasili grajski park.  Lanthierijev dvorec naj bi bil zgrajen 
v sredini 17. stoletja in je tipičen primer beneške arhitekture. 
Prvotni dvorec naj bi bil precej skromnejši, dobrih sto let po 
njegovi izgradnji pa so ga Lanthieriji obnovili in mu dali da-
našnjo baročno podobo. Posebnost dvorca so slikoviti stropi 
in izredna akustika največje dvorane, v kateri danes prirejajo 
tudi koncerte, ter kapela, v kateri je bila v času našega obiska 
zanimiva razstava križevega pota.

Zaradi mnogih izvirov reke Vipave je mesto Vipava  znano po 
mnogih mostovih, kar 25 jih je, in zato nekateri imenujejo Vi-
pavo tudi slovenske Benetke. Najstarejši in najimenitnejši most 
je za Lanthierijevim dvorcem, ki predstavlja tudi vhod v dvorec 
z nekdaj grajskega dvorišča. Ob glavnih izvirih Vipave so v 14. 
stoletju postavili stolpast grad, ki je bil sprva last oglejskega 
patriarha, kasneje pa je bil lastnik baron Baumkircher. Danes 
ta grad imenujejo spodnji grad, saj so na pečini nad njim še 
vidni ostanki starega gradu iz 12. stoletja. Župnijska cerkev  
sv. Štefana je iz sredine 16. stoletja, v 18. stoletju je bila prezi-

dana, v 19. stoletju pa poslikana. V slike, ki prikazujejo zgod-
bo svetega Štefana, je slikar vpletel številne portrete tedanjih 
znanih Vipavcev. V cerkvi je več kulturnoumetniških vrednot: 
oltar in oltarne slike, kapelica sv. Barbare in baročni križ. V zah-
valo za čudovit dan smo v cerkvi zapele tudi Marijino pesem. 
Pot nas je vodila še na pokopališče. Tam smo si ogledale dva 
egipčanska sarkofaga, odkrita v grobnicah dvorjanov 4. in 5. 
dinastije ob vznožju Kefrenove piramide v Gizi. V Vipavo ju 
je v začetku 19. stoletja dal pripeljati Anton Lavrin. Sarkofaga 
izvirata iz časa 2.450 let pred našim štetjem in sta iz rdečega 
marmorja. Na njih so še po skoraj 5.000 letih vidni egipčanski 
hieroglifi. Anton Lavrin je bil slovenski pustolovec in politik. 
Tako ga je pot pripeljala tudi v Egipt, kjer je bil avstrijski ge-
neralni konzul, postal egiptolog in dva najdena sarkofaga dal 
pripeljati v svojo domovino.

Čas je prehitro mineval in počasi smo se vrnile k avtobusu, ki 
nas je popeljal še na zgodnjo večerjo v Tacen. Tam smo ob dob-
ri jedači in pijači podoživljale preživet dan in se malo po deveti 
uri z novimi spoznanji in novimi doživetji vrnile domov. ・

Telovadke na pohod h Krivi jelki in zahvale
Marija Janc

Tretji ponedeljek v aprilu smo se dupljanske telovadke popol-
dan odpravile na tradicionalni pohod do Krive jelke, si ogledale 
velikonočno razstavo v dupljanski graščini in v gasilskem domu 
ob zakuski zaključile preteklo sezono telovadbe. Tam so nam 
vaditeljice povedale, da so tudi same uživale ob vadbi z nami, 
da so zadovoljne, ker smo se tedenskih srečanj redno udeleže-
vale. Posebej so pohvalile tiste, ki niso manjkale nikoli oziroma 
največ enkrat; njim so namenile posebne nagrade. Zahvalile 

pa smo se tudi telovadke. Francki Sitar, ki skrbi, da smo vsako 
jesen prav vse obveščene o pričetku nove telovadne sezone in 
vseskozi poskrbi, da teče vse tako, kot smo si zamislile; vadite-
ljicam, ki se trudijo z nami in skrbno izbirajo vaje, Miji Ceglar, ki 
že vrsto let načrtuje pot našega izleta in želimo si, da bi to de-
lala še naprej; ter Telesno vzgojnemu društvu Partizan Duplje, 
katerega članice smo tudi vse telovadke. ・

Izlet starostnikov v Mirno Peč na  
Dolenjskem
Mirko Poličar, foto: Jože Košnjek

Pod pokroviteljstvom Društva upokojencev Naklo je bil dne 
10. septembra 2019 organiziran vsakoletni izlet starostnikov, 
tokrat smo se odpravili na Dolenjsko Po Slakovih in Pavčkovih 
poteh«. Člani izletniki smo se v poznih jutranjih urah zbrali na 
zbirnih mestih v naših krajih, kjer sta nas pobrala in odpeljala 
avtobusa prevoznika Rozmana in nas s spremljevalci (orga-
nizatorji, vodičema in poverjenicami) lepemu dnevu nasproti 
odpeljala proti Mirni Peči na Dolenjskem, kjer smo si ogledali 
muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, ter Šentjurju pri Mirni 
Peči, kjer smo obiskali tamkajšnji Pavčkov dom.

V Mirni Peči nas je sprejela nasmejana vodja muzeja Ljudmila 
Bajc, nas prisrčno pozdravila in povabila naprej. Na kratko nam 
je razložila pomen in kulturno dobrino samega muzeja in nam 

razkazala vse prostore muzeja. Nato je besedo predala muzej-
skemu vodiču, simpatičnemu dolenjskemu fantu Žaku Zupanu, 
ki je ponosno predstavil kraj in muzej. »Mirna Peč je majhna 
občina, ima pa veliko kulturno srce. Ta kraj ohranja korenine 
glasbenega velikana narodne glasbe Lojzeta Slaka in pesnika 
Toneta Pavčka. Lojze Slak nam je podaril mogočno glasbeno 
zapuščino, ki je na ogled v tem muzeju, predstavlja pa njegovo 
življenjsko in profesionalno pot ter sodelovanje njegovih odlič-
nih pevcev iz kvinteta Fantov s Praprotnega,« je povedal. Kako 
lepo je bilo spremljati njegovo razlago o Lojzetu Slaku vse od 
rojstva pa do konca umetniške glasbene poti v sliki, CDjih, zla-
tih in srebrnih glasbenih ploščah, priznanjih, glasbenih nagra-
dah, glasbenih potovanjih po Sloveniji in v tujini; njegovemu 
opusu na čast smo ob koncu ogleda družno zapeli V dolini tihi.
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V paviljonu Čebelji svet, kjer domujejo kranjske če-
belice, smo si ogledali vse čebelarske eksponate, 
predvsem zanimiv je bil del »interaktivni paviljon«, ki 
predstavlja čebelje satnice v obliki ogromne kupole, 
sestavljene iz lesenih šesterokotnih elementov (satnic). 
Ta eksponat je plod dela slovenskega znanja, tehnolo-
gije in materiala, ki je poznano po vsem svetu v čebe-
larski stroki. 

Pot smo nadaljevali proti vasi Šentjurij, rojstnemu kraju pesni-
ka Toneta Pavčka, kjer nas je po kraju vodila Mojca Lužar. Sredi 
vasi stoji lepa paviljonska hiša, imenovana Pavčkov dom, v ka-
terem so razstavljene zbirke pesnikovih slik, knjig in predme-
tov iz njegovega življenja. Pobudo za ustanovitev Pavčkovega 
doma je dala njegova hči Saša Pavček, slovenska igralka, ki je 
darovala tudi večino eksponatov. Vodička nam je v kratkem 
filmskem in besednem prikazu predstavila življenjsko zgodbo 
velikega poeta, slovenskega esejista, pisatelja, politika, novi-
narja, prevajalca in urednika. 

Obiskali smo še vaško cerkev, posvečeno svetemu Juriju. Vodič-
ka je pred oltarjem prebrala nekaj najlepših Pavčkovih pesmi, 
na koncu pa smo vsi skupaj zapeli pesem Veš, o Marija, naše 
veselje in se s tem zahvalili Stvarniku za čudovito organiziran 
izlet in druženje starostnikov v tako velikem številu. Pot smo 
nadaljevali do gostišča v okolici Mirne Peči, kjer smo se okrep-
čali z nadevanimi rogljički, ob kavici in žlahtni dolenjski kapljici 
pa pokramljali in se pošalili s svojimi prijatelji. Nato smo krenili 
proti domu. Med vožnjo sta nas še naprej zabavala vodiča Jože 
Košnjen in Jože Mohorič. Jože Mohorič nas je celo presenetil z 
recitalom Pavčkovih pesmi. V popoldanskem času smo dospeli 
do hotela Marinšek v Naklem, kjer smo se odžejali z dobro 
kapljico vina, piva in sokov ter se nasitili z odlično Marinško-
vo obaro. Med samo gostijo nas je pozdravil župan Občine 
Naklo Ivan Meglič, ki nam je zaželel še mnogo takih srečanj in 
aktivnosti, ki jih opravlja naše društvo upokojencev. Za toplo 
besedo in osebne razgovore se mu vsi udeleženci izleta iz srca 
zahvaljujemo. Zahvaljujemo pa se tudi našemu predsedniku, 
tajnici in poverjenicam Društva upokojencev Naklo, vodičema 
izleta in voznikoma avtobusov Rozman. Želimo si še veliko ta-
kih izletov in vabimo vse naše člane, da se nam pridružijo. ・

O Tonetu Pavčku
S preprosto besedo je Pavček ujel v spevno pesem srž 
življenja, ljubezni, zvestobe, minevanja. Ustvaril je zim-
zelene, domala ponarodele pesmi, s katerimi se je do-
taknil svojih bralcev kot malokateri slovenski pesnik. 
V njegovi poeziji izstopa predvsem ljubezen do rodne 
Dolenjske, veliko  svojih del pa je posvetil svoji mami, 
sinu Marku in hčerki Saši. Zanosno je častil dom, do-
mačo besedo, deželo in njene prebivalce, v trenutkih 
narodne odločitve pa z besedami tudi odločno za-
vihtel meč: spomnimo se množičnega zborovanja na 
Kongresnem trgu v Ljubljani ob majniški deklaraciji 
1989. V tem času se je kot zaveden slovenski pesnik 
povezal z Janezom Menartom, Cirilom Zlobcem in Ka-
jetanom Kovičem in skupaj z njimi  izdal znano pesni-
ško zbirko Pesmi štirih. 

V Slakovem muzeju

 Izlet starostnikov DU Naklo na Dolenjsko

Izletniška družba - zdravica s cvičkom
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Dan odprtih vrat KD Naklo in začetki  
tečajev
Metka Bartol, Komisija za propagando KD Naklo

V Kinološkem društvu Naklo vsak konec poletja, tik pred za-
četkom jesenskega dela tečajev, že tradicionalno pripravljamo 
Dan odprtih vrat. To je dobra popotnica vsem, ki načrtujejo 
obisk katerega od društev v okolici, saj si v živo lahko ogledajo 
naše delo in poligon ter si priskrbijo potrebne informacije, da 
se potem lažje odločijo za začetek ali nadaljevanje vzgoje svo-
jega kosmatinca na štirih nogah.

Na dnevu odprtih vrat obiskovalcem na kratko predstavimo 
vse discipline, v katerih pri nas lahko izšolajo svoje pse oziroma 
se z njimi ljubiteljsko ali tekmovalno ukvarjajo. Naši tekmovalci 
jim s svojimi psi predstavijo osnove iz svoje discipline (mala 
šola, poslušnost, triki, agility, reševanje, program IGPP) in raz-
ložijo, kaj je pri vsaki od njih pomembno, kakšne so zahteve 
posamezne discipline, kateri psi so primerni zanje in kakšne 
možnosti razvoja imajo. Vedno poudarjamo tudi pomembnost 
čistoče okolja, kar pomeni pridno pobiranje kakcev za našimi 
psi, ustrezno zapakiranje v drečki (to je nov izraz za vrečko za 
pasje »drekce«) in odlaganje v za to namenjene smetnjake. 

