
PREGLED DEJAVNOSTI DRUŠTVA V LETU 2021 

18. 1. 2021 Izbor najlepših Podbreških jaslic. Komisija je pregledala vseh 13 prispelih fotografij in 
izbrala najlepše podbreške jaslice v 4 kategorijah. Komisija v sestavi Eme Grašič, Barbare Pogačnik, 
Dace Perne in Milana Debeljaka. 

- Prav zato smo tudi ostalim podelili priznanje za sodelovanje, zmagovalcem pa seveda 
PRIZNANJE za najboljše v izbrani kategoriji: 
a) JASLICE Z NAJVEČ SIMBOLIKE je ustvarila družina Romana Gašperina, ki je hkrati 

poslala tudi več primerov jaslic z različnimi motivi.  Med vsemi prispelimi fotografijami 
so izstopali  s svojim drugačnim pristopom. 

b) NAJBOLJ IZVIRNE JASLICE so iz LEGO kock ustvarili štirje otroci Pika in Zala Marin ter 
Jerca in Lovro Slapar. Komisija je bila mnenja, da je tako ustvarjalnost potrebno 
nagraditi. 

c) NAJBOLJŠE NOTRANJE JASLICE je že pred leti izdelal pokojni Ivan Pavec, zdaj pa jih 
vsako leto njemu v spomin postavi žena Dora. Komisijo je navdušila podbreška 
vsebina. 

d) NAJBOLJŠE ZUNANJE JASLICE je izdelal in postavil Stane Aljančič. Komisijo so najbolj 
prepričale zunanje jaslice, postavljene na kozolec s koruzo. 

Nagrajenci so prijeli PRIZNANJA in dve darili – ob klekljanem nageljnu Anice Hvasti še 
družabno igro. 

 
31. 1.2021: Sodelovanje na razpisu »Najboljše kosilo/večerja iz lokalnih sestavin« v okviru programa 
Podeželsko razvojno jedro – CTRP Kranj in občine Naklo, Preddvor, Šenčur, Jezersko in MO Kranj – 
pripravlja 5 mojstric PP (Barbara, Veronika, Erna, Jana in Katarina) 
 
8. 2. 2022  Prešeren dan danes preko MS Teamsov. Po uvodnem nagovoru in zapeti himni 
se  je zvrstilo štirinajst bralcev in osemnajst poslušalcev. Prav je , da  praznujemo Prešernov 
dan, naš kulturni praznik. Kultura je tisto, kar nas od vedno povezuje in združuje. Sprašuje 
nas, navdihuje in vabi k osebni rasti, s katero postajamo boljši tudi v etičnem odnosu do 
drugih. 
Prešeren dan danes preko MS Teamsov.  
Po uvodnem nagovoru in zapeti himni se nas je zvrstilo štirinajst bralcev in osemnajst 
poslušalcev. 
Danes praznujemo Prešernov dan, naš kulturni praznik. Kultura je tisto, kar nas od vedno 
povezuje in združuje. Sprašuje nas, navdihuje in vabi k osebni rasti, s katero postajamo boljši 
tudi v etičnem odnosu do drugih. 
Slovenci kljub vsakodnevnim razprtijam, ki jih generira predvsem naša politika, vsaj na ta dan 
znamo stopiti skupaj. To dokazujejo prireditve na današnji dan, četudi letos le na daljavo. 
Naša kultura v Podbrezjah si tudi na ta dan upa nastaviti ogledalo. Zagleda veliko 
entuzijazma, prostovoljskega dela, krepitve lastne identitete. Če pravimo, da je kultura eden 
od ključnih temeljev slovenske nacije, potem lahko vzporednice potegnemo tudi z našo vasjo. 
Veliko dogodkov se zvrsti vsako leto pod okriljem Kulturnega društva, Pot kulturne 
dediščine, znameniti Podbrežani, spominska obeležja v Parku ob farni cerkvi, Podbreška 
potica, lastne izdane knjige in publikacije, spominska soba Mimi Malenšek, naša knjižnica v 
Kulturnem domu, …., kdo le bi se spomnil vsega kar počnemo v naši kulturi. Danes 
dokazujemo, da kljubujemo tudi koroni. 
Nismo se zbrali pod našima lipama na Taboru in Dolenji vasi, kot tradicionalno v preteklih 
desetih letih. Simbolno nas bo pod lipo v Dolenji vasi popeljala pesem Anice Hvasti. Vsi 



prijavljeni in neprijavljeni bralci, ki so se zvrstili pod simbolno lipo so nam v uri na doživet 
način približali Prešerna. Nekoliko tudi Nežo Maurer ob njeni 90 letnici, ki smo jo z veseljem 
gostili pri nas pred dve 
 
21. 2. 2021 Predstavitev monografije PZVK na RTVSLO1 
Takole je danes na RTV SLO 1 stopila v soj žarometov knjiga Podbreška znamenja vere in kulture, ki 
sem ji z oblikovnimi prijemi pomagala pri rojstvu. Mojstrsko jo je osvetlila avtorica draga Daca Perne. 
Podbrezje in Podbrežani so polni bogastev! Prav je, da se o njih govori, piše in bere. In da se jih - ko 
pride čas - tudi obišče. 

 
19. 2.2021 Prijava na 32. državno ocenjevanje »Dobrote slovenskih kmetij 2021« Ptuj 
3.3.2021 Udeležili smo se spletnega srečanja DEKD (Dnevov evropske kulturne dediščine) z 240 
udeleženci, ki ga je pripravila koordinatorka DEKD ga. Nataša Gorenc, naš dolgoletni, nepogrešljivi 
povezovalni člen posebnih dnevov kulture in njene dediščine v slovenskem prostoru, ki z dogodki 
prednjači v evropskem. Potekalo je dve uri, v sredo, 3. marca 2021. 

Posebno pozornost je ga. Nataša namenila tudi naši Podbreški potici v 2 minutnem prispevku od 
25.30 do 27.30. 

