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uvodnik

O navdihu, okoljevarstvu in 
hvaležnosti
Eva Goričan, glavna urednica

Priznam, da svoje uvodnike običajno pišem v zadnjih urah pred 
oddajo glasila v tisk. Malo je to morda navada iz študijskih 
dni in kampanjskega učenja, ki sem se ga takrat mnogokrat 
posluževala, malo vpliva ima seveda današnje vsesplošno po-
manjkanje časa. Vendar, če pogledam, kako se lotevam zadev 
v službi sedaj, sem spremenila navade iz študentskih časov, 
saj zadeve pripravljam vnaprej; tudi za obrazložitev, da gre za 
pomanjkanje časa, menim, da gre večkrat bolj za izgovor ozi-
roma slabo organizacijo in prioritiziranje opravil. Zares pa pi-
sanju tik pred zdajci največkrat botruje pomanjkanje navdiha. 
Sprašujem se, kaj želim povedati oziroma - še bolj - kaj želim, 
da bralci preberete? Predvsem pa se vprašujem, ali so moje 
besede vredne vašega časa in kaj vam lahko dajo.

Ker sem na splošno pristaš filozofije, da se je bolje prepustiti 
toku, kot pa kaj v tem življenju (iz)siliti oziroma, lepše rečeno, 
da najlepše stvari pridejo v naše življenje nekako »naravno«, se 
na to opiram tudi pri iskanju teme za uvodnik. Tokrat je seveda 
v ospredju slovenski kulturni praznik in prispevki v povezavi z 
njim, v prvem letošnjem Glasu občine Naklo pa boste lahko 
zasledili tudi nekaj več prispevkov na temo okoljevarstva. Ver-
jamem, da nobena beseda ni odveč, ko govorimo o varovanju 
okolja, opozarjanju na slabe in poudarjanju dobrih okoljskih 
praks ter osvetljevanju problematike, ki obsega marsikaj - od 
številnih industrij na globalni ravni, (nad)nacionalnih sistemov 
in stališč o ravnanju z okoljem do vsakdanjega življenja in de-
lovanja vsakogar od nas. Zato smo tokrat z veseljem vključili 
prispevek Ekologov brez meja, vedno pa radi preberemo tudi 
o enostavnih primerih dobrih navad s strani predstavnice ob-
činske Komisije za okolje. 

Veseli me, da v glasilo vedno znova lahko vključimo tudi član-
ke o trajnostnih projektih, ki se izvajajo v naši občini, vse od 
vključevanja v mreže in projekte trajnostne mobilnosti, do 
medgeneracijskih povezovanj in omogočanja raznovrstnih 
dejavnosti in storitev, nenazadnje do pestrega programa dru-
ženj in zabave v naši lokalni skupnosti (kot kaže bo izboljša-
nje epidemiološ ke situacije v državi spet oživilo tudi slednje). 
Na ta način večamo pomen lokalnemu, dejstvo, da imamo vse 
potrebno na dosegu roke, pa nedvomno izboljšuje kakovost 
naših življenj. Mislim, da se premalokrat zavedamo, kje živi-
mo in kako srečni smo zares lahko. Zagotovo tudi situacija v 
Ukrajini postavi zadeve malce bolj v perspektivo. Zato bodimo 
hvaležni. 

Hvaležni predvsem vsem akterjem, ki v naših krajih soustvar-
jajo blaginjo in dobro življenje ter pomislimo, kakšen je lahko 
naš prispevek. Lahko prispevamo z dobrimi okoljskimi praksa-
mi, kot smo že omenili, lahko prispevamo v okiru katerega iz-
med mnogih, izredno dejavnih društev, veliko pa pomeni že, 
če sosedom in sokrajanom namenimo nasmeh in lepo besedo, 
ko jih srečamo. Predvsem pa je pommebno, da smo aktivni 
in soodgovorni pri ohranjanju prave smeri in zagotavljanju 
nadaljnega razvoja naše občine. Priložnost za to bomo imeli 
v drugi polovici letošnjega leta. Do takrat pa o vseh lepih in 
uporabnih novicah berite v Glasu občine Naklo.
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Oddaja prispevkov
Prispevke in fotografije za prihodnjo števil-
ko Glasa občine Naklo pošljite na elektron-
ski naslov urednistvo@obcina-naklo.si, 
najkas neje do 22. aprila 2022. 
Besedilo lahko obsega največ 1.500 zna-
kov brez presledkov. Oddano mora biti 
v Wordovi datoteki. Fotografije in drugo 
spremno (slikovno) gradivo naj bo od-
dano kot samostojna datoteka čim višje 
kakovos ti (format .jpg, .png).

Spoštovane  
občanke, spoštovani 
občani Občine Naklo!
Spoštovane, spoštovani!

Po dveh letih, ko se nam je vsem življenje do-
dobra spremenilo, upam, da počasi vstopa-
mo v normalno življenje, kakršno smo poznali 
pred korono. Kljub vsemu gre življenje svojo 
pot, svet se vrti in mi z njim. Vstopamo tudi v 
zadnje leto mandata aktualne občinske struk-
ture v čas, ko bo potrebno narediti inventuro 
opravljenega dela, končno oceno opravlje-
nega dela pa boste, spoštovane občanke in 
občani, podali tretjo nedeljo novembra. Do 
takrat pa bodo dela in dogodki potekali čim 
bolj po pričakovanjih. 

Ugodno vreme v prvih dveh mesecih ja na 
plano priklicalo izvajalce gradbenih del, ki so 
se lotili nadaljevanj že lani zastavljenih aktiv-
nosti in pa številnih novih projektov. Začela 
so se nadaljevalna dela na fekalni kanaliza-
ciji in obnovi infrastrukture na Okroglem, 
čakamo še na ureditev asfaltne prevleke, na 
to čaka tudi že jeseni zaključena gradnja na 
odseku ceste Duplje–Trnovc–Podbrezje. Prav 
tako so se že začela dela za ureditev kanali-
zacije in vodovoda v Žejah. Obnova ogreva-
nja v podbreškem kulturnem domu, kjer nam 
je inšpektor z odločbo prepovedal uporabo 
obstoječih naprav, je končana. Prav tako se v 
Podbrezjah zaključuje priključevanje poslovil-
ne vežice na lani urejeno kanalizacijo in vo-
dovod. Na kanalizacijo in zemeljski plin je že 
na novo priključen podbreški kulturni dom. 

Začela se je gradnja novega, pomembnega 
vodohrana s prostornino 300 m³ v Zadragi. 
Novo urejeni vodovodi in vodohran bodo za-
gotavljali veliko bolj stabilno oskrbo s pitno 
vodo za vso občino. Omogočali bodo napa-
janje iz domačih virov iz črpališč v Dupljah in 
Podbrezjah, kot tudi iz številnih, obsežnih in 
kakovostnih virov iz sosednje Občine Tržič. 
Zagotovljena bo boljša požarna varnost, saj 
bo v vodovodnih sistemih vedno dovolj vode 
za gašenje. Na delu, kjer se vgrajujejo novi 
vodovodi, bomo skupaj s sosednjo občino 
zgradili del kolesarske poti G6, in sicer od Za-
drage do Žiganje vasi. Tik pred začetkom del 
je tudi odsek kolesarske poti G6 od Strahinja 
do Spodnjih Dupelj. 

Pravkar je v teku razpis za oddajo del za iz-
gradnjo kanalizacije in obnove cest ter in-
frastrukture na območju Podtabora. Gre za 
največji projekt letošnjega leta, ki je po pro-
jektantski oceni vreden 1,4 milijon evrov. V 
januarju je bila zaključena recenzija projekta 
obnove oziroma rekonstrukcije regionalne 
ceste skozi Naklo, in sicer na odseku od križiš-
ča na Polici do križišča pri hotelu Marinšek. V 
fazi recenzije projekta je investitor DRSI ugo-
tovil, da je poleg same ceste potrebno urediti 
tudi vzporedno cesto, ki bo poleg traktorjem 
in lokalnemu prometu namenjena še kole-
sarjem in pešcem, saj se na celem odseku 
pokriva z daljinsko kolesarsko povezavo D2 

na trasi Ljubljana–Trbiž. Za omenjeni odsek 
potekajo odkupi zemljišč, izbira inženirja za 
vodenje del ter priprava razpisa za izbor iz-
vajalca. Zaradi navedenih stvari se obljubljeni 
rok začetka del – marec, nekoliko odmika. 

V sredini februarja smo imeli nov usklajevalni 
sestanek na temo umeščanja tovorne želez-
niške postaje. Načrtovalce, Ministrstvo za in-
frastrukturo in Direkcijo RS za infrastrukturo 
smo prepričali, da v Občini Naklo ni primerne 
lokacije za umestitev tovorne železniške po-
staje. Naši trdni  argumenti in enotno stališče 
občinskega sveta so pristojne prepričali, da so 
predlog umaknili. Ostaja pa možnost umes-
titve železniške potniške postaje vzporedno 
s stavbo kmetijske zadruge. S takšno rešitvijo 
smo se strinjali. Po obljubi pristojnih bodo za-
čeli s pripravo državnega prostorskega načrta 
(DPN), v katerem bodo specificirali podrobno-
sti. O vsem boste pravočasno obveščeni. 

Prve dni februarja smo v Domu Janeza Filipiča 
pripravili sestanek stanovalcev ob Pokopališ-
ki ulici. Predstavili smo jim predlog ureditve 
njihove ulice. Veseli smo bili velike udeležbe 
in pozitivnih odzivov, tako, da bomo tudi to 
ulico letos lahko temeljito obnovili. Precej se 
nam zatika pri gradnji infrastrukture v pos-
lovni coni. V zadnjem tednu smo opravili kar 
nekaj dobrih sestankov, tako, da tudi tam vi-
dimo luč na koncu tunela in veliko možnosti 
za začetek novih investicij na tem območju. 
Na občino so se obrnili predstavniki vaške-
ga odbora iz Cegelnice z zahtevo po uredit-
vi protihrupne zaščite avtoceste in ureditvi 
struge potoka Dupeljščica. Za potok smo se 
dogovorili z Direkcijo RS za vode, da izvede-
jo vzdrževalna dela v strugi, na DARS pa smo 
naslovili zahtevo oziroma pobudo za zame-
njavo dotrajane protihrupne ograje. Na od-
govor, kljub urgenci, še čakamo. 

Poleg gradbenih zadev se ukvarjamo s pro-
blemi odvoza smeti v Gobovcah in Spodnjih 
Dupljah, s težavami izvajalcev pomoči na 
domu in razvoza kosil zaradi kadrovskih te-
žav. V kolikor bi kdo želel priskočiti na pomoč 
in ga seveda takšno delo zanima, ga bodo v 
Domu Petra Uzarja v Tržiču z veseljem spreje-
li. Slišal sem govorice, da naj bi Občina Naklo 
podelila koncesijo enemu od dimnikarskih 
podjetij. To seveda ni res! Dimnikarske storit-
ve občani lahko skladno s 5. členom Zakona 
o dimnikarskih storitvah (ZDimS) prosto izbi-
ramo, tako, da gre v primeru trditve katerega 
koli dimnikarja, da ima podpisano občinsko 
koncesijo, za zavajanje.

Kot sem že omenil v uvodu, upam in si že-
lim, da se vračamo v normalno stanje. Prav 
zato skupaj z Osnovno šolo Naklo za 24. ma-
rec pripravljamo slovesnost ob materinskem 
dnevu v živo. Upam, da nam uspe. Spoštovani 
starši, ki ste se lani razveselili novih rojstev, 
najlepše se vam zahvaljujem za tople spreje-
me teh malih bitij v vaše domove in vam iz 
srca čestitam.  Spoštovane žene in matere, ob 
vaših praznikih vam želim vse dobro in pri-
jetno praznovanje, vsem nam občankam in 
občanom pa OSTANIMO ZDRAVI!

Ivan Meglič, Vaš župan
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obvestila

RAZPIS ZA VPIS V VRTEC
Na podlagi 3. odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010,  

62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 55/17) objavljamo 

VPIS OTROK V VRTEC
za šolsko leto 2022/2023

Starše predšolskih otrok obveščamo, da s 1. septembrom 2022 razpisujemo dnevni program za otroke v starosti  
od dopolnjenih 11 mesecev do vstopa v šolo, in sicer  v dveh organizacijskih enotah:

• v Vrtcu Mlinček v Naklem,
• v Vrtcu Jelka v Dupljah.

Vpis novincev bo potekal od 1. do 8. marca 2022.
Vlogo za vpis lahko dobite: 
• na spletni strani šole/vrtca in 
• v enotah vrtca ter v tajništvu šole.

Izpolnjeno vlogo oddajte v času rednega razpisnega roka (1.-8. 3. 2022):
• po (priporočeni) pošti na naslov OŠ Naklo, Glavna cesta 47, 4202 Naklo ali 
• osebno v svetovalni službi v Vrtcu Mlinček, Krakovo 73 (po predhodni najavi na telefon 04 277 01 06 ali na e-naslov:  

gabrijela.masten@os-naklo.si). 

Vlogo oddajo:
• starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec,
• starši otroka, ki je na čakalnem seznamu za šolsko leto 2021/2022,
• starši, ki so vlogo oddali po 5. 3. 2021 in otrok ni sprejet v vrtec.
O sprejemu otroka v vrtec boste pisno obveščeni.

Milan Bohinec, l.r.
ravnatelj OŠ NAKLO, OE VRTEC

Vpis otroka v vrtec – kdaj, kje in kako?
Gabrijela Masten, pomočnica ravnatelja (vrtec Mlinček)

Kdaj poteka vpis v vrtec?
Javni vpis novincev za naslednje šolsko leto (za sprejem  
1. septembra 2022) poteka od 1. do 8. 3. 2022. V tem času je 
potrebno oddati vlogo za vpis. Otroke, ki se kasneje (po kon-
cu razpisa) vpisujejo v vrtec, se uvrsti na čakalni seznam po 
kronološkem vrstnem redu vpisa. V primeru prostega mesta 
sprejmemo tudi naknadno vpisane otroke.

A lahko otroka vpišemo v vrtec, če še ni star 11 
mesecev?
Otroka se lahko vpiše v vrtec tudi prej. Po kriterijih sprejema v 

vrtec bo njegova vloga uvrščena na čakalni seznam, dokler ot-
rok ne izpolni pogoja za vpis v javni vrtec. Praktično je najbolje 
otroka vpisati v vrtec takoj, ko je to možno, ne glede na starost. 

Kako poteka sprejemni postopek?
V primeru, da bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, 
odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok (v skladu s Pra-
vilnikom o sprejemu otrok v vrtec). V vrtec se lahko sprejemajo 
otroci, ko dopolnijo starost najmanj 11 mesecev, če starši ne 
uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne 
odsotnosti z dela.
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Katere dokumente je potrebno oddati pred  
vstopom oziroma sprejemom otroka v vrtec?
Starše otrok, ki so sprejeti v vrtec, obvestimo in jih pozovemo k 
podpisu pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznos-
ti staršev in vrtca. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s 
prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.

Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pe-
diatra o zdravstvenem stanju otroka. Na zakonski podlagi se 
vključitev necepljenega otroka v javni vrtec zavrne, če iz potr-
dila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da otrok ni 
bil cepljen po rednem programu in za to ne obstajajo medi-
cinski razlogi, ki so ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja.

Starši lahko uveljavljajo pravico do znižanega plačila vrtca na 
obrazcu vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, in sicer 
je potrebno vlogo vložiti v mesecu pred mesecem vstopa ot-
roka v vrtec. Starši otrok, ki bodo s septembrom prvič vstopili 

v vrtec, oddajo vlogo avgusta. Z odločbo, s katero center za 
socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o op-
rostitvi plačila vrtca za drugega in vsakega naslednjega otroka. 
Če pa se drugi ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji 
odločbe, odloči o tem s posebno odločbo.

Vse potrebne dokumente oziroma prijavne obrazce dobite na 
naši spletni strani https://www.os-naklo.si/.