Tudi letos so nas obiskali posamezniki, ki so se zanimali za 
tečaje, družine z otroki, mladimi ali odraslimi psi, mimoidoči in 
skupaj smo preživeli dve prijetni uri ob lepem vremenu v pov-

sem kinološkem vzdušju. Ker pa druženja med člani društva 
nikoli ni dovolj, že kar tradicionalno po zaključku predstavitve 
posameznih disciplin priredimo piknik.

Vpis v tečaje in tekmovanje v Italiji
Prvi ponedeljek v septembru so že potekali vpisi v jesenske 
tečaje in oglasilo se je kar nekaj tečajnikov. Z vpisom smo na-
čeloma zadovoljni, a bi z veseljem sprejeli še kakšnega več. Z 
vrha nadvoza je tako najlepši pogled na naš poligon, kadar je 
na njem polno ljudi in psov, ki pod budnimi očmi naših inštruk-
torjev pridobivajo nova kinološka znanja, ali pa naših tekmo-
valcev, ki s svojimi psi pilijo še zadnje malenkosti pred različ-
nimi nastopi in tekmovanji. V zadnjih septembrskih dneh se je 
na pot odpravila tudi ekipa kinoloških predstavnikov Slovenije, 
ki bodo zastopali barve naše zastave na Svetovnem prvenstvu 
delovnih nemških ovčarjev v Italiji (Modena) WUSV IGP 2019, 
in sicer v najtežji disciplini IGP 3. Med njimi je bil tudi tekmo-
valec iz našega društva, Božo Simonič skupaj z vodjo ekipe 
Simono Žiberna in njeno desno roko Tomažem Bartolom. Božo 
se je urvstil na 57. mesto od skupaj 140 sodelujočih, od katerih 
je bilo kar 51 tekmovalcev neuvrščenih. ・
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Folklorna skupina DU Naklo v Strunjanu
Veronika Abruč

V začetku poletja folklorna skupina Društva upokojencev Nak-
lo svoje delovanje za nekaj dni tradicionalno preseli na obalo, 
natančneje v Strunjan v hotel Salinera. Letošnji junijski izlet je 
zaznamovalo čudovito vreme, čisto in toplo morje, prijetno bi-
vanje v hišicah in zelo okusna hrana v hotelu. Vsi smo uživali, 
bili zadovoljni in delavno razpoloženi, zato smo neučakani že 
prvi večer imeli vajo. Naslednji dan smo imeli še generalko za 
večerni nastop, ki smo ga za goste izvedli v avli hotela. Odple-
sali smo tri splete, zapeli nekaj pesmi, naši Rokovnjači so za
igrali več lepih melodij, ostali pa smo ta čas izkoristili za ples z 
gledalci. Dogajanje je povezoval naš član Jože Mohorič, ki se je 
prav zaradi našega nastopa pripeljal iz domače vasi. 

Gledalci in vodstvo hotela so bili tako navdušeni, da smo se 
naslednji dan dogovorili za dodatni nastop. Prilagodili smo 
program,  izvedli vajo in v nedeljo ustvarili na plaži hotela ču-
dovit večer glasbe in plesa. Med gledalci je bilo največ tujih 
državljanov. Naša glasba jim ni bila tuja, zato so se z veseljem 
zavrteli z nami (in mi z njimi). Všeč so jim bila tudi naša oblačila 
in ni jih bilo malo, ki so se z nami fotografirali.

Tretji večer smo se oblečeni v narodne noše odpeljali v Izolo v 
hotel Delfin in polepšali večer tudi njihovim gostom. Utrujeni, 
vendar polni pozitivne energije, smo se pozno zvečer vrnili v 

hotel. Dnevi so hitro minevali in prišel je čas, ko smo se morali 
posloviti od naše poletne lokacije. Polni vtisov na prijetne dni, 
smo se z veseljem podali nazaj proti domu.

PRIDRUŽITE SE NAM
Tudi folklorniki smo pričelo novo šolsko leto in sedaj 
je čas, da se nam pridružite. Pod vodstvom Andreja 
obnavljamo že znane korake, pod vodstvom Tadeja se 
učimo novih. Vaje imamo vsako sredo ob 19.30 uri v 
mali telovadnici Osnovne šole Naklo. Vabljeni! ・

Kranjska cesta 22, 4202 Naklo
04 25 76 052, 04 25 76 050
051/628 957, 041/697 475
http://www.aggantar.si

DELOVNI ČAS
Od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 12.00

in od 13.00 do 17.00 ure
Petek: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure

Ob sobotah, nedeljah in praznikih zaprto

PRIPRAVLJENI NA ZIMSKE DNI!

IZPUŠNI SISTEMI, KATALIZATORJI, PDF IN FAP

FILTRI, SERVIS PODVOZJA, HITRI SERVIS

MENJAVA IN CENTRIRANJE AVTOPLAŠČEV

OBNOVA HIDRAVLIČNIH VOLANSKIH LETEV,
VKLJUČUJE NOTRANJA KONČNIKA IN MANŠETE

osebna vozila....................330,00 EUR

terenska vozila..................390,00 EUR

kombi.................................440,00 EUR

SERVISIRANJE
AVTODOMOV
VSEH ZNAMK!

OBNOVA
ZAVORNIH KLEŠČ

ŽE OD
90 EUR DALJE
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Prisrčen motorističen pozdrav vsem občankam in občanom. 
Aktivnosti v Moto društvu Oldtimer Naklo potekajo po zastav-
ljenem planu. Ponovno s ponosom ugotavljamo, da je bila naša 
največja društvena prireditev ob prvem maju izjemno uspešno 
izpeljana, tako da že zremo v naslednje leto, ko bo na sporedu 
jubilejna 25. razstava in parada starodobnikov Naklo 2020.

Na letošnji prireditvi se je zbralo lepo število starodobnikov od 
blizu in daleč. Tudi tokrat so nam že zajtrk popestrili člani Tu-
rističnega društva Naklo z obilno porcijo praženega krompirja 
za vse obiskovalce, Brunarica Štern iz Kokrice pa je poskrbe-
la, da je vsak udeleženec prejel tudi počasi okroglo klobaso. 
Po zaužitju teh dobrot je vse navzoče nagovoril predsednik 
društva Franc Zadnikar, ki je podal tudi nekaj koristnih napot-
kov za varno vožnjo. V Božje varstvo nas je tudi tokrat priporo-
čil domači župnik Janez Zupanc z blagoslovom vseh navzočih 
in njihovih starodobnih vozil, za kar se mu prav lepo zahvalju-
jemo. Povezovanje programa v Naklem in na celotni trasi je 
profesionalno, kot že tolikokrat doslej, izpeljal Jože Mohorič. 
Ob tej priložnosti se mu najtopleje zahvaljujemo. Za popestri-
tev so tudi tokrat poskrbeli godbeniki iz Šenčurja. Upamo, da 
se nam bodo vsi omenjeni pridružili tudi prihodnje leto. 

Najbolj smo veseli, da smo se vsi udeleženci srečno in var-
no vrnili na cilj. Vreme nam je tokrat lepo služilo preko celega 
dne, tako da so se udeleženci v Naklem počutili zares lepo. V 
pomoč so nam tudi letos priskočili člani Prostovoljnega gasil-
skega društva Naklo, brez katerih si take prireditve ne more-
mo več zamisliti. Sama pot nas je vodila najprej po vaseh in 
ulicah občine Naklo, nato pa smo krožno pot nadaljevali skozi 
sosednjo občini Radovljica in Tržič, kjer smo imeli tudi posta-
nek. Vsak udeleženec je na koncu prejel tudi spominski pokal 
z emblemom Moto društva Oldtimer Naklo. Ob tej priložnosti 
bi se radi zahvalili vsem, ki so omenjeno prireditev omogoči-
li: Občina Naklo, Zidarstvo in fasaderstvo Bajželj Bojan s. p., 
IROplast Naklo, Trgovina Mernik Žeje, Pekarna Mlaka, Radio 
Gorenc Tržič, Tiskarna Format Kranj in HStyle s. p. Naklo.

Naše aktivnosti so se nadaljevale tudi v poletne mesece, saj 
smo v okviru občinskega praznika 29. junija 2019 pripravili 
razstavo starodobnikov. Da bi še bolj vzbudili zanimanje obča-
nov, smo se popeljali tudi po vseh vaseh občine. 

Sicer smo se v letošnji sezoni udeležili kar nekaj prireditev, ki jih 
organizirajo sorodna društva. Med njimi velja omeniti dirko na 
stari Ljubelj, kjer je Bernard Ogris osvojil pokal za drugo mes-
to, za kar mu iskreno čestitamo. Udeležili smo se praznovanja 
20letnice zveze SVAMZ na Vranskem, kjer se je v Guinnessovo 
knjigo rekordov pred očmi več kot 1.000 obiskovalcev zapisalo 
284 legendarnih Fičkov. Konec septembra smo sodelovali tudi 
pri snemanju oddaje Dobro jutro za RTV Slovenija, v kateri smo 
bili sicer predstavljeni le bežno. 

Kljub vsemu se bomo člani Moto društva Oldtimer Naklo še 
naprej trudili za ohranjanje strodobništva in vas že sedaj vabi-
mo na 25. jubilejno razstavo in parado starodobnikov Naklo, ki 
bo 1. maja 2020. ・

Aktivnosti Moto društva Oldtimer Naklo
Janez Legat

Visoko 140

4212 Visoko

031 577 229

041 628 940

navcek1@siol.net

www.navcek.si

NAVČEK d.o.o.

Pogrebne storitve
- organizacija pogrebov

- prevoz pokojnika,

- organizacija upepelitve,

- pogrebna oprema (krste, žare,

nagrobni križi, žarne niše,…)

- žalni aranžmaji in sveče,

- organizacija pevcev

- urejanje dokumentacije,

- fotografiranje pogrebov

NA VOLJO SMO 24 UR NA DAN
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Turistično društvo Naklo: napovednik
Grega Jovan
Turistično društvo Naklo napoveduje
 – torek, 29. oktobra, ob 18. uri, Gostilnica Kresnik

Sandi Novinec, Turčija. Sandi je skupaj z ženo letos raziskoval 
Turčijo. O potovanju nam bo, kot vedno, izčrpno poročal.    

 – torek, 5. novembra, ob 18. uri, kulturni Dom Janeza Filipiča
Najlepše dom. Po kulturno razvedrilnem programu bomo lastni-
kom balkonov in vrtov z najlepšim cvetjem podelili priznanja.

 – sobota, 9. novembra, ob 10. uri, središče Naklega 
Pogovor ob kostanju in mladem vinu. Leto je naokrog. Naklanci 
in prijatelji bomo obudili običaj druženja, zato bomo mobilne 
telefone pustili doma.   

 – torek, 12. novembra, ob 18. uri, Gostilnica Kresnik
Jelena Justin, Karavanke in Kamniško Savinjske Alpe nekoč in 
danes. Jelena Justin je združila delo in hobi. Zaposlena je v 
Gorenjskem muzeju, kjer je v fototeki pobrskala med starimi 
razglednicami planinskih koč in gora. Ker pa večino prostega 
časa preživi v hribih in gorah, je dodala še današnje posnetke.