KD Tabor je član te družine že polnih 15 let brez prekinitve od leta 2006, torej polovico vsega 30 
letnega obdobja, ko evropski narodi v obdobju med septembrom in oktobrom namenjajo še posebno 
pozornost kulturi. V navadi je že bilo, da je slovenska koordinatorka ga. Nataša Gorenc organizirala 
zaključna srečanja in potem še regionalna, kjer smo se srečali v živo, … izmenjali izkušnje, ideje in 
dobre prakse. Lani pa je zaradi korona ukrepov odpadlo zaključno srečanje (namenjeno vrednotenju 
dela v 2020 z naslovom SPOZNAJ? VARUJ! OHRANI.), ki bi bilo v Semiču- otvoritvenem kraju in 
letošnje regionalno (namenjeno delu v tekočem letu, kot priprava na jesenske dogodke namenjeno 
seznanjanju s temo DEKD in TKD 2021 – Dober tek!) 

je bilo izvedeno na daljavo. Več o dogodku si lahko ogledate na povezavi: 

https://www.zvkds.si/.../spletno-srecanje-dekd-tkd-2021, 

kjer so objavljeni posnetki in gradiva Srečanja DEKD in TKD 2021.  

 
 

8. 3. 2021 Profesionalno fotografiranje podbreške potice. Profesionalna fotografinja Mateja Jordovič 
Potočnik je posnela fotografije Podbreške potice za potrebe nastajajoče knjige prof. Janeza Bogataja 
in za ostale publikacije, ki bodo namenjene potrebam letošnjih vključevanj v najrazličnejše dogodke. 

8.3.2021 -Zbor članov društva in izvolitev nove predsednice Eme Grašič 

Tokratni zbor članov je bil poseben zaradi dveh stvari, organizirali smo ga na daljavo in 
izvolili novo predsednico. 
Po dnevnem redu zbora članov smo si najprej ogledali dele posnetkov najbolj odmevnega 
lanskega dogodka,  
s pomočjo slike in besede pregledali delo preteklega leta,  
se posvetili načrtom za leto 2021, poslušali finančno poročilo, poročilo našega knjižničarja in 
poročilo nadzornega odbora. 
Med drugim smo se ozrli na dosežke, na katere smo lahko ponosni. Radi bi storili več, 
predvsem na področju lepšega zgleda naše vasi, zato smo bili veseli prisotnosti župana Ivana 
Megliča, ki se je z nami zadržal do konca in veliko spregovoril o načrtih občine na področjih, 
ki si jih že dolga leta prizadevamo urediti. 



Nanizali smo dosežke zadnjih 14 let delovanja društva in jih povzeli v nekaj alinejah. 
- Pot kulturne dediščine Podbrezje – Ivanina pot z osmimi info tablami. 
- Spominska soba Mimi Malenšek. 
- Oprema dvorane v Pirčevem domu na Taboru. 
- Spominski park znamenitih Podbrežanov s štirimi spominskimi kipi. 
- Skrb za Tabor: kužno znamenje, prenovljena kalvarija, prenova kapelic. 
- Tri monografije, pet knjig, številne zloženke. 
- Podbreška potica, svetovno znana sladica. 
Hvala vsem, 
ki ste z nami sodelovali, se trudili, celo orali ledino,  
nas spremljali na dogodkih in jih tudi sooblikovali. 
Veliko volje, moči in uspeha sta ob koncu novi predsednici Emi Grašič zaželela 
podpredsednik Milan Debeljak in župan Ivan Meglič ter se hkrati zahvalila Daci Perne za 
dolgoletno uspešno delo pri vodenju društva. 
 

12. 3. 2021 Kulinarična izmenjava Podbrezje – Rateče (snemanje v Podbrezjah). V petek, 12. Marca 
2021 so rateške mojstrice v Štali 1894 v Podbrezjah prikazale pripravo rateških kôcavih krapov. 
Dogodek so direktno prenašali po lokalni televiziji Tržič TV in ATM TV, omogočena pa je bila tudi 
ZOOM povezava. Kulinarična izmenjava Podbrezje-Rateče, ki je bila po besedah prof. Bogataja 
prva prireditev v nizu z naslovom SLOVENIJA, EVROPSKA GASTRONOMSKA REGIJA. 

Dogodek v koordinaciji Jerneja Jegliča je bil na gregorjevo, v petek, 12. marca na kmetiji 
Matijovc s skoraj 400 - letno tradicijo (1657) gospodarjevih inicialk JJ (ob priimku Jeglič se 
je gospodarjevo ime vedno začelo s črko J (Janez, Josip, Jurij, Jakob, Jernej, Janko)).  
V okviru kulinarične izmenjave smo gostili rateški mojstrici Jerco Kramar in Tino Brlogar, ki 
sta nam predstavili pripravo rateških kocavih krapov.  
Namen dogodka je bil med drugim prikazati uporabnost suhe hruške v kulinariki in izmenjavo 
dveh gorenjskih lokalnih skupnosti, znotraj katerih (suha) hruška je in še vedno igra 
pomembno vlogo v gospodinjstvu. Izjemen prostor v Štali 1894 v Podbrezjah je bil kot nalašč 
za prikaz priprave rateških kôcavih krapov. V petek, 19. marca, ob 17. uri pa bodo podbreške 
mojstrice v dvorani krajevne skupnosti v Ratečah prikazale pripravo Podbreške potice.  
Kulinarično izmenjavo v okviru projekta KUHAM DOMAČE podpirata tudi kranjskogorska 
in nakljanska občina, zato sta bila z nami tudi oba župana, Janez Hrovat in Ivan Meglič. 
Slednji je gostujočemu županu izročil odlično Podbreško potico v škatli in s certifikatom, ki 
jo je spekla mojstrica Veronika Aljančič. Druženju Podbreške potice in rateških kocavih 
krapov pa sta se prijazno pridružila tudi etnolog, umetnostni zgodovinar, publicist prof. dr. 
Janez Bogataj in dolgoletna direktorica Zavoda za turizem Bled, državna sekretarka na 
gospodarskem ministrstvu, direktorica agencije RAGOR Eva Štravs Podlogar.  
Gostitelj Jernej Jeglič je pozdravil Ambroža Černeta, koordinatorja današnjega rateškega 
obiska in Daco Perne, bivšo predsednico KD Tabor Podbrezje, s pomočjo katerega 12 
podbreških kmetov in 14 mojstric peke Podbreške potice ohranja in razvija to tradicionalno 
kulinarično posebnost. Dobrodošlica je veljala tudi vsem predstavnikom medijev, ki so 
dogodek ponesli med bralce, gledalce in poslušalce, ekipi TV Slovenija, ki pripravlja dva 
prispevka za oddajo Ljudje in zemlja, predvsem pa ekipi Tržič TV z Gregom Podrekarjem, ki 
je skrbel za direkten prenos na kanalih kranjskogorske in tržiške televizije. Ker so trenutne 
okoliščine onemogočale prisotnost večjega števila ljudi, jim je bil ogled omogočen preko 
zoom povezave. 
 