Si lahko ogledamo vrtec?
Zaradi trenutnih razmer tudi letos ob vpisu v vrtec ne bomo 
imeli dneva odprtih vrat. Smo pa pripravili virtualni ogled 
vrtcev Mlinček v Naklem in Jelka v Dupljah. Vabimo vas, da 
si v videoposnetku na naši spletni strani vrtca ogledate naše 
prostore ter začutite utrip življenja v vrtcu.

Prijazno vabljeni! ・

Javni razpisi občine naklo
AKTUALNI RAZPISI
• Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spod-

bujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Naklo v 
letu 2022 (objavljen na spletni strani Občine Naklo)

NAJAVA RAZPISOV
Obveščamo vas, da bodo v mesecu marcu na spletni strani 
Občine Naklo objavljeni naslednji javni razpisi za leto 2022:

• javni razpis KULTURA,
• javni razpis ŠPORT

Spremljajte nas na spletni strani Občine Naklo  
(www.naklo.si)! ・

Tabla za osmrtnice
Obveščamo vas, da se 
na Gasilskem domu 
Naklo nahaja tabla, 
kamor lahko obesite 
osmrtnice.

Osmrtnice obešate 
sami (naj se ne pre-
krivajo), prav tako 
sami poskrbite za od-
stranitev osmrtnice. 
Na tabli je prostor za  
dve osmrt nici. ・

Fizioterapija v Zdravstveni postaji Naklo
V Zdravstveni postaji Naklo na Stari cesti je v četrtek, 13. Januarja, začela delovati nova mreža za fizioterapijo. Fizioterapijo bo 
izvajal Zdravstveni dom Kranj.

Naročite se lahko v ponedeljek, torek, sredo in četrtek med 12.30 in 13.30 uro
prek telefonske številke (04) 208 20 11
ORDINACIJSKI ČAS

dan dopoldne popoldne
ponedeljek 6.30 – 14.00 /
torek / 11.30 – 19.00
sreda 6.30 – 14.00 /
četrtek / 11.30 – 19.00
petek 6.30 – 14.00 /
odmor 8.30 – 9.00 16.00 – 16.30

Čakalne dobe so odvisne od vrste napotitve (zelo hitro, hitro,  
redno). ・
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Prva gradbena dela
Občinska uprava Občine Naklo

Mila zima nam je omogočila zgodnji začetek gradbenih del. 
Delavci Gorenjske gradbene družbe so začeli z gradnjo pove-
zovalnega kanala na Okroglem. Ker gre del kanala tudi preko 
kmetijskih zemljišč, hitimo, da bo gradnja zaključena pred za-
četkom vegetacije. Nekaj časa bo zato južna dostopna cesta 
na Okroglo zaprta za ves promet. Vse, ki želite na Okroglo, 
prosimo za razumevanje in vas prosimo, da uporabljate zgornji 
dostop. ・

Obenem so delavci Gorenjske gradbene družbe začeli z izvaja-
njem del še na dveh drugih projektih, in sicer za Oskrbo s pitno 
vodo na območju zgornje Save – 4. sklop (sklop 3 – Naklo) 
in na izgradnji fekalne kanalizacije v Žejah. Pri prvem gre za 
izgradnjo povezovalnega vodovoda na odseku od zadraškega 
mostu do naselja Zadraga (skozi Žiganjo vas), ki bo ob potrebi 
omogočala napajanje iz vodnih virov sosednje Občine Tržič, 
izgradnjo novega vodohrana s prostornino 300 m3 ter pove-
zovalnih vodovodov. Projekt oziroma naložba je sofinancirana 
s strani Republike Slovenije in iz kohezijskih skladov Evropske 
unije. Trenutno se ureja in čisti zemljišče, kjer bo po zaključku 
del urejena tudi kolesarska steza ter urejanje dostopne poti do 
vodohrana. Drugi večji projekt pa je izgradnja fekalne kanali-
zacije in obnova vodovoda v naselju Žeje. Tudi na tem grad-
bišču delujejo delavci Gorenjske gradbene družbe.

A mama me objame in tiho govori:
Srce imam veliko, naj to te ne skrbi,
saj mamina ljubezen se ne razpolovi,
nikoli ne pomanjša, razredči in deli.

Ljubezen v mami raste in še naprej živi
in z vsakim novim detetom se stokrat pomnoži.

(Ksenija Šoster Olmer)

ISKRENE ČESTITKE OB 8. MARCU - DNEVU ŽENA 
IN OB MATERINSKEM DNEVU!

Vaš občinski odbor DESUS  NakloVaš občinski odbor DESUS  Naklo

Vsem mamam in ženam ob 8. marcu in 
materinskem dnevu želimo vse najboljše 

ter prijetno praznovanje. 
 

 

 

 

 

 

                   Občinski odbor Naklo 
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Medobčinski inšpektorat in redarstvo -  
nov organ skupne občinske uprave
Z začetkom novega leta se obetajo spremembe na področ-
ju inšpektorata in redarstva. Občine Radovljica, Škofja Loka, 
Medvode in Naklo so ustanovile nov organ skupne občinske 
uprave.

Na podlagi skupnega interesa županov Občine Radovljica, Ob-
čine Škofja Loka, Občine Medvode in Občine Naklo so občinski 
sveti vseh štirih občin s sprejemom Odloka o ustanovitvi orga-
na skupne občinske uprave ustanovili Medobčinski inšpekto-
rat in redarstvo (MIR) občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode 
in Naklo kot organ skupne občinske uprave oziroma razširili 
območje delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
občin Radovljica in Naklo s pristopom dveh novih občin. MIR 
bo z delovanjem začel 1. januarja 2022.

Občine ustanoviteljice se v tej obliki združujejo za izvajanje na-
log inšpektorata in redarstva z možnostjo kasnejšega dodaja-
nja novih skupnih nalog. Pri izvajanju upravnih nalog nastopa 
organ skupne občinske uprave kot organ tiste občine, v katere 
krajevno pristojnost zadeva spada. Občine tako s sodelova-
njem združujejo in optimizirajo kadrovske, finančne in orga-
nizacijske vire. Skupne občinske uprave spodbuja tudi zako-
nodaja, saj Republika Slovenija dodatno sofinancira izvajanje 
nalog, ki jih občine organizirajo v tej obliki.

Občine Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo imajo sku-
paj 63.580 prebivalcev, 370,50 km2 površine in 817,05 kilomet-
rov lokalnih cest. Občini Radovljica in Naklo sta imeli že od leta 
2017 občinski inšpektorat in redarstvo organizirano kot skup-
no občinsko upravo s sedežem v Radovljici. Občini Medvode 
in Škofja Loka pa sta imeli izvajanje nalog doslej organizirano 
v okviru svojih občinskih uprav.

Sedež MIR občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo bo 
v občini Radovljica (Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica).

Ob začetku delovanja medobčinskega inšpektorata in redarst-
va poudarjamo, da namen delovanja občinskih inšpektorjev in 
redarjev ni izdajanje glob in kazni, ampak preventivno delova-
nje in pomoč občanom. Lokalni predpisi določajo pravila skup-
nosti občanov in omogočajo kvalitetno sobivanje v naši občini.

Verjamemo, da se bomo, z vestnim upoštevanjem cestno pro-
metnih predpisov in drugih pravil, izognili neprijetnim sporo-
čilom redarjev in inšpektorjev. ・

Obisk evropskega poslanca Bogoviča
Občinska uprava Občine Naklo

V petek, 21. januarja, 
je našo občino obis-
kal evropski posla-
nec Franc Bogovič. 
V zanimivem pogo-
voru smo se dotak-
nili vseh aktualnih 
zadev. Predstavil 
nam je svoje delo 
v evropskem par-
lamentu in seveda 
aktualne politične 
razmere. ・
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Zahvala za donacije
Naklanski gasilci smo zaradi epidemije koronavirusa in z njo sprejetimi ukrepi prilagodili način raznašanja gasilskih koledarjev 
in pobiranja prostovoljnih prispevkov. Le-te nismo pobirali osebno, vendar smo koledarje raznosili po domovih (brez stikov), 
občani pa so prispevke lahko donirali preko bančnih nakazil. Veseli smo, da je bil odziv na nov način zbiranja prispevkov zelo 
dober. Vsakomur se za namenjena sredstva iskreno zahvaljujemo. Člani PGD Naklo obljubljamo, da bomo izkupiček porabili 
premišljeno in v dobro razvoja gasilskega društva.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Za PGD Naklo: Zdravko Cankar, poveljnik ・

Pokal Občine Naklo v  
veleslalomu
Vabljeni k prijavam na tekmovanje v veleslalomu za pokal 
Občine Naklo, ki ga organizira Športno društvo Naklo.
Dogodek bo izveden na Krvavcu, predvidoma v mesecu 
marcu - sledite spletni strani Občine Naklo in letakom na 
občinskih tablah.
Prijave zbira ŠD Naklo prek e-maila: 
sportnodrustvonaklo@gmail.com ・

Aktivnosti v Medgeneracijskem centru Naklo
Občinska uprava Občine Naklo

S februarjem je v omejenem obsegu z delovanjem pričel med-
generacijski center, ki se nahaja v kletnih prostorih občinske 
stavbe. Udeležili ste se lahko vadb za zdravo hrbtenico, umo-
vadbe, ustvarjalne delavnice in predavanja o demenci. Zadnji 
teden februarja je bila izvedena tudi delavnica tehnične prve 
pomoči.

Šola zdravja
Pridružite se jutranji telovadbi in s 1000 gibi v 30 minutah 
razgibajte telo in duha. 

Telovadba poteka vsak ponedeljek, sredo in petek ob  
8. uri pred stavbo Društva upokojencev Naklo. ・

datum dan ura AKTIVNOST
2. 3. 2022 SREDA 11.00 – 12.30 VADBA ZA ZDRAVO 

HRBTENICO
9. 3. 2022 SREDA 11.00 – 12.30 VADBA ZA ZDRAVO 

HRBTENICO
9. 3. 2022 SREDA 17.00 – 19.00 BUHTLI – kulinarična 

delavnica
11. 3. 
2022

PETEK 9.00 – 10.00 UMOVADBA

14. 3. 
2022

PONEDELJEK 17.00 – 18.00 KAJ JE PALIATIVNA OSKR-
BA IN KOMU JE NAME-
NJENA? - predavanje 

16. 3. 
2022

SREDA 11.00 – 12.30 VADBA ZA ZDRAVO 
HRBTENICO

23. 3. 
2022

SREDA 11.00 – 12.30 VADBA ZA ZDRAVO 
HRBTENICO

24. 3. 
2022

ČETRTEK 17.00 – 18.30 VELIKONOČNI POM POM 
ZAJČEK – ustvarjalna 
delavnica

30. 3. 
2022

SREDA 11.00 – 12.30 VADBA ZA ZDRAVO 
HRBTENICO

Koledar aktivnosti za marec:

Zaradi omejitve števila udeležencev so prijave obvezne. 
Prijavite se lahko na telefonski številki 04 280 48 25 ali po 
elektronski pošti: mck-prijava@luniverza.si. 

Vse aktivnosti v organizaciji Ljudske univerze Kranj so 
brezplačne. ・
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Voščiti ti ne znam,
ti šopek podam,
naj šopek pove, 
kar čuti srce.

Občina Naklo
vabi na prireditev ob

materinskem dnevu, 
ki bo v četrtek, 

24. marca 2022, ob 17. uri 
  v telovadnici OŠ Naklo.

Nastopajo učenci 
OŠ Naklo, PŠ Duplje, PŠ Podbrezje

ter otroci iz vrtca Mlinček in vrtca Jelka. 



10 Glas občine Naklo  marec 2022

kultura

Praznovanje kulturnega praznika Folklorne 
skupine DU Naklo 
Veronika Abruč, Folklorna skupina DU Naklo, foto: FS

Člani folklorne skupine DU Naklo smo se na slovenski kultur-
ni praznik 8. februarja odločili, da obeležimo praznik na  star 
način, tako kot pred leti, preden nas je zajela pandemija. Pet 
parov skupine se je pražnje »ogvantalo« v nove ljudske noše in 
se odpravilo na ogled praznično obarvanega Kranja.

Že ob prihodu v mesto je bilo čutiti prešerno vzdušje. Iz zvočni-
kov po starem mestnem jedru je odmevala Prešernova poezija. 
Spremljala je veliko množico ljudi iz vseh koncev Slovenije. Na 
sprehodu skozi mestno jedro smo bili prava atrakcija. Naše ob-
leke je v svoj objektiv ujel marsikateri obiskovalec prazničnega 
Kranja. Z naključnimi sprehajalci in njihovimi najmlajšimi, ki so 
prvič videli drugačna oblačila, smo se z veseljem fotografirali.  
Prejeli smo veliko pohval, saj smo ljudi s svojimi folklornimi 
kostumi ponesli več kot sto let nazaj v preteklost, v Prešernove 
čase. 

Veseli smo bili tudi srečanja z dr. Francetom Prešernom in 
njegovo Julijo. Prijetno je bilo poklepetati z njima in nista se 
odrekla niti poziranju za skupno fotografijo. Pot smo nadalje-
vali do mestnega vodnjaka. Tam smo si na ZDK Kranj ogledali 
razstavo Slovenska ljudska noša. Pripravila jo je Mija Aleš, ki nas 
je tudi prijazno sprejela in nudila razlago. Ko smo se odpravili 
naprej proti Prešernovemu spomeniku, smo naleteli na godce 
skupine Suha špaga. Ob zvokih njihovih ljudskih inštrumentov 
so nas zasrbele pete in smo se veselo zavrteli. Obkrožila nas 
je skupina obiskovalcev, ki je s svojim petjem, ploskanjem in 

nasmejanimi obrazi naredila prav posebno vzdušje. Ob koncu 
smo poželi velik aplavz in sijali od sreče.

Ob lepem, toplem, sončnem dnevu in še posebno ob nepo-
zabnem prazničnem utripu mesta Kranja smo se imeli čudovito 
in srčno upamo, da tak dan čimprej ponovimo. ・

Tudi grb Občine Naklo za Guinnessov rekord
Zlata Kleindinst Oblak

Projekt Slovenija kvačka grbe slovenskih občin se je začel že 
poleti 2020. Idejni in organizacijski vodja projekta je Jadranka 
Smiljić, ki je že Guinnessova rekorderka v dolžini kvačkanja. Na 
Facebook profilu Kvačkanje-vzorci je gospa Jadranka povabila 
kvačkarice, da se pridružimo temu projektu. V kratkem času se 
je zbralo 211 kvačkaric in en kvačkar.  

Ker je bil grb moje občine že oddan, sem si izbrala grb vaše 
občine – Občine Naklo in ni mi žal. V 130 urah in porabljenih 
960 gramih volne je nastal prekrasen 145 krat 115 centimet rov 
velik grb Občine Naklo. Grb je narejen v C2C tehniki. Izdelek se 
začne kvačkati v enem vogalu in se kvačka diagonalno do dru-
gega vogala, seveda je za vsak grb potrebno izdelati grafičen 
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načrt in pismena navodila. Poleg kvačkanja grba sem bila tudi 
koordinatorka za Gorenjsko regijo.  Kvačkarice smo se zbirale 
na ZOOM-u in si delile nasvete in izkušnje, reševale kvačkarske 
dileme. 

Vizija Jadranke Smiljić je bila kvačkanje postaviti na zemljevid 
ročnih del. Hoteli smo dokazati, da je kvačkanje lahko ustvar-
jalno, da se s kvačko da ustvariti oblačila, igrače, cvetje, pa tudi 
slike in ne nazadnje tudi grbe slovenskih občin. 

Projekt je bil prijavljen tudi za Guinnessov rekord za največjo 
zbirko izdelkov v C2C tehniki, vendar smo dobile odgovor, 
da so grbi premalo in da bomo dosegle rekord le, če bomo 
nakvačkale več kot 1000 izdelkov v tej tehniki. In uspelo nam 
je, 26. januarja 2022 smo za Guinnessov rekord prijavili 1200 
izdelkov.  

K projektu smo povabili tudi župane slovenskih občin in jih 
prosili, da z odkupom grba finančno podprejo naš projekt. Na 
Gorenjskem se je odzvalo 6 občin, odgovore ostalih še čaka-
mo. 