 – torek, 19. novembra, ob 18. uri, Gostilnica Kresnik
Jure Omejc, Po železni cesti od Reteč do Šanghaja. Jure in Drejc 

Omejc iz Reteč – oče in sin, ki sta se junija letos na zadnji šolski 
dan podala na potovanje s transsibirsko železnico. Na prvi vlak 
sta se sedla v Retečah, zadnji ju je pripeljal v Šanghaj. Zamenjala 
sta šestnajst različnih vlakov. Nepozabno doživetje.

 – torek, 26. novembra, ob 18. uri, Gostilnica Kresnik
Marko Čadež, Armenija. Ob vrhunskih fotografijah in zanimi-
vi pripovedi Marka Čadeža se bomo sprehodili skozi veličastno 
naravo Armenije in spoznali marsikatero značilnost te dežele in 
njenih prebivalcev. 

 – torek, 3. decembra, ob 18. uri, kulturni Dom Janeza Filipiča
Aleš Česen, Latok I. Karakorumski sedemtisočak Latok I je v zad-
njih štirih desetletjih ostal neizpolnjen cilj več kot petindvajsetim 
alpinističnim odpravam z vsega sveta, slovenskima alpinistoma 
Alešu Česnu in Luki Stražarju ter Britancu Tomu Livingstonu pa 
je lani uspelo preplezati prvenstveno 2400-metrsko smer v se-
vernem ostenju Latoka I in se 9. avgusta 2018 povzpeti na 7145 
metrov visok vrh in se v zgodovino vpisati z drugim vzponom 
na ta pakistanski sedemtisočak in prvim uspešnim vzponom s 
severne strani. Vrhunska slovenska alpinista sta za podvig prejela 
zlati cepin, najvišje priznanje za alpinistične dosežke na svetu. ・

FS DU Naklo:  
napovednik  
koledovanja 
2019/20
Koledniki Folklorne skupine Društva upokojencev Naklo, vam 
bomo letos prišli zaželeti zdravo, srečno in uspešno leto 2020 
po naslednjem razporedu:

 - četrtek, 12. 12. 2019, Dom starejših občanov Naklo, ob 17. uri

 - četrtek, 12. 12. 2019, Graščina Duplje, ob 18. uri

 - petek, 13. 12. 2019, Prižig lučk pred Občino Naklo, ob 17. uri

 - četrtek, 19. 12. 2019, Žeje  pri trgovini Mernik, ob 18. uri

 - četrtek, 19. 12. 2019, Strahinj  pri cerkvi, ob 18.45 uri

 - četrtek 19. 12. 2019, Okroglo, ob 20. uri

 - nedelja, 22. 12. 2019, Dolenja vas – Podbrezje, ob 18. uri

 - petek, 27. 12. 2019, Pri Tišlr – Podbrezje, ob 18. uri

 - sobota, 28. 12. 2019, Tržič – Deteljica, ob 18. uri

 - sobota, 04. 01. 2020, Pri Krivi jelki – Duplje, ob 19. uri

Vljudno vabljeni! ・

Dom starejših občanov 
Preddvor (enota Naklo) vabi k 

zaposlitvi Socialne  
oskrbovalce/Socialne  

oskrbovalke - pomoč na domu

Če imate pozitiven odnos do 
ljudi in ste sposoben/a vzpos
taviti ustrezen stik s starostni-
ki, jim znate prisluhniti in pre-
poznavati njihove potrebe, če 
ste sposoben/na hitro ukrepati brez pani-
ke ob nepredvidljivih situacijah, vas vljud
no vabimo v naš kolektiv. 
Pošljite prošnjo na:
dom.preddvor@dso-preddvor.si ali  
pokličite na številko 04 27 52 451.
Vljudno vabljeni k prijavi!



oktober 2019  Glas občine Naklo 19

kultura

Orkester mladih naklanskih godcev  
FS Podkuca
Špela Eržen

Mladi glasbeniki navdušili z ljudskimi vižami

V decembru 2018 je Folklorna skupina Podkuca gostila avdicijo 
za mlade glasbenike, ki so se želeli pridružiti orkestru folklorne 
skupine. Deset mladih godcev je z januarjem začelo obiskovati 
vaje. Do prvega nastopa jih je vztrajalo osem. Prvič so nasto-
pili v ponedeljek, 17. junija 2019, ob 20.00 uri v cerkvi svetega 
Petra v Naklem. Na koncertu mladih pevk ljudskih pesmi in 
orkes tra Folklorne skupine Podkuca z gosti iz Glasbene šole 
Kranj je orkester premierno zaigral štiri ljudske viže, ki jih je 
samo za njih priredil njihov mentor Klemen Bojanovič. 

Mlade pevke ljudskih pesmi FS Podkuca Eva Eržen, Ema Šparo-
vec, Zala Jelenc, Ema Burja, Maja Jarc, Lara Celar, Hana Jelenc 
in Sara Žnidar so v treh sklopih zapele osem ljudskih pesmi. 
Prvi sklop so sestavljale pripovedne pesmi: Dete očka vpraša in 
Smrt čevljarjeve ljubice, drugi sklop nabožne pesmi: Tri rožice, 
Marija bi rada na ohcet šla, in Leži, leži ravno polje, tretji sklop 
pa pesmi o naravi: Rožica, Pojte, pojte drobne ptice in Prišla 
bo pomlad. 

Lara, Eva, Ema in Žan so nastopili tudi kot solisti oziroma v 
komorni zasedbi s prijatelji iz Glasbene šole Kranj. Lara Celar 
je zaigrala tudi na orgle, in sicer skladbo V. Lűbecka, Preludij in 
fuga v Fduru. Njena mentorica v Glasbeni šoli Kranj je Barbara 
Pibernik. 

Eva Eržen je zaigrala na violino skladbo P. Ilič Čajkovskega, Sta-
ra francoska. Njena mentorica je Barbara Snedec. Na klavinovi 
jo je spremljala Lara Celar pod mentorstvom Anice Avsec. 

Ema Burja je v komorni zasedbi na flavto zaigrala skladbo Alfija 
Kabilja, Potujoča flavta – Jeruzalem. Njena mentorica je Maja 
Gostič. Spremljala jo je Lara Burjek pod mentorstvom Jasmine 
Pogačnik.

Komorna zasedba Glasbene šole Kranj pod vodstvom Maje 
Hribernik Pestner je zaigrala dve skladbi Salvadorja Sobrala, in 
sicer Amar Pelos Dois  (portugalska evrovizijska pesem iz leta 
2017) in Songs from a Secret Garden. Priredbi obeh skladb je 
za to komorno skupino napisal znani glasbenik Oto Pestner. V 
komorni zasedbi so igrali:  Žan Eržen – harmonika, Lara Bogataj 
– violina, Tjaša Rauter – violina, Aljaž Štempihar – kitara, Martin 
Frelon – kontrabas in Eva Gorjanc – klavir.

Orkester Folklorne skupine Podkuca je nastopil tudi v nedeljo, 
23. junija 2019, ob 20.00 uri v Golem pri Igu na koncertu ŽPZ 
ob državni proslavi, kjer so ponovno navdušili publiko. V pone-
deljek, 24. junija 2019, so tri skladbe zaigrali še na šolski prosla-
vi in se tako predstavili učiteljskemu zboru in vsem učencem 
Osnovne šole Naklo. Aplavz po nastopu zadnje viže je potrdil, 
da je bilo njihovo glasbeno ustvarjanje odlično sprejeto.

Orkester in njihov mentor s svojimi priredbami ljudskih viž je 
prvi v Sloveniji, ki poskuša pritegniti druge mlade k poslušanju, 
igranju, poustvarjanju in ustvarjanju ljudskih viž na nekoliko 
drugačen način. Ideja za orkester se je porodila kot rezultat 
raziskovalne naloge Laure Falle in Žana Eržena, naslovljene Od 
polke do tange. 

V oktobru 2019 vpisujemo nove mlade glasbenike (tako 
učence predmetne stopnje kot srednješolce). Vsi, ki bi si 
želeli pridružiti se orkestru, vabljeni obiska vaj.

Zvočni posnetki so bili predvajani na Radiu Ognjišče v ponede-
ljek, 17. julija 2019, ob 21.00 uri. Posnetku lahko prisluhnete na

https://avdio.ognjisce.si/oddaja/pzgz_2019_07_15_Z_glas-
bo_v_pocitnice. ・

www.trampuz.si

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

Rezanje in CNC krivljenje pločevine
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Literarna ustvarjalnica v Dupljah
Katja Rozman
V soboto, 21. septembra 2019, je potekala »Literarna ustvarjal-
nica«, ki je nadaljevanje junijskega literarnega večera z naslo-
vom Pesmi iz domačega predala. Ponovno je poete očaral vrt 
dupljanske graščine, ki je žarel v zgodnje jesenskem soncu in 
dal čudovito kuliso in navdih za ustvarjanje. Prvi del delavnice 
je potekal v prostorih podružnične šole OŠ Naklo v Dupljah, 
delavnico pa smo zaključili v graščini. 

Kaj je glavno vodilo pri pisanju poezije? Kakšen je odnos 
med piscem poezije in tekstom? Kakšen je odnos med teks-
tom in bralcem? Kaj pomeni tehnika pisanja v prvi osebi? Kaj 
bi pisec rad dosegel s pisanjem? Kaj pomenijo rime in zakaj 
so pomembne? To je samo nekaj izmed mnogih vprašanj, na 
katere smo skušali odgovoriti na sobotni ustvarjalni delavnici 
pod vodstvom dr. Davida Bedrača. Predavatelj nam je povedal 
mnogo koristnih dejstev, napotkov in zakonitosti, ki jih pisec 
poezije in tekstov nasploh mora upoštevati, če želi, da je nje-
gova poezija berljiva in ima nek smisel. Zelo pomemben je tudi 
sam odnos med piscem in tekstom ter med tekstom in bralcem. 
Pisec naj bi se že pri pisanju teksta zavedal, da najprej ustvarja 
zase, končni cilj pa je, da tekst sam po sebi zaživi z bralcem. 
Zelo pomembna je povezanost pesmi z ustvarjalčevim srcem 
oziroma bližina in pomembnost pesmi za ustvarjalca in njego-
vo življenje. Od tega je pogosto odvisno, ali tekst zaživi tudi sa-
mostojno in kako morebiti kasnejša kritika vpliva na ustvarjalca. 
Pisec poezije se namreč mora zavedati, da kritika ne govori o 
njem, ampak o njegovem delu, četudi je včasih težko določiti 
mejo med avtorjem in njegovo pisano besedo.

Predavatelj je udeležence delavnice motiviral z neverjetno lah-
koto in jih s strokovnim pedagoškim pristopom spodbudil k 
ustvarjanju. Vsak od udeležencev je v času delavnice ustvaril 
dve pesmi, ki so jih na koncu tudi recitirali v prekrasnem vrtnem 

ambientu dupljanske graščine. Lepo vreme in čudovite bese-
dne igre nekaterih avtorjev so pričarali skoraj magičen, surrea-
len svet, v katerega so na trenutke vstopili vsi zbrani.

Znova se je potrdilo tudi dejstvo, da je v vseh dobah človeštva 
obstajala in še obstaja neka višja želja in potreba po ustvar-
jalnosti, saj nam življenje ponuja ogromno izhodišč za izpo-
ved, čustvovanje in izražanje tistega, kar doživljamo in nosimo 
s seboj. Poezijo potrebujemo tudi zato, ker večino vsega, kar 
počnemo in mislimo, lahko izrazimo z glasom, besedo ali deja-
njem, določene globlje misli in občutke pa lahko izrazimo samo 
z ustvarjanjem poezije. S tem ne pomagamo le sebi izraziti že-
lenega, ampak se prek poezijo povežemo tudi s čutnimi svetovi 
drugih. Smisel poezije kot take torej ni samo okrasje in prena-
šanje sporočil, ampak tudi ponazaritev ideje brezmejnosti.