18. 3. 2021 Delavnica LU Kranj in MC Naklo (priprava testa z drožmi). Delavnica je v organizaciji Jerneja 
Jegliča potekala v živo preko videokonferenčnega sistema ZOOM. Izkušeni mojstrici Veronika Aljančič 
in Marija Štaut je s kamero pri delu spremljal Ožbolt Toman in tako omogočil ogled vsem, ki so se prek 
mck-prijava@univerza.si prijavili k ogledu 

19. 3. 2021 Kulinarična izmenjava Rateče – Podbrezje (snemanje v Ratečah). V petek,  19. 3. 2021
 so podbreške mojstrice  v dvorani KS v Ratečah prikazale pripravo Podbreške potice.Tudi ta 
dogodek so direktno prenašali po lokalni televiziji Tržič TV in ATM TV, omogočena pa je bila tudi ZOOM 
povezava. Na obeh dogodkih sta bila prisotna tudi župana Ivan Meglič in Janez Horvat, saj njuni občini 
(Občina Naklo in Občina Kranjska Gora v okviru projekta KUHAM DOMAče) sofinancirata 
kulinarično izmenjavo. 

22.3.2021 PODBREŠKA POTICA JE NAŠA KRALJICA, 

pa je naslov odlične revije, ki so jo izdali učenci TURISTIČNEGA KROŽKA OŠ Naklo v 
okviru projekta TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA.  
Mentorica učencem, med katerimi so kar štirje Podbrežani, je bila Daša Ganna Mahmoud, 
jezikovno je tekste pregledala Jasna Zupan, za oblikovanje in likovno opremo pa je poskrbela 
Petra Korenjak Marčun. 
S projektom se udeležujejo že 35. festivala te vrste. Pred tremi leti smo jim v KD Tabor 
pomagali pri projektu o Ivani Kobilca. Verjamemo, da bo letošnji projekt prav tako uspešen, 
kot prejšnji, zato bomo navijali za čim boljšo uvrstitev. 
Hkrati se zahvaljujemo za kar nekaj izvodov lepe revije, ki nam jih je prinesla članica krožka 
Živa Rakovec. 
25.3.2021 Za materinski dan smo pripravili lepo voščilo in ga po spletu posredovali 
 
25. 3. 2021 Delavnica LU Kranj in MC Naklo (potica z nadevom iz suhih jabolčnih krhljev) 

25. 3. 2021 Snemanje RTV SLO - Maribor (pr Falent) za dva prispevka v dveh TV oddajah Ljudje in 
zemlja  

31. 3. 2021 Delavnica LU Tržič (priprava testa z drožmi, sodelovala je Lina Rakovec). Na ta dan je pozno 
popoldne potekala še zadnja pred velikonočna kulinarična delavnica v ZOOM povezavi z obema 
mojstricama Veroniko Aljančič in Marijo Štaut, katerima se je pridružila še Lina Rakovec, ki se je s svojo 
zvedavostjo prav dobro znašla med njima. Jernej Jeglič je poskrbel za potreben uvod v dogajanje, 
Ožbolt Toman pa z Boni Colnar na LU Tržič za vse po tehnični plati. Vsa zahvala Veroniki Aljančič, ki 
tovrstne dogodke gosti na svojem domu in vse potrebno pripravlja z vestnostjo in skrbjo. 

31. 3. 2021 Snemanje Radio prvi: o Podbreški potici, kmetih, mojstricah in njihovem povezovanju so 
govorili Janko Jeglič, Marija Štaut in Jernej Jeglič. 

- Prispevek o Podbreški potici v Kmečkem glasu 
- Radio Ognjišče, Triglav, Gorenc in Sora: prispevki v velikem tednu 

1. 4. 2021 Festival velikonočne potice na Gradu Otočec. 

2. 4. 2021 Velikonočne delavnice za otroke (na daljavo, prek aplikacije MS Teams). V predpripravi na 
delavnico, smo jim v petek, 2. marca dopoldne dostavili potrebščine za delavnice na dom, nekaj pa so 
si pripravili tudi sami. Na velikonočni delavnici je sodelovalo 10 otrok: Ajda, Vid, Jerca, Lovro, Anže, Ula, 
Maj, Lina, Živa in Ema. Izdelali so: okraske iz papirja, ki so jih obesili na vejo, jajčka iz volne, v katerih so 
bila ujeta jajčka iz čokolade, kokoške iz škatel za jajca, zajčke in piščančke iz stiroporja, pirhe ene 
moderne, ki so imeli venčke iz suhega cvetja in tradicionalne - čebulne pirhe. Ema Grašič, ki je delavnico 



vodila, je celotno skupinico uspela v popolni delovni vnemi obdržati več kot 3 ure skoraj brez predaha. 
Najmlajšim so pomagale mamice in babice. Sodeč po odmevih, bi si težko zamislili bolje preživete urice 
otrok, ki že komaj čakajo naslednjih delavnic. 

- Zbiranje fotografij podrtij, slabih cest in smetišč. Vsi smo odgovorni za lepšo podobo 
Podbrezij in lahko k temu pripomoremo. Zato se bo z delom, člani in predsednico Metko 
trudila Komisije za lepše Podbrezje . 

- Zahvalili smo se Daci za mnoga leta službe podbreški kulturi. Daco smo presenetili s 
šopkom, Kogojevo svečo, spominsko skrinjico in z natisnjenimi lepimi besedami. 

- Daca in Joc sta pripravila in oddala prijavo na Javni razpis za sofinanciranje programov in 
projektov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Naklo za leto 2021. Ema se je zahvalila 
obema za oddano prijavo. 

- Pripravljajo se majčke za mojstrice peke Podbreške potice. 
- Katarina je pripravila izračune za ceno potice, ki se bodo upoštevali pri določitvi nove 

cene. 
- Sodelovali smo na čistilni akciji. 