Kvačkarski podvig so spremljale tudi druge dejavnosti. 
Ustanov ljen je bil Zavod ustvarjalno srce, ki bdi nad projek-
tom. Imamo kvačkarsko himno, pod katero se je podpisal Adi 
Smolar, zapela jo je Dunja Vrhovnik. Na spletni strani Sloveni-
ja kvačka ( www.ustvarjalnosrce.si/) so predstavljeni grbi vseh 
slovenskih občin in kvačkarice, ki so jih kvačkale. Na Facebook 
profilu Slovenija kvačka (www.facebook.com/slovenijakvacka) 
pa lahko spremljate dejavnosti v zvezi s projektom.

Na pomlad bi radi organizirali regijske razstave grbov in v koli-
kor bomo zbrali dovolj finančnih sredstev bodo grbi predstav-
ljeni v 3D virtualnem muzeju. Ponosna sem, da sem bila lahko 
član te ekipe in ponosna sem, da sem lahko kvačkala grb vaše 
občine. ・

Prispevke in fotografije za prihodnjo številko glasi-
la Glas občine Naklo pošljite na elektronski naslov  
urednistvo@obcina-naklo.si, najkasneje do  
22. aprila 2022.

Besedilo lahko obsega največ 1.500 znakov brez pres-
ledkov. Oddano mora biti v Wordovi datoteki. Datote-
ko poimenujte enako kot želen naslov pris pevka. Fo-
tografije 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 podpisano v prispevku.
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Blagoslov Pavlinove kapelice
Milan Debeljak

Družina Pavlin je postavila svoje znamenje na razcepu, kjer se 
cesta iz Kranja razdeli v dve poti. Prva, glavna, zavije levo pod 
Brdom proti Podnartu, druga pa mimo šole k cerkvi, skozi Bri-
tof do Podtabra. 

Znamenje je postavila Franckova družina že pred letom 1870 
in ga posvetila gospodarjevemu zavetniku svetemu Aleksiju ali 
Alešu, katerega legenda iz 5. stoletja je ena najbolj dramatičnih 
in najlepših iz življenja svetnikov. Njegovi starši so živelo zelo 
pobožno, sin pa sveto. Domačo in bogato hišo je zapustil, da 
bi postal ubog in se kot tak vrnil nazaj. Umrl je pod stopnicami, 
ki so ga ponesle do nebeške slave. Ker je med drugim zavetnik 
romarjev, se mnogi ustavijo pred to kapelico tudi na kamino 
poteh, ki vodijo do cerkva sv. Jakoba, kot je naša župnijska. Na 
Franckovi kapelici je sv. Aleš upodobljen na notranjih stranskih 
stenah, na glavni pa križani Jezus s svetima ženama. Na levi 
zunanji strani je upodobljena brezjanska Marija, na desni pa 
sveta Ciril in Metod. Zadaj za kapelico že skoraj 90 let raste 
lipa, ki jo je učitelj Viktor Lapajnar z učenci zasadil po atentatu 
na Aleksandra Karadžordževića v Marseillu leta 1934. Prvotne 
slike v kapelici so bile delo impresionista Ivana Groharja. Bile 
so odtujene, skice pa so shranjene v Narodni galeriji. Slike 
na kapelici je okoli leta 1990 obnovil akademski slikar Lojze  
Čemažar.

Pavlinovo znamenje je dolgo oskrbovala gospa Boža Zupan, 
kasneje pa njena snaha Cecilija Zupan. Mesto je našla v mono-
grafiji Dace Perne Podbreška znamenja vere in kulture in tudi 
v koledarju za leto 2010, ki je bil posvečen vsem dvanajstim 
kapelicam naše Podbreške vasi. Tam smo zapisali tudi tale verz:

»Tvoj blagoslov, sveti Aleš, in tvoja misel,

naj dnevom našim bosta zgled in smisel.«

Dež in veter, prah in tresenje z obeh cest so lepotico spet pos-
tarali. Ko je občina Naklo prejšnjo jesen zaključila gradnjo ka-
nalizacije v tem delu Podbrezij, ko so na novo postavili škarpo, 
oba pločnika in asfaltirali ceste, smo se odločili, da se usmilimo 
tudi nje. Organiziral sem potrebne sestanke z lastniki, župnijo, 
zavodom za varstvo kulturne dediščine, investitorjem in izva-
jalci, usklajeval in spremljal sem pogovore in delo.

Zidarska dela je opravil Boris Logonder, ograjo in železna vrata 
na novo skoval umetni kovač Urban Koselj. Znova smo povabili 
slikarja Čemažarja, ki je spet prenovil vse freske in znamenje 
pobarval. Župnik Mihael Lavrinec je znamenje blagoslovil na 
tretjo adventno nedeljo, 12. decembra 2021. Dragica Perne je 
predstavila zgodovino kapele. Župan Ivan Meglič je povedal, 
kako se veseli, da so ob gradnji kanalizacije, ceste, pločnika 
našli skupne rešitve z družino Pavlin in da je občina rada pris-
topila tudi k obnovi njihove kapelice, da bi se to sodelovanje še 
utrdilo. Potem pa sta nekaj besed povedala še slikar Čemažar 
in gospod Vincenc Butala v imenu družine Pavlin.

Po mnogih turobnih oblačnih dnevih, medtem je zapadlo že 
tudi nekaj snega, je v hladno idilično zimsko jutro posijalo 
nedeljsko sonce. Da bi praznovalo z nami. Pevski zbor je za-
pel Gospodu in Materi, kapelica se je bleščala, vsa ponosna in 
srečna. Zmolili smo zanjo in jo blagoslovili, da bi še mnogo let 
pripovedovala ljudem o življenju in o večnosti. Srečanje zma-
goslavja in veselja, bela polja in gozdovi, temnomodro nebo.

Potrebujemo dejanja, ki pokrijejo stare rane, praznike ob delov-
nih uspehih, spomine na skupno veselje. Lepe fotografije bodo 
vedno spominjale na ponosno dobrotnico, ki ostaja na svojem 
mestu, ko bomo hodili mimo, vsem v pričevanje. Kot bi se zave-
dala svojega poslanstva, razdaja ljudem svojo lepoto. ・

kultura

PZVK za avtorje obnoveŽupan Ivan Meglič Blagoslov Pavlinove kapelice

CMePZ Podbrezje
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Fizioterapija v Zdravstveni postaji Naklo
Občinska uprava Občine Naklo

V četrtek, 13. januarja ob 13. uri je potekala otvoritev in zače-
tek delovanja fizioterapije. Gre za fizioterapijo, ki jo bo izvajal 
Zdravstveni dom Kranj, torej gre za javno mrežo. S tem nekako 
zaokrožamo ponudbo zdravstvene oskrbe in le to približujemo 
našim občankam in občanom. Obnovo prostorov je financirala 
Občina Naklo, opremo pa ZD Kranj.

V Zdravstveni postaji Naklo na Stari cesti začela delovati nova 
fizioterapija. Skupaj z Zdravstvenim domom Kranj smo v dob-
rih dveh mesecih, od kar so bili prostori sproščeni, uspeli za-
gotoviti optimalne pogoje. Občina Naklo je financirala stroške 
gradbenih in obrtniških del, ZD Kranj pa stroške opreme. Glede 
na to, da gre za pomembno pridobitev, ki nekako zaokroža za-
gotavljanje primarne zdravstvene oskrbe. Po začetku delovanja 
nove fizioterapije v naši občini lahko zagotavljamo delovanje 
splošne ambulante, zobozdravstva, očesne ambulante, lekarne 
in fizioterapije. Glede na to, da gre za pomembno pridobitev 
smo želeli samo otvoritev narediti nekoliko bolj pomembno. 
K sodelovanju smo povabili folklorno skupino Društva upo-
kojencev Naklo, ki so pripravili krajši program. Sam sem pred 
otvoritvijo povedal nekaj besed o pomenu prireditve, direk-
torica ZD Kranj, dr. Lilijana Gantar Žura pa je povedala nekaj 
besed o dobrem sodelovanju z Občino Naklo in o novi pri-
dobitvi. V prvih treh mesecih bo v fizioterapiji delala ena dipl. 
fizioterapevtka, ko pa se iz porodniške vrne še druga bo ambu-
lanta delovala preko celega dneva. Hvala ZD Kranj za pomoč 
in sodelovanje, hvala podjetju Hudelja za hitro izvedbo del in 
seveda FS DU Naklo za sodelovanje pri otvoritvi. ・
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Program ZORA za zgornje odkrivanje  
sprememb na materničnem vratu
Onkološkega inštituta prejeli poročilo o programu ZORA, ki 
skrbi za zgodnje odkrivanje sprememb na materničnem vratu. 

Za razliko od nekaterih drugih preventivnih zdravstvenih de-
javnosti program ZORA tudi v času pandemije vse od maja 
2020 dalje deluje neprekinjeno. In kljub vsem starim in novim 
pandemskim izzivom je bila v letu 2021 udeležba žensk v pro-
gramu ZORA podobna kot pred pandemijo covid-19. 

Pregledanost po starostnih skupinah žensk:

Več o programu Zora, kontaktni 
obrazec za naročanje na preglede 
ter informativna vprašanja in odgo-
vore nanje najdete na spletni strani: 
www.zora.onko-i.si/program-zora.

Nekaj najpogostejših je izpisanih 
spodaj.

• Izgubila sem vabilo na preven-
tivni pregled z odvzemom brisa materničnega vratu. Kaj 
sedaj?

Pišite na elektronski naslov zora@onko-i.si ali pa pokličite na 
tel. 01-5879-575. Poslali vam bodo novo vabilo.

• Ali moram doplačati preventivni pregled, če sem prejela va-
bilo?

Oseba z urejenim osnovnim zdravstvenim zavarovanjem je 
upravičena do brezplačnega preventivnega ginekološkega pre-
gleda, če ga opravi v javnem zdravstvenem zavodu oz. pri za-
sebniku s koncesijo in po trenutno veljavnih smernicah. V pri-
meru, da želite kakšno dodatno preiskavo, pa jo boste morali 
doplačati. 

• Ali lahko izberem ginekologa po želji, čeprav ta dela v dru-
gem kraju?

Če še nimate izbranega ginekologa, si lahko izberete katerega 
koli s seznama ginekologov. Sezname ginekologov z naslovi, s 
telefonskimi številkami, čakalno dobo ter časom naročanja lah-
ko najdete na njihovi spletni strani. Če že imate izbranega gi-
nekologa, se na preventivni pregled ZORA naročite pri njemu.

• V dispanzerju s seznama se nisem mogla naročiti, ker imajo 
že preveč opredeljenih žensk. Kaj vam svetujejo?

Svetujejo vam, da se naročite pri drugemu ginekologu s sezna-
ma. Morebitne težave pri naročanju nam lahko sporočite na 
elektronski naslov zora@onko-i.si oz. jih pokličete na tel. 01-
5879-575.

Vir: https://zora.onko-i.si/program-zora. ・

Pregledanost po občinah:

V državnem programu ZORA si želijo, da bi pregledanost 
presegla ciljnih 70 % v vseh slovenskih občinah. V naši obči-
ni Naklo je bila 3-letna pregledanost na dan 30. junija 2021  
71,2 %, kar je nad ciljno vrednostjo, vendar pod slovenskim 
povprečjem. Med 212 občinami je to 120. največja pregleda-
nost. Lansko leto je bila pregledanost v naši občini nižja, in sicer  
69,9 %, kar je bila 115. največja pregledanost med vsemi občinami.  

Šola zdravja
Vir: povzeto po prispevku Nede Galijaš.

ŠOLA ZDRAVJA je projekt, ki ozavešča ljudi o pomembnosti 
rednega razgibavanja za zdravje. Prisoten je po vsej Sloveniji. 
Naša organizacija deluje iz Domžal, sicer pa je naša kompozi-
cija sestavljena iz 248 enot, ki dleujejo v 89 slovenskih obči-
nah. Naše aktivnosti vodij strokovno osebje – kineziologi, ki 
vse pojasnijo in vse pokažejo v 1000 gibih. Trenutno se naših 
aktivnosti udeležuje 4.500 članov. Obiski naših aktivnosti so 
brezplačni.
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Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje. Na naši spletni strani 
lahko spremljajte urnik aktivnosti Šole zdravja, ki deluje tudi v 
Naklem. Pridružite se jim tudi vi!

Kako izgleda telovadba?
Jutranja telovadba »1000 gibov« traja pol ure. Vaje se izvajajo 
stoje, zunaj na prostem, so enostavne, začnemo pri dlaneh in 
končamo pri podplatih.
V 30 minutah razgibamo vse sklepe in mišične skupine.

Kaj je namen projekta?
Namen projekta je ozaveščati ljudi o pomembnosti rednega 
razgibavanja za zdravje. Tako ostanejo čim dlje zdravi in sa-
mostojni. Gre za preventivo, kar je prepoznalo tudi Ministrstvo 
za zdravje, ki nas podpira že več kot 6 let. 

Skupina Lastovke Naklo
Joži Zaplotnik

Šola zdravja, skupina Lastovke maja praznujemo 5. obletnico 
delovanja.

Z vajami 1000 gibov po metodi avtorja dr. Grischina smo za-
čele delovati maja 2017. Skupina je bila v začetku manjša, nato 
pa so postopoma prihajale nove udeleženke. Tako danes naša 
skupina šteje med 10 in 12 članic.

lokalna skupnost

Krajevna knjižnica Naklo – že 3 leta v novih 
prostorih 
mag. Helena Krampl Nikač 

2. aprila 2019 – na dan knjige – smo svečano odprli nove pros-
tore Krajevne knjižnice Naklo. 

Krajšemu kulturnem programu, ki so ga izvedli učenci Osnov-
ne šole Naklo in Waldorfske šole, je sledil ogled nove knjižnice 
in mislim, da smo bili in smo še vedno vsi navdušeni nad novi-
mi prostori in nad čudovitim razgledom. 

Za knjižnično dejavnost je bilo prej namenjeno 115 m². Po ob-
novi oziroma pridobljenih novih prostorih ima na voljo skoraj 

196 m², saj se knjižnica nahaja v novo zgrajenem drugem nad-
stropju večnamenskega objekta. V knjižnico se lahko pripeljete 
z dvigalom, ki je primerno tako za otroške kot tudi za inva-
lidske vozičke. Tudi razmiki med policami so dovolj široki, da 
do knjig lahko pridete z vozičkom oziroma se lahko neovirano 
peljete in si ogledate prav vse police in kotičke, na katere smo 
še posebej ponosni.

V knjižnici imamo čudovit otroški kotiček, kjer je samo 
za knjiž ne police namenjeno 15 m², na voljo pa imamo še  

Šola zdravja je edinstven gibalni project, ki deluje po celotni 
Sloveniji. Gibalne enote pa v skupinah določamo sproti po že-
ljah in sposobnostih potnikov, ki se želijo pridružiti.

Naša naklanska enota se sestaja v centru vasi pred Društvom 
upokojencev vsak ponedeljek, sredo in petek. Srečanja pa pote-
kajo v vsakem vremenu ob 8. uri zjutraj. V kolikor si želite prijet-
nega druženja in sproščujočega gibalnega izkustva vas vabimo, 
da se nam pridružite. S seboj prinesite le dobro voljo. ・
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dodatni prostor, kjer so nameščene otroške mizice in stolč-
ki za nemoteno branje in ogledovanje zanimivih knjig in revij. 
Otroci imajo po vseh knjižnicah posebno mesto, tako je tudi v 
Naklem. Branje spodbujamo z različnimi aktivnostmi, zato bo 
najbolje povprašati knjižničarko Heleno, kako lahko sodelujete 
pri različnih akcijah: Družinskem branju, Mesečni uganki, ka-
tere nagrada je zelo privlačna, pri Pasjem kvizu, pri katerem si 
lahko sestavite čisto svoj strip, Pasjih torbah, ki vedno skrivajo 
presenečenje in lepim kupčkom kakovostnega počitniškega 
branja.