Se vidimo na naslednji prireditvi, ko bomo spet odprli kakšen 
predal. ・

Blagoslov novih vrat v cerkvi svetega 
Mihaela v Dupljah
Polona Meglič
Za nami je še eno lepo praznovanje v dupljanski župniji. Na 
letošnjo nedeljo nadangelov svetega Mihaela, Gabriela in Ra-
faela smo praznovali vaški praznik – »smn«. Navadno se ta dan 
praznuje ob blagoslovu kakšne nove pridobitve ali zahtevne 
obnove. Letos smo naš praznik izkoristili za blagoslov novih 
vhodnih vrat v našo podružnično cerkev svetega Mihaela. Cer-
kev je izjemen kulturni spomenik. V pisnih virih se prvič omenja 
že leta 1391. Glavni oltar je bil izdelan leta 1679 in predsta-
vlja enega najlepših zlatih oltarjev na Slovenskem. Posebnost 
cerkve je stropna freska v prezbiteriju, ki jo je leta 1849 izdelal 
takrat 19letni slikar in rezbar, domačin Janez Gosar starejši, 
predstavlja pa Mojzesov sprejem desetih zapovedi. Dogodek 
na freski je umeščen v domače okolje, dupljansko okolje. Oba 
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stranska oltarja sta prav tako delo domačina Štefana Čadeža in 
sta bila izdelana leta 1889. Zadnja temeljita obnova oltarjev je 
potekala leta 1996. 

Na novih vratih, ki sta jih izdelala spretna dupljanska mojstra, 
sta upodobljena nadangela Gabrijel in Rafael, ki bosta odslej 
delala družbo nadangelu svetemu Mihael v glavnem oltarju. 
Povabilu na praznovanje se je odzval tudi pomožni škof dr. 
Anton Jamnik, ki je z župnikom Davidom obhajal sveto mašo 
in med mašo blagoslovil nova vrata. Po sveti maši je sledilo 
druženje pred cerkvijo.

Za škofov obisk, spodbude in blagoslov se iskreno zahvalju-
jemo. Posebna zahvala gre dupljanskima mojstroma, rezbarju 
Mateju Balantiču in mizarju Jožetu Lukancu, ki sta izdelala nova 
glavna vrata. Hvala tudi ključarju Borisu Škrjancu, ki s svojim 
prizadevanjem poskrbel, da je ta projekt zaživel in uspel. Hvala 
narodnim nošam, pevcem na koru, ministrantom, bralcem in 
še mnogim, ki so s svojim delom in prisotnostjo poskrbeli, da 
je bilo praznovanje še lepše. ・

10. slovenski dan v Banja Luki
Špela Eržen
Folklorniki Folklorne skupine Podkuca, srednja starostna sku-
pina ter nekaj članov mladinske in odrasle skupine, so se v pe-
tek, 21. junija 2019, zjutraj odpeljali v Banja Luko. Banjaluka 
ali Banja Luka je z 250.000 prebivalci drugo največje mesto 
v Bosni in Hercegovini. Banjaluka je tudi prestolnica entitete 
Republike Srbske in največje mesto Bosanske Krajine. Mesto 
leži na bregovih reke Vrbas. Na povabilo Društva Slovencev 
Republike Srbske Triglav iz Banja Luke smo nastopili na njihovi 
prireditvi in praznovanju slovenskega državnega praznika. Le-
tos so praznovali jubilejni deseti slovenski dan, ko se v Slatini 
zberejo Slovenci in njihovi potomci iz Banja Luke in okolice.

Po prihodu smo si ogledali kulturne znamenitosti Banja Luke in 
zvečer ob 21.00 uri nastopili v središču mesta v prijetnem par-
ku. V soboto smo spoznali tudi naravne znamenitosti občine 
Laktaši in Slatine, kjer se nahajajo izviri vroče vode. V Slatini se 
je ob 16.00 uri začela osrednja prireditev. Program je povezo-

val Dušan Tomažič iz Maribora, ki je srbskemu društvu Triglav 
poklonil tudi sadiko mariborske najstarejše vinske trte. Kulturni 
program so sestavljali nastopi folklornikov Folklorne skupine 
Podkuca, mladih pevk ljudskih pesmi in godcev, Žana in Pri-
moža. Nastopili so tudi domači folklorniki otroške folklorne 
skupine in mešani pevski zbor Davorin Jenko društva Triglav. 
Na tradicionalni slovenski veselici je igral slovenski ansambel 
Gašperja Kavškega. Harmonikarja Gašperja naši godci dobro 
poznajo s folklornih seminarjev. 

Posebnost praznovanja v Banja Luki je bil t.i. Bibliobus, kate-
rega smo si lahko ogledali vsi zbrani. Med knjigami na Biblio-
busu je bil velik delež slovenskih knjig. Slovencem in njihovim 
potomcem iz Banja Luke pa smo tudi folklorniki iz Nakla pri-
nesli več kot 60 knjig v slovenskem jeziku za razširitev njihove 
zbirke. Podarili smo jim jih z željo, da še naprej ohranjajo slo-
vensko besedo. ・
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Knjižnica Naklo: še malo najnovejših  
statističnih podatkov,* 3. del
mag. Helena Krampl Nikač

Opomba: *Prva dva dela prispevka sta bila objavljena v 
junijski in avgustovski številki Glasa občine Naklo; zadnji 
del prispevka in nekaj sklepnih besed o knjigi kot osnov-
ni tvorni celici knjižnic pa sledi v prihodnji številki, ki bo 
izšla decembra.

Podatke za leto 2018 sicer malo težje primerjamo, ker je bila 
naklanska knjižnica tretjino leta zaprta zaradi obnove in preno-
ve objekta. V knjižnico je včlanjenih (in jo tudi aktivno obiskuje) 
1.192 občanov Občine Naklo, kar znaša 22 odstotkov oziroma 
slabo četrtino. Glede na to, da je bila v preteklem letu knjižnica 
zaprta štiri mesece in to ravno v počitniškem času, je to odlična 
številka. Čas poletnih počitnic  je seveda najbolj primeren za 
gradbena dela, a je hkrati tudi najbolj primerno obdobje za 
branje, saj knjižnico takrat pogosteje obiščejo bralci, ki preko 
leta sicer ne berejo veliko. Pri tem je pomembno poudariti, da 
članska izkaznica velja v vseh enotah Mestne knjižnice Kranj. 
V naši krajevni knjižnici je bilo v letu 2018 izposojeno 30.342 
kosov gradiva.

Letna članarina znaša 15 evrov, otroci do 18. leta starosti 
uporabljajo knjižnico brezplačno, prav tako tudi brezposelne 
osebe in prejemniki socialne in denarne pomoči z ustreznim 
potrdilom. Za študente, dijake in upokojence je članarina nižja, 
9 evrov.

Opažamo, da se je povečal predvsem vpis in obisk mladine, 
sledijo odrasli, med njimi so najštevilčnejši upokojenci. Veseli 
smo, da se je ob pridobitvi novega računalniška kotička po-
večal obisk mladine in študentov, ki sedaj lahko v miru študi-
rajo tudi pri nas. Za tiste, ki še ne obiskujejo naše knjižnice, je 
morda zanimiva tudi informacija, da odlično deluje izposoja 
gradiva med enotami, t.i. medoddelčna izposoja in vračilo gra-
diva. To pomeni, da lahko naročite knjigo/gradivo iz katerekoli 
enote, ki si jo izposodite in jo prevzamete v Naklem ter jo tukaj 
lahko tudi vrnete. Gradivo, ki ste si ga izposodili v Naklem, pa 
lahko vračate tudi v vseh ostalih enotah naše knjižnice. Gra-
divo v Krajevni knjižnici Naklo prejmete brezplačno, v kolikor 

ga vrnete v enoti, od koder prihaja, je to brezplačno, če pa ga 
vrnete v drugi enoti plačate nadomestilo 0,50 evra. V naklanski 
knjižnici imajo člani knjižnice kot tudi ostali obiskovalci zago-
tovljene tudi druge storitve, kot so dostava na dom (za člane, ki 
sami ne morejo obiskovati knjižnice), rezervacije in naročanje 
gradiva preko telefona ali po spletu (storitev Moja knjižnica), 
dostop do brezžičnega omrežja, uporaba osebnih računalni-
kov, izposoja bralnikov, brezplačna izobraževanja obiskovalcev 
za uporabo evirov in knjižnice na spletu. V centralni knjižnici 
pa je na voljo še čitalniška izposoja iPadov in možnost vračanja 
gradiva izven obratovalnega časa.

Knjižnica v Naklem obsega 20.824 enot knjižnega gra-
diva (to so knjige, revije, DVDji, CDji). V naši knjižnici 
imamo na voljo tudi 38 različnih naslovov serijskih pu-
blikacij oziroma revij in časopisov. Vsak bralec si lahko 
izposodi 15 enot gradiva vključno z neknjižnim gradi-
vom, to so revije, DVDji, CDji za 21 dni z možnostjo 
podaljšanja za dodatnih 21 dni.

V Naklem se v knjižnici dogaja marsikaj, ne glede ali to pri
pravlja knjižnica, društva ali kateri od posameznikov. Knjižnica 
je prostor nas vseh (ne samo tistih, ki radi beremo). Vsak pone-
deljek se otroci lahko srečajo na Pravljičnih srečanjih s pravlji-
čarjem, enkrat mesečno (običajno ob četrtkih) pa deluje tudi 
bralni krožek v sklopu bralnih skupin Modro brati in kramljati. 
V knjižnici so redno na ogled razstave, ki obeležujejo razne 
pomembne dogodke (rojstva in smrti pisateljev in pesnikov, 
obletnice, in druge zanimivosti).

In še skromna želja – da bi se čim večkrat srečali v naši preču-
doviti Krajevni knjižnici Naklo. ・
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Širite svoje obzorje in obiščite krajevno 
knjižnico Naklo 
mag. Helena Krampl Nikač
Pričelo se je novo šolsko leto in z njim nove šolske obveznos
ti. Poleg vsega ostalega tudi domača branja, bralne značke, 
seminarske naloge, razne predstavitve in tako dalje.Pri veliko 
nalogah so vam lahko v pomoč dodatna gradiva, najsi bodo 
to knjige ali pa številna egradiva, ki najdete pri nas v knjižni-
ci oziroma v naši knjižnici na spletu. Krajevna knjižnica Naklo, 
ki deluje v sklopu Mestne knjižnice Kranj, in seveda še velike 
množice drugih knjižnic so vse tukaj zato, da vam pomagamo 
in omogočimo pridobivanje znanja in širjenje obzorja.

V uvodnih besedah so se zagotovo najbolj prepoznali osnov-
nošolci, dijaki in študenti, ampak danes vemo, da se je pot-
rebno učiti celo življenje. Edina stalnica v našem življenju so 

spremembe in na lete se lahko prilagodimo in pripravimo le 
z nabiranjem dodatnega znanja. Za vse nas je na nek način 
pomembno vseživljenjsko učenje, ne glede na našo stopnjo že 
pridobljene izobrazbe, saj se moramo vsi vedno znova prilaga-
jati novim razmeram v službi in v družbi. Vedno več se vas (nas) 
odloča za dodatna izobraževanja, prekvalifikacije poklicev, 
učenje tujih jezikov, računalniške tečaje, seminarje, in različne 
delavnice. Prav na tej poti pridobivanja znanj vam je knjižnica 
lahko v veliko pomoč.