Komisija za lepše Podbrezje je nadaljevala z delom, a članstvo na sestanku pred čistilno akcijo 
je bilo skromno. Poroča Metka: Udeležili sta se ga samo Mojca Brezovec in Daca. Primož 
Pogačnik se je opravičil. Na sestanku so obdelali par odličnih idej. Ena od teh je bila, da bi 
obiskali in ocenjevali vrtove. Kako bi to potekalo, se moramo še dogovoriti. Daca je pripomnila, 
da glede tega lahko za pomoč prosimo g. Janežiča. Ugotovili smo, da je stanje cest in ulic skozi 
Podbrezje katastrofalno. Pregledali bi ceste z g. Buhom. Za to se je dogovorila z njim Metka. 
Razumljivo je za tiste ulice, kjer bo še potekala komunalna ureditev, za ostalo pa ni opravičila. 
Župan je o vsem obveščen, vendar se nič ne spremeni. Z županom imamo dogovor, da bo 
občina zavarovala podrtije, predvsem v srednji vasi.  Vse slike, katere je posnela Metka, bomo 
poslali županu. Tone je predlagal fotografsko razstavo teh podrtij. Eden od predlogov Dace je 
bil tudi ta, da bi se na Tabru zasadile narcise, vendar je treba še preveriti zaradi košnje. Metka 
se bo o tem pogovorila z g. župnikom. Vsak predlog glede sprememb na Tabru je potrebno prej 
osebno predelati z g. župnikom.  

- Oddali smo prispevek za Glas Občine Naklo. 
 

12. 5. 2021: Sestanek društev z županom in Dragico Roblek v Kulturnem domu Duplje glede 
občinskega praznika - Ema in Daca sta predstavili program KD Tabor Podbrezje: 

1. četrtek - 24. 6. 2021: Kresne vile za 30. rojstni dan domovini - ob 19h 
2. petek - 25. 6. 2021: Po Poti kulturne dediščine Podbrezje in degustacija 

Podbreške potice - ob 10h (obvezne prijave zbira Dragica Perne) 
3. sobota - 26. 6. 2021: Povežimo naše poti od Krive jelke do Boštka - ob 10h 

(obvezne prijave zbira Jožef Perne) 
Občina bo poslala letake s programom vsem občanom, mi bi lahko obveščali vse tudi 
preko e-maila. Združili bi vse naslove iz KUD-a, od Jerneja - Partizan, od gasilcev, 
župnijskega sveta. Gospod župnik bi iz te baze lahko pobral naslove za svoje člane, ki 
redno hodijo v cerkev.  
Predlagamo, da nekdo prevzame fotografiranje dogodkov, lahko bi bilo še več 
interesentov. 
 

- Podbreška potica je bila na naslovnici Glasa Občine Naklo 



- Izdelane so bile majčke za mojstrice PP, Tilka Purgar je izdelala tudi obeske z 
logotipom PP 

- Ustvarjen je društveni mail: kd.taborpodbrezje@gmail.com in vzpostavljena Drive 
mapa društva 
 

24. 5. 2021: Sestanek Komisije za lepše Podbrezje na temo reševanja podbreških sramot. Predlagan 
dnevni red je bil:  

1.     Srednja vas: Paulinove podrtije, Breza, Keršičeva lopa in hiša 
2.       Matjaževa lopa 
3.       Cvenklova žaga 
4.       Ceste: od št.174 do 179, vstopna cesta iz smeri Gače proti Podbrezjam do št.166, 
dovozne ceste do objektov kulturne dediščine 
5.       Obcestne smeti 
6.       Gozdne smeti 
7.       Ograja na Tabor 
8.       Natečaj za lepe vrtove 

Na podlagi razgovora z gospodom župnikom se na Tabru narcise ne bodo nasadile. 

-       28. 5. 2021: Srečanje mojstric PP – strokovni posvet 
Posebne zahvale in šopke so prejele Veronika Aljančič, Marija Štaut in Barbara Pogačnik. 
Vsem mojstricam smo podelili majčke in obeske z logotipom PP v lepi škatlici in se 
spomnili preteklih dosežkov. Zahvalo je prejel tudi Jernej Jeglič. Vse sta pripravili Ema in 
Daca. 

19. 6. 2021: Sejem nevladnih organizacij Pozdrav poletju v Kranju na Glavnem trgu (Zveza kulturnih 
društev Kranj). Predstavitev priprave testa in nadeva za PP. Pri organizaciji so sodelovale: Marija Štaut, 
Ivanka Kne, Mari Gortnar in Katarina Pirih. Vsaka je spekla eno potico, za eno pa so nesle testo in nadev 
od doma in na stojnici pred gledalci prikazale pripravo PP. To potico je potem popoldne doma spekla 
Marija Štaut. 

Podbreška potica v GEOSS-u (geometričnem središču Slovenije) – prispevek v oddaji Dobro jutro TV 
SLO 1 o središču Slovenije, iz katerega je v vsako od pokrajin segal en sončni žarek. Gorenjsko smo 
zastopali s Podbreško potico.  

24. 6. 2021: Kresne vile za 30. rojstni dan domovini. Program je pripravila Daca in poskrbela tudi za 
organizacijo. Prireditev sta povezovala Dominika Jeglič in Štefan Grašič. Pozdravno – uvodni govor je 
prebrala predsednica Ema Grašič in med drugimi pozdravila tudi župana Ivana Megliča. Pesmi so brali: 
Daca Perne, Romana Bolka, Milan Debeljak, Stane Mihelič, Joc Perne, Jernej Jeglič in Tone Strlič. 
Prireditev so popestrile kar štiri male kresne vile: Meta, Ajda, Zala in Ema, ki so imele celo vrsto nalog. 
Delile so svitke lepih domovinskih misli, poskušale obiskovalcem v čevlje nasuti praprotno seme, da bi 
lahko slišali govorico živali in na koncu razdelile 30 rdečih nageljnov. Monika Jerala je v vlogi Taborske 
Urške za dobrodošlico delila male hlebčke kruha s soljo in vodo, ki sta jih spekli Barbara Pogačnik in 
Veronika Aljančič. Gasilci so poskrbeli za lep kres, pevci CMePZ so zapeli dve pesmi. Andraž Aljančič in 
Štefan Grašič pa sta iz svojih harmonik izvabila lepe zvoke treh prekrasnih skladb. Za ozvočenje je 
poskrbel Damir Rapič. 

