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Odprli igrišče 
z umetno travo

Novo nogometno igrišče je 
pridobitev za vse, predvsem 
pa za razvoj nogometa v 
občini. 
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Gorki tik pred izvedbo

Župan Marko Mravlja je s projektom Gorki 
napovedal nove kilometre kanalizacijske 
infrastrukture, nove kilometre vodovoda in 
dodaten vodni vir. Nujna je investicija v Dom 
starejših občanov Naklo, investicija v sanacijo 
podružničnih šol v Podbrezjah in Dupljah pa se 
zaključuje. 
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ZANIMIVOSTI

Podbrežani z največ 
pokali
Pokal za najuspešnejše druš-
tvo je na občinskem tekmo-
vanju Gasilske zveze Naklo 
prejelo Prostovoljno gasil-
sko društvo Podbrezje. 
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AKTUALNO

Otroci v prometu
Učenci so znova na šolski 
poti, zbrali smo nekaj opa-
žanj in priporočil, da bo nji-
hova pot čim varnejša.
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MLADI

Nejc in Glorija
Nejc Balantič se predstavlja 
z razstavo fotografij na temo 
Glorija. Tematika sledi na-
ravnemu toku vsakdanjih 
opravil sedemletne deklice 
Glorije, ki je zbolela za mi-
šično distrofijo. 
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FOTOREPORTAŽA

»Darko sanja  
o medalji«
V Podbrezjah so pripravili 
sprejem za plavalca Darka 
Đurića, dvakratnega svetov-
nega prvaka in enkrat srebr-
nega. Ni bilo Podbrežana, ki 
Darka ne bi prišel pozdravit. 
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Suzana P. Kovačič  

Podbrezje – Veliko krajanov 
se je prejšnjo sredo zbralo v 
dvorani kulturnega doma v 
Podbrezjah, da so prisluhni-
li predstavitvi projekta Od-
vajanje in čiščenje komu-
nalnih odpadnih voda v po-
rečju Zgornje Save in na 
območju Kranjskega in Sor-
škega polja (2. sklop) – ka-
nalizacija v občini Naklo. 
»To je podprojekt skupnega 
projekta Gorki, v katerega 
smo vključene občine Na-
klo, Kranj in Šenčur. Pri-
marni kanalizacijski vod se 
bo gradil na relaciji Pod-
brezje–Žeje–Strahinj, ko se 
bo priključil na obstoječo 
kanalizacijo pred Strahi-
njem. To bo glavna žila za 
bodoče kanalizacijsko 
omrežje, ki bo priključno 
mesto do posameznih hiš. 
Zaradi konfiguracije terena, 
struge Tržiške Bistrice je na 

Bistrici potrebno črpališče, 
predvidena je letna količina 
črpanja približno 75 tisoč 
kubičnih metrov. Z gradnjo 
slabih pet kilometrov pri-
marne kanalizacije bomo 
do 31. decembra 2015 na pri-
marno kanalizacijo priklju-
čili 321 prebivalcev, torej 
prebivalce, ki so najbližje 
trasi. Mi bomo pripravili 
priključna mesta, priključek 
do hiše pa bo strošek lastni-
ka hiše. Zadnje priključno 
mesto bo tam, kjer se bo 
priključil več kot en uporab-
nik. Gradnjo sekundarne 
kanalizacije, za katero pri-
dobivamo gradbeno dovo-
ljenje, pa moramo zaključiti 
do leta 2017 v skladu z 
Evropsko direktivo. S tem se 
bodo priključile vse hiše v 
Podbrezjah,« je razložil 
Ivan Fic, ki je pri občini Na-
klo pristojen za gradbene in 
komunalne zadeve. 

Na vrsti  
so Podbrezje
Na zboru krajanov v Podbrezjah je bila 
predstavitev gradnje primarnega kanalizacijskega 
voda. Bager bo prvič zakopal predvidoma do 
sredine oktobra.

Predstavitev projekta gradnje kanalizacije na zboru krajanov

�2. stran

Suzana P. Kovačič

Naklo – Občina Naklo je v 
sodelovanju s Centrom za 
trajnostni razvoj podeželja 
Kranj v okviru projekta Učne 
poti Gorenjske – Udin boršt 
minuli vikend prvič organizi-
rala tri dnevni naravoslovno-
-turistični dogodek Vikend 
aktivnih doživetij narave v 
Udin borštu. Obiskovalci so 
se lahko udeležili naravoslov-
no-doživljajskih pohodov, 
kolesarskih izletov s pokuši-
no podeželskih dobrot ali ka-
terega od literarnih večerov 
ob ognju v rokovnjaškem ta-
boru. Organizirali so tudi 
malo šolo sonaravnega ribiš-

tva ter ustvarjalno delavnico 
v naravi. Udeležence so opre-
mili z učnimi listi, s pomočjo 
katerih so spoznavali naravo-
slovne in podeželske vsebine 
teh poti. Vsi dogodki so bili 
za udeležence brezplačni, od 
strokovnega vodenja do ma-
lice za na pot. Uvod v dogo-
dek pa je bila strokovno-ra-
zvojna okrogla miza o prilo-
žnostih, ki jih to območje 
narave ponuja za razvoj in 
kakovost življenja.

Nekaj o projektu
Z namenom aktiviranja turi-
stično-izobraževalnih poten-
cialov Udin boršta je Občina 
Naklo v sodelovanju z Obči-

no Tržič v letu 2013 začela 
izvajati projekt Učne poti 
Gorenjske – Udin boršt. Pro-
jekt je bil za sofinanciranje s 
strani Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in Republi-
ke Slovenije izbran iz naslo-
va prednostne usmeritve Re-
gionalni razvojni programi 
razvojne prioritete Razvoj 
regij za obdobje 2012–2014. 
Celoten projekt je ocenjen na 
dobrih 170 tisoč evrov, pri če-
mer predstavljajo upravičeni 
stroški 150 tisoč evrov; občini 
pričakujeta, da bosta v dveh 
letih izvajanja pridobili 
127.500 evrov. 
Skupni cilj partnerjev v pro-
jektu je, da na območju Udin 

boršta razvijejo in nadgradijo 
turistični produkt, vezan na 
učne poti na tem območju. 
Med aktivnostmi so organi-
zacija dogodkov in priredi-
tev, priprava promocijskega 
gradiva in različnih načinov 
obveščanja. Predvsem pa 
bodo s projektom nadgradili 
in na novo opremili turistič-
no infrastrukturo in učne 
točke z didaktično opremo, 
prav tako pa tudi različne po-
hodniške, kolesarske in učne 
poti. Izobraževalnemu turiz-
mu bo namenjena zloženka 
V deželi konglomeratnega 
krasa, v nastajanju je poseb-
na spletna stran. 
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Vikend doživetij  
v Udin borštu
Naravoslovno-turistični dogodek je bil namenjen predstavitvi naravnih podeželskih znamenitosti 
širšega območja Udin boršta ter promociji razvoja sonaravnega turizma, rekreacije ter regionalno 
pomembnega naravoslovnega izobraževanja v tem krajinskem parku.

Pravljično-glasbeni večer v rokovnjaškem taboru Kolesarjenje po podeželju nakelske občine / Foto: Matic Zorman 
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Aktualno

Glas skoz  vas je pri lo ga Go renj ske ga gla sa

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

OD GO VOR NA URED NI CA
Ma ri ja Volč jak

URED NIK
Suzana P. Kovačič

NO VI NAR JI
Alenka Brun, Jože Koš njek, Suzana P. Kovačič,  
Samo Lesjak, Mateja Rant

OB LI KOV NA ZA SNO VA
Jer nej Stri tar, Tri ci kel

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Tina Dokl, Gorazd Kavčič

OGLAS NO TR ŽE NJE
Janez Čimžar, tel.: 041 704 857 

Glas skoz  vas št. 4 je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas št. 78, ki je iz šla 1. oktobra 2013.
Brez plač no so ga pre je li vsi na roč ni ki Go renj ske ga gla sa in vsa go spo dinj stva v ob či ni Na klo, iz šel je v na kla di 19.200  
iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.
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Kranj / Tel.: 04/201 42 00, fax: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: 
ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je 
poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska (enkrat letno), 
TV okno in osemnajst lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,70 EUR, 
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Suzana P. Kovačič

Naklo – Rebalans proračuna 
je bil v prvi vrsti potreben 
zato, ker se je zaradi dviga 
DDV spremenila vrednost 
projekta Odvajanja in čišče-
nja komunalnih odpadnih 
voda v porečju Zgornje Save 
in na območju Kranjskega 
in Sorškega polja (2. sklop) 
– kanalizacija v občini Na-
klo. Pogodbena vrednost se 
je s tem, ko se je DDV dvi-
gnil z 20 na 22 odstotkov, 
zvišala za skoraj 20 tisoč 
evrov in zdaj znaša dobrih 
1,2 milijona evrov. Občina je 
pred tem že izvedla posto-
pek javnega razpisa in za iz-
vajalca kot najugodnejšega 
ponudnika izbrala Gorenj-
sko gradbeno družbo. Avgu-
sta so že prejeli soglasje ozi-
roma sklep pristojnega mi-
nistrstva, vmes pa se je spre-
menila vrednost pogodbe 
zaradi dviga DDV. 
Dragica Roblek iz občinske 
uprave je pojasnila, da se in-
vesticijski odhodki glede na 
predhodni plan znižujejo in 
da so realno ocenili, katere 
investicije bodo v tem letu 
lahko izvedli. Svetnik Ivan 
Meglič je dejal, da denar za 
gradnjo vrtca v Naklem letos 
še ne bo porabljen, da je to-
rej posojilo podpisano, črpa-
nja pa še ne bo. Župan Mar-
ko Mravlja je odgovoril da je 

dolgoročni kredit za vrtec 
odobren, pogodba podpisa-
na, obresti pa bodo začele 
teči šele s črpanjem kredita. 
Ker kredit sofinancirata po-
leg slovenske še dve evrop-
ski banki, je obrestna mera 
zelo ugodna.
Svetniško vprašanje je tudi 
bilo, zakaj se je postavka pro-
tokol in pokroviteljstva z 11 
tisoč evrov povečala na 
23.500 evrov. Direktorica ob-
činske uprave Silvana Mar-
kič je pojasnila, da so denar 
založili za promocijo Učnih 
poti Gorenjske in s tem po-
vezanega Vikenda doživetij v 
Udin borštu in da bo denar 
povrnjen na račun občine, 
ker je bil projekt sofinanci-
ran iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. Z rebalan-
som so povečali postavko in-
vesticije v Dom občanov Na-
klo, kjer bo treba na terasah 
in balkonih urediti klančine 
za težje gibljive stanovalce, 
za gradnjo nogometnega 
igrišča z umetno travo pa so 
namenili dodatnih dvajset 
tisoč evrov, tako zdaj občina 
v celoti prispeva za ta namen 
osemdeset tisoč evrov. Ivana 
Štularja je zanimalo, čigavo 
je lastništvo zemljišča, na ka-
terem je novo nogometno 
igrišče z umetno travo. Obči-
na ima z Merkurjem kot las-
tnikom zemljišča sklenjeno 
najemno pogodbo, upravlja-

nje igrišča pa je za nedoločen 
čas, z odpovednim rokom 
enega leta, občina prenesla 
na NK Naklo. Zdravko Can-
kar je pojasnil, da je šlo v tem 
primeru za enostavno grad-
njo, za katero niso potrebo-
vali gradbenega dovoljenja. 
Igrišče je premična stvar in 
se lahko kadarkoli z mini-
malnimi stroški prenese na 
drugo lokacijo. Jernej Markič 
pa je poudaril, da so lahko le 
veseli, da se je v Naklem v 
dvajsetih letih premaknilo.
Sanacija podružničnih šol v 
Podbrezjah in Dupljah gre h 
koncu, končni stroški so vse 
bolj »jasni«, zato so uskladili 
tudi to postavko. Ivan Meglič 
je še opozoril, da je nujna 
sanacija ceste v Zadrago. 

Obnova stavbe vrtca 
Rožle
Velika večina svetnikov je 
sprejela sklep, da stavbo sre-
di Naklega, v kateri je zdaj 
še vrtec Rožle, razglasijo za 
javno kulturno infrastruktu-
ro. To je bil pogoj, da občina 
Naklo lahko kandidira na 
javnem razpisu za sofinan-
ciranje operacij javne kul-
turne infrastrukture v okvi-
ru Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj. »Upravičen-
cem bo sofinanciranih tudi 
do sto odstotkov izkazanih 
izdatkov operacije, kar je 
redko,« je dejala direktorica 

občinske uprave Silvana 
Markič. 
Župan je poudaril, je stavba 
v vsakem primeru potrebna 
prenove, vrtčevski oddelki pa 
se bodo z dograditvijo nove-
ga vrtca izselili iz nje. Če bo 
kandidatura uspešna, bo v 
prenovljeni stavbi kulturno 
izobraževalni center, na dvo-
rišču bo vrtni paviljon za isti 
namen, pet let pa se vsebina 
dejavnosti ne bo smela spre-
meniti. 
Proti sklepu sta glasovala 
svetnika Ivan Štular in 
Zdravko Cankar. Slednjega 
skrbi, kako jim bo uspelo 
konstantno zagotavljati kul-
turne vsebine, skrbi ga tudi 
zadostno število parkirnih 
mest v okolici za obiskovalce. 

Dva OPPN-ja 
Skozi drugo obravnavo je na 
septembrski seji šel Občinski 
podrobni prostorski načrt 
(OPPN) Podbrezje – Britof 
jug; območje je namenjeno 
gradnji eno- in dvostanovanj-
skih objektov ter stanovanj-
sko-poslovnih objektov z zu-
nanjo ureditvijo. V drugi 
obravnavi so sprejeli tudi 
OPPN za območje PO11 Spo-
dnja vas – sever. Območje se-
stavlja pet zemljiških parcel, 
namenjenih individualni sta-
novanjski gradnji, prometna 
ureditev pa se bo zaradi novo-
gradenj nekoliko preuredila.

Rebalans proračuna
Na prvi jesenski seji so potrdili prvi letošnji rebalans proračuna. Zaradi dviga DDV-ja se je spremenila 
vrednost gradnje komunalne infrastrukture v Naklem.

Suzana P. Kovačič

Naklo – Občinski svet je ko-
nec avgusta na izredni seji 
sprejel sklep o novi ceni vrt-
cev. Cena na otroka v prvem 
starostnem obdobju po no-
vem znaša 366,70 evra na 
mesec, cena na otroka, ki je 
v kombiniranem oddelku, je 
306,01 evra na mesec, cena 
na otroka v drugem staros-
tnem obdobju pa 263,34 
evra. Cene so se znižale za 
približno pet odstotkov. 
»Cene izračunamo iz stro-
škov dela, to je največji del, 
stroškov materiala in stro-
škov živil. Razlog za zniža-
nje cen je intervencijski 
ukrep, popravek plač s pr-
vim julijem letos. V kratkem 
pa lahko spet pričakujete 
malenkostne spremembe 
cen, saj se v enoti Duplje iz-
vaja gradnja prizidka in 
energetska sanacija objekta, 
z zaključkom vseh del se 
bodo stroški ogrevanja zago-
tovo spremenili; povečala se 
bo površina, z ogrevanja na 
kurilno olje pa bomo prešli 
na ogrevanje na pelete,« je 
svetnikom pojasnil ravnatelj 
OŠ Naklo Milan Bohinec.
V občini Naklo je v Vrtec Ro-
žle, Vzgojno-varstveno dru-
žino in v Vrtec pri Podru-
žnični šoli Duplje skupaj 

vključenih 242 otrok, od teh 
je 66 novincev. »Sprejeli 
smo lahko vse otroke iz obči-
ne Naklo, ki so prvim sep-
tembrom izpolnjevali staros-
tni pogoj za sprejem otrok v 
vrtec, to je dopolnjena sta-
rost enajst mesecev. Na ča-
kalnem seznamu za prvo 
starostno obdobje je še dva-
najst otrok, od teh devet iz 
Nakla, ki bodo med šolskim 
letom dopolnili staros tni po-
goj za sprejem v vrtec, ven-
dar žal trenutno nimamo 
prostega mesta v oddelkih 
najmlajših. Imamo pa tri 
prosta mesta v oddelkih dru-
gega starostnega obdobja, to 
je letnik 2009 in 2008,« je 
povedala Gabrijela Masten, 
pomočnica ravnatelja OŠ 
Naklo – OE Vrtec. 
Župan Marko Mravlja je po-
vedal, da se je prve šolske 
dni v vrtcih pojavila govori-
ca, da morajo starši donirati 
v šolski sklad mesečno po 
evro ali dva z namenom, da 
bodo iz nabranih sredstev 
nakupili nove igrače, saj je 
ves denar šel za potrebe 
grad nje šole v Dupljah. »To 
ni tako. Investicija je strogo 
pokrita z občinskim prora-
čunom, sredstva iz šolskega 
sklada pa so strogo name-
njena nadstandardu,« je po-
jasnil župan. 