Odrasli, ki ne izbirajo knjig, a želijo prebrati časopise in revije, 
ki so na voljo za branje in izposojo v knjižnici, se lahko udobno 
namestijo v našem čitalniškem kotičku. Na razpolago imajo 
48 različnih naslovov revij in časopisov. Med vsemi temi naslo-
vi si vsakdo zagotovo najde nekaj, kar je zanimivo prebrati ali si 
samo ogledati. Seveda si naši člani vse časopise in revije, razen 
zadnje številke, lahko tudi izposodijo in jih odnesejo domov. 

Imamo tudi poseben računalniško-študijski kotiček, ki je 
opremljen z dvema računalnikoma in dovolj mizami in udob-
nimi stoli za študij in druženje. 

Knjižnica je odprta je 5 dni v tednu in se postavlja ob bok vsem 
krajevnim knjižnicam po vseh kriterijih, npr. številu izposojenih 
enot, obisku bralcev … 

Sedaj pa še malo najnovejših statističnih podatkov. 

Delež prebivalcev, ki je včlanjen v knjižnico (in jo tukaj tudi 
aktivno obiskuje) je 30,8-odstoten, kar v številki pomeni 1.649 
krajanov, kar je več kot leto poprej. Nekateri naši obstoječi čla-
ni se sedaj, ko smo se na nove razmere že navadili, ponovno 
vračajo. V letošnjem letu smo vpisali 58 novih članov. Vabimo 
vas, da tudi vi postanete naš član ali članica. 

Pri tem je pomembno poudariti, da članska izkaznica, ki jo 
dobite ob vpisu v knjižnico, velja v vseh naših enotah, tudi v 
Kranju. Letna članarina znaša za odrasle 15 evrov.  

Za študente, dijake in upokojence je članarina nižja, 9 evrov. 
Otroci do 18. leta starosti uporabljajo knjižnico brezplačno. 
Članstvo je brazplačno tudi za brezposelne osebe in prejem-
nike socialne in denarne pomoči z ustreznim potrdilom.

Opažam, da se je povečal predvsem vpis in obisk mladine, sle-
dijo odrasli, med njimi so najštevilčnejši upokojenci. Veseli pa 
smo, da se je ob pridobitvi novega računalniška kotička pove-
čali obisk mladine in študentov, ki sedaj lahko v miru študirajo 
tudi pri nas, a zagotovo nekateri še vedno obiskujejo centralno 
knjižnico v Globusu. Sicer obisk še ni tako velik, kot bi bil, če ne 
bi bilo covid-a in vseh s tem povezanih ukrepov. 

Za tiste, ki še ne obiskujete naše knjižnice, je morda zanimiva 
tudi informacija, da odlično deluje uvedena izposoja gradiva 
med našimi enotami, tj. medoddelčna izposoja in vračilo 
gradiva, kar preprosto pomeni, da si lahko iz katerekoli eno-
te izposodite ali naročite knjigo ali gradivo, jo prevzamete v 
Naklem in jo tukaj tudi vrnete. Ali obratno, gradivo, ki ste si ga 
izposodili v Naklem, lahko vračate tudi v vseh drugih enotah 
naše knjižnice. Morda se vsakodnevno peljete mimo šenčurske 
ali preddvorske knjižnice in zato lažje in hitreje zamenjate čtivo 
in tam uredite svoje obveznost. Gradivo v KK Naklo prejmete 

ob nadomestilu 0,30 evra za kos in ga nato brezplačno vrnete 
v naši ali enoti, od koder prihaja. 

Število medoddelčno izposojenih enot še vedno narašča. Ver-
jetno tudi zato, ker so parkirišča skoraj povsod že plačljiva in 
jih tudi primanjkuje, poleg tega pa so tudi ceste veliko bolj 
obremenjene z vozili in gorivo vedno dražje. 

V letu 2021 smo dosegli dvigovanje števila izposojenega gra-
diva glede na leto 2020. V naši krajevni knjižnici je bilo namreč 
izposojenih 52.622 enot gradiva, kar pomeni odlično izposo-
jo. Indeks glede na leto 2020 je bil 128. 

V letu 2021 ste nas obiskali 15.865-krat in veseli smo bili prav 
vsakega vašega obiska. Obiskovali ste nas pogosteje kot v 
letu 2020, zagotovo tudi zato, ker nam zaradi epidemioloških 
ukrepov ni bilo treba zapirati vrat, le upoštevati smo jih morali 
in izposoja in izbor gradiva je potekal brez težav. 

Nakup gradiva poteka v matični knjižnici v Kranju in je, glede 
na obseg sredstev, premišljen in aktualen. V primerjavi z letom 
2020 je bilo kupljenih nekoliko več novih knjig, knjižnica pa 
je povečala svoj fond tudi z nekaj darovi in menjavo starih in 
poškodovanih knjig. Knjižnica v Naklem obsega 24.213  enot 
knjižnega gradiva (to so knjige, revije, DVD, CD). V naši knjiž-
nici imamo na voljo tudi 48 različnih naslovov serijskih publi-
kacij oziroma revij in časopisov. 

Vsak bralec si lahko izposodi 15 enot gradiva vključno z ne-
knjižnim gradivom – revije, DVD, CD za 21 dni z možnostjo 
podaljšana za še 21 dni.

V krajevni knjižnici Naklo ima-
jo člani knjižnice kot tudi ostali 
obiskovalci zagotovljene tudi 
druge storitve kot so: dosta-
va na dom (za člane, ki sami 
ne morejo obiskovati knjižni-
ce), rezervacije in naročanje 
gradiva preko telefona ali po 
spletu (storitev Moja knjižni-
ca), dostop do brezžičnega 
omrežja, uporaba osebnih 
računalnikov, izposoja bral-
nikov, čitalniška izposoja iPa-
dov (Kranj), vračanje gradiva 
izven obratovalnega časa (v Kranju). Podaljšan čas za vračanje 
gradiva je na voljo tudi pri nas v Naklem, kjer lahko gradiva 
vračate v zabojnik pri vhodu v stavbo. Vračate lahko ponedelj-
ke, torke in srede od 7.00 do 19.00, v četrtkih od 7.00 do 15.00 
in v petkih od 7.00 do 13.00. 

Mestna knjižnica Kranj ima v Knjižnici Globus odlične prostor-
ske možnostmi za izvajanje različnih prireditev. Vse naše prire-
ditve so za obiskovalce brezplačne. Med njimi lahko izbirate 
različne vrste kot tudi različno tematsko obarvane sklope prire-
ditev. Naj naštejem samo nekatere: potopisni, filmski, stripovski 
večeri, improvizacijske predstave (IMPRO liga), različna preda-
vanja na področjih računalništva, filozofije, zdravja … Vse prire-
ditve in ostale dejavnosti naših knjižnic so vsak mesec zbrane 
v brošuri oziroma mesečniku. V Naklem ga lahko dobite v 
knjižnici, po novem tudi ob reklamnem materialu na občini. 

lokalna skupnost
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Potekajo tudi brezplačna izobraževanja obiskovalcev za upora-
bo e-virov in knjižnice na spletu, delimo tudi dostop do porta-
lov dobreknjige.si in Gorenjci.si. 

Večino prireditev si lahko ogledate tudi preko našega  
Youtube kanala, kjer v iskalnik napišete: 

Mestna knjižnica Kranj oziroma prek povezave: https://www.
youtube.com/results?search_query=mestna+knji%C5%BEni-
ca+kranj

Novejša pridobitev je tudi 
dostop do Baze Slovenskih  
filmov. 

Izposoja je za člane knjižnice 
brezplačna.

 Preizkusite spletno izposojo filmov v Bazi slovenskih filmov 
prek www.bsf.si.

Uporaba je enostavna: 

• Ustvarite si uporabniški račun na strani Registracija.
• Račun povežete s knjižnico. Potrebujete številko članske 

izkaznice Mestne knjižnice Kranj in geslo storitve Moja  
knjižnica.

• Za ogled filma potrebujete internetno povezavo.
Po izposoji boste imeli 48 ur časa za ogled filma. Lahko ga tudi 
predčasno vrnete in si izposo-dite novega.

Bazo slovenskih filmov vodi FIlmoteka, zavod za širjenje film-
ske kulture.

Kljub vsemu naštetemu pa ima še vedno glavno vlogo v knjiž-
nici KNJIGA. Veščina branja se nam zdi samoumevna, vendar 
se moramo zavedati, da nam sodobne elektronske naprave, 

kljub svojim prednostim in 
množični uporabi kradejo čas, 
ki so ga naši dedki in babice 
namenili branju in poslušanju 
zgodb. 

Današnja generacija otrok 
se spopada z motnjami v 
pozornosti, s hiperaktiv-
nostjo, nemirnostjo, agresiv-
nostjo, težavami pri učenju in 
pomnjenju … 

Branje je aktivnost, ki nas pri-
sili v koncentracijo in razmišljanje. »Če želite, da bi bili vaši 
otroci pametni, jim berite pravljice. Če bi radi, da bi bili še 
pametnejši, jim preberite še več pravljic,« je citat Alber-
ta Einsteina. Naj bo to vodilo tudi vsem staršem nadobudnih 
otrok v Naklem, zato pripeljite svoje otroke v knjižnico in jim 
omogočite vstop v neskončno velik svet zgodb, informacij in 
znanja. 

Knjižnica kot prostor nam v spomin še vedno prikliče knjigo in 
aktivnosti, povezane z branjem, čeprav vemo, da knjižnica že 
dolgo ni več samo prostor hranjenja in skladišče kupov knjig. 

Upam, da vam bo ta članek opomnik in hkrati zavedanje, da 
je branje pomembna vrednota, ki nam omogoča boljše in bolj 
kakovostno življenje.

Literatura:

• Haramija, D., Batič, J. (2013). Poetika slikanice. Murska So-
bota: Franc-Franc.

• Letno poročilo 2021, Mestna knjižnica Kranj ・

lokalna skupnost

Vabilo na razstavo Predračunalniške knjižnice
v KUD Naklo v Pavlinovo galerijo  

od ponedeljka, 4. aprila, do petka, 8. aprila 2022

April je tisti mesec, ki mu rečemo tudi mesec knjige, saj 2. aprila praznujemo mednarodni dan knjige za otroke, 23. aprila 
pa je svetovni dan knjige in avtorskih pravic. To je čas, ko svet obkroži poslanica o branju, knjigah in otrocih.

Letos vas vabimo, da si ogledate razstavo o delu knjižnic na Gorenjskem pred razvojem in uporabo  računalnikov.  

Razstavo pripravlja DBG Društvo bibliotekarjev Gorenjskih v sodelovanju s Konjeniškim društvom Naklo 

Razstavo bo aprila, zato bodo natančnejše informacije na razpolago v Krajevni knjižnici Naklo in seveda na vseh spletnih 
družbenih omrežjih. 
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društva

DU Naklo aktivno tudi v letu 2022
Jože Mohorič

Kljub določenim ukrepom zaradi preveč »trdoživega« virusa, 
poizkušamo v našem društvu ostati v najboljši možni kondiciji. 
Kot vsako leto, smo tudi letos izdali poseben koledarček, ki ga 
dobi vsak član in ki prinaša vse koristne informacije ter točne 
datume posameznih aktivnosti v letu 2022. Plan aktivnosti je 
zelo širok in srčno upamo, da nam ga bo uspelo realizirati v 
največjem možnem obsegu. Naš namen je, da informacije o 
delovanju našega društva prebere čim več bralk in bralcev na-
šega glasila in da se nam pridružiš tudi ti. Veseli bomo vsakega 
novega člana in dobrodošli v naši sredini.  

Najbolj aktivno so v novo leto vstopili naši folklorniki. Zara-
di omejitev so prve nastope opravili kar na prostem. Bili so v 
Domu starejših, dodali svoj doprinos na otvoritvi prostorov za 
fizioterapijo v občinski stavbi  v Naklem, v novih oblačilih pa 
polepšali največji slovenski kulturni praznik v Kranju.

Koledar aktivnosti DU Naklo

PROGRAM IZLETOV
MAREC: 22. 3.: Notranja Istra – Motovun, Kum
APRIL: 19. 4.: Braslovško jezero, grad Žovnek, Mozirski gaj
MAJ: 3. – 7. 5.: potepanje po Bosni, Piramide, Sarajevo, 
Konjic, Titov bunker, Jablanica, Medžugorje
MAJ: 25. 5.: piknik – ribnik Žeje
JUNIJ: 13. 6. -: Krk, Rab, Pag
JULIJ in AVGUST: kopalni dnevi (prijave pri Rozman bus, 
anez Rozman, 041 855, 630 ali rozmanbus@siol.net)
AVGUST: 16. – 23. 8.: letovanje v Izoli
SEPTEMBER: 6. 9.: izlet starostnikov
SEPTEMBER: 13. 9.: Korošla
OKTOBER: 11. 10.: Bizeljsko – ogled repnice, muzej živali
NOVEMBER: 11. 11.: kakiji
DECEMBER: 13. 12. novoletno srečanje pri Slavki ob 16.00
DECEMBER: 20. 12. ogled okrašenega Kopra

PROGRAM KOLESARJENJA 
APRIL: 14. 4.: Naklo–Križe–Goriče–Trstenik–Bela–Naklo
APRIL: 21. 4.: Naklo–Šenčur–Breg ob Kokri–Naklo
MAJ: 12. 5.: Naklo–Kranj–Trboje–Voglje–Naklo
MAJ: 19. 5.: Naklo–Šenčur–Olševek–Preddvor–Naklo
MAJ: 26. 5.: Naklo–Podbrezje–Posavec–Globoko–Mošnje–
Naklo
JUNIJ: 2. 6.: Naklo–Kranj–Smlednik–Mavčiče–Naklo
JUNIJ: 9. 6.: Naklo–Kranj–Crngrob–Loka–Naklo
JUNIJ: 16. 6.: Naklo–Britof–Cerklje–Brnik–Naklo
JUNIJ: 25. 6.: Kolesarjenje po Občini Naklo
JUNIJ: 30. 6.: Naklo–Podnart–Lancovo–Bled–Lesce–Naklo
JULIJ: 7. 7.: Naklo–Kranj–Škofja Loka–Trata–Naklo
JULIJ: 14. 7.: Naklo–Preddvor–Jezersko–Bela–Naklo
AVGUST: 18. 8.: Naklo–Križe–Tržič–Dovžanova soteska– 
Naklo
SEPTEMBER: 1. 9.: Naklo–Posavec–Begunje–Kovor–Naklo
SEPTEMBER: 8. 9.: Naklo–Bela–Bašelj–Trstenik–Naklo
SEPTEMBER: 15. 9.: Naklo–Podnart–Rovte–Besnica–Naklo
SEPTEMBER: 22. 9.: Naklo–Medvode–Pirniče–Valburga–
Naklo
SEPTEMBER: 29. 9.: Naklo–Kranj–Smlednik–Vodice–Cerklje–
Naklo
OKTOBER: 6. 10.: kolesarjenje v neznano – zaključek kole-
sarske sezone
Za kolesarjenje izven programa se bomo dogovarjali sproti.

Pohodniška sekcija se iz leta v leto bolj povečuje in na pohodih 
se nam pridružujejo tudi nekateri nekoliko mlajši in tega smo 
še posebej veseli. Za nami je že prvi pohod, in sicer se je po-
hoda po poti kulturne dediščine udeležilo kar 23 naših članov. 
V prekrasnem vremenu so se spomnili največjega slovenskega 
pesnika in njegovih sodobnikov ter preživeli čudovit dan pod  
Karavankami.

Naj zaključim ta prispevek s povabilom vsem vam, ki še niste 
v naših vrstah. Pridružite se nam, z veseljem vas bomo sprejeli 
in prepričan sem, da boste našli nekaj zase in skupaj z nami 
aktivno preživljali »tretje življenjsko obdobje«.