Kaj vse vas čaka v naši knjižnici: poleg knjig za sproščujoče 
branje za vse starostne skupine so tu še knjige za obvezna 
domača branja, učbeniki in strokovne knjige s področja bio-

Oratorij Duplje 
Polona Meglič
Tudi v dupljanski župniji je bilo letos poleti zelo veselo, saj smo 
imeli oratorij. Na oratoriju se je zbralo 57 otrok in 18 animator-
jev iz dveh župnij, župnije Duplje in župnije Bistrica pri Tržiču. 
Na oratoriju, ki je potekal zadnji teden avgusta, smo spozna-
vali svetega Martina. Martin je bil rimski vojak, ki je svoj ščit 
zamenjal za spokorniško obleko. Njegovi simboli so: goska, 
škofovska oprava in prizor, kjer deli svoj plašč na pol.

Otroci so se v petih zanimivih dnevih veliko igrali, romali v 
Šmartno pod Šmarno goro in tudi na Šmarno goro, pod Krivo 
Jelko jedli pravi rokovnjaški ričet, eno noč pa celo prespali v 
dupljanskem župnišču, iskali ukradeno zastavo, pekli jabolčno 
pito, delali rumove kroglice brez ruma, veliko prepevali, se 
sončili in plavali na Gorenjski plaži.

Na tem mestu se zahvaljujemo vsem, ki ste pomagali pri izved-
bi oratorija. Marija Meglič, Renata Košir, Marija in Zvone Janc 

– hvala vam, brez vas bi oratorij težko tako lepo uspel. Hva-
la sponzorjem: Občini Naklo, Občini Tržič, Planigu Biro Kranj, 
OO SLS Naklo, Eriki Teran – zobozdravstvo odraslih. Poseb-
na zahvala gre kmetiji Trnovec, gostilni Firb`c okn in podjetju 
Moji štruklji Bistrica, saj ste poskrbeli za odlične malice. Hvala 
dupljanskim kmetijam za maslo, jajca in mleko. Hvala staršem 
in starim staršem, ki ste poskrbeli, da smo imeli vedno dovolj 
sladkarij in sadja. Hvala animatorjem, ki ste skrbeli za otroke z 
veliko ljubezni in veselja. Hvala župniku Davidu, ki je v kriznih 
situacijah znal stvari postaviti na svoje mesto in zabavati otro-
ke s svojimi pogruntavščinami. Največja zahvala pa gre Bogu, 
ki nas je vodil čez cel teden po zgledu svetega Martina. 

Upam, da se drugo leto ponovno snidemo, do takrat pa sveti 
Martin – prosi za nas. ・
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logije, kemije, zdravstva, fizike, matematike, prava, zgodovine, 
ekonomije, marketinga, vzgoje in izobraževanja, športa in še 
bi lahko naštvali. Najdete tudi slovarje in priročnike za uče-
nje tujih jezikov. Od doma ali iz knjižnice lahko dostopate do 
ezbirk TaxFinLex in EBSCOhost. Za vsa vprašanja in tehnič-
ne zagate smo vam v pomoč informatorji, ki vam z veseljem 
pomagamo pri iskanju gradiva in dodatnih informacij. V knjiž
nici pa ste vedno dobrodošli tudi vsi tisti, ki iščete le miren 
kotiček za učenje, študiranje ali branje, na voljo sta tudi dva 
računalnika.

Vse, ki radi prebirate knjige, se družite in o prebranem tudi po-
govorite, vabimo v bralne skupine Modro brati in kramljati. V 
knjižnici Naklo bomo veseli, če se boste zainteresirani oglasili 
pri nas in sooblikovali novo bralno skupino. Zaenkrat se pri nas 
srečujejo bralke v okviru študijskih bralnih krožkov Beremo z 
Manco Košir. Veseli bodo novih članic in članov, vse potrebne 
podatke in kontakte za pridružitev lahko dobite v prostorih 

knjižnice. Za vse dodatne informacije lahko vedno vprašate v 
knjižnici ali pogledate na spletni strani www.mkk.si. 

V knjižnici so nadvse dobrodošli tudi otroci, četudi še ne zna-
jo brati. Ne zamudite prebiranja čudovitih pravljic. Vsak po-
nedeljek ob 18. uri najmlajše, od starosti štirih let dalje, naše 
pravljičarke popeljajo v čudežni pravljični svet v okviru Prav
ljične urice. Po prebrani zgodbici se o njej pogovarjamo in li-
kovno ustvarjamo. Prisrčno vabljeni na sproščujoče druženje in 
ustvarjanje, prisotnost je brezplačna! 

V Krajevni knjižnici Naklo vas pričakujemo od ponedeljka do 
srede med 14. in 19. uro ter ob četrtkih in petkih med 8. in 13. 
uro. Želimo si, da bi si z gradivom, ki ga lahko najdete v naši 
knjižnici, pridobili in obogatili svoje znanje in si tako razširili 
obzorje.

Veselimo se vašega obiska. ・

Namizni tenis
Mirko Rakovec
V sezoni 2018/19 smo ponovno nastopili z dvema ekipama v 
gorenjski veteranski namiznoteniški ligi. 

V ligi tekmuje 12 ekip, in sicer: Koroška Bela, Mošnje, Škofja 
Loka, Križe, Zvirče, Šenčur, Jesenice, Bohinj, Brezje, Stara Fu-
žina, Duplje 1 in Duplje 2. Domače tekme igramo ob sredah 
v dvorani gasilskega doma. Naša prva ekipa v postavi: Brane 

Rakovec, Darko Pangrič, Uroš Prelovšek, Robi Jeraša, Zoran Ra-
movš in Rado Pančur je v jesenskem delu tekmovanja osvojila 
1. mesto. V spomladanskem delu tekmovanja se je poškodo-
val Uroš Prelovšek. Kljub temu je ekipa igrala dobro, tako da 
je o naslovu prvaka v zadnjem krogu odločala tekma z ekipo 
Jesenic. Dvoboj je naša prva ekipa žal izgubila in tako osvojila 
2. mesto.

Popotnica Urši Kavčič na podiplomskem 
izobraževanju 
Ivan Meglič 
Na zadnjo avgustovsko soboto smo navdušeni zapuščali pri-
zorišče na vrtu dupljanske graščine, kjer se je odvil poslovilni 
koncert Urše Kavčič iz Podbrezij z naslovom Odletim. Skupaj s 
svojimi glasbenimi prijatelji je navdušila preko 200 poslušalcev. 
Urša je diplomantka ljubljanske Akademije za gledališče radio 
film in televizijo (AGRFT), sicer pa zaljubljena v glasbo, posebej 
v muzikal. Pred leti se je preko počitnic v Ameriki udeležila 
krajšega izobraževanja na prestižni ustanovi New York Film 
Academy in takrat uspešno opravila sprejemni izpit za podi-
plomski študij. Po premisleku se je letos odločila za pot preko 
velike luže z namenom razvijanja svojega izjemnega talenta. 
Na koncertu sem imel čast in priložnost povedati nekaj misli 
za na pot. Dan pred poletom se je Urša oglasila še na Občini 
Naklo, kjer sva se pogovorila o njenih željah in ciljih. Dejal sem 
ji, da ji želim vse najboljše, obilo uspeha, predvsem pa, naj ne 
pozabi domačih krajev, kjer jo bomo vedno z veseljem sprejeli 
in ji prisluhnili. Urša srečno! ・
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Druga ekipa v postavi: Mirko Rakovec, Brane Teran, Janez Be-
negalija, Janez Teran, Ivo Mihelič in Jani Luskovec pa je zasedla 
12. mesto.

Nekateri naši tekmovalci so se v sezoni 2018/19 udeležili tudi 
zaključnega turnirja Gorenjske veteranske namiznoteniške lige 
na Jesenicah in turnirja gorenjskih upokojenskih društev v Šen-
čurju. Dva tekmovalca sta se uspešno udeležila tudi državnih 
turnirjev za računalniško lestvico veteranov in rekreativcev. 
Nastopila sta tudi na državnem prvenstvu veteranov in rekrea-
tivcev v Kidričevem, kjer je Brane Rakovec v kategoriji od 65 do 
70 let osvojil 4. mesto, v igri dvojic pa odlično 2. mesto.

Tekmovanja v gorenjski namiznoteniški ligi so se že pričela. 
Ekipa Dupelj bo tudi v sezoni 2019/20 nastopala z dvema eki-
pama. Prva ekipa bo igrala v prvi gorenjski veteranski namiz-
noteniški ligi, druga ekipa pa v drugi gorenjski namiznoteniški 
ligi. Vse tekme potekajo v gasilskem domu Duplje ob sredah 
od 17.30 do 20.00 ure.

Rekreacija za starejše člane se odvija vsak ponedeljek od 18.00 
do 20.00 ure, za mlajše člane pa ob torkih od 18.00 do 20.00 
ure. Ob ponedeljkih občasno igra tudi do 12 rekreativcev iz 
Dupelj, Zadrage in Strahinja, ob torkih pa se v podobnem šte-
vilu rekreirajo tudi mlajši občani. ・

Indijanska vas za zabavo najmlajših
Igralnica Tia, foto: Aljaž Repnik
V nedeljo, 6. oktobra 2019, so se travniki na Cegelnici zopet 
spremenili v pravo indijansko vas, v kateri so indijanci poskr-
beli za otroško zabavo. Otroci so postali indijanci, saj smo jim 
pripravili perjanice, poslikali obraze in spletli kitke. Nato so na 
različnih delavnicah ustvarjali nakit, piščali in lovilce sanj ter 
se preizkusili na športnem poligonu. Kot pravi indijanci, so se-
veda tudi jahali konje in streljali z lokom. V indijanski vasi pa 
smo jim pripravili tudi izziv. Ko so opravili pet nalog, so lahko 
obiskali glavnega poglavarja Sedečega bika, ki jih je čakal v 
»tipiju« (šotoru) sredi vasi in jim dal indijansko ime ter podaril 
pero za srečo. Za še bolj pestro dogajanje je s svojim obiskom 
poskrbela indijanka Pocahontas in kasneje Pika Nogavička s 
predstavo Pika potuje po svetu. Seveda smo se v indijanski vasi 
tudi sladkali, tokrat s slastnimi palačinkami. 

Za prireditev so poskrbeli člani Društva TIA, ki so s svojo ener-
gijo in srčnostjo otrokom polepšali nedeljsko popoldne. Zah-
valjujemo se vsem prostovoljcem, ki so pomagali pri prireditvi, 
kmetom, ki so nam odstopili travnike, Društvu konjenikov iz 

Nakla, ki so pripeljali svoje konje ter občini za delno sofinan-
ciranje dogodka. To je eden izmed največjih dogodkov v naši 
vasi in želimo si, da bi bilo leteh v naši vasi še več. ・
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Hiška pri Krivi jelki dobila novo streho 
Renata Košir 
V začetku septembra se je 12 zaposlenih iz podjetja Goodyear 
skupaj s člani društva Pod krivo jelko v okviru Goodyearove 
akcije Boljša prihodnost odpravilo k postojanki Kriva jelka. Ena 
skupina je šla po daljši poti in očistila pot zaraslega vejevja, 
obnovila smerokaze in pobrala smeti. Ostali smo odšli k posto-
janki, kjer smo na hiški zamenjali skodle. Za spravilo drv, ki jih 
potrebujejo rokovnjači ob nočnem pohodu z baklami, pa smo 
naredili lično drvarnico in jo do vrha napolnili z drvmi.  

