
S projektom Garklc so v Naklem zasadili 

veliko dobre volje  

Dijaki in študenti biotehniškega centra ter osnovnošolci so skupaj s starejšimi iz doma 

raziskovali koristne organizme.  
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Naklo – Prišla bo pomlad, dočakal bi jo rad, so danes ob predstavitvi projekta Garklc ob 

novih dvignjenih gredicah v parku doma za starejše občane v Naklem živahno prepevale 

gospe na vozičkih. 

V Naklem so se, kot pravijo, igrali Garklc oziroma vrtiček. No, v resnici je šlo za povsem 

resen projekt z naslovom Starostniki aktivno raziskujejo koristne organizme, podprt z 

evropskim denarjem iz programa Leader, nekaj pa je primaknila tudi občina Naklo. 

Tako so dijaki in študenti Biotehniškega centra Naklo ter osnovnošolci, ki obiskujejo 

vrtnarski krožek v OŠ Naklo, od oktobra lani naprej popestrili marsikatero urico v domu 

starejših. Približno 15 starejših se jih je vsakič v okviru delovne terapije pridružilo 

pogovorom, na katerih so se seznanjali o uporabi koristnih organizmov in načinih vrtnarjenja 

z rastlinami v prilagojenem okolju, izdelovali pa so tudi pitnike za metulje. 

Skupaj so zasnovali pahljačo, ki vsebuje veliko koristnih informacij, in posebne igralne karte, 

kjer par pomeni škodljivec in koristni organizem. Za vrt pa so mladi izdelali domovanje za 

koristne organizme in dvignjene grede na koleščkih. 

»Prejšnji teden smo v grede posadili od timijana, bazilike, žajblja, drobnjaka, vinske rutice do 

peteršilja, paradižnika in solate. Seveda smo pazili na sosedska zavezništva ... Mislili smo, da 

bomo sadili skupaj, ker pa je bilo vreme deževno, so nas starejši le opazovali od daleč,« je 

poudaril Peter Ribič iz Biotehniškega centra. 

Imajo pa zato starejši tudi svoje »rožice« po sobah in balkonih. Ko sem gospo, ki si je 

poskušala zapomniti vsa imena rastlin na gredicah, vprašala, kaj ima v svojih lončkih v sobi, 

je žalostna potožila, da ji je ravno odmrla družinska sreča. »Oh, saj že vem, da mi bo bližnja 

stanovalka doma odstopila eno družinsko srečo, saj jih ima itak preveč,« je bila optimistična. 

Vse pozitivne izkušnje, ki so jih dijaki in študenti biotehniškega centra dobili v Naklem in 

tudi v Kranjski Gori, kjer so tudi izvajali projekt v domu starejših, bodo popisali tudi v 

priročniku za delovno terapijo, je pojasnila Urška Kleč, koordinatorica projekta Garklc. 

 