Več informacij tudi na spletni strani: www.posrcumlad.si.



marec 2022  Glas občine Naklo 19

društva

PROGRAM POHODOV
MAREC: 15. 3.: Ljubno (zbor v Naklem ob 8.00)
APRIL: 12. 4.: Stari Ljubelj (zbor v Naklem ob 8.00)
APRIL: 27. 4.: Kokrica–Udin boršt (zbor Mercator Kokrica ob 
9.00)
MAJ: 10. 5.: Čemšenik (zbor v Naklem ob 8.00)
JUNIJ: 14. 6.: Pokljuška soteska (zbor v Naklem ob 8.00)
JUNIJ: 24. 6.: Kriva jelka–Boštek
SEPTEMBER: 13. 9.: Galtovec (zbor v Nakloem ob 8.00)
OKTOBER: 11. 10.: Goli vrh (zbor v Naklem ob 8.00)
NOVEMBER: 8. 11.: pohod v neznano
DECEMBER: 21. 12.: ogled občinskih znamenitosti

DRUGE AKTIVNOSTI
STRELJANJE – vsak četrtek ob 16.00 v spodnjih prosotrih 
našega doma
PIKADO – vsak četrtek od 9.00 do 11.00 v Podbrezjah v 
kulturnem domu (spodaj)
ŠAH – vsak torek od 9.00 do 11.00 v sejni sobi našega 
doma
KEGLJANJE – vsako sredo od 8.30 do 10.30 na kegljišču 
Kegljaškega kluba Triglav (bivši Inteks)
TELOVADBA ZA ŽENSKE – vsak poneeljek od 18.30 do 
19.30 v OŠ Naklo
BALINANJE – ob lepem vremenu, vsako soboto in nedeljo 
ob 13. 30 na balinišču Gobovce
TISOČ GIBOV – vsak ponedeljek, sredo in petek ob 8.00 
pred našim domom
KEGLJANJE S KROGLI NA VRVICI – vsako sredo ob 9.00
PRSTOMET – vsak ponedeljek ob 17.00 v športnem parku 
Naklo

Spominsko pluženje Naklo–Jeprca–Medvode
1952 – 2002 – 2022 
Janez Črnilec Primožovc, Konjeniško društvo Naklo, predsednik KD Naklo Zdravko Cankar

Leta 1952 je v februarju zapadlo skoraj dva metra snega. Ces-
te je bilo potrebno očistiti. Ceste so plužili s konji in lesenimi 
plugi. Ko je tretjega dne prispela v Naklo stalna partija s po-
polnoma izmučenimi konji, je Občinski ljudski odbor iz Kranja 
izdal sklep o mobilizaciji vseh, vsaj delno sposobnih konj. Tako 
je bilo okoli 9. ure v plug vpreženo sedem parov konj. 

Oranje s plugom na konjsko vprego je zelo zahtevno, ker je 
potrebno uskladiti konje, da naenkrat vlečejo vsi, na ovinkih pa 
le tisti, ki so pri plugu. Konji niso bili navajeni tega dela in po-
javljale so se težave pri speljevanju. Prve težave so se pričele že 
v Naklem, ker konji niso hoteli potegniti. Kot bi slutili nesrečo 
so do Kranja potrebovali skoraj eno uro, zato so v Kranju pri-
pregli še štiri pare konj. Proti večeru so le prispeli priplužiti do 
gostilne Bohinc na vrhu klanca v Medvodah. Ker pa je približno 
pol ure pred tem iz ljubljanske smeri prišla partija iz Dravelj, je 

bil gostilniški hlev, namenjen za počitek 
konj, skoraj poln, zato so furmani morali 
nekaj konj pokrili z dekami in jih prive-
zali pod nadstrešje v bližini. Komaj so se 
furmani umaknili izpod nadstreška, se je 
za njihovimi hrbti zrušila streha pod težo 
snega in pod sabo pokopala kar šest 
konj.  Dva so rešili, štirim pa ni bilo več 
pomoči. To so bili Andrejčetov konj in Vogvarjev konj ter dva 
Janezovčova iz Strahinja. Za takratne lastnike konj je to po-
menilo veliko tragedijo in kar nekaj časa in trdega dela je bilo 
potrebno, da so kmetje zopet lahko kupili konje.

V spomin na ta dogodek, na to tragedijo, smo se v Konjeniš-
kem društvu Naklo odločili, da ob 50. obletnici ta dogodek 
obeležimo s spominskim pluženjem od Naklega do Medvod. 

Božične delavnice
Ana Slapar

V začetku decembra so bili naši otroci povabljeni na božične 
delavnice, ki jih je organiziral KD Tabor Podbrezje, vodila pa 
Ema Grašič. Delavnice so potekale na daljavo. Otroci so se 
skupaj z voditeljico dobili pred zasloni 10. decembra 2021 
popoldne. Ves material, ki so ga uporabljali, nam je Ema 
dos tavila že prej. 

Ema je predstavila veliko prazničnih idej, ustvarjanje pa ni 
bilo zanimivo samo za otroke, ampak tudi za nas odrasle. 
Naši otroci so v času delavnic izdelali voščilnice, okrasne 
svečnike, smrečice, obeske … in pri tem neznansko uživali.

Ema, hvala, da si nam na svoj način polepšala pripravo na 
praznične dni. Hvala za iskrice v otroških očeh, ki si jih priž-
gala s svojo zavzetostjo, energijo in pripravljenostjo, da del 
svojega časa nameniš njim. Komaj čakamo tvoje naslednje 
delavnice. ・
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Tako kot takrat smo sredi vasi pripravili plug in pričeli vpregati. 
Sodelovali so člani Konjeniškega društva Naklo, aktiv kmečkih 
žena Naklo in enota konjeniške policije. Glavni vodja pluga je 
bil častni gost Franc Jošt, vodja vpreg Franc Grašič, konje pa je 
usmerjal Tone Pavlin. Vprega je speljala proti Kranju, kjer smo 
pripregli še dva para konj in nadaljevali proti Medvodam. Tudi 
narava je obeležila ta dogodek, saj je na ta dan močno snežilo. 
Srečno smo prispeli v Medvode, kjer sta nas takratni župan 
Medvod in župan Naklega tudi slovesno pričakala in hkrati 
poskrbela, da smo imeli skupno  druženje, obujali spomine, se 
poveselili, se ob zvokih  harmonike tudi zavrteli in tako družno 
zaključili prireditev.

Tudi 60. obletnico smo obeležili s spominskim pluženjem, ka-
terega smo izvedli samo po Občini Naklo in se v mrzlem in 
snežnem vremenu spomnili naklanskih oračev in konj iz leta 
1952.

V letošnjem letu, ko v mesecu februarju obeležujemo  
70. oblet nico, pa prireditve, v taki obliki kot smo jih ob okroglih 
obletnicah imeli do sedaj zaradi korone žal ne bo. Zaenkrat 
smo spomin na vse te dogodke obeležili s tem prispevkom. ・

društva

Pomlad je čas za nove cilje
Metka Bartol, Kinološko društvo Naklo

Zima je po navadi premor med tekmovalnima sezonama, ko se 
pregledajo uspehi minulega leta in se pripravijo načrti za no-
vega. Pri tem je treba upoštevati starost psov, saj tekmovalni 
psi pred svojimi prvimi nastopi rabijo različno dolga priprav-
ljalna obdobja. Zahtevnejše je tekmovanje, dlje časa traja, da 
so psi pripravljeni na vse napore in zahteve, ki jih tekmovanja 
prinašajo, v večini pa kar od dve do tri leta ali še dlje. Računati 
je treba tudi na poškodbe psov in menjavo generacij. Tako se 
zgodi, da kdaj psov, ki bi se udeleževali tekmovanj, ni veliko, 
drugič jih je spet več.

Lansko leto je bilo glede tekmovanj na svetovnem nivoju v ki-
nologiji povsem mrtvo, vsa svetovna prvenstva so bila namreč 
odpovedana. Potekale pa so tekme po Sloveniji. Prav tako je 
bilo veliko manj tudi prireditev, ki bi se jih naši člani lahko ude-
ležili. To velja še posebej za skupino Tačke pomagačke, ki pros-
tovoljno delujejo po domovih starejših, vrtcih in rehabilitacij-
skih centrih, kar v lanskem letu zaradi koronavirusnih ukrepov 
ni bilo mogoče.

Kakor vsako leto nam je kljub vsem tegobam tudi v preteklem 
letu uspelo organizirali tečaje male šole in osnovnega šolanja 
psov. Tečaji male šole, ki jih tradicionalno organiziramo vsako 
leto v spomladanskem terminu (marec) in v jesenskem terminu 
po koncu počitnic (september), so namenjeni predvsem mla-
dim kužkom (od tretjega meseca dalje). Ti vodniki se naučijo 
osnovnih korakov šolanja mladega psa in spoznavanja osnov 
šolanja. Osnovno šolanje je namenjeno psom od šestega me-
seca dalje, v katerem se vodnik in psa pripravljata na vodniški 

izpit, ki ga tečajniki v sklopu šolanja opravijo na koncu tečaja. 
Z velikim veseljem namreč opažamo, da je interes po šolanju 
in dodatnem delu s psi velik, zato se trudimo, da zagotovi-
mo kakovosten pristop. Prav zaradi tega je število tečajnikov 
v skupini omejeno. Vsem zainteresiranim pa sporočamo, da 
trenutno že poteka vpis v spomladanski terminu šolanja.  

V skupini za agility smo v lanskem letu zelo uspešno izvedli 
več tečajev in tako za treniranje agilityja navdušili nekaj po-
sameznikov. Kar se tiče tekmovalnega dela, so bile razmere v 
Sloveniji zaradi epidemije še slabše kot v letu 2020. Za državno 
prvenstvo sta bili organizirani zgolj dve tekmi, za ohranjanje 
tekmovalne kondicije pa se je naš aktivni tekmovalec Ivo Janez 
Pirnar v tej disciplini udeležil nekaj tekem v Avstriji. Po stopnič-
kah mu tokrat žal ni uspelo poseči.
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Za letošnje leto imamo 4. junija 2022 v društvu predvideno 
organizacijo eno od tekem državnega prvenstva. Za ekipo 
športne kinologije KD Naklo je bila lanska tekmovalna sezona 
več kot uspešna. Trenutno imamo v tekmovanje vključenega 
samo enega psa, ki tekmuje po najvišjem in obenem najzah-
tevnejšem programu FCI IGP 3, to je belgijski ovčar BušBuš, 
ki je s svojo vodnico Mojco Varšak zmagal na vseh treh tek-
mah, ki so bile organizirane v Sloveniji. Že ko je KD Ljubljana je 
organiziralo Mednarodno tekmovanje šolanih psov Memorial  
T. Dreniga CACIT 2021, so rezultati pokazali, da so na pravi 
proti. BušBuš je osvojil prvo mesto in prikazal najboljšo sled, 
najboljšo poslušnost in najboljšo obrambo ter dosegel skupno 
290 točk (od 300 možnih). 

Poletje je bilo čas kondicijskih treningov in priprav na državno 
prvenstvo v septembru. Na vroč septembrski vikend je v Mirnu 
potekalo Državno prvenstvo šolanih psov CACT v organizaciji 
ŠKD Ajdovščina. BušBuš je spet postal državni prvak Sloveni-
je po najzahtevnejšem programu FCI IGP 3 (znova z najboljšo 
sledjo). 

Sezono tekmovanj so naši tekmovalci zaključili oktobra na iz-
birnem tekmovanju za svetovno prvenstvo FMBB na regijske-
mu tekmovanju v Slovenski Bistrici. Še v tretje so dokazali, da je 
BušBuš letos v FCI IGP3 nepremagljiv. Osvojil je prvo mesto (z 
najboljšo sledjo in najboljšo poslušnostjo in se s tem uvrstitev 
v državno reprezentanco FMBB 2022 (SP za belgijske ovčarje). 
Prijave že potekajo, tekmovanje pa bo v začetku maja v Grčiji, 
v atletskem središču Karpenisi. 

Za reševalno skupino je bilo leto 2021 nekako prelomno, saj je 
prišlo do večjih sprememb med člani. Kmalu so člani ugotovili, 
da so jim spremembe dale nov zagon, tudi vzdušje v skupini 
se je močno izboljšalo. Zdaj enota šteje šest članov. Marca so 
organizirali izpite mantrailinga v Stražišču, en član se je udele-
žil celotedenske obnovitvene rehabilitacije z Društvom za ce-
rebralno paralizo Sonček v Elerjih, kamor hodi že 15 let. Tam 
s svojimi psi, poleg določenih obveznosti, vodi tudi kinološko 
delavnico. Junija so ob zaključku šolskega leta v Jurčkovem 
kotu gostili tretji razred OŠ Naklo in jim pripravil kratek ki-
nološki program, v različnih vlogah so se udeležili Talanovega 
memoriala. Novembra pa so se udeležili vaje tržiških gasilcev v 
OŠ Tržič (evakuacija otrok, iskanje pogrešanih v prostorih šole, 
prikaz iskanja pogrešanih v okolici šole za celo šolo). Nekaj 

članov je v lanskem letu opravilo tudi dodatne izpite, ki jih pri 
reševalnih psih ni malo. Naše društvo ima tudi svojo vzrejno 
komisijo, ki pomaga vzrediteljem psov, kadar se odločijo s svo-
jo psičko imeti mladičke. Tako smo v okviru našega društva lani 
imeli šest legel, v katerih so se skotili mladi psički naslednjih 
pasem: entlebuški planšarski pes – osem mladičkov, kratko-
dlaki pritlikavi jazbečar – en mladiček, srednji črni šnavcer – 
šest mladičkov, pomeranec – dva, terier parson russell – štiri in 
rottweiler – deset mladičkov, skupaj od 31 mladičev, od tega 
14 samčkov in 17 samičk.

Križem rok ni bila niti propagandna komisija, ki v prvi vrsti skrbi 
za obveščanje in seznanjanje širše javnosti z delom in dogodki 
društva. Njeno delo je vključevalo priprave različnih vrst objav 
v medijih ter oglaševanje organiziranih dogodkov.

Že kar nekaj let ima naše društvo svojo spletno stran, kjer 
objav lja vse pomembne informacije, precej smo poveča-
li prisotnost tudi na socialnih omrežjih, kot sta Facebook in  
Instagram. S tem se je dvignila prepoznavnost društva ne le v 
strokovnih krogih, temveč tudi med širšim občinstvom. 

Ciljev za leto, ki je pred nami, tako tekmovalnih kot spremlje-
valnih, ima društvo kot celota še veliko, o vseh pa vas bomo 
sproti obveščali.

Od začetka februarja se je na naši spletni strani mogoče 
vpisati v različne tečaje, ki se bodo začeli v mesecu marcu. 
Dobrodošli vsi! Prijavnice in dodatne informacije glede šola-
nja lahko najdete na www.kd-naklo.si. ・

društva

V Podbrezjah smo tudi letos nagradili  
najboljše jaslice
Milan Debeljak, Kulturno društvo Tabor Podbrezje, foto: Daca Perne

Božič je mali Bog. Doma je v naših srcih. Že zgodnji december 
prižge prve lučice, vse več jih je, namnožijo se na božični ve-
čer. Takrat je povsod toplo. Z avtoceste ljudje lahko opazijo, 
da praznujemo. Na zvoniku taborske cerkve se bleščijo jasli-
ce, Sveta družina. Na župnijskem zvoniku božična zvezda. V 
mnogih kapelicah smo postavili jaslice, na Taboru hlevček za 
božično igrico ter jaslice v obeh cerkvah.

Božič je čas za odnose. Zato je tudi čas ustvarjalnosti. V neka-
terih družinah so jaslice postavili prvič, drugod so jih prestavili, 
povečali, dopolnili, polepšali. Potrebujemo to novost, drugač-
nost. Kakor smo sami vedno novi, drugačni, tako se tudi Nebo 
vedno na nov način dotika Zemlje. Jaslice postavljamo zunaj 
pred hišami, v domačih kuhinjah in dnevnih sobah. Krasijo 
Bogkov kot, pa tudi intimnost naših sob in delovnih prostorov.
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Lani je naša predsednica Ema Grašič prvič organizirala Nate-
čaj za najboljše podbreške jaslice. Kulturno društvo je zma-
govalcem podelilo nagrade s priznanji. Tudi letos smo prosili 
postavljalce jaslic, da bi nam poslali fotografije svojih izdel-
kov, in ocenjevanje ponovili. Prejeli smo kar dvajset različnih 
jaslic. Hlevčki in Svete družine, mah in ovčice, angeli in zvez-
de, pastirji in sveti kralji. Notranje in zunanje jaslice, klasične 
in moderne, vedno nova iskanja izvirnosti in lepote. Jaslice v 
adventnem venčku, jaslice v kaminu, v svečniku, v kozarcu, v 
kapelici, čipka, glina, papir, pogovor z materialom in njegovim 
Stvarnikom, užitek ob načrtovanju in delu. Tudi zbirke malih 
jaslic najdemo v podbreških domovih. 