Prostovoljska akcija je potekala v okviru Goodyearovega pro-
grama družbene odgovornosti Goodyear Boljša prihodnost, v 
sklopu katerega se družba že od leta 2016 aktivno vključuje v 
lokalne skupnosti. Glavni cilj je, da zaposleni v sodelovanju z 
zunanjimi organizacijami pomagamo ustvariti boljši prostor za 
življenje in delo, osredotočamo pa se predvsem na področja 
okoljske trajnosti, varne mobilnosti oziroma spodbujanja otrok 
in starejših, da dosežejo svoj polni potencial. ・

Ekološki otoki
Renata Košir
V vsakem večjem naselju v naši občini imamo ekološke otoke, 
ki so sestavljeni iz zabojnika za papir, zabojnika za plastenke 
in pločevinke ter zabojnika steklo. Nekateri otoki imajo še do-
daten zabojnik za zbiranje električne in elektronske opreme. 
Ti otoki so namenjeni dodatnemu zbiranju odpadkov in nam, 
občanom, omogočajo lažje odlaganje stekla, papirja, plastične 
embalaže ter manjše električne in elektronske opreme (na-
mesto odvažanja v zbirni center). 

Zadnje čase  so ekološki otoki vse bolj neurejeni. Na njih so  
odloženi razni kosovni odpadki, ki ne sodijo na ekološki otok, 
ampak jih je potrebno odpeljati v zbirni center oziroma naro-
čiti odvoz izpred hiše.

Večkrat se ob pogledu na ekološke otoke v naši občini sprašu-
jem, kako razmišlja tisti, ki odpadek enostavno odloži zraven 
zabojnika. Razloga za takšno stanje sta lahko dva:  nevednost 
(kam in kako pravilno odlagati odpadke) in malomarnost (da 
nam je preprosto vseeno za okolje, v katerem živimo mi in 
naša skupnost). 

Ne bodimo nevedni, poučimo se o pravilnem odlaganju od-
padkov na ekoloških otokih, saj je na voljo dovolj informacij 
na vsakem koraku. Obenem pa bodimo obzirni do občanov, ki 
stanujejo v bližini ekoloških otokov, in do delavcev, ki pobirajo 
odpadke in čistijo ekološke otoke.  Zelo malo je potrebn, da bo 
naša občina lepša in sožitje v njej prijetnejše. 

Kaj sodi v zabojnike na ekoloških otokih?

Zabojnik za papir

• odlagamo: časopise, revije, prospekte, zložen karton, le
penko, pisemski in ovojni papir, pisma, kuverte, papir-
nate vrečke, papir, v katerem kupimo kruh, kartonsko 
embalažo (za čaje, riž, testenine, zobne paste, piškote, 
kosmiče, jajca …). 

• ne odlagamo: celofana, darilnega papirja, plastifi-
ciranega papirja, povoščenega papirja, tapet, tetrapaka, 
onesnaženega papirja.

Kartonsko embalažo zložite, strgajte. Revijam in prospektom 
odstranite folijo.

Zabojnik za stekleno embalažo

• odlagamo: steklenice in kozarce (od živil, pijače, zdravil 
...), ostalo stekleno embalažo brez vsebine in pokrovčkov.

• ne odlagamo: porcelana, kristala, ognjevarnega stekla, 
pleksi stekla, ogledal, okenskega stekla, steklene em-
balaže z vsebino.
Pred odlaganjem steklene embalaže odstranite pokrove. 
Kovinske in plastične pokrove odložite v zabojnik za plas-
tenke/pločevinke).

okolje in prostor
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Zabojnik za plastenke in pločevinke

• odlagamo: embalažo od mleka, sokov (tetrapak), plas-
tične vrečke, plastenke, jogurtove lončke, skutine lončke, 
pločevinke (od pijač, hrane …), aluminijasto folijo (alu 
folijo), ovojno folijo živil, kovinske pokrovčke / zamaške, 
plastične pokrovčke / zamaške.

• ne odlagamo: embalaže z vsebino, doz pod pritiskom, 
izolacijske plastike, plastičnih in gumenih cevi, gumijastih 
škornjev, igrač, cvetličnih lončkov, ovojne folije od silaže.
Plastično in kovinsko embalažo stisnite. Embalažo odlo-
žite brez vsebine. ・

Kako ravnati s prostoživečimi  
(potepuškimi) mačkami in psi?
Spodnji prispevek objavljamo na pobudo občanke Ane Česen. Ana, hvala za predlog in skrb.

Ko najdemo zapuščeno žival brez skrbnika, jo moramo najpoz
neje v roku 24 ur prijaviti najbližjemu zavetišču ali Veterinarski 
upravi Republike Slovenija (7. člen Pravilnika o zaščiti hišnih 
živali).

Živali ponudimo vodo in hrano ter jo poskusimo zadržati do 
prihoda osebe iz zavetišča. Nesocializirane (prostoživeče) mač-
ke, ki se ne pustijo prijeti, ne hranimo neposredno pred pred-
videnim časom prihoda predstavnikov zavetišča, saj jo bodo v 
živolovko zvabili s hrano. Če žival potrebuje nujno veterinarsko 
pomoč, jo (po tem, ko smo obvestili zavetišče) odpeljemo do 
najbližje veterinarske ambulante, če to lahko storimo (imamo 
zagotovljen prevoz in žival ni nevarna).

Zavetišče pokličemo čim prej. Razlogi so preprosti:
 – Žival je lahko bolna ali okužena s prenosljivimi bolezni 
(okuži lahko tako naše hišne živali, kot ljudi) in potrebu-
je zdravljenje.

 – Žival se lahko goni ali pa je že breja – potrebna je čim-
prejšnja sterilizacija.

 – Žival se je morda izgubila in jo skrbnik išče.
 – Po določenem času lahko pravno postanete skrbnik 
živali, čeprav tega niste hoteli – nositi boste morali vse 
stroške v zvezi z njo.

Zavetišče opravlja javno službo skrbi za zapuščene živali (27. 
člen Zakona o zaščiti živali), ki jo kot obvezno določa zakon. To 
pomeni, da je za najdeno zapuščeno žival v katerikoli slovenski 
občini vedno na voljo zavetišče, ki bo prevzelo skrb zanjo. Za 
Občino Naklo je pristojno Zavetišče Perun.

Zavetišče Perun
Naslov: Blejska Dobrava 160, 4270 Jesenice
Kontakti: 041 666 187 in 040 583 231, info@perun.si 

28. člen (ZZŽiv) določa naloge, ki jih opravlja imetnik zavetišča:
 – sprejemanje prijav o zapuščenih živalih;
 – zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči;
 – zagotavljanje ulova, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih 
živali v zavetišču;

 – skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali  
oddajo živali novim skrbnikom;

 – skrb za ažurno vodenje registra psov, ki ga enkrat letno 
posreduje lokalni skupnosti.

Imetnik zavetišča se šteje za skrbnika zapuščenih živali, dok-
ler so te v zavetišču, in pri opravljanju svojih nalog sodeluje s 
pristojno veterinarsko službo in organizacijami za zaščito živali. 
12. člen Pravilnika o pogojih za zavetišče za zapuščene živali 
določa, da imetnik zavetišča sprejme zapuščene prostožive-
če mačke, jim zagotovi veterinarsko oskrbo, sterilizacijo oz. 
kastracijo in jih po okrevanju, ustrezno označene vrne v okolje, 
kjer so bile najdene, če je okolje primerno za vrnitev in če ni 
interesenta za oskrbnika teh mačk.  

Kako prepoznamo že sterelizirane/kastrirane mačke?
Različne evropske organizacije, ki se ukvarjajo s problematiko 
prostoživečih mačk v mačjih kolonijah, zagovarjajo za zmanj-
šanje in nadzor mačje populacije metodo trapneuterrelease 
(ujamisteriliziraj/kastrirajizpusti) in se zelo zavzemajo za na 
daleč vidno oznako prostoživeče mačke, ki je že oskrbljena. 
Najpogostejša oznaka je odstranitev levega (dogovor) vršička 
uhlja. Odstrani se največ do 5 mm uhlja pri odraslih živalih, 
oziroma sorazmerno manj pri mladičih, hkrati ob sterilizaciji/
kastraciji, ko je žival v splošni anesteziji.  
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Sodelavnica v pričakovanju svežih idej
V Merkurjevi poslovni stavbi v Naklem so na voljo prenovlje-
ni poslovni prostori. Možne so različne vrste najema pisarn: 
poleg mesečnega po novem tudi dnevni najem ali najem de-
lovnega mesta v t.i. »coworking« prostoru. V osrednjem delu 
Merkurjeve poslovne stavbe v Naklem je družba MERKUR ne-
premičnine prenovila del poslovnih prostorov, ki so namenjeni 
uresničevanju mladih podjetniških idej. V kompleksu, ki so ga 
poimenovali Sodelavnica, bodo zasledovali tudi koncept t.i. 
coworkinga, sodobne oblike dela v skupnih delovnih prostorih. 

Starejšim modelom pisarn v prvi poslovni stavbi na Gorenj-
skem (zgrajena je bila v osemdesetih letih) so s pomočjo mla-
de oblikovalke in ilustratorke Polone Filiplič vdahnili svežino in 
barvitost, njihov skupni zaščitni znak pa je motiv igrivih trikot
nikov, ki se pojavlja na stenah in steklenih površinah vsakega 
prostora. Prenovili so več pisarn, velikosti od 17 do 40 kvadrat
nih metrov. Poleg najema celotne pisarne za lastne potrebe je 
možen tudi najem delovnega mesta (mize in omare za shra-
njevanje) v skupni pisarni. Uporabniki si bodo prostore delili 
stalno ali občasno, saj so, odvisno od njihovih potreb, vrste 
najema različne: mesečni, dnevni ali najem delovnega mesta. 
V ustvarjalnem delovnem okolju se bodo tako kresale sveže 
podjetniške ideje, ki bodo deležne tudi medsebojne pomoči 
mladih podjetnikov ob prebijanju na trg.

Uporabniki Sodelavnice bodo lahko koristili tudi druge, več-
je prostore Merkurjeve poslovne stavbe. Za prezentacije po-
tencialnim strankam so na voljo sejne sobe, možen je tudi 
najem konferenčne dvorane, ki sprejme kar do 160 oseb in 
poleg sodobne opreme nudi celo možnost prevajalskih kabin. 
Predprostor omogoča catering pogostitve. Na ta način bodo 

najemniki manjših pisarn Sodelavnice ali celo samo delovne-
ga mesta pri uresničevanju podjetniških idej lahko koristili ce-
lostno ponudbo storitev ter nagovarjali večje število gostov in 
delovali po principu velikih podjetij.

Konferenčna dvorana je vsekakor zanimiva tudi za zunanje 
uporabnike – različna podjetja in ustanove, denimo za izvedbo 
letnih konferenc, srečanja z dobavitelji in družabne dogodke. V 
kletnih prostorih je kuhinja z restavracijo, pred stavbo je veliko 
parkirišče z zadostnim številom parkirnih mest in epolnilni-
co. Spodbudno je tudi, da bo razvijajoča se poslovna cona v 
Naklem po novem povezana z javnim avtobusnim prometom. 
Lokacija je sicer od uvoza na avtocesto oddaljena zgolj dva 
kilometra. 

Uporabnike Sodelavnice nameravajo povezati tudi z drugimi 
najemniki v poslovni stavbi, skupaj jih je okoli trideset, ki jim 
bodo mladi podjetniki lahko ponudili njihove storitve. Celotna 
poslovna stavba ima skupno recepcijo, vhod v posamezne la-
mele in hodnike pa bo možen zgolj preko identifikacije z elek-
tronsko kartico. Objekt ima video nadzor in 24urno varovanje. 
Pisarne so opremljene, a so po željah najemnika možne tudi 
prilagoditve in medsebojno povezovanje pisarn. ・

Kdaj zavetišče ni dolžno sprejeti zapuščene živali:
 – Ko ne gre za hišno žival (npr. najdba konja ali srne). 