Vrtec letos cenejši 
kot lani
V občini Naklo je v Vrtec Rožle, Vzgojno-varstveno 
družino in v Vrtec pri Podružnični šoli Duplje 
skupaj vključenih 242 otrok, od teh je 66 novincev.

Poleg že sprejetih občinskih podrobnejših prostorski načr-
tov (OPPN) se na pobudo lastnikov zemljišč pripravlja kar 
nekaj manjših OPPN-jev, predvsem za gradnjo individual-
nih stanovanjskih hiš: OPPN Podbrezje Britof - jug, OPPN 
Podbrezje Spodnja vas – sever, OPPN Pivka – 1. faza, OPPN 
Naklo ob avtocesti. Prvega je občinski svet že potrdil, drugi 
čakajo na drugo obravnavo. S. K. 

Naklo

V pripravi novi prostorski akti

Glas skoz'vas, torek, 1. oktobra 2013

Župan Marko Mravlja je do-
datno pojasnil, da se vse 
veže na Centralno čistilno 
napravo Kranj: »Gorki je v 
celoti slabih 40 milijonov 
evrov vreden projekt, od 
tega bo šlo dve tretjini de-
narja za obnovo Čistilne na-
prave Kranj.« 

Komunalni prispevek  
največ 1200 evrov
Gradnja primarne kanaliza-
cije znaša 858.241,89 evra 
brez DDV in ga delno finan-
cirajo Republika Slovenija 
(116.635,07 evra), Kohezij-
ski sklad Evropske unije v 
okviru Operativnega progra-
ma razvoja okoljske in pro-
metne infrastrukture za ob-
dobje 2007–2013, razvojne 
prioritete Varstvo okolja – 
področje voda, prednostne 
usmeritve Odvajanje in či-
ščenje komunalnih voda 
(661.103,73 evra) in prora-
čun Občine Naklo 
(80.503,09 evra). »V okviru 
gradbene pogodbe bo v Ob-
čini Naklo zgrajen tudi pri-
marni kanal za komunalne 
odpadne vode Zadraga–Du-

plje do priključka na že zgra-
jeno primarno kanalizacijo v 
Dupljah, v vrednosti 
185.309,55 evra brez DDV, 
ki pa ga v celoti financira 
Občina Naklo. Sekundarna 
kanalizacija, kot kaže zdaj, 
bo v celoti strošek občine, 
razen če se pokaže kakšna 
možnost za sofinanciranje. 
»O tem dvomim, saj nam je 
komaj uspelo s Podbrezja-
mi, kjer smo »pet pred dva-
najsto« morali upravičevati 

ekonomičnost projekta,« je 
dejal župan. 
Krajane je seveda zanimalo, 
koliko bodo plačali za ko-
munalni prispevek. Župan 
Marko Mravlja je zagotovil, 
da ta ne bo presegel dvajse-
tih odstotkov vložka občine 
oziroma ne bo višji od 1200 
evrov na stanovanjsko eno-
to. »Točen znesek bo znan 
spomladi, ko bomo imeli 
izračunano tudi ceno grad-
nje sekundarne kanalizacije 

in bomo dali v obravnavo 
na občinski svet Odlok o 
programu opremljanja in 
merilih za odmero komu-
nalnega prispevka,« je poja-
snil Ivan Fic. »V javno ka-
nalizacijo gre samo odpa-
dna voda iz gospodinjstev 
in poslovnih objektov. 
Kmetijski objekti se ne pri-
ključijo,« je še pojasnil. 

Hkrati tudi plinovod
Hkrati z gradnjo primarne 
kanalizacije bo potekala 
tudi gradnja plinovoda, kra-
jane je zanimalo, ali tudi 
omrežja T-2. »T-2 je od ob-
čine hotel dobiti brezplačno 
služnost. Bi jo dobili, če bi 
zato imeli Podbrežani kaj 
cenejše njihove storitve, na 
to pa niso pristali,« je pove-
dal župan in dodal, da bodo 
hkrati s projektom uredili 
javno razsvetljavo, bankine, 
obnovili ceste in zgradili 
pločnike, največji strošek za 
občino pa bo obnova vodo-
vodnega omrežja.
Zbora krajanov se je udeležil 
tudi občinski svetnik Anton 
Grašič iz Gobovc. Zanimalo 
ga je, kako bodo to področje 
uredili v tem kraju. »Za Go-
bovce so zaradi dislokacije 
predvidene male čistilne na-
prave, ki jih moramo posta-
viti v štirih letih,« je še poja-
snil Ivan Fic. 

Na vrsti so Podbrezje
�1. stran

Izvajalec del je Gorenjska gradbena družba, pogodbo sta 
podpisala župan Marko Mravlja in direktor Gorenjske 
gradbene družbe Branko Žiberna. / Foto: Gorazd Kavčič
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Suzana P. Kovačič

Postavljajo se vprašanja, kje 
vse še načrtujete gradnjo 
pločnikov in oznake preho-
dov za pešce?
»V Gobovcah smo uredili 
avtobusno postajališče in 
del pločnika, da otroci lahko 
gredo varno na šolski avto-
bus. Spomladi bomo zgradi-
li pločnik med Strahinjem 
in Naklim. Že v jesenskem 
času bomo začeli postavljati 
pločnik od Cegelnice do Na-
klega po Grogovi ulici; veči-
noma bodo dela dokončana 
letos, preostala tretjina pri-
hodnje leto. V Zgornjih 
Dup ljah zaključujemo grad-
njo kanalizacijske infra-
strukture, hkrati bomo ure-
dili tudi cesto in pločnike. 
Za pločnik in rekonstrukcijo 
ceste v Naklem od picerije 
Bolero mimo osnovne šole 
do krožišča bomo še to jesen 
izpeljali postopek javnega 
naročila za izvajalca del, saj 
je razpisna dokumentacija 
že pripravljena, delati pa 
bomo začeli prihodnje leto 
hkrati s projektom Gorki. V 
Podbrezjah bomo uredili 
pločnike prav tako hkrati s 
projektom Gorki. Načrtuje-
mo tudi gradnjo pločnika 
pred mostom čez Tržiško 
Bistrico in avtobusnega po-
stajališča. 
Dodatne talne svetlobne 
oznake bomo dali na obsto-
ječe prehode za pešce, pov-
sod tam, kjer ne bomo več 
popravljali cest. V kratkem 
bo to na dveh pločnikih v 
Strahinju in na enem v 
Dup ljah pri šoli.«

Kako je s prenovo obeh po-
družničnih šol?
»Med poletnimi šolskimi 
počitnicami smo šli v sana-
cijo obeh podružničnih šol, 
v Dupljah in v Podbrezjah. 
Obe šoli sta deležni energet-
ske sanacije, za kar je občina 
prejela evropska sredstva. 

Vzporedno z energetsko sa-
nacijo, v okviru katere se je 
na šoli v Podbrezjah obnovi-
la fasada, zamenjala peč na 
pelete ter toplotno izoliralo 
podstrešje, so potekala še 
dodatna dela: izvedla so se 
notranja investicijsko vzdr-
ževalna dela, kot so pleska-
nje sten, vrat, menjava kera-
mike ter zamenjava radia-
torjev in svetil, za objektom 
pa se poleg ustrezne drena-
že sanirajo tudi greznice in 
ureja odvodnjavanje mete-
ornih vod. 
Šola v Dupljah zavzema nov 
pogled, saj mimoidoči vsako-
dnevno lahko spremljajo do-
grajevanje severnega prizid-
ka, kjer bo šola pridobila pov-
sem nov vhod pod nadstre-
škom, prostore nove kuhinje, 
jedilnico, kotlovnico, nove 
garderobne prostore, v nad-
stropju pa knjižnico in novo 
učilnico. Trenutno sta obe 
šoli še v fazi gradbenih del, 
vendar je za varnost uporab-
nikov in nemoteno delo po-
skrbljeno. Ker so bila dela 
zelo obsežna, jih ni bilo mo-
goče opraviti v času poletnih 

počitnic, zato je bilo pričako-
vati nezadovoljstvo uporab-
nikov, predvsem s strani 
staršev. Vseeno pa smo bili 
presenečeni nad pozitivnim 
odzivom in izraženo naklo-
njenostjo uporabnikov, malo 
manj pa s strani najemnikov 
stanovanj v obeh šolah. Dela 
gredo h koncu.«

Nekaj denarja iz občinskega 
proračuna boste namenili 
za dodatne investicije v 
Dom starejših občanov Na-
klo, ki je bil zgrajen pred 
petimi leti.
»Problem je, ker imajo sta-
novalci doma otežen izhod 
na balkon oziroma teraso, 
ker morajo stopiti čez prag, 
kar je za težje gibljive oziro-
ma stanovalce na vozičkih 
nemogoče. V ceni oskrbni-
ne se jim zaračuna balkon, 
na katerega pa ne morejo. 
To bo za kar velik poseg za 
občino, najprej bomo uredi-
li zgornjo in spodnjo teraso, 
potem pridejo na vrsto bal-
koni. Res ne vem, kdo iz dr-
žave je dal za tak objekt upo-
rabno dovoljenje.«

Skupaj z občinama Kranj in 
Preddvor ste uspešno kandi-
dirali za projekt Gorki, saj 
boste z nepovratnimi sred-
stvi lahko zgradili kar nekaj 
dodatnih kilometrov kanali-
zacije in vodovoda tudi v na-
kelski občini. Delati boste 
začeli takoj po podpisu po-
godb, predvidoma v krat-
kem. Kaj Gorki konkretno 
pomeni za občane?
»V Podbrezjah smo v sredo 
na zboru krajanov prebival-
ce seznanili s tem, kje in 
kako bo potekala gradnja ka-
nalizacijskih vodov. Na rela-
ciji Podbrezje–Žeje–Stra-
hinj se bo gradil primarni 
kanal, sočasno bomo uredili 
ceste, pločnike, bankine, 
javno razsvetljavo. Do okto-
bra leta 2015 moramo biti 
gotovi, ker smo v to zaveza-

ni. Med leti 2015 - 2017 mora 
biri zazaključen tudi sekun-
darni vod, v skladu z Evrop-
sko direktivo. Krajane seveda 
zanima, kakšen bo strošek 
komunalnega prispevka na 
hišo. Na občini pripravljamo 
odlok, ki bo šel v sprejem na 
občinski svet spomladi. Vre-
dnost komunalnega priključ-
ka na stanovanjski objekt pa 
zagotovo ne bo presegla 
1200 evrov.  Do spomladi 
bomo pripravili Odlok pro-
grama oprem ljanja. 
Iz vodnih virov v občini Tr-
žič bomo dobili nov vodni 
vir za naše občane ter re-
zervni vir za vodovodni si-
stem Kranj.«

Občina Naklo ne zapade v 
Virantov predlog ukinjanja 
manjših občin. Ampak »ušli 
ste za las«, na srečo imate 
tudi trend priseljevanja v ob-
čino.
»Poglejte, velika občina, kot 
je Ljubljana, ima vse; teka-
ške steze, kulturne domove, 
opero, gledališče, veliko 
športno dvorano  Velika 
razlika je pripeljati kanaliza-
cijo v Ljubljani do stano-
vanjskega bloka, v katerem 
je dvesto stanovalcev, ali pa 
pripeljati štiri kilometre ka-
nalizacije od Bistrice do 
Sred nje vasi, s čimer prav 
tako pokrijemo dvesto prebi-
valcev. V majhnih občinah 
se borimo za kanalizacijo, 
vodo, vrtce, obnovo šol  Za 
vse, za kar je v Ljubljani sa-
moumevno, da že imajo. Ali 
res mislite, da bo za eno 
majhno občino, kot je 
Preddvor, poskrbela najve-
čja občina? Razvoj podeželja 
s tem ne bo šel naprej. Ura-
dniki v Ljubljani odločajo, 
kje bomo gradili in kako 
bomo gradili, pa še vedo ne, 
kje je Cegelnica. Če bi imeli 
pokrajine in bi bil za gorenj-
sko pokrajino center v Kra-
nju, bi že bilo precej bolje za 
prebivalce.«

Gorki tik pred izvedbo
Župan Marko Mravlja je s projektom Gorki napovedal nove kilometre kanalizacijske infrastrukture, 
nove kilometre vodovoda in dodaten vodni vir. Nujna je investicija v Dom starejših občanov Naklo, 
investicija v sanacijo podružničnih šol v Podbrezjah in Dupljah pa se zaključuje.

Marko Mravlja / Foto: Matic Zorman

»V industrijski coni v Naklem bomo povečali križišče. S 
tem ko bomo odsekali brežino, bomo razširili pogled na 
križišče in zagotovili večjo varnost v cestnem prometu. 
Krožišča se nismo lotili, ker bi to pomenilo prevelik poseg, 
saj bi moralo biti tudi precej veliko zaradi tovornjakov, ki 
vozijo tu.«

Suzana P. Kovačič

Naklo – Občinska uprava 
Občine Naklo ima od dru-
gega septembra novo sode-
lavko Matejo Kosmač Jarc. 
Reorganizacijo so izvedli na 
vseh področjih. V upravi jih 
je poleg direktorice zaposle-
nih še devet: dva komunal-
na vzdrževalca, svetovalka 
za okolje in prostor, refe-
rent za komunalne in druge 
gradbene zadeve, svetoval-
ka za premoženjsko pravne 
in kadrovske zadeve, sveto-
valki za finance, gospodar-
stvo in družbene zadeve ter 
nova zaposlena, ki bo skr-
bela za proračun in pred-
vsem prihodek občine. S 
polovičnim delovnim ča-
som je zaposlena tajnica. 
Nova sodelavka Mateja Ko-
smač Jarc se je predstavila 
občinskim svetnikom na 
septembrski seji. Povedala 
je, da je po izobrazbi ekono-

mistka, magistrica poslov-
nih ved. Pred tem je bila 
skoraj deset let zaposlena 
pri ministrstvu za notranje 
zadeve za področje financ, 
javna naročila  Je primože-
na Naklanka, zadnjih pet let 
živi Na Kalu. Na vprašanje 
svetnikov, zakaj se je odloči-
la za spremembo delovnega 
okolja, je povedala: »Deset 
let je bila lepa delovna doba 
na enem delovnem mestu. 
Novo delo sem sprejela kot 
izziv in zaradi bližine doma-
čega okolja. Življenje v na-
kelski občini si res želim 
spoznati od blizu.«
V občinski upravi si želijo, 
da bi nadaljevali dosedanje 
uspešno delo pridobivanja 
sredstev na razpisih za sofi-
nanciranje iz raznovrstnih 
skladov in razvojnih priori-
tet. Vzporedno s tekočim 
delom pa se pripravljajo na 
novo finančno perspektivo 
2014–2020. 