Zmagovalce natečaja smo določili v štirih kategorijah:

• Najboljše notranje jaslice.
• Najboljše zunanje jaslice.
• Najbolj izvirne jaslice.
• Najbolj raznolike jaslice iz ene družine.

V prvi kategoriji so zmagale imenitne jaslice, ki jih je postavila 
Jana Aljančič. Jaslice so postavljene v kamin, ki ni bil še nikoli 
zakurjen. Tako v njem gori Jezusova Ljubezen. Posebnost jaslic 
je še lep mostiček in kozolec ter taborska cerkvica. Vse domače 
delo. Zunanjost kamina so zasedli beli angelci, ob zgornjem 
robu pa žarijo ledene sveče. 

Jana Aljančič – nagrajenka za najboljše notranje jaslice

Nagrado za najboljše zunanje jaslice so si zaslužile jaslice Moj-
ce Finžgar iz Dolenje vasi. Z ekipo so jih postavili že sedmo 
leto zapored in okrog njih ustvarili prostor, kjer se vaščani radi 
zbirajo in pripravljajo kulturne prireditve. Da so s tem začeli, 
je vredno velike pohvale, saj so spremenili podobo votline, v 
katero so jaslice postavljene. 

Mojca Finžgar in najboljše zunanje jaslice v Dolenji vasi

Nagrado za najbolj izvirne jaslice sta prejela najmlajša ude-
leženca natečaja. Ula in Anže Kokol sta štiričlansko komisijo 
prepričala z jaslicami, izdelanimi iz rolic wc papirja. Očarale so 
nas s preprostostjo, izvrstno idejo in izvedbo. Za občutek topli-
ne pa so poskrbele še lučke okrog hlevčka.

Ula in Anže Kokol z najbolj izvirnimi jaslicami

Zmagovalne jaslice v kategoriji najbolj raznolikih jaslic iz ene 
družine pa sta izdelala Anica in Jože Hvasti. Poslala sta namreč 
fotografije treh različnih jaslic. Notranje so zanimive, ker so fi-
gurice izdelane iz zamaškov plute in oblečene, pa postavljene 
v narobe obrnjen, z modro pobarvan kozarec, na vrhu katere-
ga je prižgana svečka. Druge jaslice so naklekljane in v kozarcu 
obdajajo svečo. Tretje pa so zunanje, postavljene ob hiši.

Anica in Jože Hvasti – nagrajenca za najbolj raznolike jaslice 
iz ene družine

Zahvale za sodelovanje so prejeli vsi udeleženci natečaja, naj-
boljšim pa smo izročili tudi darila, zanimive družabne igre, ob 
katerih bodo nagrajenci prav hitro dočakali pomladni čas. ・

društva
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okolje in prostor

Urejene bodo nove kolesarske poti
Občinska uprava Občine Naklo

V Občini Naklo se zavedamo, da je potrebno območje po-
leg cestnih povezav za motorna vozila razvijati tudi v smeri 
trajnost nega razvoja prometa s poudarkom na peš in kolesar-
skem prometu. Zavedamo se, da je pešce in kolesarje, ki so 
vključeni v promet potrebno ustrezno zavarovati oz. zaščititi. 
Skozi Občino Naklo potekata dve pomembni kolesarski po-
vezavi in sicer daljinska kolesarska pot D2 na trasi Ljubljana 
– Trbiž in glavna kolesarska pot G6 na trasi od Kranja do Tržiča. 
Del teh poti smo že označili na vozišču, kjer kolesarska pot 
poteka po vozišču. Letos pa začenjamo z umeščanju ločenih 
kolesarskih poti, kjer bodo kolesarji in tudi pešci varni pred 
motornimi vozili. Prvi odsek predstavlja odsek glavne kolesar-
ske povezave G2 na odseku od Strahinja do Spodnjih Dupelj. 
Druga pomembna trasa predstavlja kolesarsko pot D2, ki po-
teka ob regionalni cesti. Odsek od križišča na Polici do hotela 
Marinšek gre prav tako v gradnjo oz. obnovo letos v sklopu 
obnove regionalne ceste.

Po izvedenem javnem naročilu je bila 13.1.2022 z izvajalcem 
KRATEK IZKOPI, LOVRO MARKIČ S.P., ki je oddal najnižjo po-
polno ponudbo  podpisana Pogodba za izvedbo del ureditve 
kolesarske infrastrukture v Občini Naklo v okviru vzpostavitve 
kolesarske trase »Kranj – Naklo – Zadraga« (G6). Po projek-
tu je predvidena izgradnja ločene kolesarske poti med nase-
ljema Spodnje Duplje in Strahinj v dolžini 1.906 metrov. Po-
godbena vrednost del znaša 267.430,75 EUR brez DDV oz.  
326.366,52 EUR z DDV. 

Projekt - operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 
za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 
prednostne osi 4 »trajnostna raba in proizvodnja energije ter 
pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »spodbujanje 
nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana 
območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne 
urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi 
ukrepi«, specifičnega cilja 4.4.1 »Razvoj urbane mobilnosti za 
izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni raz-
voj kot prispevek Evropske Unije in pripadajoči nacionalni pris-
pevek kot prispevek Republike Slovenije.

Po kolesarskih potem se boste lahko odpravili tudi z izposoje-
nimi kolesi s postajališč v Spodnjih Dupljah in v Naklem znotraj 
sistema Gorenjska.bike. ・

Obleka naredi človeka
Katja Sreš, Ekologi brez meja

Tekstilna industrija je druga največja onesnaževalka sveta, tes-
no povezana z ‘zmagovalko’ v tej neslavni kategoriji - naftno 
industrijo. V primerjavi z onesnaževanjem s plastiko je pri rav-
nanju s tekstilnimi odpadki še manj rešitev, na globalni ravni se 
ga reciklira manj kot 1 % in priznajmo si - nimamo pojma, kaj 
narediti z oblačili, ki jih ne potrebujemo več. Tako na sistemski 
kot tudi osebni ravni. 

Ugotovitve projekta Obleka naredi človeka kažejo, da je vsak 
od nas v letu 2019 v povprečju zavrgel 12,3 kg oblačil. Čeprav 
smo v teoriji seznanjeni s problematiko hitre mode, se to ne 
kaže v praksi. Le 0,62 % oblačil kupimo iz druge roke, odstotek 
izposoje pa sploh ni omembe vreden. Jasno je torej, da se mo-
ramo pri ponovni uporabi še bolj potruditi. 

Kako lahko bolj trajnostno ravnamo z oblačili (tekstilom)?
1. Oblačilom čim bolj podaljšajmo življenjsko dobo. Po 

nekaterih podatkih naj bi posamezen kos v povprečju 
oblek li manj kot desetkrat. To nam bo šlo lažje od rok, če 
bomo posegali po kakovostnih kosih, po možnosti lokalne 
proizvodnje, ko lahko marsikje izkoristimo priložnost po-
pravila neposredno pri proizvajalcu. 

2. Pomembno je, da za oblačila dobro skrbimo. Upoštevaj-
mo navodila na etiketah, perimo ločeno po materialih ter 
zaprimo vse gumbe in zadrge. Pomagamo si lahko tudi z 
vrečkami za pranje občutljivega perila in na ta način zmanj-
šamo v okolje tudi izpuste majhnih delcev plastike, ki se 
izpirajo iz naših sintetičnih oblačil.
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3. Posegajmo po čim bolj naravnih materialih (bombaž, 

konoplja, lan, volna) za zmanjšanje izpustov CO₂. A tudi 
tu moramo biti pazljivi, saj ni vse eko, kar je zeleno, zato 
zaupajmo okoljskim certifikatom, kot so EU Ecolabel oz. 
okoljska marjetica in GOTS ter posegajmo po pravičnotr-
govinskih izdelkih. 

4. Posegajmo po oblačilih iz druge roke – tako bomo na-
redili največjo uslugo okolju in svoji denarnici. Ta si lahko 
izmenjamo v krogu bližnjih ali na organiziranih izmenjavah 
oblačil, na voljo pa so tudi številne trgovine z oblačili iz 
druge roke, kjer je možen nakup po ugodni ceni. 

Potrošniki danes kupimo za 60 % več oblačil kot pred petnaj-
stimi leti, zato ne čudi, da se je količina tekstilnih odpadkov od 
leta 1960 povečala za več kot 800 %. Prav tako pa ne čudi, da 
je najpogostejše vprašanje ravno, kam z odsluženimi oblačili. 

Kam z odsluženimi oblačili?
1. Ne zanašajmo se le na humanitarne organizacije, ki se 

pogosto utapljajo v (neuporabnih) oblačilih. 
2. Poskusimo jih prodati, izmenjati ali donirati za predelavo 

kreativnim ustvarjalcem. 
3. Predvsem v zimskem času imajo velike potrebe po hiš-

nem tekstilu (brisače, rjuhe, odeje) zavetišča za živali.
4. Še več idej za končno postajo vaših oblačil, ki ne bo od-

lagališče ali sežigalnica, pa boste našli na spletnem mes-
tu Obleka naredi človeka. 

Istoimenski projekt je plod združevanja treh organizacij: Eko-
logi brez meja, Pravična trgovina Slovenija in Focus, društvo za 
sonaraven razvoj, ki si že leta prizadevajo za okolju in ljudem 
prijazno modo. Vabljeni k podpiranju trajnostnih tekstilnih 
praks prav vsak dan. ・
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Izvedba projekta Travinje++ na BC Naklo
dr. Dragan Žnidarčič (dragan.znidarcic@bc-naklo.si)

V okviru EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) je bilo 
vzpostavljenih pet področij spodbujanja inovativnosti in eno 
izmed njih je tudi EIP-AGRI (Evropsko partnerstvo za inovacije 
na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti). Glavni na-
men EIP-AGRI je spodbujati konkurenčno in trajnostno kme-
tijstvo, pri tem pa prispevati k zagotavljanju stabilne pridelave 
hrane, krme in biomaterialov, trajnostnemu upravljanju narav-
nih virov, od katerih sta odvisna tako kmetijstvo kot gozdar-
stvo, in sožitju z okoljem. 

Sodelovanje med kmeti in različnimi strokovnjaki poteka v  
t. i. operativnih skupinah EIP. Praktične rešitve, ki se razvijejo 
v okviru teh skupin, se preizkusijo v praksi, znanje ob doseže-
nih rezultatih pa se razširja med drugimi kmeti in tudi v širši 
javnos ti. Obdobje trajanja projekta Travinje++ na BC Naklo 
poteka med leti 2019 in 2022.

Projekt obravnava vprašanje zagotavljanja boljše voluminozne 
krme s travinja in se nanaša na razvoj tehnologij pridelave in 
predelave rastlin, bogatih z beljakovinami. Voluminozna krma, 
ki jo pridelujemo na travnatem svetu, se namreč z vidika hra-
nilne vrednosti in količine suhe snovi zaradi različnih razlogov 
z leti slabša. Ob tem, da so kemijska sestava, prebavljivost in 
energijska vrednost krme močno odvisne od okoljskih dejavni-
kov, so za upad kakovosti krme v marsičem krivi tudi neustrez-
na, prepozna ali ne dovolj pogosta raba glede na gnojenje z 
dušikom, prevelika zakisanost tal in pomanjkanje rudnin.

Če se naštetim težavam kljub priporočenim tehnologijam pri-
delovanja travniške krme iz objektivnih razlogov ni mogoče 
izog niti, je priporočljivo občasno poskrbeti za pomladitev trav-
ne ruše bodisi z dosejavanjem ali z vsejavanjem manjkajočih 
vrst trave in detelje v obstoječo travno rušo. Izboljšano bo-
tanično sestavo travne ruše bomo tako lahko dosegli z izbi-
ro primerne travno-deteljne mešanice, izbira te pa je odvisna 
od vrste živinorejske panoge na kmetiji, njene intenzivnosti in 
značilnosti njivskih ali travniških površin.

V okviru projekta želimo na izbranih kmetijskih gospodarstvih 
analizirati vzroke za degradacijo travne ruše in izpeljati tak na-
bor ukrepov, da se bo pridelek travinja izboljšal s povečanjem 
beljakovinsko bogatih rastlin. Njihov delež se bo povečal s 
kakovostnejšimi vrstami trav in metuljnic ter sortami znotraj 
vsake funkcionalne skupine rastlin. Z rezultati projekta bomo 
sproti, seznanjali strokovno in zainteresirano javnost. Ne sme-
mo pa zanemariti niti tega, da bo EIP Travinje++ pripomogel 
k prepoznavnosti in k možnostim za dolgoročni obstanek iz-
branih kmetijskih gospodarstev v spremenljivem globalnem 
poslovnem okolju. ・

Degradirana ruša, vir: Dragan Žnidarčič.Neposredna setev s sejalnico, vir: Dragan Žnidarčič 
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Vsak korak šteje
Renata Košir, foto: Renata Košir (trgovina BC Naklo)

Dragi občani in občanke, spet smo že krepko zakorokali v novo 
leto. Če se obrnemo nazaj, je bilo to leto, ki nam je prinašalo 
veliko skrbi zaradi zdravstvene krize. Pa rajši poglejmo, kaj nam 
je lepega prineslo. Polja so nam bogato obrodila, kmetje skrbi-
jo, da nam pridelajo hrano, čebelarji, da nam pridelajo med, 
komunalni delavci, da nam odvažajo smeti, da nam dobra pit-
na voda priteka v naše domove, učitelji, da se naši otroci lahko 
šolajo,  negovalke v domu za ostarele skrbijo za naše onemog-
le ... še veliko je drobcev, ki nam življenje dela enostavnejše in 
lepše in za kar moramo biti hvaležni. 

Pa se vprašam, kaj pa storim jaz, da bi bilo življenje okoli mene 
lepše, da bi ljudje počutili boljše, da bi okolje čim manj obre-
menjevala in ga ohranjala čim boljšega. Kajti okolje ni samo 
narava, ampak smo tudi ljudje z medčloveškimi odnosi. Verjet-
no ni dovolj, da pravilno odlagam smeti, da čim manj kupujem 
in ne odmetavam še uporabne stvari v smeti, da vodo in ener-
gijo uporabljam varčno. To šteje veliko, ampak pomembno je 
tudi, da s svojim ravnanjem in obnašanjem ne vplivam slabo 
na soljudi okoli sebe. Tukaj razmišljam o svojih navadah: ali 
res živim tako, da bi moja družina, prijatelji, sovaščani in tudi 
občani imeli čim več od mojega načina življenja. Tukaj mislim 
predvsem na to, ali dovolj podpiram svojo lokalno skupnost, 
da bo lahko preživela. 

Moje razmišljanje je, če vse, kar kupujem najbližje svojemu 
domu, pomagam zaslužiti svoji lokalni skupnosti in bomo s 
tem vsi imeli nekaj več. S tem, ko kupujem hrano pridelano čim 
bližje, kupim hrano, ki je bistevno manj obremenila okolje, saj 
za njen prevoz ni bilo potrebno uporabiti nepotrebnega gori-
va. S tem osrečim tudi sebe, saj sem naredila nekaj dobrega, 
mar ne? 

Želim vam lepe pomladne dni in vas vabim na letošnjo čistilno 
akcijo, ki jo bomo pripravili na občinskem nivoju. Varujte oko-
lje, predvsem pa ljudi okoli sebe. ・

Visoko 140

4212 Visoko

031 577 229

041 628 940

navcek1@siol.net

www.navcek.si

NAVČEK d.o.o.