Hišne živali so psi, domače mačke, sobne ptice, mali 
glodavci, terarijske, akvarijske in druge živali, ki se  
vzrejajo ali redijo za družbo, varstvo ali pomoč človeku 
(5. člen ZZZiv).

 – Ko ni pristojno za občino, v kateri je najdena žival, saj 
je pristojno drugo zavetišče oz. z občino nima skle
njene pogodbe.

Viri:

 – Uvodni del povzet po pesmojprijatelj.si
 – Zakon o zaščiti živali /ZZŽiv/ (Ur.l. RS, št. 98/1999, 126/2003, 
61/2006ZDru1, 14/2007) 

 – Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur.l.RS, 
45/2000, 78/2004) ・ 

MERKUR nepremičnine, d.d.
Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo
https://www.merkurnepremicnine.si/
mail: info@merkurnepremicnine.si
Tel: 04/258 7000
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iz šolskih klopi

Sprejem prvošolcev OŠ Naklo
Ivan Meglič
Tudi v Občini Naklo je bil 2. september 2019 zelo pomemben 
dan za naše prvošolce. Letošnja generacija je namreč najšte-
vilčnejša do sedaj. Prvič je v šolske klopi sedlo kar 87 prvošolcev 

Gimnazijka BC Naklo po priznanje v  
Kanado
mag. Lenka Žigon
Letošnja zaključna prireditev (TSL) na temo trajnostnega raz
voja Life on Land je potekala v kanadski provinci Britanska Ko-
lumbija (BC). Organizacijsko zahtevno prireditev je v mesecu 
juliju izvedla angleška organizacija za trajnostni način življenja 
(The Trust for Sustainable Living – TSL), ki sodeluje z Univerzo 
Oxford. Druženje mladih in njihovih učiteljev (oziroma staršev) 
iz različnih delov sveta je potekalo v prijetnem okolju dveh 
večjih mest: Victorije in Vancouvra. V Victoriji je bila gostiteljica 
guvernerka BC Janet Austin, ki je prijazno odstopila večjo dvo-
rano v svojem domovanju. Gospa guvernerka (podaljšana roka 
angleške kraljice Elizabete) je bila med udeleženci vse dni in je 
na koncu mladim tudi podelila priznanja. Dijakinja 4M razreda 
Klara Žos je prejela priznanje za esej, hkrati pa je sodelovala v 

debatnem tekmovanju, ki se je odvijalo pred širšo publiko pos-
lušalcev in ocenjevalne komisije. Vsebine debatnega tekmo-
vanja (»pro in kontra«) so bile povezane z okoljem; želeno pa 
je bilo tudi kritično razmišljanje o vlogi mladih ter o njihovem 
vplivu na svetovna dogajanja.

Na prireditvi so bili predstavljeni tudi nagrajeni filmi, ki so jih 
posamezne šole poslale organizatorju (TSL). S ponosom smo 
prejeli priznanji in medaljo za kratek film o pomenu in varstvu 
gozdov. Film, ki je zasedel 3. mesto, sta pripravili dijakinji iz 2L 
razreda, Nika Kaplja in Eva Zibelnik. Priznanji in medaljo je v 
njunem imenu prevzela mag. Lenka Žigon. 

 50 v centralni osnovni šoli, 14 v Podbrezjah, 13 v Dupljah in 
10 v Waldorfski šoli. Zaželeli smo jim veliko veselja ob učenju, 
veliko dobrih novih prijateljev in obilo prijetnih dogodkov. ・
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iz šolskih klopi
Organizator (TSL) je na prireditev povabil tudi nekaj uglednih 
predavateljev, ki imajo v svetu vidno vlogo na področju pod-
nebnih in okoljskih aktivnosti. Dragocene besede glede okolja 
so prišle iz ust Davida Suzukija. Ta častitljivi gospod je med 
najbolj znanimi kanadskimi okoljevarstveniki. Tudi uvodni 
pozdrav kanadske voditeljice Zelene stranke Elizabeth May je 
vsem zbranim vlil veliko poguma v borbi za čistejše okolje. Še 
posebej zanimiva pa so bila srečanja s predstavniki prvobitnih 
prebivalcev Songhees Britanske Kolumbije (angl. First Nation). 
Njihove značilne simbole (toteme) je možno videti na vseh po-
membnejših mestih. Skupaj z govorci smo utrdili misli, da mo-
ramo dragocena znanja naših prednikov spoštovati in varovati.

Krajši povzetek iz dnevnika dijakinje Klare Žos:

Victoria je glavno mesto Britanske Kolumbije (BC). Velikost mes-
ta je primerljiva z velikostjo Ljubljane. Posebnost mesta je, da v 
njegovem središču skorajda ni opaziti visokih stavb in nebotič-
nikov, kot je to značilno za sosednji Vancouver. Mnoge zgodo-
vinske stavbe privabljajo številne turiste. Še posebej to velja za 
palačo Parlamenta BC, katerega notranjost sva si s profesorico 
tudi ogledali. Iz številnih slik na stenah in iz prelepih vitražev 
sem lahko razbrala pomen statusnega simbola kraljice Elizabe-
te. Pred palačo Parlamenta je velik in urejen park, na katerem 
so se tistega sobotnega popoldneva zbirali številni obiskovalci. 
Mnogi so s fotoaparati beležili vtise tudi ob večjem totemu, ki 
stoji pred parlamentom.

Sicer ima Kanada 10 provinc (Quebec, New Brunswick, Nova 
Scotia, Prince Edward Island, New Founland, Alberta itd.), ena 
od katerih je tudi Britanska Kolumbija (z vzdevkom »Beautiful 
British Columbia«). Leta 1871 se je namreč pridružila konfede-
raciji in tako je Kanada končno postala »dežela ljudi od morja 
do morja« (od Atlantskega do Tihega oceana). Britanska Kolum-
bija si resnično zasluži vzdevek »Beautiful«; eden od vzrokov so 
prelepe rastline in urejeni parki (angleškega stila), ki jim klima 
Tihega oceana zelo dobro služi. Družinske hiše so lepo urejene 
in na zunaj delujejo bolj skromno. Njihovo arhitekturo dopol-
njujejo leseni balkoni z rožami, katerih nasadi se nadaljujejo 
tudi na vrtovih. Na trenutke sem imela vtis, da se gibljem nek-
je v domačih slovenskih krajih, kjer smo prav tako ponosni na 
lepo in urejeno okolico. Izvedela sem tudi, da je zaradi milega 

podnebja dežela poznana kot Kanadski Havaji. Nenazadnje je 
mesto Victoria polno ljudi, ki so se v zrelih letih preselili v ta 
– toplejši – del Kanade. Prav tako sem opazila dosti mladih, ki 
študirajo na Univerzi Victoria. Nekako je sožitje med starejšo in 
mlajšo generacijo lepo vpeljano (načrtovano) v glavnem mestu 
Britanske Kolumbije.

Sem pa izvedela tudi za eno slabo stran tega milega kanadske-
ga podnebja. V določenih predelih mesta, še posebej v večer-
nem času, je bilo opaziti precej beračev in brezdomcev. Tudi ti 
se radi selijo na ta konec Kanade zaradi milega podnebja. To so 
nama razložili nekateri domačini, saj sva bili močno presenečeni 
nad tem kontrastom – na eni strani prelepa narava in urejene 
mestne četrti, na drugi pa zaznavanje večjega števila brezdom-
nih ljudi. Očitno je to eden večjih problemov skupaj z zelo libe-
ralnim odnosom do mamil, kar pa mora Kanada očitno še rešiti.

Drugače pa so moji vtisi s celotne poti in udeležbe na prireditvi 
TSL v Kanadi nepozabni. Nenazadnje mi bo v lepem spominu os-
talo druženje z vrstniki (Kanada, Južno Afriška Republika, Male-
zija, Iran, Filipini, Srbija, Velika Britanija, itd.), s katerimi bom oh-
ranila prijateljske stike in seveda skupne okoljevarstvene cilje. ・ 

Mladi raziskovalci Biotehniškega centra 
Naklo prejeli Krkino nagrado
 mag. Marjetka Kastelic Švab
Dijaka 4. letnika gimnazije Biotehniškega centra Naklo sta z 
raziskovalno nalogo o antibakterijskemu delovanju pripravkov 
na bakterijo Staphylococcus aureus sodelovala na razpisu Kr-
kinih nagrad za leto 2019 in za svoje raziskovalno delo tudi 
prejela Krkino nagrado. Ana Mestinšek Mubi in Žiga Česen sta 
natančneje preučevala antibakterijsko delovanje rastlinskih 
in čebeljih pripravkov na omenjeno bakterijo. Z raziskavo sta 
dokazala, da na Staphylococcus aureus, povzročitelja gnojnih 
okužb, najbolj učinkovito deluje propolis. 

Antibakterijsko šibkejše delovanje sta dokazala še pri hidrolatu 
ameriškega slamnika, hidrolatu ognjiča, vlažilni hmeljevi kre-
mi, suspenziji gozdnega medu in gelu aloe vere. Popolnoma 
neučinkoviti na zaviranje rasti te bakterije pa so bili hidrolat 
kamilice, konoplje, žajblja, trpotca in spiruline, filtrat avokada, 
suspenzije gorenjskega medu, mediteranskega medu, cvetlič-
nega medu, repičnega medu, medenega mixa, kostanjevega 
medu in hmelja. 
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Na Biotehniškem centru Naklo pri laboratorijskem, raziskoval-
nem delu z dijaki še posebno vlogo odigramo mentorji kot 
učitelji in motivatorji. Z aktivnim usmerjanjem in spodbujanjem 
lahko mladim pomagamo, da uresničujejo svoje raziskovalne 
ambicije. Z nagradami in priznanji pa se ta njihova nadarje-
nost in trud še dodatno prepozna in pohvali. Krkine nagrade 
so vsekakor ena izmed spodbud k uresničevanju novih idej 
dijakov, obenem pa družba Krka posebno pozornost nameni 
tudi mentorjem, ki dijakom omogočajo prve bogate izkušnje z 
raziskovalnim delom. 

Tako je letos Strokovni svet Krkinih nagrad med drugim podelil 
tudi posebno plaketo profesorici biotehnologije in mikrobio-
logije mag. Marjetki Kastelic Švab s Srednje šole Biotehniškega 
centra Naklo za dolgoletno prizadevno spodbujanje in uspeš-
no mentorstvo dijakom pri raziskovalnem delu. ・

iz šolskih klopi

Sprejem prvošolcev na naklanski  
Waldorfski šoli
Alenka Petrinjak
V Waldorfsko šolo Gorenjska v Naklem je 2. septembra vstopi-
lo 121 otrok. Posebej bo ta dan v spominu ostal prvošolcem in 
prvošolkam ter njihovim staršem. Sprejem je potekal v Domu 
Janeza Filipiča. S pesmijo so učenci višjih razredov medse spre-
jeli prvošolce, spodbudne besede pa sta jim namenila tudi žu-
pan Občine Naklo Ivan Meglič in vodja enote Branka Strmole 
Ukmar. Novi učenci so se razveselili podarjenih sončnic in se 
v spremstvu osmošolcev odpravili v Waldorfsko šolo na Glavni 
cesti 13 na prvo šolsko uro. Zaključili so jo prazničnemu dnevu 
primerno – s slastno torto. 