 
 



 

25. 6. 2021: Po Poti kulturne dediščine in degustacija PP. Po poti sta obiskovalce vodila Daca in Joc, 
Milan je deklamiral nekaj pesmi, Ema je fotografirala. Zaradi večjega števila smo se za obisk spominske 
sobe Mimi Malenšek razdelili v 2 skupini. Najprej smo  si ogledali osnovno tablo na pročelje Kulturnega 
doma,  obe cerkvi, spominski park, se ustavili pri sedmih tablah in z občudovanjem ugotavljali, kaj vse 
se skriva na taborskem gričku, lepoti vasi. V Pirčevi dvorani sta  nas pričakali gostiteljici Jana Aljančič in 
Mari Gortnar in nas pogostili s Podbreško potico, sokom in kavo. Obiskovalci so si za spomin domov 
odnesli lonček z logom PP ali podpisom Ivane Kobilca, 4 zloženke, knjigo legende o Taborski Urški in 
svečko s slikama taborske cerkvice. 

 
26. 6. 2021: Povežimo naše poti od Krive jelke do Boštka. Organizatorji so bili poleg KD Tabor (Jožef 
Perne) še KTD Pod krivo Jelko Duplje in Rotary klub Tržič Naklo. Letos so se pohodniki že drugič podali 
na »Rokovnjaško magistralo«, ki povezuje dva kraja v nai občini povezana z rokovnjači, namreč Krivo 
jelko in Komarjovo luknjo v neposredni bližine razgledne točke Boštk. Stezo do luknje sta letos uredila 
Zdravko Purgar in Tone Petrovčič. Rdeča nit pohoda je bila tudi akcija Rotary kluba - Adijoplastenka, ki 
nas opozarja, da je voda iz pipe bolj kakovostna od tiste v plastenki. Pot dolgo 7,8 km so pohodniki z 
vsemi postanki prehodili v štirih urah. 

29. 6. 2021: V Gorenjskem glasu je bil objavljen prispevek novinarke Suzane Podgoršek Kovačič 
»Okus, ki ga ne pozabiš«. V podnaslovu je zapisala« Ena in edina je Podbreška potica, dobitnica 
številnih priznanj …« 

24. 7. 2021: Bohinjska tradicionalna prireditev Slovenija se predstavi. Dve stojnici v Stari Fužini – ena 
za predstavitev potic, okušanje in prodajo ter še ena za predstavitev peke PP. Letos smo se prireditvi s 
Podbreško potico predstavili že drugič. Na prireditvi so sodelovale Marija Štaut, Mari Markič in 
Bernarda Mihelič.  Prvo mizo so ustrezno pripravile za predstavitev priprave testa, nadeva in peke 
potice, drugo pa za predstavitev in prodajo Podbreške potice. Obisk prireditve v Bohinju je bil tudi letos 
zelo velik in veliko turistov je sloves PP odneslo daleč v svet. 

Junij 2021 RAZNA DELA v katera so vključeni kulturniki 
- Milan je pripravil Poročilo o aktivnostih za obnovo kulturnega doma in povedal, da se 

dela tu še vedno niso začela. Obnova Franckove kapele je v teku, planira se, da bo slikar 
začel po 20. avgustu. Na novem pokopališču so delavci odstranili ciprese na severnem 
delu, ki so se razrasle že v dva metra širine in postavljajo betonsko ograjo. 

 
- Daca je dopolnila in uredila Matično knjigo članov KD. 

 
- Komisija za lepše Podbrezje je poslala dopis Gorenjski gradbeni družbi - Čiščenje okolice 

regionalnih cest v Podbrezjah in dopis županu glede podbreških sramot.  
 

- Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 
v Občini Naklo za leto 2021 – KD Tabor Podbrezje se dodelijo sredstva v višini 
6.171,21 EUR. 

-  
 



20. 6. 2021 Posnel se je studijski posnetek pesmi Cerkev Taborska. Besedilo pesmi je napisal Milan 
Debeljak, pri glasbi pa pomagala hči Mojca. Izvedla sta jo Zdravka in Brane Klančnik. Pesem sta prvič 
izvedla na literarnem večeru monografije PZVK, ki je na žalost nismo posneli. 

. 

 

22. 6. 2021 Dragica Perne je na slavnostni akademiji Občine Naklo prejela srebrno plaketo za 
dolgoletno delo na področju kulture. V Kulturnem društvu Tabor Podbrezje deluje že več kot 21 let, 
zadnjih 7 let pa ga je z veliko predanostjo tudi vodila. V tem času je društvo popeljala med 
najuspešnejša v občini Naklo, kar potrjujejo več kot dvajset izvedenih dogodkov in projektov na leto, 
izid številnih publikacij  in zloženk. Pod njenim vodstvom so zaživele slikarska, klekljarska, literarna, 
gledališka in glasbena skupina. Odkrivala je preteklost kraja in ga zaznamovala s spominskih parkom 
znamenitih Podbrežanov ter skrbela za prihodnost z vzpostavitvijo Poti kulturne dediščine. Poleg 
prizadevanja za mlade in lepo podobo kraja, predvsem Tabora, je tudi avtorica monografije Podbreška 
znamenja vere in kulture. V društvu je delovala povezovalno in je bila idejni vodja mnogih projektov. 
Vestno je skrbela za reportaže dogodkov ter hkrati urejala društveni arhiv. 

8. avgusta 2021 --Na ponovno povabilo občine Bohinj in Krajevne skupnosti Stara Fužina (Bojan 
Traven) so se naše mojstrice peke PP udeležile večerne sejemske prireditve pod naslovom »Slovenija 
se predstavi«. Prireditev je od 18h do 22h povezovala in vodila Marija Merljak. Vseh šest potic, ki so 
jih naše mojstrice Erna Mokorel, Ivanka Kne in Katarina Pirih pripeljale s seboj, je komaj zadostovalo za 
povpraševanje. Kupci niso skoparili s pohvalami. 