Pogrebne storitve
- organizacija pogrebov

- prevoz pokojnika,

- organizacija upepelitve,

- pogrebna oprema (krste, žare,

nagrobni križi, žarne niše,…)

- žalni aranžmaji in sveče,

- organizacija pevcev

- urejanje dokumentacije,

- fotografiranje pogrebov

NA VOLJO SMO 24 UR NA DAN
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SERVISIRANJE IN POPRAVILO OSEBNIH

IN DOSTAVNIH VOZIL
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Namizni tenis v Dupljah
Brane Rakovec

V jesenskem delu namiznoteniške sezone 2021/2022 smo bili 
dupljanski igralci aktivni na več podorčjih. Tako kot v preteklih 
letih tudi v sezoni 2021/22 nastopamo v gorenjski veteranski 
namiznoteniški ligi (GVNTL) z dvema ekipama. V vsaki ekipi 
lahko nastopajo igralci, stari nad 50 let in igralke, stare nad 40 
let. Skoraj v vsaki ekipi so tudi igralci, ki so bili v mladih letih 
aktivni tekmovalci.

Za ekipo Duplje I nastopajo Robi Jeraša, Brane Rakovec, Dar-
ko Pangrič, Petra Rant in Janez Fabijan, za ekipo Duplje II pa 
Mirko Rakovec, Brane Teran, Jani Luskovec, Aleš Jevšnik in Ja-
nez Teran. Igrali smo zelo dobro, tako da je po jesenskem delu 
tekmovanja naša prva ekipa na drugem mestu, druga ekipa pa 
je deveta.

Lestvica po prvem delu tekmovanja: 1. Jesenice, 2. Duplje I,  
3. Škofja Loka, 4. Zvirče-Šenčur, 5. Koroška Bela, 6. Križe, 
7. Bohn, 8. Brezje, 9. Duplje II, 10. Mošnje I, 11. Mošnje II, 
12. Stara Fužina.

Državnega prvenstva veteranov in rekreativcev, ki je bilo orga-
nizirano septembra 2021 v Ljutomeru, sta se udeležila tudi dva 
naša tekmovalca. V kategoriji 70–75 let je med posamezniki 

Brane Rakovec osvojil 3. mesto, Darko Pangrič pa je zmagal v 
tolažilni skupini. V igri dvojic sta Brane Rakovec in Ciril Kozjek 
(Šenčur) osvojila 2. mesto.

27. decembra 2021 smo se z dvema ekipama udeležili tudi 
tradicionalnega ekipnega božično-novoletnega turnirja v Vo-
klem, na katerem je nastopilo 12 ekip. Naša prva ekipa v pos-
tavi: Robi Jeraša, Brane Rakovec in Janez Fabijan je v finalni 
skupini osvojila 1. mesto in s tem tudi zlate medalje in pokal. 
Druga ekipa v postavi: Jani Luskovec, Aleš Jevšnik in Branko 
Maček je zmagala v tolažilni skupini in prav tako osvojila me-
dalje in pokal. ・

1. Janezov memorial v namiznem tenisu
Brane Rakovec

8. novembra 2021, dobro leto po tem, ko nas je 3. novembra 
2020 za vedno zapustil naš aktivni igralec in vsesplošni športni 
delavec v TVD Partizan Duplje, Janez Benegalija, smo v nje-
gov spomin organizirali 1. Janezov memorial. Turnirja smo se 
udeležili člani obeh ekip, ki tekmujemo v Gorenjski veteranski 
namiznoteniški ligi. Tekmovali smo v dveh skupinah, v vsa-
ki skupini pa smo igrali vsak z vsakim na dva dobljena niza. 
Prvi in drugi iz vsakie skupine sta se uvrstila v polfinale, vsi 
ostali pa so tekmovali v »tolažilni« skupini na izpadanje na tri  

dobljene nize. Prvo mesto in zlato medaljo ter prehodni pokal 
je osvojil Robi Jeraša, srebrno medaljo je osvojil Brane Rako-
vec, bronasto pa Darko Pangrič in Jani Luskovec. Peto mesto 
je osvojil Janez Fabijan, šesto Aleš Jevšnik, sedmo Janez Teran, 
osmo Brane Teran in deveto Mirko Rakovec.

Medalje in pokal sta podelila Janezova žena Miša in sin Tomaž. 
Tekmovanje je potekalo v dvorani v Dupljah in bo organizirano 
tradicionalno tudi v naslednjih letih. ・
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Proslava ob kulturnem prazniku
Maja Ovsenik, Osnovna šola Naklo

V zadnjih dveh letih so se prireditve in s tem tudi proslave pre-
selile v virtualni svet. Učenci in učitelji spoznavamo svet kamer 
in montaž, kar prinaša vedno nove izzive.

Tudi letošnja proslava ob slovenskem kulturnem prazniku je 
praznično vzdušje pričarala ob projekciji v razredih ali ogle-
du doma na računalniku. Tokrat smo program kot TV odda-
jo z voditeljico Brino oblikovale učiteljice razredne stopnje  
a-oddelkov skupaj z učiteljico glasbe. Učenci so prepevali, 

deklamirali, igrali na inštrumente, odgovarjali na vprašanja o 
Prešernu in ustvarjali likovne izdelke. Z oglasom za Prešernove 
knjige v knjižnici, Zdravljico v tujih jezikih in sodobno rap iz-
vedbo pesmi Pod oknam so sodelovali tudi učenci predmetne 
stopnje, z duetom Od železne ceste pa sta Prešernove čase 
pričarala učitelja glasbene umetnosti. Seveda pa ni manjkal niti 
ravnateljev govor, ki ga je tokrat posvetil našemu najpomemb-
nejšemu arhitektu Jožetu Plečniku. ・

Rene Koridš, Pod oknam rap

Voditeljica Brina Zupin
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Razstava ob slovenskem kulturnem prazniku 
na OŠ Naklo
Maja Ovsenik, Osnovna šola Naklo

Učenci razredne stopnje centralne šole so ob našem kulturnem 
prazniku stene hodnikov zapolnili z raznolikimi in zanimivimi 
likovnimi izdelki. V njih so se spomnili našega največjega pes-
nika Franceta Prešerna in se sprehodili po krajih, kjer je živel in 

ustvarjal. Uporabili so veliko tehnik in se lotili tudi modernejših 
pristopov. Z risanjem po opazovanju so se jim pridružili učenci 
8. razredov, ki so motive iskali v Prešernovem življenju. ・
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Prešernovanje v Domu starejših občanov
Alenka Petrinjak, učiteljica 8. razreda Waldorfske šole

Ob slovenskem kulturnem prazniku so osmošolci in devetošol-
ci Waldorfske šole Gorenjska pripravili nastop za oskrbovance 
Doma starejših občanov Naklo. Kljub razmeram smo veseli, da 
se lahko srečujemo, pa čeprav preko steklenih vrat. Stanovalce 
večkrat obiščemo in jim pripravimo kratek glasbeni program, 
ali pa jim prinesemo naše risbe, da popestrijo stene doma. 
Tako smo se ponovno srečali v sredo, 9. februarja 2022, ob slo-
venskem kulturnem prazniku. Učenci so recitirali Prešernovega 
Povodnega moža ter zapeli in zaigrali nekaj pesmi. Veselimo se 
ponovnega snidenja. ・

šole in vrtci

Praznik zaljubljencev

Drugošolci razmišljajo o ljubezni
posredovala Nataša Zaletelj, Osnovna šola Naklo

IMEJ ZALJUBLJEN DAN

Kaj je to ljubezen?
Ljubezen je objem ali nekaj, kar čutiš v svojem srcu. (Elizabeta)
Ljubezen je pač ljubezen. (Nejc)
Ljubezen je lepa. (Lia)
Ljubezen je, ko se poročiš. (Mark)
Ljubezen je Lia. (Žak)
Ljubezen je moj Nejc. (Jona)
Ljubezen sta starša. (Luka)
Ljubezen je, da daš lupčka. (Bine)
Ljubezen je, da imaš nekoga rad. (Tim)
Ljubezen je, da je mamica noseča. (Astrid)
Ljubezen je, da imaš metuljčke v trebuhu. (Jernej)
Ljubeze je, da se zaljubiš. (Marcel)
Ljubezen je, če te kdo objame. (Vir)
Ljubezen je, da nekoga ljubiš. (Leja)
Ljubezen je, da imaš rad prijatelje. (Larisa)
Ljubezen je to, da sta očka in mamica zaljubljena. (Gresa)
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Učenje varnosti v prometu s policistom
Gabrijela Masten, vrtec Mlinček Naklo

Predšolski otroci spadajo med najranljivejše udeležence v pro-
metu, zato v vrtcu namenjamo pozornost tudi učenju pravil-
nega vedenja v prometu. Pri tem sodelujemo z vodjo policij-
skega okoliša, policistom Romanom Andoljškom, ki smo ga v 
januarju povabili na obisk. Skupaj z njim smo se pogovarjali 
o varni hoji po pločniku in varnem vedenju v prometu. Otro-
ci so bili obiska zelo veseli in so z zanimanjem prisluhnili, ko 
je predstavil poklic policista in pokazal uniformo ter opremo. 
Nato je otrokom demonstriral pravilno in varno prečkanje pre-
hoda za pešce ter razložil, kako si sledijo posamezni elementi 
vedenja: se ustavim, pogledam levo itd. Pojasnil jim je tudi, 
kakšne so možne nevarnosti. Otroci so skupaj z njim izpeljali 
pravilno prečkanje prehoda. Učenje je bilo sproščeno, a vendar 
takšno, da so otroci lahko spoznali in si pridobili izkušnje, da 
je promet resna stvar. Vendar tudi resne stvari se lahko naučijo 
sproščeno in brez strahu oz. pritiska.

Policist je posebno pozornost namenil tudi varnosti med vož-
njo v avtomobilu. Otrokom je povedal, kje in kako sedimo v 
avtomobilu, da smo med vožnjo najbolj varni, ter kako pravil-
no uporabljamo varnostni pas. Nazorno jim je pokazal, kako 
se gre iz avta, ko jih pripeljejo starši na parkirišče pred vrtcem.

Veselimo se ponovnega prijaznega in poučnega srečanja, da 
spet skupaj ponovimo in preverimo znanje prometne varnosti. 

Pri vsem tem je pomembno, da smo odrasli s svojim obna-
šanjem in ravnanjem otrokom vzor. Ko nas opazujejo in pos-
kušajo posnemati, si pridobivajo potrebna znanja in izkušnje, 
razvijajo sposobnosti in navade. ・

Alpska šola – mladi gradijo Alpe
Monika Rant, Biotehniški center Naklo

BC Naklo v E+ projektih Alps4nats in Suitable želi dijakom 
približati naravno in kulturno dediščino Alp. Spodbuja jih, da 
gradijo alpsko identiteto ter jim želi osvetliti priložnosti, ki jih 
alpski svet ponuja. 

Biotehniški center Naklo je od leta 2019 naprej prva Alpska 
šola v Sloveniji. Na ta način smo se zavezali, da si bomo priza-
devali za vpeljavo ‘Vzgoje in izobraževanja o gorah in za gore’ 
v pouk. V projektih Alpske šole se dijaki učijo transformativno 
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šole in vrtci

Literarna ustvarjalnica
Marija Jerše, Biotehniški center Naklo

V letošnjem šolskem letu smo izvedli dva natečaja. Ker v letu 
2022 obeležujemo 100-letnico rojstva slovenske pravljičarke 
Ele Peroci, smo 1. natečaj razpisali za najboljšo pravljico. Tema 
smo prepustili domišljiji dijakov. Do novega leta je prispe-
lo dvajset neverjetnih pravljic. Danes z vami delim najboljšo, 
zmagovalno. 

NA ŽALOST RESNIČNA SODOBNA PRAVLJICA
avtor: Florjan Č.

Pisalo se je leto 2019, ko je tam nekje v Wuhanu ponovno pri-
šel na obisk mali virus. Najprej se je sprehajal samo po tržnici. 
Ko je hotel pocukati ljudi za rokav, da bi ga opazili, je ugo-
tovil, da lahko v vsakem človeku pusti delček sebe. In tako je 
postal novi on. Stvar mu je postala všeč, zato je poskušal še 
neštetokrat. S pomočjo letal, vlakov in ladij je odšel v svet.

Nato je že dobro utečeni svetovni popotnik ugotovil, da nik-
jer ni dobrodošel. Kar naenkrat so ga čakala prazna mesta, 
ljudje so nosili zaščitne maske in ostajali v svojih stanovanjih. 
Virusu so nadeli ime (sars-cov-19; delovni imeni sta bili tudi 
corona in covid). Nekateri ljudje so po njem poimenovali celo 
svoje otroke. Najbolj zanimivo pa se mu je zdelo, da so vsi 
ljudje po celem svetu izgovarjali njegovo ime na enak način. 
Virus je iznašel nov način za svoje širjenje. Izmislil si je novo 
različico, ki je bila še udarnejša. Ponosen je bil na svojo vojsko 
in njihovo iznajdljivost. Toda pojavila se je armada znanstve-
nikov, ki se je borila proti njemu, z gospodom Pfizerjem, Jan-
ssenom in Sput nikom ter z dvema gospema ob njihovem 
boku – Astro-zeneco in Moderno. Od virusa so zahtevali, da 
odpokliče svoje vojake in se vrne v epruvetko. Seveda se virus 
ni želel pogajati. Znanstveniki so se združili v skupino Vakcin 
in mu napovedali napad. Virus je bil skoraj premagan, am-

– skozi učni proces se dolgoročno spreminjajo njihovi vzor-
ci mišljenja in ravnanja v bolj trajnostni smeri. Tekom učnega 
procesa v njih raste notranja želja, da po svoji močeh prispeva-
jo k izboljšanju stanja izbranega trajnostnega izziva. Kaj kma-
lu se iz učilnice zasliši: »Nekaj moramo storiti, nekaj se mora 
spremeniti …«

Od septembra 2019 do decembra 2021 sta na Biotehniškem 
centru Naklo potekala Erasmus+ projekta Alps4nats – Alpe za 
navdušence in Suitable – Trajnostne iniciative za Alpe, ki sta 
še posebej spodbujala samoiniciativno delovanje dijakov pri 
raziskovanju trajnostnih izzivov v lokalnem okolju. V obeh pro-
jektih je sodelovalo 107 dijakov, ki so vključeni v izobraževalni 
program naravovarstvenega tehnika in strokovne gimnazije in 
so tematike raziskovali v okviru strokovnih modulov. Nekateri 
pa so svoje raziskovanje nadgradili s projektno nalogo ob za-
ključku šolanja.

Skupaj so se dotaknili približno 20 trajnostnih izzivov na pod-
ročju trajnostnega turizma, sonaravnega kmetijstva, biodiver-
zitete in klimatskih sprememb v alpskem svetu. Svoje znanje o 
sivem volku in zlatem šakalu so na zanimiv in praktičen način 
prenašali med vrstnike, učence osnovnih šol, splošno in stro-
kovno javnost v okviru dogodkov »Šakal je med nami«, pro-
jektov Alpske konvencije »Skupaj za Alpe«. Izdelali so mazilo 
»Simfonija kamilic«, s katerim so želeli turistom, ki obiščejo 
Slovenijo, ponuditi uporaben spominek lokalnega izvora. 

Dijaki strokovne gimnazije BC Naklo so v okviru modula kme-
tijstvo raziskovali, kako bi dvignili vrednost trenutno nizke od-
kupne cene mleka. Obiskali so Agrarno skupnost Stara Fužina, 
kjer so se spoznali z tradicijo pašništva, poklicem majer - ma-
jerica in ponovnim oživljanjem visokogorskih planin, zaradi 
povečanega števila obiskovalcev. Zanimalo jih je povezovanje 
med kmetijami znotraj Triglavskega narodnega parka in mož-
nost pridobivanja dodatnih sredstev. Seveda pa brez degusta-
cije Bohinjskega sira ni šlo. 

Dijaki so bili ves čas trajanja projektov povezani s partnerski-
mi šolami v Franciji (Lycée agricole Reinach, MFR La Tour  
d'Aigues), Nemčiji (Gymnasium Berchtesgaden) in Italiji (Liceo 
Calini Brescia). Komaj smo čakali, da se jeseni 2021, po dveh 
letih spletnih sestankov, spet srečamo in objamemo.