Naj začetno dobro razpoloženje in veselje do šole trajata vseh 
devet let! ・

100. obletnica prve waldorfske šole
Bojana Goltez Košir
Pisalo se je leto 1919. Začelo se je v dvorani tobačne tovarne 
Waldorf Astoria v Stuttgartu. Delavci so se drenjali po klopeh 
in stolih, nekateri so sedeli tudi na velikih vrečah tobaka ob 
zadnji steni dvorane. Šef podjetja Emil Molt je najavil Rudolfa 
Steinerja. Ljudje so se spraševali, kaj lahko gospod, ki je ro-
jen v Kraljevcu na madžarsko hrvaški meji in sedaj živi v Švici, 
razume o potrebah preprostih ljudi sredi povojne revščine in 
lakote. A je Rudolf Steiner hitro osvojil srca poslušalcev, ko je 
začel govoriti o nečem, do tedaj še nepoznanem, kar je naslav
ljalo potrebe časa: o dvanajstletni enotni šoli, ki bi obsegala 
osnovno in srednjo šolo ter bila odprta vsakomur, ne glede na 
njegovo družbeno pripadnost. Pridružili so se tudi otroci, ka-
terih starši so iskali humane vrednote in nove vzgojne metode. 

Jasno so izrazili željo, da bi radi imeli takšno šolo. To je bilo res-
nično rojstvo prve waldorfske šole in waldorfske pedagogike.

Danes, 100 let kasneje, je po svetu že preko 1.100 waldorfskih 
šol in skoraj 2.000 waldorfskih vrtcev v 80 državah sveta, nove 
šole in vrtci se odpirajo vsako leto. Članica te velike družine 
je tudi Waldorska šola Ljubljana, ki jo je leta 1992 ustanovi-
la skupina učiteljev in staršev, združenih v Društvo prijateljev 
waldorfske šole. V zadnjih letih zanimanje za waldorfsko peda-
gogiko v Sloveniji stalno narašča. Osnovna šola v Ljubljani vpi-
suje po dve paralelki, waldorfske šole pa delujejo tudi v Žalcu, 
Naklem, Ajdoviščini in Mariboru. Zanimanje se povečuje tudi 
za gimnazijski program.
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Waldorfsko osnovno in srednjo šolo obiskuje skupno 870 
učencev, kar 300 otrok pa obiskuje waldorfske vrtce po vsej 
Sloveniji. Waldorfsko šolo v Naklem v letošnjem šolskem letu 
obiskuje 121 učencev od 1. do 8. razreda.

Izhodišča waldorfske pedagogike:

• temelji na poznavanju in upoštevanju duhovnoduševne-
ga in telesnega razvoja otrok,

• otroke vzgajamo v sočutju do sočloveka, v spoštovanju 
do narave, 

• v učnem procesu je poudarek na kvaliteti in ne na 
kvantiteti, 

• učno snov približujemo na zanimiv način, ki zajema miš
ljenje otrok, njihovo ustvarjalnost in gibanje,

• pri pouku ne uporabljamo že napisanih učbenikov, otroci 
sami aktivno sodelujejo pri nastajanju lastnih učbenikov. 
S tem krepijo samozavest in samozaupanje.

V letošnjem letu so se praznovanja 100. obletnice delovanja 
waldorfskih šol zvrstile po vsem svetu. Vse prireditve so po-
tekale pod skupnim sloganom »Learn to change the world!« 
oziroma »Učimo (se) spreminjati svet!« 17. septembra 2019 je 
tako praznovala tudi Waldorfska šola Ljubljana v Cankarjevem 
domu v Ljubljani. Častni pokrovitelj dogodka je bil predsednik 
republike Slovenije Borut Pahor. Na odru Gallusove dvorane 
so je zvrstilo preko  600 nastopajočih učencev iz vseh enot ter 
dijakov in učencev waldorfske glasbene šole, ki so navdušili 
občinstvo s pevskimi in glasbenimi  točkami. Učenci 4. in 9. 
razreda iz Waldorfske šola Ljubljana so prikazali dve čudoviti 
evritmijski točki,  petošolci pa so postavili učilnico na odru. Na 
odru se je zbralo 25 predstavnikov vseh generacij, ki so obis
kovali Waldorfsko šolo Ljubljana, in predstavniki prvih gene-

racij iz ostalih enot. Na-
šemu vabilu za ogled 
prireditve se je odzvalo 
veliko častnih gostov, 
med njimi je bil tudi žu-
pan Občine Naklo Ivan 
Meglič, za kar se mu 
lepo zahvaljujemo.

Srednješolski zbor in komorna zasedba učiteljev waldorfske 
glasbene šole sta skupaj z gledalci v dvorani prireditev zaklju-
čila s pesmijo Sto je let. Ta pesem bo še dolgo odzvanjala v 
naših ušesih in nas spremljala, ko bomo kot učitelji stali vsak v 
svojem razredu, pred svojo tablo in svojimi učenci ter se trudili  
tudi naslednjih sto let vzgajati s svojim delovanjem, z bese-
dami, s svojim vedenjem in znanjem otroke in mlade v ljudi 
prihodnosti. ・

iz šolskih klopi

OŠ Anotna Janše Radovljica na obisku v 
občini Naklo
Katarina Umnik 
V torek, 1. oktobra 2019, smo s prvim razredom preživeli pri-
jeten dan na kmetiji. Jutro se nam je začelo zelo zanimivo. 
Na kmetiji Pr' Matijovc na Cegelnici sta nas gospod Anton in 
Matjaž pričakala s kočijo. Raziskovali smo okolico Naklega in 
se dobro uro vozili po sosednjih vaseh, kjer smo si ogledovali 
promet, delovne stroje in živali. Gospa Ani nas je presenetila s 
sladko malico. Sledil je ogled hleva, kjer smo hranili krave, in 
ogled hleva s svinjami. Svojo pot smo nadaljevali z obiskom 
kmetije Pr' Ažman na Okroglem. Ogledali smo si hlev, crkljali 
psičko Gajo, Tadej pa nas je razveselil z vožnjo s traktorjem. 
Gospa Dragi je vsem učencem spekla domač kruh, ocvirkovko 
in nas razveselila s paketi presenečenja. Polni novih vtisov smo 
se s polnimi želodčki odpravili na sprehod po gozdu, kjer smo 
opazovali jesenske barve, na našem cilju ob bajerju in reki Savi, 
pa smo uživali v igri ob vodi. Hvaležni za prijeten dan smo se 
vrnili v šolo na kosilo. ・
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Šestošolci na gozdarski delavnici v  
Dobravi 
Alenka Petrinjak
Šestošolci Waldorfske šole območne enote Gorenjska so v pe-
tek, 27. septembra 2019, raziskovali gozd Dobrava pri Naklem. 
Gozdarka Andreja Nève Repe iz Zavoda za gozdove Slovenije 
je učencem predstavila svoje raziskovalno delo in delo gozdar-
ja na terenu. Učenci so se razdelili v skupine, si izbrali eno dre-
vo, ga uvrstili in popisali njegove značilnosti. Pri tem so upora-
bili tudi gozdarsko orodje za merjenje debeline debla (klupa) 
in višinomer za merjenje višine. Opazovali so v kakšni združbi 
je izbrano drevo in kateri organizmi so na ali ob njem. Razmiš
ljali in opazovali so tudi, kaj vse nam gozd nudi: les, gozdne 
plodove, zadrževanje zemlje in vode, vezavo ogljikovega di-
oksida, oddih, rekreacijo, itd. Gospa Neve Repe je povzela, da 
so to ekosistemske storitve gozda. Delavnico smo zaključili s 
priboljški, pripravljenimi iz dobrin iz gozda: borovničevimi ko-
lački in želodovo kavo. ・

iz šolskih klopi

Prispevke in fotografije za prihod-
njo številko Glasa občine Naklo 
pošljite na elektronski naslov  
urednistvo@obcina-naklo.si, 
najkas neje do 7. decembra 2019.

Besedilo lahko obsega največ 1.500 
znakov brez presledkov.  
Oddano mora biti v Wordovi dato-
teki. Datoteko poimenujte enako 
kot želen naslov prispevka. Foto-
grafije in drugo spremno (slikovno) 
gradivo naj bo oddano kot samos
tojna datoteka čim višje kakovos
ti (format .jpg, .png). Priloženo 
gradivo poimenujte tako, kot želite 
da je podpisano v prispevku.
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Fristads d.o.o.   Glavna cesta 24, Naklo 4202

www.fristads.si   mobi: 040 522 066

Smo specializirano podjetje za prodajo zaščitnih

delovnih oblačil švedske blagovne znamke

FRISTADSKANSAS in nemške blagovne znamke

Kubler workwear. Razstavni prostor je v poslovni

stavbi Pošte Naklo (bivši prostori Občine Naklo).

IBRO KASUPOVIČ s.p.
PODBREZJE 4, 4202 NAKLO

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

IBRO KASUPOVIČ s.p.
PODBREZJE 4, 4202 NAKLO

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

- izkopi in odvozi materiala

- tlakovanje in urejanje dvorišč

- izdelava priključkov na

javno kanalizacijo

- izkopi in odvozi materiala

- tlakovanje in urejanje dvorišč

- izdelava priključkov na

javno kanalizacijo
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Kolesarski center Grašca
Hladnikova 11, 4294 Križe

04 595 60 10
info@grasca.si
www.grasca.si

Vse za turno smuko
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Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati z ostalimi odpadki. Zbiramo jih ločeno, saj le tako preprečimo njihov škodljiv vpliv 
na okolje. Z ločenim zbiranjem zagotovimo, da se bodo ti odpadki predelali oz. strokovno uničili. Med nevarne odpadke, ki 
jih lahko oddate, sodijo: odpadna zdravila, barve, laki, topila, škropiva, razne kemikalije, odpadno jedilno in motorno olje, 
masti, akumulatorji, baterije, tonerji, neonske cevi, GSM aparati … Oddate lahko tudi embalažo dezodorantov, osvežilcev 
prostora, lakov za lase, sprejev in barv, ki so pod pritiskom. Čeprav je embalaža prazna, je še vedno nevarna. Nevarne snovi 
lahko vsebujejo tudi nekatera čistila ali kozmetična sredstva in tudi ta sodijo med nevarne odpadke. 

Uporabnike vabimo k oddaji nevarnih odpadkov samo iz gospodinjstev. Komunala Kranj obvešča, da bo v mesecu 
oktobru potekala akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na območju Mestne občine Kranj ter Občin 
Naklo, Šenčur, Preddvor in Jezersko v času od 14. do 25. oktobra. Prijazno vabljeni, da v času akcije obiščete zbirna 
mesta in poskrbite, da nevarni odpadki ne bodo ogrožali okolja in ne nazadnje tudi zdravja. Preverite lokacije zbir-
nih mest in časovni razpored akcije na www.komunala-kranj.si ali v tiskanih medijih. Nevarno odložite na varno. 
Opozorilo: V akciji zbiranja nevarnih odpadkov se ne zbirajo odsluženi hladilniki, televizije, štedilniki, računalniki, 
jih pa lahko pripeljete v zbirne centre. Ravno tako se v akciji ne zbirajo gradbeni odpadki, ki vsebujejo azbest, saj 
jih sprejema pooblaščeni prevzemnik.

Področje Datum Ura Kraj zbiranja
Občina Naklo

torek, 22.10. 2019 od 13.00 do 18.00 v zbirnem centru Naklo

Nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko vse leto brezplačno oddate tudi v času odprtja zbirnega centra Tenetiše in Naklo.

Nevarno odložite na varno – akcija zbiranja  
nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

oglasi  040/202 384

Glavna cesta 20, 4202 NAKLO
info@veldrona.com

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

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

Kontakt: 041 863 440

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

Barve, laki, pisarniški material, računalniki in

oprema, fotokopiranje, kemična čistilnica,

popravilo čevljev, ponudba točenih vin in

SERVIS RAČUNALNIKOV IN OPREME

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