7. september 2021 --Veliko odmevnost je Podbreška potica spet doživela zadnjo avgustovsko nedeljo 
na  »Dnevu domačih dobrot« v Parku Brdo. Mojstrice peke PP (Bernarda Mihelič, Ivanka Kne in 
Katarina Pirih) so na dveh stojnicah, ob neposredni bližini dveh nosilcev Michelinove zvezdice Urošu 
Štefelinu (Vila Podvin) in Tomažu Kavčiču (Dvorec Zemono), v okušanje ponujale in prodajale našo 
potico, ki pa je žal že pred zaključkom pošla. Na popoldanski predstavitvi priprave testa in nadeva ter 
opisa peke potice se je okrog stojnice Veronike Aljančič kar trlo ljudi. Tu smo posneli tudi delček Filma 
za DEKD( Joc). 

Julij 2021 RAZNA DELA v katera so vključeni kulturniki 
- Dela pri Kulturnem domu že potekajo in so na severni  strani objekta že zaključena.  V 

kratkem bodo montirali peč in dimnik za centralno kurjavo. Ureditev vzhodne strani je 
občina začasno odložila, speljali pa bodo meteorne in fekalne vode v ponikovalnico in 
glavno cev. 

- Dela pri Franckovi kapeli. Danes je prišel slikar Čemažar in začel z deli. Na zadnji strani 
kapelice je bila včasih naslikana bridka smrt s koso nad njo pa številčnica – ura, vendar   
tudi pri prejšnji obnovi kapelice - pred približno 35 leti - te slike niso več obnavljali, zato 
jo tudi tokrat ne bomo.  
Milan je predlagal, da bi ob zaključku del slikarju podarili dve knjigi in sicer: Monografijo 
Ivane Kobilce in knjigo Dace Perne -  Podbreška znamenja vere in kulture. 

 

18. 9. 2021: 18. Pirčevi dnevi Organizatorja sta bila Joc in Daca. Povabili smo g. Ivana Sivca, 
paraolimpijca Darka Đuriča in Okorna ter Tamburaški orkester.  Po pozdravnem nagovoru 
podpredsednika Milana Debeljaka je med drugimi župana, župnika in nastopajoče pozdravil vodja 
projekta in voditelj večera Jožef Perne. G. Sivec nam je predstavil vseh sedem junakov iz svoje knjige 



Sedem zlomljenih vrtnic, v kateri ima posebno mesto tudi naš Darko Đurič. Vse zgodbe govorijo o težki 
prelomnici v življenju sedmerice, ki jo je znala obrniti v novo, bogatejšo pot.  

Našim nastopajočim smo se oddolžili z monografijami Ivane Kobilca s posvetili. Pisatelju, ki je osebno 
dobro poznal našo Mimi Malenšek in mu je naročila, naj nadaljuje njeno delo na področju biografskih 
romanov, pa tudi njeno monografijo z naslovom V vročem soncu vonj pelina. 

Škoda le, da so obiskovalce med drugim redčili tudi PCT ukrepi. K sreči smo dogodek posneli (snemalec 
je bil Boštjan Eržen) in na voljo bo za ogled. 

Joc je pripomnil, da moramo razmisliti o nekom, ki bo prevzel vodenje Pirčevih dnevov. 10 Pirčevih 
dnevov je vodil Stane Mihelič, od 11. naprej pa Joc Perne. Vedno smo za tematiko izbrali eno od 
znamenitih osebnosti, letos bi lahko obdelali tudi Jurčiča. V prihodnje bi lahko organizirali  pogovorne 
večere na temo Znameniti Podbrežani iz sedanjosti. 

 

24. 9. 2021:  31. Dnevi evropske kulturne dediščine 

Ob tej priložnosti je bila izdana tudi brošura. KD Tabor v tem projektu sodeluje neprekinjeno že od leta 
2006 in letos smo edini v naši občini. Podbreška potica je bila predstavljena v 7 minutah (od 32. min. 
naprej) v  uro in 15 min dolgem prispevku. 

Dan pred odprtjem 23.9.21 je v oddaji dobro jutro DEKD dogajanje v Sloveniji temeljito in odlično 
predstavila koordinatorka  Nataša Gorenc.  

Slovesno Odprtje DEKD in TKD 2021 je gostil Koroški pokrajinski muzej v rekonstruirani Vurnikovi 
kuhinji, ki je del razstave Koroška košta. V pozdravnem govoru se je Jernej Hudolin, direktor Zavod za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, zahvalil vsem organizatorjem dogodkov. Slavnostni govornik 
Matjaž Gruden, direktor direktorata za demokratično participacijo Sveta Evrope / Council of Europe pa 
je poudaril, da so izjemni dosežki tisočev zavzetih posameznikov in slovenske ekipe Dnevi evropske 
kulturne dediščine / European heritage Days in Slovenia v Strasbourgu in po vsej Evropi dobro poznani 
in spoštovani. Sooblikovalci DEKD in TKD so letos prisluhnili  zgodbam, vzpostavili vez s preteklostjo, s 
tradicijo pridobivanja hrane in prehranjevanja, črpali so iz izkušenj in znanj naših prednikov, vse 
sestavine povezali in jih začinili s sodobnimi prizadevanji po bolj trajnostnem, zdravem in sonaravnem 
bivanju ter vračanju h koreninam. 

1. 10. 2021: 16 Taborski dnevi v okviru DEKD 

Organizatorja sta bila Jožef Perne in Jernej Jeglič. Na dogodku smo osvetlili podbreško kulinariko, 
začenši s polihistorjem Janezom Vajkard Valvasorjem in župnikom Francem Pircem, nadaljevali z 
recepti naših babic in zaključili z navodili in sestavinami za pripravo Podbreške potice. V drugem 
simpozijskem delu smo izvedeli nekaj več o zaščiti Podbreške potice, o njenih senzoričnih lastnostih in 
o tem, kako pomembna je blagovna znamka za prepoznavnost. Govora pa bo tudi o primerni embalaži. 
Za glasbene vložke je poskrbel naš mladi harmonikaš Andraž. Šestnajste Taborske dneve je otvorila 
predsednica KD Tabor, Ema Grašič. Dogodek je prenašala TV Tržič, ogledamo pa si ga lahko tudi 
kadarkoli na YT kanalu. 