Reorganizacija občinske 
uprave

»Direkcija RS za ceste je zaradi prekinitve pogodbe s podje-
tjem Map Trade morala izvesti nov javni razpis za oddajo 
del pri obnovi mostu čez Savo v Podnartu,« so sporočili iz 
službe za stike z javnostjo Direkcije RS. V fazi izvedbe obno-
ve dotrajanega mostu se je izkazalo, da so potrebni dodatni 
armiranobetonski nosilci na spodnji strani prekladne kon-
strukcije. »Zaradi nerealnih zahtev omenjenega podjetja, ki 
je zahteval absolutno previsok znesek za izvedbo, smo pre-
kinili pogodbo, s tem pa se je izvedba zamaknila za pribli-
žno štiri mesece,« so še pojasnili. V sklopu rekonstrukcije 
bo razširjen tudi priključek lokalne ceste. »Promet poteka 
ves čas izmenično enosmerno, zaradi tehnologije izvedbe 
so potrebne občasne popolne zapore, ki pa se zaradi velike-
ga števila kamionskih prevozov izvajajo samo ob koncih 
tedna,« so še sporočili iz Direkcije. Dvosmerni promet čez 
most bo sproščen predvidoma novembra, zaključna dela na 
spodnjem delu in ureditvi okolice pa v decembru. S. K.

Gobovce

Dvosmerni promet predvidoma novembra

Dvosmerni promet naj bi stekel novembra, zaključna dela 
in ureditev okolice decembra. Občina Naklo je že uredila 
avtobusno postajališče.

Občinska Komisija za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja je prejela dopis Nikoline Rozman, s katerim je Ob-
čino Naklo obvestila, da odstopa z mesta občinske svetni-
ce. Neuradno smo izvedeli, da je bil razlog za odstop seli-
tev v drugo občino. Rozmanova je kandidirala na listi 
stranke DeSUS, kasneje je iz stranke izstopila in delovala 
kot samostojna svetnica. V občinskem svetu jo bo nado-
mestil svetnik iz stranke DeSUS, ki bo znan na prihodnji 
seji občinskega sveta. S. K. 

Naklo

Nikolina Rozman odstopila 

Glas skozv as, torek, 1. oktobra 2013
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Aktualno

Z aneksom Vlade k splošnemu dogovoru za leto 2013 se je 
s prvim septembrom tudi ob sobotah uvedla dežurna zo-
bozdravstvena služba. Prej je bila ta priznana le ob nedeljah 
in praznikih. »Sobotna dežurna služba je organizirana med 
8. in 13. uro v prostorih Zobne poliklinike Kranj in je name-
njena občanom vseh gorenjskih občin. Dežurna služba ob 
nedeljah in praznikih ostaja v enakem obsegu kot do sedaj, 
prav tako med 8. do 13. uro,« je povedal Jože Veternik, direk-
tor Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG). V sobotno zo-
bozdravstveno službo so vključeni zobozdravniki, ki deluje-
jo v javni zobozdravstveni mreži na Gorenjskem, torej zapo-
sleni v OZG in koncesionarji. S. K. 

Kranj

Dežurna zobozdravstvena služba tudi ob sobotah

Upravna enota Kranj obvešča občane Občine Naklo, da so v 
dogovoru z občino od 1. oktobra uradne ure Krajevnega ura-
da Naklo vsak prvi in tretji četrtek v mesecu od 12. do 15. 
ure. S. K.

Naklo

Nove uradne ure Krajevnega urada

V objavo bo šel javni razpis za izvedbo rekonstrukcije ceste 
med krožiščem na Pivki in križiščem pri Boleru, so sporoči-
li iz občinske uprave. Izbrani izvajalec del se bo z deli časov-
no moral prilagoditi začetku izvajanja projekta Gorki v letu 
2014, s katerim bodo tudi na tej lokaciji začeli graditi pri-
marni sistem vodovoda in kanalizacije. S. K.

Naklo

Razpis za izvajalca rekonstrukcije ceste

Suzana P. Kovačič

Naklo – Na občinski upravi 
so pojasnili, da z javno raz-
grnitvijo želijo lastnike ne-
zazidanih in zazidanih 
stavbnih zemljišč vnaprej 
seznaniti z višino odmere 
nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča. Če se 
zavezanec za plačilo nado-
mestila ne strinja s podatki 
občine, mora v roku enega 
meseca od javnega naznani-
la predlagati vpis novih po-
datkov, sicer se šteje, da so 
podatki občine pravilni. Ob-
čina v tem času tudi spreje-

ma nove registracijske po-
datke in vse druge spre-
membe v zvezi z lastniš-
tvom, uporabo ali najemom 
zazidanega in nezazidanega 
stavbnega zemljišča, površi-
no stanovanjskih in poslov-
nih prostorov ter komunal-
no opremljenost zemljišča. 
Razgrnitev podatkov je v 
kletni sejni sobi, danes še od 
9. do 12. ure.
Z javnim naznanilom so bili 
zavezanci opozorjeni na del-
no ali celotno oprostitev pla-
čila nadomestila. Oprostitve 
se nanašajo na petletno 
oprostitev tistim, ki so kupili 

novo stanovanje kot posa-
mezni del stavbe ali zgradili, 
dozidali ali nadzidali dru-
žinsko stanovanjsko hišo, če 
so v ceni stanovanja ali sta-
novanjske hiše ali neposre-
dno plačali stroške urejanja 
stavbnega zemljišča. V na-
štetih primerih oprostitev 
začne teči od dneva vselitve 
v stanovanje ali stanovanj-
sko hišo. Iz istih razlogov so 
oproščene tudi nekatere go-
spodarske družbe in samo-
stojni podjetniki, plačila pa 
so v celoti oproščeni zave-
zanci, ki prejemajo državno 
pomoč po predpisih o soci-

alnem varstvu, oprostitev pa 
velja za tekoče leto. Občina 
Naklo lahko zavezance opro-
sti plačila nadomestila delno 
ali v celoti, če ugotovi, da bi 
plačevanje ogrožalo socialno 
varnost zavezanca ali njego-
ve družine, strokovna služ-
ba Občine Naklo pa ugota-
vlja tudi upravičenost za 
oprostitev plačila nadome-
stila za opuščene objekte. 
Pisne zahteve za oprostitev 
plačila mora zavezanec pre-
dložiti ali poslati po pošti na 
sedež Občine Naklo na las-
tno pobudo, skupaj z ustre-
znimi dokazili.

Javna razgrnitev še danes
Občina Naklo je drugega septembra objavila javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Razgrnitev se končuje danes.

Suzana P. Kovačič

Naklo – Novi vrtec v Naklem 
se bo predvidoma začel gra-
diti še ta mesec, odprtje je 
načrtovano na začetku šol-
skega leta 2014/15. Te dni se 
zaključuje javno naročilo za 
izbor izvajalca, med poletni-
mi počitnicami pa sta Obči-
na Naklo in Zavod OŠ Naklo 
skupaj izvedla natečaj za iz-
biro imena tako novega vrt-
ca v Naklem kot tudi podru-
žničnega vrtca v Dupljah. V 

času javnega natečaja za iz-
bor imena vrtca, ki je pote-
kal od 16. do 31. maja, je 
prispelo 52 predlogov. Člani 
komisije, v kateri so bili žu-
pan Marko Mravlja, direkto-
rica občinske uprave Silvana 
Markič, ravnatelj OŠ Naklo 
Milan Bohinec in pomočni-
ca ravnatelja Gabrijela Ma-
sten, so pregledali in ocenili 
vse predloge, ki so prispeli 
pravočasno. Komisija je oce-
nila vse predloge za ime vrt-
ca po predpisanih kriterijih: 

da je ime povezano s kra-
jem (izročilo, značilnosti 
kraja ipd.), predlog je moral 
biti smiselno oblikovan in 
konceptualno dodelan, da 
je ime izvirno, inovativno 
in ima svež pristop ter da je 
ime otrokom blizu, da torej 
izžareva otroškost. Za vrtec 
v Naklem je komisija izbra-
la ime Mlinček, ki je bil pre-
dlagan trikrat, za podru-
žnični vrtec v Dupljah pa 
ime Jelka, ki je bilo predla-
gano dvakrat, sorodni ime-

ni pa sta vsebovala še dva 
predloga. Novima imeno-
ma primerno se bo obliko-
vala tudi nadaljnja tematika 
tako novega vrtca v Naklem 
kot tudi vrtca v Dupljah. 
Trenutno se za novi vrtec 
Mlinček izdelujejo 3D-vizu-
alizacije notranje opreme, 
pri občinski upravi pa čaka-
jo tudi na predloge zunanje 
ureditve z igrali, ki bi bila 
sestavljena na temo mlina 
ali mlinčkov ter s tem pove-
zanih aktivnosti.

Mlinček bo mlel prihodnje leto
Znani sta imeni bodočega vrtca v Naklem in vrtca pri podružnični šoli Duplje: Mlinček in Jelka.

Suzana P. Kovačič

Naklo – »Ob obisku zbirne-
ga centra prinesite s seboj 
osebni dokument ali svojo 
položnico za obračun komu-
nalnih storitev, s katero bo-
ste potrdili, da ste vključeni v 
sistem rednega odvoza od-
padkov na območju občine,« 
je sporočila Klara Škrabec iz 
Komunale Kranj. V zbirnem 
centru Naklo se ločeno zbira-
jo papir, papirna in karton-

ska embalaža, steklena em-
balaža, oblačila in tekstil, 
hladilno zamrzovalna tehni-
ka, televizorji in monitorji, 
mali in veliki gospodinjski 
aparati, les in lesena embala-
ža, plastika, kovina in barvna 
kovina, kovinska embalaža, 

sestavljena embalaža, avto-
mobilske gume, vrtni bioraz-
gradljivi odpadki, kosovni 
odpadki, sveče, gradbeni od-
padki (manjše količine), 
zem lja in kamenje. Občani 
imate tudi možnost brez-
plačnega odlaganja nenevar-
nih gradbenih odpadkov ter 
izkopnega materiala v gra-
moznici Bistrica. Dovoljenje 
pridobite na sedežu Gorenj-
ske gradbene družbe Kranj 
pri Milanu Pircu na št. 280 

60 89 ali GSM 041 731 030. 
V zbirnem centru tudi ne 
sprejemajo odpadkov, ki vse-
bujejo azbest, klavničnih od-
padkov in crkovine. Za pre-
vzem odpadkov, ki vsebujejo 
azbest, sta v okolici poobla-
ščeni podjetji Ekol in Eržen.

Ločujmo odpadke
Gospodinjstva v občini lahko v zbirni center 
Naklo enkrat mesečno brezplačno oddajo do 
enega kubičnega metra odpadkov iz 
gospodinjstev in kosovne odpadke ter dvakrat 
letno štiri avtomobilske gume brez platišč.

V zbirnem centru Naklo odpadke sprejemajo ob 
torkih od 16. do 19. ure (v zimskem času od 9. 
do 12. ure), ob četrtkih od 16. do 20. ure (v 
zimskem času od 14. do 17. ure), ob sobotah od 
8. do 12. ure (v zimskem času od 9. do 12. ure). 
Zimski čas je določen s premikom ure.

Generalna skupščina Združenih narodov je prvi oktober raz-
glasila za mednarodni dan starejših, ki ga zaznamujemo od 
leta 1990. Tudi v Domu starejših občanov Preddvor – enoti 
Naklo na ta dan še posebno pozornost namenjajo starej-
šim, zato danes ob 10.30 v domu v Naklem organizirajo 
družabno dopoldne. Nagovoru direktorice Andreje Valant 
bo sledil nastop Otroške folklorne skupine Podkuca pod 
mentorstvom Špele Eržen iz OŠ Naklo, zatem bo nastopila 
skupina Žoga bend, v kateri so stanovalci iz obeh enot. Ob 
jubileju dvestote številke domskega glasila Klas bodo nekaj 
misli povedale stanovalke in stanovalci doma. S. K. 

Naklo

Družabno dopoldne ob dnevu starejših

Glas skoz'vas, torek, 1. oktobra 2013

Alenka Brun

Naklo – Predsednik in tajni-
ca Druš tva upokojencev Na-
kla Jože Kajin in Slavka Je-
lenc sta na pogostitev v go-
stišču Marinšek v Naklem v 
četrtek popoldne sprejela 
občane Občine Naklo, ki so 
v letošnjem letu – od aprila 
naprej, praznovali osemde-
set, devetdeset let in več. 
Župan Marko Mravlja se je 
praznovanju pridružil z ra-
hlo zamudo, ker je na poti 
obtičal v gostem prometu. 
Poleg pogostitve je slav-
ljence še obdaroval, Dru-
štvo upokojencev Naklo pa 
je jim je podarilo šopek. 
Dve slavljenki sta se opravi-
čili, tako da jih je od skupaj 
sedemnajstih prišlo pet-
najst. Izostali sta Ana Čer-
nilec in Felicita Petek, prišli 
pa so Alojz Stopar, Ivan 
Špendal, Janez Bohinc, So-
nja Triler, Ana Oman, Nada 
Prelogar, Vincencij Gale, 
Marjeta Pintar, Ana Verdir, 
Ana Dežman, Vekoslav 

Krumpester, Marija Tišler, 
Bernarda Legat, Alojzij Ma-
rinšek in Jože Kašper. Ivo 
Špendal, najstarejši med 
njimi je že zakorakal v 96. 
leto, vendar glede na njego-

vo razpoloženje, smisel za 
humor in vitalnost, mu jih 
nikoli ne bi pripisali. Sla-
vljence je še s krajšim kul-
turnim programom, z odr-
sko postavitvijo Šola in 

mravlje in ob glasbeni spre-
mljavi harmonike in violi-
ne, razveselila otroška FS 
Podkuca, pod vodstvom 
mentoric Stanke Kolenko 
in Špele Eržen. 

Prijeten popoldan v dobri družbi
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Tina Benedičič

Naklo – V petek, 20. sep-
tembra, so v Naklem ob po-
slovni stavbi Merkurja ura-
dno odprli novo nogome-
tno igrišče z umetno travo. 
Zbrano občinstvo je naj-
prej pozdravil Matjaž Gre-
gorič, predsednik Nogome-
tnega kluba Naklo. Prav 

poseben pozdrav je name-
nil tudi gostom iz zamej-
ske Koroške; povabilu na 
odprtje so se odzvali člani 
nogometnega kluba SAK iz 
Celovca, hkrati pa se je za-
hvalil vsem za pomoč pri 
gradnji igrišča.
Zbrane pred igriščem je na-
govoril tudi župan Marko 
Mravlja. Poudaril je, da se je 

Občina Naklo sprva kar ne-
koliko prestrašila takšnega 
podviga, ko pa je videl, da 
Gregorič in drugi mislijo re-
sno, se je prošnji z veseljem 
odzval. "Vsi skupaj znamo 
pokazati, kaj nam lahko 
uspe. V to igrišče so investi-
rali tudi občani, svetniki na 
občini, vsi, ki imamo pred 
sabo isti cilj." Povedal je 

tudi, da je novo igrišče pri-
dobitev za vse, predvsem pa 
za razvoj nogometa v občini.
Ker je Nogometni klub Na-
klo sodeloval na razpisu 
Fundacije za šport, in sicer 
za sofinanciranje gradnje 
igrišča, se je slavnostnega 
odprtja udeležil tudi Bojan 
Bučar, član sveta Fundacije 
za šport. Opozoril je, da je 
Fundacija ena izmed naj-
stabilnejših podpornikov 
športa, vsem, ki bodo igri-
šče uporabljali, pa je zaže-
lel veliko radosti in špor-
tnih uspehov. 
Novo igrišče si bodo člani No-
gometnega kluba Naklo delili 
tudi z drugimi društvi. Za šport 
in rekreacijo ga lahko uporabi 
kdorkoli v občini Naklo. Z be-
sedami, naj služi svojemu na-
menu, športnikom pa da ve-
dno novih navdihov in moči, je 
igrišče blagoslovil nakelski žu-
pnik Janez Zupanc. Kot se spo-
dobi, je trak prerezal župan, 
prvo tekmo pa so na novem 
igrišču odigrali domačini NK 
Naklo proti gostom iz Celovca.

Odprli nogometno 
igrišče z umetno travo
Novo nogometno igrišče je pridobitev za vse, predvsem pa za razvoj nogometa v občini.