V Brescii (Italija) smo na posestvu Piazzole spoznali vse 3 ni-
voje biodiverzitete – genetsko, ko smo merili povprečne dolži-
ne listov različnih podvrst kostanja, vrstno, ko smo prepoznali 
različne vrste dreves ter ekosistemsko, ko smo izvedli »inven-
turo gozda« in poskušali določiti habitatne tipe. Nato smo ob-
likovali plakate, na katerih smo prikazali svoje videnje pojma 
biodiverzitete. Po analizi podatkov »inventure gozda« smo 
razpravljali o prihodnosti gozda na območju (dobiček, pomla-
jevanje, odzivanje na ekstremne razmere). Glede na razlike v 
krajini znanega smučišča Madonna di Campiglio in naravne-
ga parka Adamello – Brenta smo poskušali določiti negativ-
ne vplive turizma na biodiverziteto. »Kakšna pa je moja od-
govornost pri ohranjanju biodiverzitete in blaženju klimatskih 
sprememb?« se je izoblikovala misel zvečer, ko smo sedeli ob 
ognju, peli pesmi ter pekli kostanj. Je nagovorila tudi vas? ・



marec 2022  Glas občine Naklo 35

pak on je imel še nekaj skritih adutov v rokavu, ustvaril je 
novo različico, poimenovali so jo omnikron in še hitreje in 
bolj množično je zaokrožila po celem svetu. Skupina Vakcin 
je šla v akcijo z novim odmerkom cepiva. Ta boj za premoč 
se nadaljuje še dandanes in trenutno njen zmagovalec še ni 
znan. A ljudje z nespoštovanjem osnovnih pravil pomagajo 
virusu. Virus pa si mane roke in drži fige v žepu. 

Se nadaljuje …

Drugi natečaj, ki smo ga razpisali, pa je bil natečaj za najboljšo 
pesem. Lani so dijaki naše šole izdali pesniško zbirko in bili 
zanjo nagrajeni na mednarodnem pesniškem tekmovanju. Ker 
smo želeli k pesnikovanju spodbuditi čim več dijakov, smo jih 
povabili, da se v počastitev letošnjega kulturnega praznika 
udeležijo šolskega natečaja za najboljšo pesem. Kako dobro 
so se odrezali, pa presodite sami. V nadaljevanju najdete nekaj 
pesmi za pokušino.

GOZD
avtor: Maj M.

Ko vstopiš vanj,
začutiš milino.

Čudno praznino,
prijetno svežino.

Vsak vdih
je narave dotik.

Vsak zvok,
je plaho bežoč.

Globoko v sebi veš,
da nikoli nisi sam,

ko si z drevesi obdan.

LORELEI
avtorici: Tjaša P. in Anja L.

Stala je na pečini
in strmela v valove.
Gledala je v daljavo

in med čermi gradila žalostne mostove.
Pod njo je tekla reka Ren,

ki nekoč davno bila je čista.
Danes je v njej polno plastike,

tone embalaže in stekla,
ostankov čolnov in ladij …

Mar ljudje res nimajo vesti in odgovornosti?
Upanja v človeštvo ni več imela,

razočarana, morda celo malo jezna,
si smrtni udarec je zadala

in v globino zgrmela.
Upanje, da se človeštvo spametuje 

in naravo bolj spoštuje,
pa je ostalo.

CILJ
avtor: Karlo J.

Kako se kliče cilj,
kaj čaka te na vrhu gore,

šole in vrtci
sprašujem se,

ko mlačno sivo je obzorje.
V burjo veter piha
in dež zaliva lužo,

tam se sonce dviga.
Plima dvigne glavo

in pričakovanja.
Zračni tlak v glavi,

iz velikega dela malo.
In ne vidim,
megla bela

me ujela
je kot dim.

Zdaj zgubljen v puščavi iščem dom.
In pometam tla, saj balvanov

jaz sem sin.
Sonce ugasne 
tudi podnevi,

beli prt obleče smrt,
kot iz jasnega
te na dlani rani 

in pušča le glasove glasne.

Dijaki so v poslanih pesmih obravnavali različne teme, veliko 
pozornosti so namenili ekološkim temam – skrbi za naravo, 
neprimernemu ravnanju z odpadki, ohranjanju biodiverzitete 
... Zato moramo še toliko bolj upoštevati naslednji stavek: Pa-
zimo na naš enkratni planet, ki si zasluži vso našo pozornost 
in skrb. ・

Benedičič Darko s.p.

Žiganja vas 27

4294 Križe

+386 4 59 56 280Telefon:

+386 41 729 702Mobilni telefon:

vulkanizerstvo.benedicic@siol.net

Vulkanizerstvo - avtooptika
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razmišljamo, v spomin

Zamujanje ni vrlina
Franci Šinkar

Točnost je lepa vrlina. Zamujanje pa niti ne. Naj vam predsta-
vim svoj pogled na to. Ena od nalog, ki sem jih opravljal v služ-
bi, je bila spremljanje evidence delovnega časa. Dnevno sem v 
programu na računalniku kontroliral, če se vsi delavci pravilno 
žigosajo s službenimi karticami, delal popravke, vpisoval ko-
mentarje, da je bilo konec meseca vse prav zabeleženo in da 
smo lahko dobili plače. 

Zanimiva »kategorija« je bila zamujanje. Ugotovil sem, da za-
mujajo eni in isti, čeprav ni bilo gneče na cesti ali kakšnih dru-
gih nepredvidenih dogodkov. Preprosto, zamujanje v službo 
imajo menda v krvi in se s tem sploh ne obremenjujejo. Očitno 
še nikoli niso slišali za naslednjo trditev: »Točnost je pokazatelj 
zrelosti odgovornih ljudi. Predpostavljamo, da tisti, ki je točen, 
zvesto izpolnjuje tudi vse ostale sprejete obveznosti«.

Saj razumem, v življenju pridejo nepredvidene situacije, na 
katere nimaš nobenega vpliva in se zato zgodi, da zamudiš. 
Ampak to so izjeme. Ne more biti to tvoj običajni, vsakdanji 
stil obnašanja! Sam se zelo trudim, da ne zamujam; raje grem 
od doma pet minut prej, kot pa da bi zamudil. Žena se včasih 
pošali, da je to zato, ker vozim bolj počasi in potrebujem pet 
minut več, da pridem na cilj. Kaj morem, sem pač človek navad 
in točnosti. Zato pa težko razumem ljudi, ki zamujajo.

Občutek imam, da nekateri zamujajo vse življenje: zamujajo v 
šolo, zamujajo v službo, zamujajo v cerkev, zamujajo na pri-
reditve, zamujajo na sestanke, na srečanja, celo na poroke … 
Nekateri bodo s takim načinom zamudili še lasten pogreb! Za-

mujanje lahko postane prav zoprna navada, zoprna predvsem 
za tiste, ki čakajo na zamudnike.

Pregovorno sicer zamujajo ženske, ampak dogaja se tudi, da 
možje zamujajo iz službe. Adi Smolar je to lepo opisal v eni od 
svojih pesmi: »Po službi rad grem na pir, da imam vsaj malo 
mir, pred šefom in pred tabo, draga …«

Možje se sploh ne zavedamo, kako naše žene skrbi za nas! Ta 
skrb, to je znamenje njihove velike ljubezni do nas. Mi, dedci, 
pa tega sploh ne znamo razumeti, kaj šele ceniti. Ne dojame-
mo, da si žene v svojih mislih slikajo najbolj črne scenarije, nam 
pa se zdi naše zamujanje domov nekaj povsem normalnega.

Prijatelj je to situacijo duhovito opisal nekako takole: mož pri-
de domov, žena pa vsa objokana, kje je hodil toliko časa. Mož 
ves presenečen: »Kaj je, žena? Tri ure po službi me ni domov, ti 
pa že zabijaš žeblje v mojo krsto!«

Zato, dragi možje, ko zamujate domov, vzemite v roke svoj te-
lefon. Veste, ta napravica ni namenjena samo božanju ekrana, 
surfanju po internetu, objavljanju na fejsbuku – ima tudi eno 
zelo uporabno lastnost: z njo lahko celo telefonirate! Pokličite 
torej ženo, ki vas nestrpno pričakuje, in ji sporočite: »Pospravi 
žeblje, čez deset minut bom doma!«

Lahko ji to poveste tudi z drugimi besedami; pomembno je, 
da jo odrešite skrbi. Verjemite, hvaležna vam bo za ta klic. ・

V spomin Marijanu Marinšku
člani Konjeniškega društva Naklo

Marijan je bil tretje rojeni otrok Marije in 
Viktorja Marinška, Kovačevih iz Nakle-
ga. Na domačiji, mesariji in gostilni se je  
izučil svojega poklica in bil vseskozi tudi 
tako ali drugače v stiku s konji. Poročil se 
je z Marijo, s katero imata tudi tri hčerke. 
Skupaj so ustvarili prijetno gostilno M. Ma-
rinšek (deteljica), kjer so z velikim veseljem 
vsi skupaj delali in se ob priložnostih tudi 
poveselili.
Marijan je bil od nekdaj ljubitelj konj, zato je 
bil tudi med pobudniki za ustanovitev Ko-
njeniškega društva v Naklem. Bil je eden iz-
med ustanovnih članov in prvi in dolgoletni 
predsednik. Delo predsednika je upravljal 
vestno, s srcem, zavzetostjo in ljubeznijo do 
konj in društva. Konjeniško društvo Naklo ni 
združevalo le lastnike konj, pač pa tudi nji-
hove ljubitelje in simpatizerje. Aktivno je sodeloval pri vseh 
prireditvah, kjer smo bili udeleženi člani našega društva, tako 
doma, širom Slovenije, kot tudi v tujini. Nekatere prireditve, ki 

so bile v organizaciji našega društva so bile 
tradicionalne, kot npr. Žegen' konj v Nak-
lem, pot- romanje na Brezje, žetev, božično 
drevo, tekma kmetje–obrtniki in še mnogo 
drugih. Skrbel je, da smo bili člani vedno 
obveščeni o vseh dogajanjih in prireditvah 
ter tako povezoval člane in ljubitelje konj.
Ko je predsedniške vajeti predal svojemu 
nasledniku, novemu predsedniku, se je kot 
član upravnega odbora, kasneje nadzor-
nega odbora, še vedno aktivno udeleževal 
tako prireditev, kot tudi družabnih srečanj.
Žal pa Marijana ni več med nami. Poslovili 
smo se od njega in ga še zadnjič pospremi-
li, tokrat k večnemu počitku. Člani Konje-
niškega društva Naklo se mu zahvaljujemo 
za predano delo, sodelovanje in mnogo-
krat tudi za tople, prijazne besede.

Ohranili ga bomo v lepem spominu, ostal bo z nami v naših 
srcih. Konjeniški pozdrav.
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možgančkanje, recept

Sestavljanje besed
pripravila K. B.

Naslednje dele besed sestavite v pare, da dobite 10 priimkov 
slovenskih pisateljev.

Slastni naklanski  
žepki
Alojzija Murn

Naklanske žepke smo v našem občinskem glasilu že na kratko 
predstavili bralcem, marsikdo pa jih je že tudi pokusil, pred-
vsem tisti, ki obiskujejo razstave v Pavlinovi galeriji. Menimo, 
da je prav, da objavimo recept za to pecivo, ki so ga doslej 
pohvalili vsi, ki so ga pokusili na naših prireditvah v Naklem, 
Radovljici, Bohinju in Celovcu.

Pecivo je nekaj posebnega po okusu, obenem pa ima poten-
cial, da postane kulinarični predstavnik Naklega. Predvsem ima 
med sestavinami lokalno pridelano čebulo, med in jabolčni kis, 
kranjska klobasa je pa tako ali tako logičen dodatek nadevu. In 
seveda mora biti zraven malo čilija za pikantnost! Morda se bo 
katera od naklanskih gostiln odločila in te slastne žepke ponu-
dila gostom medtem ko čakajo na naročeno kosilo ali večerjo. 
Kot nekaj lokalnega in novega. Gostje, ki prihajajo v Naklo od 
drugod, kaj takega celo zelo verjetno potihem pričakujejo.

Pecivo se da doma zelo hitro pripraviti in – če imamo obiske 
– ga lahko postrežemo ob pijači namesto npr. kupljenih pres-
tic, palčk, čipsa in podobnega. Še posebej bomo hitri, če smo 
čebulno marmelado že poprej pripravili in jo shranili v vroče 
napolnjene majhne kozarčke. Za silo je dobra tudi zamrznjena 
marmelada.

Recept: NAKLANSKI ŽEPKI (pikantno pecivo s KRANJSKO 
KLOBASO in MEDOM) 
Potrebujemo listnato testo, kranjsko klobaso, pikantno čebul-
no marmelado in jajce za premaz.
Pikantna čebulna marmelada: 
1000 g rdeče čebule
50 g masla
120 ml jabolčnega kisa
1 zravnana žlička cimeta
1 zravnana žlička soli
4 žlice medu
čili, po okusu (dovolj oster, sesekljan ali v prahu)

Na maslu počasi pražimo sesekljano rdečo čebulo, da poste-
kleni. Dodamo kis, sol in cimet, čili po okusu ter še malo podu-
šimo. Ko se zmes nekoliko ohladi, primešamo med. 

Izdelava žepkov: 
Listnato testo (najboljše je testo v roli) še malo razvaljamo 
in ga razrežemo na kvadratke 10x10 cm. Robove kvadratkov 
premažemo s stepenim jajcem, na sredino vsakega kvadratka 
pa damo eno žličko čebulne marmelade in dva ali tri majhne 
koščke kranjske klobase, ki smo jih poprej zaradi boljšega oku-
sa malo popekli v ponvi. Kvadratke prepognemo po diagonali 
in tako dobljenim trikotnikom z vilicami stisnemo robove. Po 
vrhu jih še premažemo z jajcem in nato spečemo v pečici pri 
180°C. 
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JUR

VČAR

ČAR

Primer rešitve: CAN-KAR

Hitra dostava  
kurilnega olja

031 280 771

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

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

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

Zobozdravstvene storitve
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Fristads d.o.o.   Glavna cesta 24, Naklo 4202

www. .si  mobi: 040 522 066vrhunskaoprema

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

(bivši prostori Občine Naklo).
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veldrona@siol.net http://veldrona.si

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

Kontakt: 041 863 440

Trgovina Matjaž
Tel.: 031 412 069

Pisarniški material, šolske potrebščine, računalniki in oprema,

fotokopiranje, kemična čistilnica.

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

Sobota 8.00 - 12.00

Servis računalnikov
Tel.: 031 412 069

Ponudba točenih vin
Vinska klet Vina na Hribu, Vipava; Vinska klet Kerin, Krško
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Vodni sesalnik SW3
Parni vodni sesalnik za učinkovito
čiščenje.

PREDSTAVITEV SESALNIKA IN KONTAKT: 04 257 73 33
Čiščenje s paro je sistem za enostavno čiščenje in razkuževanje gospodinjstev. SW3 združuje paro s funkcijo

vakuumskega sesanja. Odstranjuje mikrobe, bakterije in viruse. Paten�ran vodni filter nenehno čis� zrak in zadržuje

cvetni prah, pršice in mikrodelce, ki so pogosto odgovorni za bolezni dihal. Zahvaljujoč številnim nastavkom, ki jih

dobite s strojem, lahko globinsko očis�te tla, fuge med ploščicami, kuhinjsko napo, pečico in kuhalno ploščo, kavče,

stole, kozarce, kopalnico in prho brez uporabe močnih kemikalij ali detergentov.

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

�Suho in mokro sesanje

Moč pare�
Globinska ekstrakcija�
Vodni filter�
Brez kemikalij�
Enostavno rokovanje�

Računovodske storitve za podjetja in samostojne podjetnike
UGODNOST: nudimo spletni program za poslovanje
(izdajanje računov, potnih nalogov)

barbi.biro@gmail.com

040 770 730

www.racunovodstvo-bbiro.si
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