Program: 
PODBREŠKA KULINARIKA SKOZI ČAS  
-         Zgodovina Podbreške kulinarike (Jožef Perne- vodja projekta že 16 let) 
-         Janez Vajkard Valvasor (igralec Tone Strlič) pripoveduje o obisku podbreškega župnika, o 
podbreških sadovnjakih, o beri - davku župniji, o zvirčanski ajdi, o … 



-          Franc Pirc (igralec Milan Debeljak) pripoveduje o podbreški - župnijski drevesnici, o 
pridelavi sadja, o kuhanju žganja in marmelade, o … 
-          Starejša gospa iz začetka 20. stoletja (igralka Ana Novak) pripoveduje o preprostih 
kmečkih jedeh (použitih na mizi, v sencah dreves po kmečkih opravilih …), o suhih krhljih jabolk 
in hrušk, o potici, o … 
-          Mojstrici peke Podbreške potice (Marija Štaut in Erna Mokorel) predstavita Podbreško 
potico 
SIMPOZIJ O PODBREŠKI POTICI 
-          Uvodni pozdrav v Simpozij »Podbreška kulinarika s poudarkom na Podbreški potici« 
(Jernej Jeglič) 
-          mag. Marlena Skvarča, višja predavateljica za področje prehrane, mentorica, avtorica 
številnih znanstvenih in strokovnih člankov, visoko šolana senzorična preizkuševalka hrane 
("Kakovost in všečnost senzoričnih lastnosti Podbreške potice"). 
-          Gašper Kleč, direktor Razvojne agencije Sora (»Krovna blagovna znamka za boljšo 
prepoznavnost izdelkov posameznega območja«) 
-          mag. Andreja Pogačar, prejemnica slovenskega oskarja za embalažo (»Embalaža 
pripoveduje svojo zgodbo«) 
-          Zaključek simpozija ob rezinah Podbreške potice in kozarcu jabolčnega soka. 
Joc je pripomnil, da je tudi Taborske dneve vodil zadnjič in naj resno razmislimo o nasledniku. 

 
 
Daca je v Drive zapisala kar nekaj novih vprašanj za kviz Kahoot. 

 
Obnovljena je tabla na Kulturnem domu. Joc se je o tem dogovoril s podjetjem Design d.o.o. Izdelana 
je nova prevleka čez aluminijasto ploščo in je boljše kvalitete. Zadaj je omogočeno kroženje zraka. Ta 
je zdržala 6 let, nova naj bi vsaj 10 let. 
 
September –dela: 
 

- Daca je začela s pisanjem scenarija za Narodne v sliki, pesmi, plesu in besedi. Zaradi 
Barbarine odsotnosti-bolezen je prevzela skupaj z Ronko koordinacijo  slikarji. Slikarji 
so obveščeni, kaj morajo slikati. Sodeluje tudi Branko Lozar, ki ima že 6 slik rokovnjačev.  

- Z OŠ Naklo smo podpisali pogodbo o uporabi učilnice za delavnice klekljanja. V 
pogodbi so določeni vsi pogoji uporabe, tudi glede razkuževanja prostora. 

- Zbrali smo vprašanja za 1. kviz Kahoot . Poskrbeti moramo, da zadeva zaživi in jih vnesti 
v računalnik.  

- Klekljarske delavnice potekajo v Osnovni šoli. Klekljarske delavnice so začasno prekinjene 
zaradi situacije COVID. Udeleženke klekljajo doma in lahko pokličejo vodje, da jim v 
določenih momentih pomagajo. 

- Pobiranje članarine. Po statutu smo dolžni od članov pobrati članarino. Ta znaša za 
šoloobvezne otroke, dijake in študente 1 EUR, za ostale pa 2 EUR. Članarino smo pobrali za 
leto 2021 in 2022. 

- Nabava foto opreme, ki jo bo uporabljal Ožbolt za snemanje delavnic peke PP. Ožboltu je 
oprema izdana na reverz. Erni je potrebno dostaviti popis inventurnega stanja opreme, ki 
je last KUD-a. Dodati je potrebno še osvetljevanje. 

- Priprava oblačil za kolednike. Pri pripravi je sodelovala Daca. Milena Vovko je sešila obleke 
za kolednike.  

- Metka Pretnar je sporočila: 



1. Občina bo odstranila smeti ob gozdni poti na Jelenovo glavo. Dobili so izvajalca in bodo 
v roku 10-tih dni izdali naročilnico, predvidoma za 2000€. Gospod Golba bo po 
odstranitvi smeti primerno zaščitil teren ob cesti, da bo preprečil ponovno odlaganje. 

2. G. Buh je obljubil, da se bo v roku enega tedna sestal z g. Gregorjem Miheličem glede 
klopce in pitnika na vrhu Osranke za postanek romarjev in kolesarjev. 

- V reviji Zarja je bil objavljen pogovor z Jernejem Jegličem (na 38., 39. in 40. strani) z 
novinarko Urško Krišelj. 

- Daca je pripravila prispevka o 18. Pirčevih in 16. Taborskih dnevih za Glas Občine Naklo. 
Na spletno stran je prav tako oddala oba prispevka Petru z nekoliko več fotografijami. 

- Ema in Erna sta za občino pripravili Zahtevek za izplačilo sredstev v letu 2021 in Vsebinsko 
poročilo o izvajanju programa kulturne dejavnosti v letu 2021. 
 

8. 12. 2021: delavnica z LU Tržič »Peka podbreške potice«  V sodelovanju z Ljudsko univerzo Tržič in 
gospo Boni Colnar smo v sredo, 8.12. 2021 ob 17h v Falentovi kmečki sobi začeli z delavnico, ki je 
zaradi znanih zdravstvenih razlogov morala potekati na daljavo. V uvodu je nekaj navdušujočih 
informacij predstavil Jernej Jeglič, izkušeni mojstrici Veronika Aljančič in Marija Štaut pa sta potem 
gledalce in poslušalce popeljali skozi skrivnosti peke Podbreške potice in morda pregnali strahove 
gospodinjam pred zahtevnejšo nalogo, kot je peka dobre potice, kaj šele Podbreške. Zanesljivo sta 
tudi z odgovori na koncu pomagali rešiti kako najbolj pogosto dilemo. Za prenos slike in glasu je 
poskrbel Ožbolt Toman. Upamo, da bo prav zaradi uspešne delavnice v teh božično novoletnih časih 
po več domovih zadišalo po praznični potici.  