Od leve Marko Mravlja, Bojan Bučar in Matjaž Gregorič

Prvo tekmo so na novem igrišču odigrali domačini NK Naklo proti gostom iz Celovca. 

Več kot šestdeset od 103 članov Združenja za vrednote NOB 
Duplje, kar ga uvršča med najštevilnejše organizacije civilne 
družbe v občini Naklo, se je udeležilo družabnega srečanja 
pri Lovskem domu nad Bistrico. Na srečanju, ki se ga je 
udeležil tudi župan občine Naklo Marko Mravlja, so sprejeli 
devet novih članov. Še posebno dobrodošlico so izrekli Ma-
riji Tišler, Tončevi mami iz Zadrage, ki je praznovala 90-le-
tnico, predsednik Združenja Franc Štular, častni predsednik 
Ivo Špendal in predsednik kranjskega Območnega združe-
nja pa so jo presenetili z darilom. J. K. 

Združenje z nad sto člani

Člani dupljanskega Združenja za vrednote NOB na 
družabnem srečanju

V Graščini Duplje bo v petek, 11. oktobra, ob 17. uri odprtje 
samostojne razstave akademskega slikarja Franceta Slane, 
ki jo bo postavila Anamarija Stibilj Šajn, umetnostna zgodo-
vinarka in likovna kritičarka. Razstava bo odprta do konca 
oktobra ob koncih tedna oziroma po predhodni najavi na 
številko 25 71 503 ali 041 517 476 tudi med tednom. "Ex-tem-
pora pa v graščini letos žal ne bo, ker nismo mogli zagoto-
viti zadosti sponzorskih sredstev za odkup likovnih del. Ex-
-tempore bi bilo trinajsto po vrsti, morda je to tista nesrečna 
številka, pa bomo zato prihodnje leto nadaljevali kar s štiri-
najstim po vrsti," je dejal Ivan Meglič, predsednik Kulturno 
turističnega društva Pod krivo jelko. S. K.

Duplje

Razstava Franceta Slane

Suzana P. Kovačič

Strahinj – Gasilski zvezi (GZ) 
Naklo in Tržič sta pred Bio-
tehniškim centrom v soboto, 
21. septembra, skupaj organi-
zirali občinsko gasilsko tek-
movanje, najboljše ekipe iz 
vsake gasilske zveze posebej 
se bodo uvrstile na regijsko 
tekmovanje. Dopoldne so se 
pomerile ekipe pionirjev ter 
mladincev, popoldne pa sta-
rejši gasilci ter članice in čla-
ni. »Pionirji so imeli vajo z 
vedrovko, štafeto s prenosom 
vode in vajo razvrščanja. Mla-
dinci so prikazali vajo s hi-
drantom, vajo razvrščanja, 
imeli so tudi teoretični test. 
Starejši gasilci so imeli vajo s 
hidrantom in raznoterosti, 
člani pa taktično mokro vajo, 
vajo razvrščanja in teoretični 
test,« je povzel vodja tekmo-
vanja Jani Žlindra, poveljnik 
GZ Tržič.
Regijsko tekmovanje za mla-
dino bo 5. oktobra v Tržiču, za 
člane pa 12. oktobra v Kranju. 
Najuspešnejše ekipe GZ Na-
klo, ki so se uvrstile v nadalj-
nje tekmovanje, so: med pio-
nirji zmagovalna ekipa PGD 
Podbrezje, pionirji PGD Na-
klo z osvojenim drugim me-
stom in ekipa PGD Duplje, ki 

je bila tretja. Med mladinci je 
slavilo PGD Duplje, drugo 
mesto je zasedlo PGD Pod-
brezje. Med članicami gre na 
regijsko tekmovanje ekipa 
PGD Podbrezje, med člani pa 
ekipe PGD Podbrezje, ki je 
bila na tekmovanju prva, 
PGD Naklo z drugim me-
stom in PGD Duplje I, ki je 
osvojila tretje mesto. Med sta-
rejšimi gasilci se je najbolje 
odrezala ekipa PGD Podbrez-
je, druga je bila ekipa PGD 
Duplje. Pokal za najuspešnej-
še društvo, t. i. županov pokal 
je prejelo PGD Podbrezje, 
podelil jim ga je župan obči-
ne Naklo Marko Mravlja.
Oktober je mesec požarne 
varnosti, poveljnik GZ Na-
klo Ivo Černilec je povedal, 
da bodo imeli dneve odprtih 
vrat po gasilskih domovih v 
občini, obiskovali bodo vrtce 
in šole, pregledovali gasilne 
aparate in hidrantna omrež-
ja, izvedli prikazne vaje  
»Na območju občine imamo 
od osemnajst do trideset in-
tervencij na leto, med njimi 
prevladujejo manjši požari, 
večinoma v naravi. Pred 
kratkim smo imeli tehnično 
intervencijo v gramoznici, 
ko je prišlo do delovne ne-
sreče,« je povzel Černilec. 

Podbrežani z največ pokali
Pokal za najuspešnejše društvo, t. i. županov pokal je na gasilskem tekmovanju prejelo Prostovoljno 
gasilsko društvo Podbrezje.

Med mladinci je slavila ekipa PGD Duplje. 

Skoraj v vseh kategorijah so slavili Podbrežani, na 
fotografiji je del njihove velike zmagovalne gasilske 
družine. / Foto: GZ Naklo 

V Naklem smo že velikokrat dokazali, da lahko storimo 
marsikaj, če le najdemo skupno voljo in moč. Tako je 
bilo tudi pri projektiranju in gradnji nogometnega igri-
šča z umetno travo, zato dovolite, da se za to pridobi-
tev v imenu Nogometnega kluba Naklo zahvalim župa-
nu in občinski upravi za razumevanje in pomoč pri 
urejanju pogodbenih razmerij, občinskim svetnikom, 
ki so s svojo odločitvijo za projekt omogočili financira-
nje, Fundaciji za šport, ki je sofinancirala projekt, upra-
vi Merkurja, da je omogočila gradnjo na zemljišču 
družbe, izvajalcem del, podjetjem Hafner Boštjančič, 
Fit šport in Kovinotehniki Jalen ter vsem sponzorjem in 
donatorjem. Hvala vsem, ki ste s prostovoljnim delom 
pripomogli h končni podobi, ne nazadnje tudi za potr-
pljenje vsem igralcem in trenerjem, ki so stežka čakali 
na to pridobitev. 

Matjaž Gregorič,  
predsednik Nogometnega kluba Naklo

Zahvala

Glas skoz'vas, torek, 1. oktobra 2013
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Aktualno

Šolski okoliš OŠ Naklo
V prometnovarnostnem na-
črtu za šolsko leto 2013/14 
smo označili varno pot v 
šolo, prav tako pa smo ozna-
čili in pobarvali z rdečo vse 
sporne, beri, nevarne poti. 
Poudariti je treba, da je ce-
sta od krožišča do šole kljub 
hitrostnim oviram zelo ne-
varna. Otroci tam hodijo do-
besedno po cesti, ni označe-
nega koridorja, kaj šele ploč-
nika, ki bi moral biti. Za ve-
čjo varnost bomo tam poskr-
beli z novimi tablami, vseka-
kor pa v bližnji prihodnosti 
pričakujemo tudi ureditev 
pločnika.
Starši upoštevajo prometni 
režim na parkirišču, manj 
pa so vestni pri privezovanju 
samih sebe in otrok z 
varnos tnim pasom, otroke 
pa velikokrat prevažajo na 
neustreznih sedežih. Tudi 
parkirajo zelo radi točno 
pred vrtljivimi vrati, kjer ni 
parkirišč.
Do podobnih problemov 
prihaja tudi pri kuhinjskem 
vhodu. Starši namreč v želji, 
da bi otroka pripeljali čim 
bliže vhodu, zapeljejo do ku-
hinje oziroma do železnih 
vrat. Tam odložijo otroka, 
sami pa potem vzvratno za-
peljejo nazaj na cesto. Ob 
takih manevrih so v nevar-
nosti tisti učenci, ki po tej 
poti prihajajo peš v šolo, se-
veda pa je sporno tudi vzvra-
tno vključevanje na Glavno 
cesto, ki je res glavna. 
Učenci kolesarji kljub opo-
zarjanju ne spoštujejo pra-
vil. V šolo se vozijo brez če-
lad in z neustrezno oprem-
ljenimi kolesi. Še večji pro-
blem je, da so pozabili CPP. 
Vse prevečkrat je mogoče 
videti kolesarje, učence naše 
šole, ki se po prometnih ce-
stah vozijo kot po domačem 
dvorišču. Pozabili so na 
osnove varnega kolesarje-
nja, saj ne nakažejo spre-
membe smeri, o tej nameri 
se nemalokrat niti ne pre-

pričajo, na kolesih se vozita 
dva, trije , skratka sami 
sebi so zelo nevarni.
Menim, da v šoli za prome-
tno varnost naredimo do-
volj, saj tej temi vsako leto 
namenimo obsežen del po-
uka, skrbimo za varne poti, 
sodelujemo z občinskim 
SPV-jem in prav tako obve-
ščamo in ozaveščamo star-
še. Prav starši bi morali te 
napotke in nasvete dosle-
dno upoštevati in skrbeti, 
da jih otroci upoštevajo 
tudi takrat, ko niso v šolski 
oskrbi. Pregovor namreč 
pravi: »Kar se Janezek nau-
či, to Janez zna,« v prene-
senem pomenu pa je tako: 
»Kar mali Naklanec vidi 
pri starejšem Naklancu, to 
posnema.«

Šolski okoliš PŠ Duplje
V Podružnični šoli Duplje 
in njeni okolici trenutno po-
tekajo gradbena dela, zato je 
dostop do šole in vrtca s se-
verne strani onemogočen. 
Začasni vhod z južne strani 
se bo predvidoma uporab-
ljal še dva meseca. Do vho-
da v šolo in do igrišča je ure-
jena šolska pot obdana z 
ograjo, po kateri učenci var-

no pridejo v šolo in naprej 
do igrišča. Parkirišče je ure-
jeno na južni strani šole. 
Pokazalo se je, da je za po-
trebe šole in vrtca premajh-
no, zato se dodatno razširja.
Posebej opozarjamo vozni-
ke na nevarnost na cesti, saj 
učenci prečkajo vozišče, 
kjer ni prehoda za pešce. 
Prosimo voznike, da ne par-
kirajo vozil na pločniku in s 
tem onemogočajo pešcem, 
da bi po pločniku varno pri-
šli do šole. 

Šolski okoliš  
PŠ Podbrezje
V začetku šolskega leta 
učence seznanimo z varno 
šolsko potjo in jih opozori-
mo na nevarne odseke šol-
ske poti. Da morajo biti kot 
udeleženci v prometu ve-
dno pozorni na dogajanje 
okoli sebe, jih opozarjamo 
celo šolsko leto. Naše naj-
mlajše učence obišče tudi 
policist in se z njimi pogo-
vori o poti v šolo. Ti so naj-
večkrat udeleženi v prome-
tu kot potniki v avtomobilu 
in so v prometu najprej s 
svojimi starši, učitelji ali 
drugimi odraslimi osebami, 
pozneje s starejšimi brati ali 

sestrami, s prijatelji in 
končno tudi sami. Starejši 
učenci šolsko pot narišejo, 
se o njej pogovorimo, sku-
paj se peš odpravimo tudi 
po šolski poti in si temeljito 
pogledamo nevarne odseke 
in se pogovorimo o pravil-
nem ravnanju. Zelo po-
membno je, da znajo učenci 
pokazati, kako se varno rav-
na, kadar prečkajo cesto. Ni 
dovolj, da nam pravilo samo 
povedo.  Vsi, ki se s prome-
tom ukvarjamo, si želimo, 
da bi že majhnim otrokom 
privzgojili pravilno vedenje 
in spoštljivost do drugih 
udeležencev v prometu. 
Ker še vedno poteka ener-
getska sanacija šole in dela 
okoli šole še niso zaključe-
na, je potrebna še vedno ve-
lika previdnost pri gibanju 
učencev okoli šole. Trenu-
tno je prepovedano gibanje 
učencev za šolo na igralih. 
Nekoliko bolj gost je pro-
met pred šolo, zato vse, ki 
zjutraj pripeljete otroka v 
šolo, prosim, da poskrbite, 
da varno izstopi iz avtomo-
bila in pride v šolo.
Iz leta v leto opažamo, da 
učenci nimajo veliko izku-
šenj v prometu, zato je naša 
naloga, naučiti učence pra-
vilnega obnašanja in ravna-
nja na cesti, še toliko težja. 
Pri tem je ključnega pome-
na, da smo odrasli dosledni 
pri upoštevanju pravil. 
Učenci povedo, da marsik-
daj opozorijo starše na ne-
pravilno ravnanje, vendar 
jim ti ne prisluhnejo. Naj-
večkrat zamahnejo z roko: 
»Saj zdaj ni nevarnosti!« ali 
»Danes se mi zelo mudi!« 
To pa je vzorec vedenja, ki 
se ga otrok uči. Le z dosle-
dnim opozarjanjem in 
spodbujanjem vseh, ki smo 
vpleteni v vzgojno-izobraže-
valno delo, bomo dosegli, 
da bodo naši učenci varno 
prihajali v šolo in se varno 
vračali domov. Bodimo jim 
dober zgled.«

Otroci v prometu
Učenci so znova na šolski poti, nekaj opažanj in priporočil, da bo njihova pot čim bolj varna, so 
prispevali učitelj športa v OŠ Naklo Blaž Belehar, vodja PŠ Duplje Mihela Križaj in vodja PŠ Podbrezje 
Mateja Jarc.

Na šolski poti od avtobusnega postajališča do odcepa za 
šolo v Podbrezjah morajo učenci sto metrov prehoditi ob 
cestišču, ker pločnika še ni. Učencem in voznikom se 
svetuje posebna previdnost. Pločnik bo zgrajen sočasno z 
izvedbo projekta Gorki. Foto: Mateja Jarc

Na nedeljo sv. Benedikta, prvotnega zavetnika taborske cer-
kve, so blagoslovili nove orgle. Orgle so v cerkvi že bile, 
vendar so bile skupaj z bronastmi zvonovi izropane med 
prvo svetovno vojno. Podobne orgle je podbreški izdelova-
lec Peter Rojc naredil tudi za cerkev na Ovsišah pri Podnar-
tu, kjer so se pred nekaj leti odločili, da jih zamenjajo z no-
vimi. Da bodo ovsiške orgle na razpolago, je domačemu 
župniku Janezu Riharju povedal dr. Matjaž Ambrožič, in ko 
je župnik ugotovil, da se po velikosti prilegajo koru v tabor-
ski cerkvi, se je dogovoril s cerkljanskim orglarskim moj-
strom Močnikom, da jih obnovi. Obnovil je tudi meh, ki je 
še ostal od prejšnjih taborskih orgel, in dovod zraka v pišča-
li, restavrator Omi Begič pa je polepšal omaro z vsemi okra-
ski. Strošek orgel znaša 25 tisoč evrov, od tega sta poravna-
ni dve tretjini, za preostali dolg upajo, da ga bodo poravna-
li do letošnje polnočnice. Zato, da se takšni glasovi spet 
zlivajo po taborski cerkvi, je bilo opravljenih tudi veliko šte-
vilo prostovoljnih ur. S.K. 