 
 

10. 12. 2021: Božične delavnice za otroke Delavnice so potekale na daljavo, prek aplikacije MS Teams. 
Potrebščine za izdelavo petih izdelkov smo otrokom dostavili na dom. Delavnice je pripravila in vodila 
Ema, Daca je za otroke pripravila čudovito zelenje, ki so ga uporabili pri izdelkih. Na delavnicah je 
ustvarjalo 11 otrok, sodelovali so tudi nekateri starši. Ustvarjali so več kot tri ure. Otroci so bili 
navdušeni in so bili pripravljeni slediti navodilom. Otroci so tako izdelali kozarčke za svečke, voščilnice 
z jelenčki in kroglicami, v lončke posejali božično žito in jih okrasili, izdelali vsaj tri vrste smrečic, jih 
ovijali in jim lepili okraske, posebne raznovrstne vejice zelenja okrasili s posušenimi pomarančami in 
cimetovimi skorjicami in se na koncu šli še prave kemike, saj so si sami s kuhanjem izdelali belo maso 
in nato izrezovali smrečice, zvončke, zvezdice za okrasitev prave družinske novoletne jelke. 
Verjamemo, da so Zala, Jerca, Pika, Ula, Anže, Ema, Lina, Maj, Zara in Jonatan preživeli skupaj z našo 
Emo, ki jih je spodbujala k ustvarjalnosti, prijetne urice in da so zdaj njihovi domovi zagotovo lepše 
okrašeni. Na koncu smo jih spodbudili k sodelovanju na Natečaju za najboljše podbreške jaslice.  

 

12. 12. 2021: Blagoslov obnovljene Franckove-Pavlinove kapelice Dogodek je oblikoval in vodil Milan 
Debeljak, ki je tudi koordiniral obnovo. 

Kapelico je blagoslovil gospod župnik Mihael Lavrinec. Med zbranimi so bili še župan Občine Naklo Ivan 
Meglič, gospod Vincenc Butala in ga. Ana Butala, akademski slikar Lojze Čemažar, zidar Boris Logonder 
in gospod Urban Koselj, ki je izdelal novo ograjo in železna vrata, pevci našega CMeP zbora, ki so za 
uvod in zaključek zapeli dve pesmi in dolgoletna predsednica KD Tabor Daca Perne, ki je predstavila 
zgodovino kapelice. 

Dela so bila izvedena v soglasju z ZVKDS, ki ga je zastopal g. Matevž Remškar. Milan Debeljak je posodil 
svoj glas kapelici ki je poprosila: »Spomnite se kdaj tudi vi, ko se boste srečevali z mojo obnovljeno 
mladostjo, kako so vas učili pozdravljati Božja znamenja vaši starši! Z znamenjem križa od dobrih misli, 
do upajočega srce, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.» Po končanih pripovedih je gospod župnik 



Miha Lavrinec nadaljeval z blagoslovom s snegom ozaljšane kapelice in ga namenil tudi vsem prisotnim. 
Ob koncu pa je nekaj zahvalnih besed gospod Vincenc Butala namenil vsem, ki so dali pobudo in seveda 
vsem, ki so izvedli obnovo njihove kapelice, ob kateri je stal pano s fotografijami, ki so bile posnete 
pred 80 leti, pred 15 leti in pred nekaj dnevi.  

 

Natečaj za najboljše podbreške jaslice 

Prejeli smo fotografije 20-tih jaslic, kar je več kot lani. Nekateri tekmujejo z večimi jaslicami. Žal se 
marsikdo ne prijavi sam, marsikdaj moramo koga kar poklicati, da potem sodeluje. Izbrali bomo 
najboljše zunanje jaslice, najboljše notranje jaslice in najbolj izvirne jaslice. Zdaj se moramo dogovoriti, 
kdaj bi se sestala komisija za ocenjevanje in pripraviti še priznanja, zahvale, nagrade ter objave 
rezultatov. V komisiji bi sodelovali: Ema, Milan, Tone in Klavdija Aljančič. Sami se med seboj dogovorijo, 
kdaj se sestanejo. 

 

24. 12. 2021: Božični večer za  otroke 

Otroke sta na božično igrico na prostem, z naslovom Pogovor ob jaslicah, pripravili Sandra Mihelič in 
Katarina Korenčan. Pri igrici je sodelovalo 13 otrok, pri petju se jih je pridružilo še 8. Na orgle je igral 
Matevž Jekovec, na harmoniko Andraž Aljančič in Štefan Grašič, na flavto Katarina Jekovec, na kitaro 
pa Klara Bodlaj. Za ozvočenje in luči je poskrbel Damir Rapič, za postavitev hlevčka pa Milan Debeljak 
in Jakob Korenčan. 

 

26. 12. 2021: Koledniki 

Koledniki so v treh skupinah obiskali vse naše zaselke. Še prej pa so s svojimi pesmimi sooblikovali 
jutranjo mašo in prejeli blagoslov za srečno pot. Zbrali so rekordni znesek, kar 1.650,00 €. Na koncu so 
se okrepčali v Gostilni Sonja. Z Misijonskega središča Slovenije se v imenu vseh slovenskih misijonark 
in misijonarjev iz srca zahvaljujejo. Po vsej verjetnosti jih bodo v januarju tudi tokrat povabili v 
ljubljansko središče in zanje pripravilo obliko posebne zahvale. Tudi mi smo jo, saj so se otroci po 
zaključku akcije lahko za mizo najedli, pogreli in okrepčali, kar je vsakoletna posebna spodbudna 
zahvala KD Tabor Podbrezje. 

 

Dvor Jezeršek – NAJ potica 2021 
Od leta 2018 dalje so mojstrice peke Podbreške potice vsako leto oddale svoje potice na izbor NAJ 
potica (Dvor Jezeršek) in vsako leto tudi zmagale v eni od treh kategorij (Veronika Aljančič, Barbara 
Pogačnik, Erna Mokorel in Nataša Kne). Že drugo leto zapored je ocenjevanje potekalo na daljavo.  
Letos sta sodelovali naši mojstrici Nataša Kne (lanska zmagovalka) in Ivanka Kne. Nataša Kne s potico z 
nadevom iz pravega kostanja z rozinami in kumino, Ivanka Kne pa s potico z nadevom iz suhih marelic 
s pomarančno lupino. Že drugo leto zapored je ocenjevanje potekalo na daljavo. Obe sta se uvrstili v 
finale desetih najboljših. 
 
 