Podbrezje

Novo bogastvo taborske cerkve

Prva tridnevna mednarodna konferenca Integralna zelena 
ekonomija za boljši svet (pod originalnim imenom Integral 
Green Economy for a Better World) je potekala najprej v 
Mariboru, 19. septembra pa tudi v Biotehniškem centru Na-
klo. Integralna ekonomija avtorjev prof. Ronnieja Lessema 
in prof. Alexandra Schiefferja predstavlja holističen model, 
ki gradi na številnih praktičnih in v globaliziranem svetu 
uspešnih trajnostnih modelih gospodarstva. Razvila sta jo v 
okviru Centra za integralni razvoj Trans4m v Ženevi. Smo 
prva država na svetu, ki snujemo integralni model, koncept 
integralnega zelenega gospodarstva pa je delno že vključen 
v osnutke programskih dokumentov Republike Slovenije za 
obdobje 2014–2020; na primer v osnutek Partnerskega spo-
razuma, ki je bil julija posredovan Evropski komisiji. Tretji 
dan konference v Biotehniškem centru Naklo so se posebej 
ukvarjali z vprašanjem izobraževanja, zaposljivosti in zago-
tavljanja preživetja, kako opolnomočiti mlade za samozapo-
slovanje, kako programe in projekte izobraževanja in uspo-
sabljanja povezati v mrežo kot začetek snovanja Integralne 
univerze za trajnostni razvoj. Glavna organizatorja dogodka 
sta bila Biotehniški center Naklo in center Trans4m ob po-
moči številnih soorganizatorjev in podpornikov ter v sodelo-
vanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ter Ministr-
stvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. S. K. 

Strahinj

Integralna zelena ekonomija za boljši svet

Jože Košnjek

Duplje – Pred nami sta de-
lovni in hkrati veseli jesen 
in zima, so sklenili na pr-
vem popočitniškem sestan-
ku upravnega odbora Kul-
turnega in turističnega 
druš tva Kriva jelka Duplje. 
Njegov predsednik Ivan 
Meglič pri pregledu dejav-
nosti v prvem delu leta ni 
imel razloga za slabo voljo, 
saj so bile vse prireditve 
uspešne, tudi tradicionalno 
»finfranje«, ki ga je kazilo 
slabo vreme. Krivo jelko v 
Udin borštu obiskuje vedno 
več organiziranih skupin, 
za katere pripravljajo člani 
druš tva poseben »rokovnja-
ški« program. 
Oktobra se bo začela tradici-
onalna, vsa leta zelo dobro 

obiskana rekreacija za žen-
ske v dvorani gasilskega 
doma v Dupljah. V prvi polo-
vici oktobra bo na sporedu 
tradicionalni izlet za člane 
društva, tokrat na območje 
Dravograda in Fale, v grašči-
ni pa bo razstavljal akadem-
ski slikar France Slana. V 
soboto, 23. novembra, ob 19. 
uri bo v dupljanski dvorani 
tradicionalna, vselej dobro 
obiskana prireditev Vesela 
jesen z izvrstnim glasbenim 
in pevskim programom ter 
podelitvijo priznanja najlep-
še urejenim hišam. Tudi le-
tos bodo organizirali koledo-
vanje in sodelovali pri orga-
nizaciji adventnih in božič-
nih prireditev v graščini,v 
začetku januarja prihodnje 
leto pa bo tradicionalni nočni 
pohod h Krivi jelki.

Vesela in delovna jesen

Glas skoz'vas, torek, 1. oktobra 2013

V ROVIH POD 
STARIM KRANJEM

V ROVIH POD 
STARIM KRANJEM

26. - 30.10.
www.tourism-kranj.si

WWW.GORENJSKIGLAS.SI
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Suzana P. Kovačič

Štefanja gora – Na nedav-
nem srečanju prostovoljcev 
na Štefanji gori so podelili 
priznanja prostovoljcem. Na 
območju Območnega zdru-
ženja Rdečega križa (OZ RK) 
Kranj je približno tristo pro-
stovoljcev, ki imajo za plačilo 
»dober občutek«, zavest, da 
nekomu lahko pomagajo. 
Dobitnica zlatega znaka RKS 
je bila Stanka Malovrh, ki je 
članica in predsednica Kra-
jevne organizacije Rdečega 
križa (KO RK) Duplje triin-
dvajset let. Pod njenim vod-
stvom je delo v KO RK Du-
plje znova zaživelo. Zadnjih 
deset let v občini Naklo skrbi 
za delovanje vseh treh KO 
RK, poleg Dupelj še v Podb-
rezjah in v Naklem. Posebno 
skrb namenja pridobivanju 
novih, mladih krvodajalcev. 
Že osemnajst let je tudi čla-
nica OZ RK Kranj.
»To, da človek podari kri in s 
tem reši življenje nekomu 
drugemu, je zame nekaj naj-
lepšega. Žal sem sama kri 
darovala samo devetkrat, 
pred desetim odvzemom me 
je zdravnica odklonila zaradi 
moje lastne varnosti. Poveda-
la mi je tudi, da nikdar več ne 
bom mogla darovati krvi. Iz-
redno žalostna in razočarana 
sem bila ob tem. Čez čas, ko 
so me že večkrat prosili, da bi 
prevzela KO RK Duplje, sem 
privolila. Rekla sem si, če že 
krvi ne morem darovati, bom 
pa pomagala drugače. Začela 
sem z velikim navdušenjem, 
veliko ljudi mi je obljubilo 

pomoč, a veliko jih je besedo 
tudi snedlo. Ostala sem po-
polnoma sama, vzela sem 
torbico in šla od hiše do hiše. 
Tako sem začela delati v 
Dup ljah,« se spominja. Stan-
ka Malovrh je domačinka iz 
Spodnjih Dupelj, zato so ji 
domačini na široko odprli 
vrata, ker se v tamkajšnjih va-
seh vsi med sabo poznajo. 
»Čez čas sem dobila dva pro-
stovoljca, potem mi je zdaj-
šnja predsednica Nadzorne-
ga sveta OZ RK Kranj Vika 
Pogačnik obljubila, da bo, ko 
bo šla v pokoj, tudi pomagala. 
In je res.« V Dupljah so se ji 
pred nedavnim pridružile še 
tri prostovoljke, v Podbrezjah 

KO RK lepo pelje Mari Mar-
kič s poverjenicami, le v Na-
klem to ne steče. »Poskušam, 
kličem. Ljudi, ki so srčni, re-
snično prosim, naj se odloči-
jo za prostovoljce.« 
Lani so v Dupljah prvič orga-
nizirali terensko krvodajal-
sko akcijo, letos so jo imeli 
drugič. »Letošnja je bila av-
gusta, 138 jih je darovalo kri, 
kar je precej za tako območje 
in za čas dopustov. Preden 
smo začeli terenske akcije, 
smo dvakrat na leto, spomla-
di in jeseni, organizirali avto-
busni prevoz na Zavod za 
transfuzijsko medicino v 
Ljubljano; v prvih letih nas je 
bilo zelo malo, sčasoma je bil 

že en avtobus premalo in 
smo naročali dva,« je pove-
dala Malovrhova. 
Poslanstvo te prostovoljne 
humanitarne organizacije je 
tudi obiskovanje starejših 
nad osemdeset let in težko 
bolnih, ne glede na starost. 
»Obiščemo tudi družine, ki 
imajo pet ali več otrok. Eno 
veliko družino imamo v Že-
jah, dve sta v Dupljah,« je še 
dejala sogovornica in dodala, 
da so sodelovali tudi na prire-
ditvi Na vasi se dogaja ob ob-
činskem prazniku meseca 
junija: »Opravili smo kar 149 
meritev sladkorja v krvi in 
holesterola, pred Graščino 
Duplje pa so člani Kluba 
mladih OZ RK Kranj ves dan 
prikazovali oživljanje.«
Kot je še poudarila Stanka 
Malovrh, so imeli že veliko 
akcij pomoči, kadar je kaj po-
gorelo. »Zbrana sredstva so 
bila vedno do zadnjega centa 
namenjena tistemu, ki se 
mu je to zgodilo. Ljudje so se 
izkazali kot zelo solidarni!« 
je poudarila. 
Iz članarine in prostovoljnih 
prispevkov so kupili defibri-
lator, ki se uporablja za dova-
janje električnega sunka ose-
bi, ki je doživela srčni zastoj. 
"Z njegovo pomočjo lahko 
rešujejo življenja tudi laiki. 
Namestili ga bomo na vidno 
mesto v gasilskem domu v 
Dupljah predvidoma v okto-
bru, o čemer bodo sovaščani 
tudi obveščeni. Ob tej prilo-
žnosti bodo člani Kluba mla-
dih OZ RK Kranj znova pri-
kazali oživljanje" je napove-
dala Stanka Malovrh.

Ljudje so še solidarni
Stanka Malovrh iz Spodnjih Dupelj je dobitnica zlatega znaka Rdečega križa Slovenije.

Stanka Malovrh

Tel.: 04/257 89 00, 041/578 700
Fax: 04/257 89 01

e-pošta: tatjana.mikic@siol.net
www.racunovodstvo-misa.si

RAČUNOVODSTVO
Tatjana Mikič

Strahinj 74, 4202 Naklo
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Suzana P. Kovačič

Polica – V kamnolomu mlin-
skih kamnov so kladiva utih-
nila leta 1975. Franc Puhar, 
zadnji izdelovalec, se je upo-
kojil, obrt je zamrla zaradi 
razvoja tehnologije. Iz kon-
glomerata, ki tvori najstarej-
šo savsko/bistriško teraso, so 
Puharji sekali mlinske ka-
mne skoraj tristo let. Jožica 
Puhar je imela nagovor ob 
odprtju muzeja leta 2003 in 
znova ob nedavnem prazno-
vanju desete obletnice. »Delo 
je končal z upokojitvijo moj 
oče, vsaj sedem generacij Pu-
harjev pa je izdelovalo mlin-

ske kamne,« je povedala in 
dodala: »Kamnoseki so mo-
rali biti praktični, kreativni, 
sposobni, močne osebnosti. 
V tem smislu sem očeta opa-
zovala, se naučila, kako se 
človek znajde s preprostimi 
stvarmi.«
V kulturnem programu so 
nastopili Mešani pevski 
zbor KUD Dobrava Naklo, 
kvartet Ultima iz Strahinja, 
harmonikar Brane Fister in 
dijak Simon Černilec z reci-
talom. Likovna skupina 
KUD Dobrava Naklo je pod 
kozolcem pri Poličarjevih 
razstavila dela z likovnih ko-
lonij v kamnolomu.

Obletnica muzeja  
mlinskih kamnov

Pred desetimi leti so tedanji člani Turističnega 
društva Naklo in Poličarjevi s Police obnovili in 
odprli muzej v nekdanjem kamnolomu na 
Poličarjevi kmetiji. Ob desetletnici so pripravili 
slovesnost. 

Prelepo muzejsko bivališče, hišica z muzejskim orodjem  
in fotografijami Jožeta Zaplotnika. Poličarjevi skrbno čuvajo 
dediščino. / Foto: Matic Zorman

Mešani pevski zbor KUD Dobrava Naklo je zapel ob odprtju 
muzeja pred desetimi leti in zapel je tudi ob desetletnici. 
Obakrat je zbrane nagovorila Jožica Puhar. / Foto: Matic Zorman

Samo Lesjak

Podbrezje – Tokratna rdeča 
nit je bila baročna umetnost 
v Podbrezjah: dr. Blaž Re-
sman je predaval o baroč-
nem kiparju Petru Žiwob-
skem, restavrator Omi Begič 
je predstavil restavratorsko 
in pozlatarsko delo obnove 
vseh treh oltarjev v farni cer-
kvi sv. Jakoba, na ogled pa je 
bila tudi fotografska razsta-
va. Na razstavi so na ogled 
najboljše fotografije udele-
žencev tečaja digitalne foto-
grafije, ki je potekal spomla-
di pod mentorstvom Aleša 
Zdešarja. Fotografije prika-
zujejo baročne oltarje in no-
tranjost farne cerkve, tabor-
ski grič in čudovito okoliško 
pokrajino.
Taborski dnevi vsako leto 
skozi zgodovino umetnosti 
predstavijo pomembna dela 
in osebnosti domače kultur-
ne dediščine (Trubar, Pleč-

nik, Slomšek ...). Tokrat je 
bil podrobneje predstavljen 
kipar poljskega rodu Peter 
Žiwobski, o katerem je pre-
daval raziskovalec baročne 
umetnosti pri nas Blaž Re-
sman, ki je kiparjevo življe-
nje in delo opisal v knjigi 

Kiparstvo poznega baroka 
na Gorenjskem. Izhajal je 
prav iz podbreške farne cer-
kve, kjer je zapuščina kipar-
jevih oltarjev najcelovitejša. 
Zaradi težkih zgodovinskih 
okoliščin je pot Žiwobskega 
leta 1772 zanesla v Ljublja-

no, kasneje pa v Podbrezje, 
kjer se je kmalu uveljavil z 
odličnimi deli. Za podbreško 
cerkev je iz kakovostnega 
orehovega lesa izdelal tri ol-
tarje z vsemi svetniki in 
okrasjem – kipe odlikuje do-
vršenost telesnih potez, valo-
vitost oblačil in klasična le-
pota obrazov. Žiwobski, ki je 
imel svojo delavnico v Sred-
nji vasi, je kmalu začel dobi-
vati naročila za oltarje tudi iz 
sosednjih župnij, po letu 
1786 pa se je v domačih arhi-
vih za njim žal izgubila sled.
Oltarji v podbreški farni cer-
kvi služijo kot glavna refe-
renca in tudi kakovostni vrh 
baročnega kiparstva na Go-
renjskem, zato so tudi letoš-
nji taborski dnevi upraviče-
no opozorili na to, da si 
Žiwobski zasluži obravnavo 
umetnika, ki je odločilno za-
znamoval Podbrezje z okoli-
co in jih postavil v središče 
baročne umetnosti.

Pečat baročne umetnosti
Tudi letos je Kulturno društvo Tabor Podbrezje ob Dnevih evropske kulturne dediščine v Pirčevem 
domu na Taboru priredilo tradicionalne, tokrat že osme Taborske dneve.

O gorenjskem poznobaročnem kiparstvu je v Pirčevem 
domu predaval dr. Blaž Resman. / Foto: Matic Zorman
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Spodnje Duplje – »Danes je 
začetek projekta, ki bo uspel, 
če se bo uspelo dogovoriti lo-
kalni skupnosti, domačinom 
in društvom. Vsi moramo do-
jeti, da bo brez konsenza ta 
prostor neuporaben. Zato je 
želja, da najdemo skupni in-
teres, potem bomo našo sku-
pno zgodbo lahko tudi uspe-
šno tržili,« je izpostavil župan 
Občine Naklo Marko Mravlja 
na strokovno-razvojni okrogli 
mizi Krajinski park Udin bor-
št kot priložnost. Okrogla 
miza je potekala v petek po-
poldne kot uvod v Vikend ak-
tivnih doživetij narave v Udin 
borštu v čudovitem ambientu 
Graščine Duplje. »Del Udin 
boršta je doživel lep razcvet z 
dejavnostjo Kulturno turistič-
nega društva (KTD) pod Kri-
vo jelko. Občina se želi pri-
ključiti tej zgodbi in jo tudi s 
sodelovanjem Centra za traj-
nostni razvoj podeželja 
(CTRP) Kranj nadgraditi, da 
bo to trajnostno. Udin boršt 
širše ponuja številne možno-
sti turističnega razvoja, oseb-
nostnih dejavnosti, npr. špor-
tne, kulturne, lahko ponudi-
mo nekaj več tudi šolarjem,« 
je še dejal Mravlja. Partner v 
projektu je Občina Tržič, žu-
pan Borut Sajovic je izposta-
vil: »Udin boršt je bil od nek-
daj naš skupen in zanimiv, od 
rokovnjačev naprej. Na eni 
strani je ponujal zavetje, skri-
vališče, na drugi resno gospo-
darsko dejavnost. V tržiški 
občini smo v okviru skupne-
ga projekta s pomočjo in pod-
poro domačinov odprli Pot 
treh zvonov.«

Zastarel odlok
Kako torej ohranjati naravne 
potenciale, v katero smer 
Udin boršt razvijati, vključe-
vati domača društva, soboda-
jalce, mlade, ki bi tu videli 

poslovne priložnosti? »Žal je 
Odlok o spominskem parku 
Udin boršt še iz leta 1985. 
Odlok je zastarel. V njem je 
opredeljen samo Udin boršt 
kot spominski park zaradi 
kulturne dediščine na tem 
območju, naravoslovna funk-
cija krajinskega parka je 
temu pravno podrejena, če-
prav je Zakon o ohranjanju 
narave opredelil to območje 
za območje državnega pome-
na. S strani Občine Naklo je 
že prišla pobuda za spre-
membo odloka, pristojno 
ministrstvo je zaprosilo Za-
vod za varstvo naravne dedi-
ščine za strokovne podlage, 
ki smo jih pripravili leta 
2009. Te so žal obležale ne-
kje na ministrstvu,« je opo-
zorila Maja Brozovič, stro-
kovna sodelavka kranjske 
enote Zavoda za varstvo na-
ravne dediščine in nadaljeva-
la: »Ta projekt ima vizijo, še 
ni zaključen, verjetno ga bo-
ste nadgradili z vodenimi 
skupinami. Brez lokalne 
skupnosti ni nič, brez ljudi, 
ki v teh krajih živijo, tudi ne. 
Ne more nekdo tretji peljati 
razvoja na območju Naklega. 

Sinergija je, da vam je s pro-
jektom uspelo povezati dve 
lokalni skupnosti, in dokaz, 
da so zavarovana območja 
prednost v razvojnem smi-
slu.«
Okrogle mize sta se udeleži-
la tudi Dušan Ravnihar in 
Drago Goričan, starešina in 
tajnik Lovske družine Uden-
boršt. Ker je območje lovski 
revir, ju je zanimalo, kakšne 
aktivnosti se predvidevajo, 
morda tudi vožnja s štirikole-
sniki. Izpostavila sta pomen 
simbioze med naravo, člove-
kom, divjadjo. »Predviden je 
razvoj mehkega sonaravnega 
turizma. Naravoslovni turi-
zem, rekreacijski po označe-
nih, omejenih poteh. Da bo 
tudi lastnikom zasebnih par-
cel prijazen; že tridnevni Vi-
kend aktivnih doživetij nara-
ve v Udin borštu ni v konflik-
tu ne z lastniki parcel ne z 
lovsko družino,« je pojasnil 
Uroš Brankovič iz CTRP 
Kranj.

Obiskovalci od vsepovsod
Da je že omenjeni odlok za-
starel, se je strinjala tudi Ma-
teja Šmid Hribar, sodelavka 

Geografskega inštituta Anto-
na Melika in članica KTD 
pod Krivo jelko: »V resnici je 
to prepletanje naravne in 
kulturne dediščine. Prouču-
jemo kraške pojave na tem 
območju, prav tako pa je živ 
spomin na rokovnjaštvo, na 
nesnovno dediščino. Osem 
dogodkov sva našli s sodelav-
ko z inštituta Matejo Ferk, ki 
se tradicionalno vsako leto 
dogajajo v Udin borštu. Po-
gledali sva vpisno knjigo pri 
Krivi jelki; leta 2003 je bilo 
vanjo vpisanih 8024 obisko-
valcev, lani 18.645. Poleg 
Slovenije sva našli obiskoval-
ce še iz desetih drugih držav, 
iz Slovenije pa iz 91 različnih 
krajev.« Mateja Šmid Hribar 
je še opozorila, da je nujen 
posodobljen odlok z načrtom 
upravljanja, pristojnostmi, 
cilji zavarovanja krajinskega 
parka. Direktorica občinske 
uprave Občine Naklo Silvana 
Markič pa je poudarila, da je 
krajinski park sam po sebi 
lep, nedotaknjen in da naj se 
raje kot s preveč informacij-
skimi tablami ubere bolj po-
zitiven pristop z ozavešča-
njem ljudi. 

»Ta projekt ima vizijo«
V Graščini Duplje je potekala strokovno-razvojna okrogla miza Krajinski park Udin boršt kot 
priložnost. Nujno je povezovanje lokalne skupnosti, domačinov, društev, so se strinjali udeleženci. In 
nujna je sprememba Odloka o spominskem parku Udin boršt, ki je še iz leta 1985.

Marko Mravlja: »Gospodarstvo ne more brez lokalne skupnosti in obratno, nobeden pa ne 
more brez dediščine.« Borut Sajovic: »V projektu sta pomembna duša in srce domačinov.« 
Uroš Brankovič: »Vesel sem, da se je dogodek Vikend aktivnih doživetij začel, veseli smo 
odziva. To je sprožilec v širši in dolgoročnejši razvoj.« Foto: Matic Zorman

Maja Brozovič, Zavod za 
varstvo naravne dediščine, 
OE Kranj: »Tudi preveč 
označevalnih tabel lahko 
pomeni onesnaževanje. 
Bolje je, da se več razmišlja 
o učnih poteh v spremstvu 
izobraženih vodnikov.«

Mimi Rozman, predsednica 
TD Kokrica: »Žal mi je, ker 
se občina Kranj ni vključila v 
ta projekt. Naše društvo je 
imelo septembra 6. pohod 
po mamutovi deželi, ki se ga 
udeležuje vse več ljudi. Radi 
bi se vam priključili.« 

Mateja Šmid Hribar, 
sodelavka Geografskega 
inštituta Antona Melika in 
članica KTD pod Krivo jelko:
»Ta prostor je med domačini 
nekaj posebnega. Veliko se 
že dogaja, veliko društev pa 
je treba še povezati.«  

Fo
to

: M
at

ic
 Z

o
rm

an
 

Na kolesarskem popotovanju so bili tudi dijaki Biotehniškega 
centra Naklo z mentorico Mojco Logar. »Na šoli imamo 
delovno soboto, t. i. eko dan. Nekaj dijakov se je odločilo za 
kolesarjenje v okviru Vikenda doživetij in veseli smo, da 
sodelujemo,« je povedala Logarjeva. Foto: Matic Zorman

Gostja literarnega večera v rokovnjaškem taboru v gozdu 
Udin boršta je bila pesnica Ifigenija Simonovič, ki je 
doživeto prebirala pesmi iz njene zbirke Kasneje. Pesnica je 
številnim zbranim okrog ognja sporočila: »Vas ne vidim, 
vas slutim.« Foto: Primož Pičulin

Aleš in Tatjana Jerala vodita kmetijo pr  Mrkovc v Podbrezjah, 
na sliki s hčerkama Moniko in Tejo. Osnovni dejavnosti 
kmetije sta poljedeljstvo in sadjarstvo. Tako Jeralovi kot tudi 
sosedje Jegličevi so pogostili kolesarje. Foto: Matic Zorman  

»V našem ribolovnem revirju so potočna postrv, ameriška 
postrv ali šarenka, lipan, sulec, občasno tudi potočna 
zlatovščica, ščuka in klen. Kot zanimivost: najdaljši ujet 
sulec je meril 122 centimetrov, 80 centimetrov pa je 
minimalna mera, ko ga smeš ujeti,« je povedal Jože Smolej 
(levo) v mali šoli sonaravnega ribištva in za smeh dodal: 
»Velika riba in lepa ženska se dolgo lovita, pa se včasih 
tudi ne ujameta.« Foto: Matic Zorman

 »Ta projekt ima 
vizijo, še ni zaključen, 
verjetno ga boste 
nadgradili z  
vodenimi skupinami. 
Brez lokalne skupnosti 
ni nič, brez ljudi,  
ki v teh krajih živijo, 
tudi ne. Ne more 
nekdo tretji peljati 
razvoja na območju 
Naklega. Sinergija  
je, da vam je s 
projektom uspelo 
povezati dve lokalni 
skupnosti, in dokaz, 
da so zavarovana 
območja prednost v 
razvojnem smislu.«
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Suzana P. Kovačič

Skrivni vidik gozda
Doživljajski pohod po goz-
dovih Udin boršta in literar-
ni večer v rokovnjaškem ta-
boru je bil prvi aktivni dogo-
dek ob Vikendu aktivnih 
doživetij narave v Udin bor-
štu med 27. in 29. septem-
brom. Čeprav je na petkov 
večer vmes malce rosilo, so 
se dogodka udeležili skoraj 
vsi prijavljeni pohodniki 
vseh starosti. Med najmlaj-
šimi sta bila Orlova, štirile-
tni Nejc in šestletna Hana iz 
Spodnjih Dupelj. Najbolj sta 
bila navdušena nad tem, da 
sta si v temni noči svetila z 
lučko. Pohoda sta se udele-
žila tudi zakonca Janc Jeruc 
iz Spodnjih Dupelj. »Zelo 
rada prideva v rokovnjaški 
tabor v Udin boršt. Meniva, 
da se je prireditev, ki se do-
gajajo v domačem kraju ali 
okolici, treba udeležiti,« sta 
povedala. 

Pohod po gozdovih Udin 
boršta sta vodila diplomirana 
inženirja gozdarstva Jakob 
Šubic in Tannja Yrska. »Kaj 
je gozd? Gozd je mir, je brez-
časnost, je brezmejen pro-
stor. V njem najdemo sebe. 
Gozd je tudi terapevtski pro-
stor, ki je zastonj. Udin boršt 
nama je obema zelo pri srcu; 
v gozdovih, ki so bolj obiska-
ni, je čutiti poseben odnos 
človeka do gozda,« sta vodni-
ka opisala doživljajski pohod, 
ki je bil dejansko namenjen 
vračanju k človekovi prvobi-
tnosti. Nagrada pohodnikom 
za osvojeni cilj pri kožaricah 
v rokovnjaškem taboru je bil 
okusen vroč golaž iz kotla, ki 
ga je skuhal Janez Peternelj 
iz mesarstva Tišlr iz Podbre-
zij. V pisani druščini so bili 

člani Moto kluba Ptički brez 
gnezda Naklo. Motorje so pu-
stili doma, prišli pa so, ker so, 
kot je dejal njihov član Janez 
Pirih – Žana, radi skupaj. 

Razgled s kolesa
V soboto dopoldne je bilo vo-
deno kolesarjenje po dveh 
označenih trasah na širšem 
območju Udin boršta. Nezah-
teven je bil izlet na relaciji Na-
klo–Cegelnica–Duplje–Udin 
boršt–Naklo. Drugi je bil zah-
tevnejši, potekal je po trasi 
Polica–Okroglo–Podbrezje/
Tabor–Duplje, vmes še nav-
kreber po makadamu do Kri-
ve jelke. »Namen kolesarjenja 
ni samo rekreacija, ampak 
tudi spoznavanje lokalnih 
znamenitosti in podeželskih 
dobrot,« je kolesarje, ki so se 
v soboto ob 13. uri zbrali pri 
Poličarjevi kmetiji na Polici, 
nagovoril vodja poti Uroš 
Brankovič, sodelavec Centra 
za trajnostni razvoj podeželja 
Kranj. Andreja Poličar jim je 
predstavila dejavnost 52 hek-

tarov velike kmetije, ki jo vo-
dita skupaj z možem, ukvarja-
jo pa se s poljedelstvom, gove-
dorejo, perutninarstvom, pra-
šičjerejo. »Vse, kar pridelamo 
in predelamo, ponudimo 
kupcu,« je povedala. V Pod-
brezjah so imeli kolesarji kar 
dva kulinarična postanka. 
Najprej pri Matijovcu oziro-
ma pri deseti generaciji Jegli-
čev. »Fara ima osemsto prebi-
valcev, znani smo po živino-
reji, poljedeljstvu, sadjarstvu. 
Poleg nas sta v kraju še kme-
tiji Gregorc in Jerala,« je pove-
dal Janko Jeglič. 

Od šole ribištva  
do pravljičnega večera
»Prva naloga vsakega ribiča 
je varstvo narave, usposoblje-
ni člani pa skrbijo tudi za go-

jitev rib. V Sloveniji nas je 
registriranih 23 tisoč ribičev, 
članov ribiških družin. V 
zad njem času je precej pred-
vsem mlajših ribičev, ki lovi-
jo v režimu »ujemi in spu-
sti«. Vsak član, ki želi samo-
stojno loviti ribe, mora opra-
viti ribiški izpit na nivoju dr-
žave,« je v sobotni mali šoli 
sonaravnega ribištva v bru-
narici pri ribniku Žeje udele-
žencem razlagal dolgoletni 
ribič Jože Smolej, član 
Upravnega odbora Ribiške 
družine (RD) Tržič. V Slove-
niji je 64 ribiških družin, in 
kot je povedal gospodar RD 
Tržič Janez Čadež, ima nji-
hova družina 208 članov. 
Vse temelji na prostovolj-
nem delu. Upravljajo Trži-
ško Bistrico, revir Save, ima-
jo ribogojnico, v ribnikih 
Žeje je športni ribolov  V 
debeli uri je Jože Smolej po-
vedal še veliko zanimivega in 
predvajal dokumentarni film 
Sonaravna vzreja potočne 
postrvi. Sledil je ogled ribi-

ške sobe v brunarici s trofe-
jami, Janez Čadež in član 
RD Tržič Uroš Bajič pa sta 
pokazala, kako poteka izlov 
rib iz potoka in ribolov v rib-
niku. Med udeleženci sta 
bila tudi oče in sin, Janez in 
Gal Šubic z Mlake pri Kra-
nju. »Na splošno me zani-
majo take stvari, rad bi, da 
tudi sina; da je več v naravi 
kot za računalnikom,« je po-
vedal oče. Trinajstletni Gal 
je dodal, da rad opazuje ribe, 
z zanimanjem pa jih je opa-
zovala tudi štiriletna Ana z 
Bistrice. Sobotni večer je bil 
spet večer za druženje ob 
ognju v rokovnjaškem tabo-
ru. Tudi pravljično-glasbe-
nega doživetja se je udeleži-
la večina prijavljenih poho-
dnikov. 

Za zaključek: stare  
modrosti
V nedeljo je bila organizira-
na naravoslovna učna pot 
Dežela konglomeratnega 
krasa. In še ena, prav tako 
zelo zanimiva. Iztok Gei-
ster, pravnik, ornitolog, eko-
log, pesnik in pisatelj je stro-
kovno izvedel pohod do So-
točja Save in Tržiške Bistri-
ce. Pridružili so se mu po-
hodniki, ki jih slabo vreme 
ni odvrnilo od namena. Po-
stanek je bil na Jurčkovem 
polju, ki je »delo« Tržiške 
Bistrice; sive kamnine, ki so 
jih našli ob izkopu, so stare 
milijon let. »Od takrat se je 
zamenjalo več ledenih in 
medledenih dob. Zdaj smo 
v medledeni, ki ji bo zagoto-
vo sledila ledena doba,« je 
pojasnil Geister. Povedal je 
več o nastanku naklanskega 
polja pred dobrimi sto tisoč 
leti in pokazal na Dobravo, 
zakraselo kamnino. 
»Bolj pametni so bili ljudje 
včasih kot danes. Vedeli so, 

da ne smejo iti preblizu 
vode, da voda jeseni rada po-
plavi,« je poudaril Iztok Ge-
ister in izpostavil vlogo to-
polov. Ta drevesa imajo izre-
dno moč absorpcije vode, 
kar je ključno v sušnem ob-
dobju. »Same stare modro-
sti,« je dodal. Ob sotočju 
dveh rek, Save in Tržiške 
Bistrice, je povedal veliko o 
bogastvu živalskega in ras-
tlinskega sveta. »Ni lepšega 
kot samoohranitvena moč 
narave. Človeštvo se proti 
naravi ne sme bojevati, am-
pak se mora človeštvo prila-
goditi spremembam,« je 
poudaril. In ker smo se tri 
dni potepali po Udin borštu, 
je pojasnil tudi, kaj sploh 
pomeni Udin boršt: Najeti 
gozd.

Vikend aktivnih doživetij
Udin boršt je med 27. in 29. septembrom oživel z doživljajskimi pohodi po gozdovih, kolesarjenjem  
po podeželju, okušanjem podeželskih dobrot, delavnicami, druženjem v rokovnjaškem taboru s 
pesnico, pravljičarko …

Sobotni popoldan je bil namenjen vodenemu sprehodu ob potoku Želinj, ob ribnikih Race. Vsi dogodki ob vikendu 
doživetij so bili za udeležence brezplačni. Foto: Matic Zorman

Vse kmetije, ki so sodelovale pri vikendu doživetij, so se 
izkazale kot gostoljubne. Obiskovalcem so pripravile 
pokušine podeželskih dobrot, posnetek na fotografiji je s 
Poličarjeve kmetije. Foto: Matic Zorman

Pohodniki pod vodstvom Iztoka Geisterja na makadamski 
poti ob potoku Mlinščica do sotočja Save in Tržiške Bistrice. 
Potok Mlinščica je rokav Tržiške Bistrice, delo človeških rok. 
Tod so se nekdaj vrtela vodna kolesa. Foto: Matic Zorman

Otroci so se zabavali na ustvarjalni delavnici pod mentorstvom 
Maje Rogelj. Za izdelavo ptička so material poiskali kar v 
naravi. Udeleženci na vikendu doživetij so prejeli zloženko o 
Udin borštu, učni list, pisalo in mapo, rokovnjaško malico, 
majico in spominsko priponko. Foto: Matic Zorman

Janez Peternelj iz mesarstva Tišlr iz Podbrezij je postregel 
okusen golaž na vseh srečanjih v rokovnjaškem taboru v 
osrčju Udin boršta. Foto: Primož Pičulin



10

Šola, vrtec

Tanja Žgajnar

Duplje - Z novim šolskim 
letom smo se v Vrtcu pri 
Podružnični šoli Duplje od-

Jesenski mini kros

Vsi otroci so se trudili po svojih zmožnostih in pritekli  
na cilj. 

Vsi so bili zmagovalci.

Mag. Gabrijela Masten, 

pomočnica ravnatelja 

in svetovalna delavka, 

s hčerko Hano

Vstop v vrtec je za otroka in 
tudi za starše velika spre-
memba, naj gre za malčka 
ali starejšega otroka. Za 
otroka je to stresna situacija, 
saj je običajno prvič sam v 
večji skupini otrok in dalj 
časa odsoten od oseb, na ka-
tere je navezan. Z medse-
bojnim sodelovanjem lahko 
poskrbimo, da se bo otrok 
ob vstopu v vrtec kar najbo-
lje počutil in se uspešno pri-
lagodil na novo okolje. Ko 
bo otrok novo okolje sprejel, 
se bo počutil varnega in bo 
rad prihajal v vrtec. 
Otroci se na novo okolje ozi-
roma situacijo zelo različno 
odzovejo. Dobro je, da smo 
že vnaprej pripravljeni na 
nekaj prilagoditvenih težav 
(otroci ob ločitvi jokajo, se 
držijo staršev, so občutljivi, 
nemirni in utrujeni, težje 
zaspijo in slabše jedo oz. od-
klanjajo hrano, lahko tudi 
starše). Te so pogostejše in 
najbolj intenzivne v prvih 
dneh bivanja v vrtcu. Običaj-
no velika večina otrok naj-

hujšo krizo brez posledic 
»preboli« v 14 dneh, pri ne-
katerih traja lahko tudi ves 
mesec. V primeru, da večje 
težave trajajo več kot mesec 
oz. dva, pa se priporoča po-
svetovanje pri ustreznih 
strokovnih službah. 
Pri nekaterih otrocih, ki vr-
tec ob vstopu dobro sprej-
mejo, se težave lahko pojavi-
jo šele kasneje, ampak hitro 
minejo. Če otrok ne kaže 
izrazitih težav, to še ne po-
meni, da ne doživlja stiske, 
prav tako potrebuje vašo po-
zornost in podporo. 
Kako se bo otrok odzival na 
vstop v vrtec vplivajo različni 
dejavniki: starost in osebnos-
tne značilnosti otroka, priro-
jena otrokova temperamen-
tna odzivnost, doživljanje 
staršev, predhodne izkušnje, 
značilnosti okolja ipd. Tako 
so otroci, ki se na vrtec »na-
vadijo« že v nekaj dneh, dru-
gi so na začetku navdušeni, 
po kakšnih treh tednih pa jih 
komaj spravite v vrtec. Otroci 
lahko naredijo tudi korak na-

zaj v razvoju, spet začnejo 
lulati v hlačke ali zahtevajo 
dudo, ki so se je že odvadili. 
Nekaterim otrokom pade od-
pornost in postanejo bolj ob-
čutljivi na bolezni. Vse teža-
ve so prehodne in pri večini 
otrok hitro minejo.
Naravno je, da se otrok okle-
pa staršev in kaže morda 
druge prilagoditvene težave. 
Če je otrok redno v stiski, ko 
pride v vrtec, mu bo morda 
v uteho, če bo imel s seboj 
kakšno priljubljeno igračo 
ali nekaj, kar ga bo spomi-
njalo na starša (na primer 
ruta, ki diši po mami).
Pri vsem tem je najučinko-
viteje, da znajo starši in 
vzgojitelji skupaj najti reši-
tev. Starši, zlasti matere, 
imajo nemalokrat težave z 
ločitvijo od svojih otrok. 
Morda so celo razočarane, 
če se otrok brezbrižno po-
slovi od njih. Treba je pre-
misliti tudi o svojih občut-
kih, ki jih doživljamo ob od-
hodu otroka v vrtec. Če 
mama zaupa v vrtec, bo to 

čutil tudi otrok in se temu 
primerno odzval. Starši po-
gosto oddajo otroka v vrtec s 
pretiranim strahom in otrok 
to čuti. Otroku pomaga, če 
vidi in čuti, da se starši, 
vzgojiteljica in pomočnica 
vzgojiteljice dobro razume-
jo. Vprašajte vse, kar vas za-
nima, kar vas skrbi, kajti 
vaše zaupanje v vrtec se pre-
naša tudi na otroka. 
Lažje vključevanje bomo 
otroku omogočili, če bo 
otrok redno prihajal v vrtec. 
Otrok postane del skupine 
in oblikovati se začnejo prva 
prijateljstva. Če otroka ni v 
vrtcu, ga drugi otroci, prija-
telji pogrešajo. In ravno v 
tem je čar vrtca – oblikova-
nje prijateljskih vezi ter ve-
ščin sodelovanja, pogajanja, 
usklajevanja, reševanja pro-
blemov in iskanja svojega 
mesta v razvijajoči se skupi-
ni, skupnosti.
Po daljši odsotnosti iz vrtca 
otrok spet potrebuje čas, da 
se navadi. Sploh v tem času 
(prve dni) je pomembno, da 

poskrbimo, da otroka ne pu-
stimo do zadnje minute v 
vrtcu.
V današnjem času je nasploh 
izrednega pomena, da si 
znamo skupaj z otroki privo-
ščiti oddih, se odpraviti od 
doma (četudi za kratek čas) 
– na svež zrak, sonce – da ka-
kovostno preživimo čas sku-
paj. Od časa do časa pa je 
prav, da si »napolnimo bate-
rije« tudi odrasli in si vzame-
mo čas samo zase ter brez 
otrok počnemo nekaj, kar 
nas sprošča in v čemer uživa-
mo. Če smo sami v stresu, se 
to namreč hitro prenese tudi 
na otroka, česar se morda 
niti ne zavedamo. Popolno-
ma brezplačno zdravilo pa je 
zagotovo humor, ki ga naši 
otroci tako zelo in neskonč-
no potrebujejo. Otroci sicer 
potrebujejo skrbne starše, 
potrebujejo pa tudi smeh in 
čisto preproste, vsakdanje 
hece – tudi takrat, ko gre na-
videzno vse narobe – takrat 
morda še najbolj, da pozabi-
jo na pereče težave.

Prilagajanje na vrtec

Mateja Rant

Spoznavanje evropskih je-
zikov in kultur so si zami-
slili kot jezikovno potova-
nje. Skupaj z učitelji, ki so 
prevzeli vlogo vodičev, so 
se ustavili na devetih po-
stajah, ki so jih razporedili 
po vsej šoli, na njih pa si je 
bilo mogoče ogledati, kar 
so učenci ustvarili na do-
poldanskih delavnicah, na 
katerih so spoznavali 14 
evropskih jezikov. »Prek 
različnih dejavnosti so 
ugotovili, da je jezik zelo 
širok pojem, saj so ga lah-
ko gledali, poslušali in celo 
okušali,« je razložila profe-
sorica nemškega jezika 
Maruša Jazbec Colja.
Na delavnicah, ki so jih pri-
pravili za učence od četrte-
ga do devetega razreda, so 
spoznavali bogastvo in 
večplas tnost jezikov, se se-
znanili z jeziki sosednjih 
in nekaterih drugih evrop-
skih držav in osvojili tudi 
osnovne sporazumevalne 
fraze v teh jezikih. Osvežili 
in dopolnili so svoje po-
znavanje znamenitosti in 
posebnosti posameznih dr-
žav ter spoznali in celo 
okusili njihove kulinarične 
specialitete, kot so franco-
ski brioši, angleški mafini, 
avstrijski slivovi cmoki ali 
grška solata. Učenci 4. in 5. 
razredov so izdelali »jezi-

kovne kovčke«, ki so jih na-
mesto z oblačili napolnili s 
frazami v angleščini in je-
zikih naših sosednjih dr-
žav. Naučili so se tudi pe-
smico Mojster Jaka v raz-
ličnih jezikih. Šestošolci so 
med drugim izdelali mav-
rične jezikovne ribice. Poi-
skati so morali pet svojih 

najlepših besed, jih preve-
sti v štiri tuje jezike in jih 
vpisati v luske mavrične 
ribice. Sedmošolci so se se-
znanili tudi z znakovnim 

jezikom, saj so jih obiskali 
predstavniki društva Auris, 
niso pa pozabili niti na slo-
venski jezik, saj so se deve-
tošolci posvetili sloven-
skim narečjem. Učenci so 
razen tega izdelali zastave 
evropskih držav in po šoli 
razobesili plakate z znani-
mi osebnostmi in zname-

nitostmi evropskih držav 
in njihovih prestolnic, ki 
so jih dopolnili z osnovni-
mi frazami v jeziku pred-
stavljenih držav. 

Učenci na jezikovnem  
potovanju
V osnovni šoli Naklo so Evropski dan jezikov minuli četrtek zaznamovali  
s kulturnim dnevom, v okviru katerega so spoznavali jezikovno in kulturno 
raznolikost Evrope.

Učenci so grški jezik tudi »okušali« prek grške solate,  
ki so jo sami izdelali. 
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ločili, da nadaljujemo s pro-
gramom Mali sonček. Mali 
sonček je gibalni/športni 
program, ki je namenjen 
predšolskim otrokom, nje-
gov namen pa je spodbuditi 
željo, navado in potrebo po 
gibanju.  Tako smo na sonč-
no dopoldne organizirali 
Jesenski mini kros, v kate-
rem so sodelovali otroci 
treh oddelkov v starosti od 
treh do pet let. Razdelili 
smo se v tri skupine, se 
ogreli in pripravili na start. 
Da je bilo vzdušje še bolj 
športno, smo poskrbeli z 
glasnim navijanjem in 
spodbujanjem. Dolžina pro-
ge je bila primerna starosti 

otrok. Mlajši so pretekli 
krajšo pot, starejši pa so bili 
kos daljši razdalji. Vsi otro-
ci so se trudili po svojih 
zmožnostih in pritekli na 

cilj. Vsi so bili zmagovalci, 
ob koncu pa prejeli še me-
dalje. Otroci so bili sprošče-
ni, nasmejani in ponosni 
na svoje uspehe.
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Cveto Zaplotnik

Naklo – V okviru Obrtno-
-podjetniške zbornice Slove-
nije je ob koncu avgusta pr-
vih osem čebelarjev v Slove-
niji uspešno opravilo prak-
tični izpit za čebelarskega 
mojstra in s tem tudi skleni-
lo približno leto in pol dolgo 
izobraževanje. Naziv čebe-
larski mojster si je pridobil 
tudi Janez Markič iz Nakla. 
Janez je v čebelarstvu že pri-
bližno deset let, a najprej je 
navezal dobre stike s čebe-
larji in se izobraževal, šele 
nato si je pred šestimi leti v 
sadovnjaku v Podbrezjah 
uredil tudi čebelnjak. Začel 
je s štirimi panji, največ jih 

je imel osemintrideset, tre-
nutno jih ima devetnajst, 
od tega deset v prevoznem 
kontejnerju na sotočju Save 
in Tržiške Bistrice. »Letoš-
nja letina je povprečna. Na 
začetku leta je bilo slabo, 
nato je bila suša, zdaj, na 
jesen, je paša odlična,« pra-
vi Janez in dodaja, da je v 
njegovem čebelarstvu naj-
pomembnejši med, še zla-

sti gozdni, v ponudbi pa so 
tudi propolis, kreme, mede-
no žganje, medeni liker ...
Janez je po izobrazbi elek-
troinženir, sedemindvajset 
let je delal v Elektro Gorenj-
ska in nato pet let učil v Teh-
niškem šolskem centru 
Kranj, pred tremi leti je za-
radi zmanjšanja vpisa dija-
kov ostal brez redne zaposli-
tve. »Iščem službo, a pri 
dvainpetdesetih letih ni veli-
ke možnosti. Na elektro po-
dročju je velika zasičenost s 
kadrom, večjo perspektivo 
vidim v čebelarstvu, v živil-
ski indus triji,« pravi in doda-
ja, da se je za izobraževanje 
za čebelarskega mojstra od-
ločil zato, da bi poglobil zna-

nje in si izboljšal zaposlitve-
ne možnosti. »Ko imaš čebe-
le, je takoj veliko problemov, 
ob katerih spoznaš, da bi po-
treboval še več znanja,« pravi 
Janez, ki je tudi čebelarski 
preglednik, »senzorik« 
medu ter član kranjskega in 
nakelskega čebelarskega 
društva, kjer je tudi blagaj-
nik, praporščak in skrbnik 
pašnih redov. 

Čebelarski  
mojster Janez
Med prvimi osmimi čebelarji, ki so pridobili naziv 
čebelarski mojster, je tudi Janez Markič iz Nakla.

Čebelarski mojster Janez Markič iz Nakla

Tina Benedičič

Vse prvošolce je ob 15. uri v 
avli OŠ Naklo lepo pozdra-
vil in sprejel ravnatelj Mi-
lan Bohinec. »Danes je za 
vas, dragi prvošolčki, pose-
ben dan. Skozi velika vrata 
znanja vstopate v svet uče-
nosti, kjer se bo začela tkati 
nova devetletna zgodba. Se-
daj odgovornost nosimo 
vsi; vi, vaši starši in pa seve-
da učiteljice, ki bodo svoje 
znanje in izkušnje delile z 
vami.« Zbrane v šolski avli 
je pozdravil tudi župan 
Marko Mravlja, ki je star-
šem položil na srce, naj ve-
dno poslušajo svoje otroke, 
jim pomagajo ter jim stojijo 
ob strani, malčkom pa je 
pri izobraževanju zaželel 
veliko uspeha. Hkrati je po-
udaril tudi to, da so na obči-
ni ponosni prav na vse 

osnovnošolce in da se vsako 
leto veselijo sprejema odlič-
nih učencev.

Da bi bil vstop v novo šol-
sko leto čim lepši, so starej-
ši učenci najmlajšim pri-

pravili posebno preseneče-
nje. Pod mentorstvom uči-
teljic Lidije in Andreje so 
odigrali igrico o razvoju 
gosenic, ki odraščajo, s tem 
pa potujejo skozi različna 
življenjska obdobja. Iz 
majhnega zraste veliko; 
tudi naklanski prvošolčki 
bodo odrasli in s svojim 
znanjem in osebnostjo v 
šoli pustili svoj edinstven 
in neponovljiv pečat.

Lep sprejem prvošolcev
Drugi september je bil tudi za naklanske prvošolčke poseben dan. Letos  
je kar 60 malčkov prvič prestopilo šolski prag; 36 v Osnovni šoli Naklo, 7 v 
Podružnični šoli v Podbrezjah in kar 17 v Podružnični šoli v Dupljah.

Da bi bil vstop v novo šolsko leto čim lepši, so starejši učenci najmlajšim pripravili 
posebno presenečenje. / Foto: Ksenija Bucalo

Suzana P. Kovačič

Podbrezje, Duplje – Občinski 
svetniki so na nedavni izredni 
seji soglasno sprejeli sklep, da 
bodo iz občinskega proračuna 
za šolo v Dupljah za izvajanje 
nadstandardne oblike pouka 
namenili 1652,03 evra na me-
sec, za Podbrezje pa 998,12 
evra na mesec. Glede na nor-
mative država ne prispeva ce-
lotnega stroška dela v podru-
žničnih šolah. To v praksi 
pomeni, da se pouk pri te-
meljnih predmetih, kot sta 
slovenščina in matematika, 
večinoma izvaja v nekombini-
ranih oddelkih. Na ta način so 
učenci deležni popolne učite-
ljeve pozornosti in ustreznej-
šega delovnega okolja. Vodja 

PŠ Podbrezje Mateja Jarc se 
je svetnikom zahvalila, ker so 
znova pokazali posluh za ka-
kovost izobraževanja otrok, 
poleg tega je še povedala: »Ve-
sela sem, da se je občina Na-
klo kot ustanoviteljica odločila 
za energetsko sanacijo PŠ 
Podbrezje, ki je bila 16. sep-
tembra stara sto let. Opaziti 
je, da je šola dobila novo zu-
nanjo podobo, novo zunanjo 
»srajčico«, poleg tega na novo 
pobeljene stene v notranjosti 
šole v nežno zelenih in rume-
nih odtenkih pričarajo v šoli 
še večjo toplino. V razredih je 
na novo opaziti tudi radiator-
je, ki so varčnejši od predho-
dnih, in svetila, ki ustrezno 
osvetljujejo učilnice. Potrpež-
ljivo čakamo, da se dela uspe-

šno zaključijo in da odpremo 
prenovljeno šolsko zgradbo, 
zato se že pripravljamo na 
proslavo ob stoletnici šolske 
zgradbe, ki naj bi bila okto-
bra.«
V PŠ Duplje je skupaj s peti-
mi oddelki vrtca čez devetde-
set otrok. Tudi pri njih še po-
teka sanacija. Vodja šole Mi-
hela Križaj Trebušak je pove-
dala, da pouk izvajajo nemo-
teno, eden od staršev pa je na 
ponedeljkovo jutro dejal, da 
so tudi oni gradili doma in se 
je bilo treba temu pač prilago-
diti. »Od prizidka smo ločeni 
z začasno steno, v prizidku, ki 
ga še delajo, bodo klet, kuril-
nica, shramba, garderoba za 
zaposlene, v pritličju bo nova 
kuhinja z jedilnico, v nadstro-

pju sanitarije, knjižnica in ve-
lika učilnica za prvi razred. 
Dela naj bi zaključili do konca 
oktobra. Dobili bomo tudi 
precej večje parkirišče. V dru-
gi gradbeni fazi čez poletje 
prihodnje leto se bosta delo-
ma uredili še vzhodna in juž-
na stran, s katere je zdaj zača-
sen vhod v šolo in vrtec. Na 
podstrehi bomo dobili zborni-
co in še eno učilnico. Veseli 
smo, da se dela in gradi, ker 
vemo, da bo potem bolje.« 
Otroci v jutranjem varstvu: 
Sara, Manca, Neža, Metka, 
Rok se niso dali motiti, ko 
sem jih povprašala, kako se 
jim kaj zdi, ko se gradi okoli 
njih  Bolj jih zanimajo risa-
nje, igranje s kockami, pisa-
nje nalog.

Odeti v tople barve
Občinski svetniki so soglašali, da imajo v obeh podružničnih šolah v Občini Naklo še naprej 
nadstandarden pouk. V šolah pa pravijo, da so veseli, da se tudi gradi, ker vedo, da bo potem bolje.

Prejšnji ponedeljek zjutraj so imeli tudi v Podružnični šoli Duplje športni dan. Na fotografiji so učenci in učiteljice tretjega, 
četrtega in petega razreda na vrhu Mohorja. / Foto: Tanja Kokalj

Glas skoz' vas, torek, 1. oktobra 2013

Prvošolčki v PŠ Podbrezje Patricija, Andraž, Lara, Gaber, 
Monika, Zala, Nika. Gaber je povedal, da se je zelo veselil 
prvega šolskega dne, Patricija je komaj čakala, da bodo 
risali, Monika, Lara in Nika so navdušene nad učenjem 
številk, Andraž rad riše in barva. Monika je še povedala, da 
so se pri pouku ravno učili kratke in dolge besede. Prav vsi 
pa se še radi igrajo, tudi v šoli 
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Mladi

Neža Rozman

Domen Križaj je skoraj 
24-letni Nakljanec, ki svoje 
življenje posveča petju. Do-
men je izbral zanimivo ži-
vljenjsko pot. Študira na-
mreč medicino na medicin-
ski fakulteti v Ljubljani, 
vzporedno pa se je odločil še 
za študij solopetja na Akade-
miji za glasbo, kjer ga pou-
čuje doc. Matjaž Robavs. 
Pravi, da se je s petjem začel 
ukvarjati že v mladih letih, 
za solo petje pa se je navdu-
šil v srednji šoli. Da je do 
vpisa na akademijo sploh 
prišlo, je poskrbel sam, ko je 
na hodniku svoje srednje 
šole zagledal Matjaža Roba-
vsa, ga pocukal za rokav in 
tako dobil priložnost za av-
dicijo. S svojim glasom se-
daj navdušuje tudi v tujini.
V svojem življenju tako Do-
men Križaj združuje dva 
zahtevna študija. Na vpraša-
nje, kako mu jih uspe uskla-
diti, se zasmeje in prizna, da 
težko. Vendar pravi, da so 
na obeh fakultetah zelo ra-
zumevajoči glede njegovega 

natrpanega urnika. Pri tem 
doda: »Nekoč me je profeso-
rica za nemščino vprašala 
ravno to, kako mi uspe; sem 
odvrnil, da »špricam« tukaj 
in tam, pa se je le zasmejala 
in odvrnila, da je bolje po-
tem, da »špricam« ure nem-
ščine na akademiji kot pa 
predavanja na medicini.« 
Kot zelo pomembne pri štu-
diju izpostavi prijatelje in 
sošolce, ki mu vedno prisko-
čijo na pomoč. Čeprav mu 
medicina vzame veliko več 
časa in mu je v veselje, pa 
pravi, da ga v tem trenutku 
petje »veliko bolj mika« in v 
njem tudi najbolj uživa.
V svetu glasbe se je dobro 
znašel. Za svoje petje je pre-
jel številne nagrade, tako 
doma kot v tujini. Najbolj 
odmevna pa je zagotovo na-
grada Mednarodne poletne 
akademije Mozarteum iz 
Salzburga, kjer se je kot na-
grajenec predstavil tudi na 
Salzburških slavnostnih 
igrah, na katerih je nastopal 
tudi letos.
Najraje prepeva Mozarta, saj 
zanj velja za velikega moj-

stra, ki je odlično znal vpe-
ljati besedilo v glasbo, in jo, 
kot pravi sam, znal tudi pod-
preti na pravih mestih. Mo-
zart mu daje veliko zabave, 
vendar mu hkrati vsakič po-
meni tudi izziv. Poleg oper-
nih arij se rad loti tudi pre-
pevanja samospevov, skladb 
za pevca in klavir, nastopa 
pa le sam. Ob širokem po-
znavanju svetovne glasbe pa 
Domen ceni tudi domače 
skladatelje in pove, da se za-
veda, kakšne mojstrovine so 
ustvarili naši predniki. Pravi 
pa tudi, da še vedno rad po-
prime za kitaro, ki jo igra že 
od mladosti.
Kam ga bo zanesla pot v pri-
hodnje, še ne ve, »vsa vrata 
so še odprta« še doda. Želi 
si še večkrat v tujino, saj je 
tam spoznal, kako se stva-
rem streže. »Slovenija je 
majhna in ima majhen trg, 
predvsem glede opere. V tu-
jini pa vidiš čisto drugačno 
sliko, publika je večja, veli-
ko več denarja je na voljo. 
To je prava industrija,« raz-
laga. Trenutno ostaja doma 
in sodeluje pri pripravah na 

operno predstavo, ki bo na 
ogled januarja prihodnje 
leto. Ves čas pa nastopa tudi 
na manjših koncertih in se 
pripravlja na različna tek-
movanja.
Ob napornem študiju pa 
mu ostane še nekaj proste-
ga časa, ki ga preživi s prija-
telji in družino. Ob vseh 
uspehih, ki jih dosega, osta-
ja Domen preprost in is-
kren fant, ki zase pravi »da 
je, ko ima kaj časa, najraje 
med ljudmi«. Kdaj pa ga 
bomo lahko slišali v Na-
klem? Kmalu, zapel nam bo 
že v začetku oktobra.

Petje je največji užitek
Domen Križaj, baritonist

Za svoje petje je Domen 
Križaj prejel številne 
nagrade, tako doma kot v 
tujini. / Foto: Jože Košnjek

Suzana P. Kovačič

Ljubljana – Sedemletna Glo-
rija je prvošolka, a bolj kot 
prvega šolskega dne se je 
veselila odprtja fotografske 
razstave v Univerzitetnem 
rehabilitacijskem inštitutu 
RS Soča v Ljubljani, v kateri 
je imela glavno vlogo. Mladi 
in že večkrat nagrajeni foto-
graf, dijak tretjega letnika 
Gimnazije Kranj Nejc Ba-
lantič je sledil naravnemu 
toku vsakdanjih opravil Glo-
rije, ki so ji pri dveh letih in 
pol diagnosticirali mišično 
distrofijo. Nejčeve fotografi-
je poskušajo odkriti dekliči-
no dobrosrčnost in nežnost, 
ki jo trosi med svoje najbliž-
je in med vse, ki srečajo 
njen pogled. Glorija z ne-
skončno zavzetostjo in re-
snostjo prepleta vsakdanje 
radosti s priporočenimi va-
jami doma in v Soči, Inštitu-
tu za rehabilitacijo RS v 
Ljub ljani.
Razstavljene fotografije so 
črno-bele in barvne. Tokra-
tna Nejčeva fotografija po-
skuša biti pripovedna in 
razmišljajoča z vključeva-
njem dinamične kompozi-
cije, ki sledi njegovi pripo-
vedi o deklici Gloriji. Ko so 
ga vprašali, zakaj se je odlo-
čil za tovrstno temo, je od-

govoril: »Pred štirimi leti 
sem imel možnost, da sem 
sodeloval pri pripravi knjige 
Plavanje in druge oblike gi-
banja distrofikov v vodi. Ta-
krat sem se prvič seznanil s 
pravo rehabilitacijo. Matjaž 
Bartol in Matej Plevnik sta v 
bazenu prikazovala najra-
zličnejše tehnike plavanja 
in sem si rekel, da bi to te-

matiko želel še kdaj prika-
zati tudi ljudem, ki tega ne 
poznajo.« Nejc Glorije prej 
ni poznal, s prof. Zupanom 
sta se po naključju nekoč 
dotaknila tudi rehabilitacije 
pri otrocih. Pogovor je na-
nesel na Glorijo in tako so 
prvi dogovori stekli s pomo-
čjo njene zdravnice Katje 
Groleger Sršen. »Glorija je 

čudovit otrok. Smeji se, tudi 
nagaja, ima veliko prijate-
ljev. Je vse, le hoditi ne 
more,« je ob odprtju razsta-
ve dejala njena mama Stan-
ka. Odprtja razstave, ki je 
bila na ogled do konca sep-
tembra, je z glasbenim na-
stopom popestrila Fanika 
Križaj. Tako Nejc kot Fani-
ka sta doma iz Nakla.

Nejc in Glorija
Nejc Balantič se predstavlja z razstavo fotografij na temo Glorija. Tematika sledi naravnemu  
toku vsakdanjih opravil sedemletne deklice Glorije, ki je zbolela za mišično distrofijo. Fotografija 
poskuša odkriti dekličino dobrosrčnost in nežnost, ki jo trosi med svoje najbližje in med vse,  
ki srečajo njen pogled.

Njec Balantič z Glorijo in njenim bratom Gregijem / Foto: Gorazd Kavčič
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Plamenke so rož'ce, Plamenke so pevke, 
Plamenke so glasba in pesem. 

Pozdravljene vse, ki rade pojete!

Ženski pevski zbor Plamenke želi v svojo sestavo sprejeti  
nekaj pevk. Zaželeno je, da aktivno ali ljubiteljsko pojete  
ali ste pred kratkim pele v zboru.  
Smo druščina 14 pevk, ki nastopa ob raznih priložnostih.  
Nekatere nastope si lahko ogledate na portalu Youtube  
www.youtube.com/user/zpzplamenkepreddvor. 
Če torej iščeš družbo veselih in živahnih deklet  
ter z njimi želiš pevsko poustvarjati, je priložnost, da se 
nam pridružiš.

Več informacij dobite pri zborovodkinji Sonji  
na telefonu 041 636 061.

AVDICIJA ZA VSTOP V 
ŽENSKI PEVSKI ZBOR  
PLAMENKE PREDDVOR

Glas skoz' vas, torek, 1. oktobra 2013
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Suzana P. Kovačič

Zgornje Duplje – Sandi No-
vak je bil garač že pred letom 
2005, preden se je na fanto-
vščini nanj zvrnil težek križ 
in je ta nesrečen dogodek 
pustil trajne posledice, hudo 
možgansko poškodbo in iz-
gubo vida. Bil je mizar, po 
cele dneve je delal. »Ko sem 
se po nezgodi zbudil iz 
kome, počasi okreval v reha-
bilitacijskem centru Soča, 
sem moral dobiti motivacijo, 
da bom za nekaj živel,« je po-
vedal. Izziv je našel v teku. 
Sandi ima veliko srečo, ker 
ima iskrene sopotnike. Od 
nezgode naprej mu stoji ob 
strani brat z družino. Njegov 
zelo dober prijatelj je Primož 
Černilec. »S Sandijem se po-
znava že od prej, ko je bil še 
videč. Ko je po nesreči prišel 
nekako k sebi, je moral iskati 
izziv, ki ga bo sploh obdržal 
pri življenju, da bo lahko nor-
malno živel naprej. Odločil 
se je za šport. Nekoč je prišel 
k meni in mi rekel, greva teč 
na 21 kilometrov. Ampak že 
čez 14 dni je prišel in rekel, 
pojdiva kar na 42 kilometrov. 
Začel sem trenirati, pa sem 
ugotovil, da bom sam to raz-
daljo težko pretekel, Sandija 

je treba zraven še voditi. Na 
pomoč sem poklical Kleme-
na Trilerja in smo skupaj od-
tekli prvi maraton. To je bilo 
pred šestimi leti.« 
Sandi Novak je ostal garač. 
Neomajna volja in vztrajen 
trening so štiridesetletnika 
popeljali v Lyon v Francijo, 
kjer je poleti potekalo svetov-
no prvenstvo v atletiki za in-
valide. »To svetovno prven-
stvo je velik projekt, ki ga na 
dve leti organizira IPC (med-

narodni paraolimpijski komi-
te). Za nastop je moral Sandi 
odteči tudi A-normo, kar mu 
je uspelo lani v Hannovru,« je 
povedal Primož Černilec. 
Sandi Novak glede na po-
škodbo potrebuje veliko po-
moči, zato so ustanovili sku-
pino Sandija Novaka, ki ga 
poleg njega sestavljata trener 
in sotekač Roman Kejžar, po-
močnik trenerja in vodja eki-
pe Primož Černilec. Vsi trije 
so bili v Lyonu.

Spomladi 2012 je Sandi za-
čel sodelovati z najboljšim 
slovenskim maratoncem 
Romanom Kejžarjem. »Pri-
mož Černilec me je poklical, 
povedal Sandijevo zgodbo in 
me vprašal, če bi bil pripra-
vljen pomagati kot trener. 
Ravno v tistem času so se 
odpravljali na maraton v 
Hannover in sem sodeloval 
pri zadnjem delu priprav,« 
je povedal Roman Kejžar, ki 
je svojo maratonsko kariero 

zaključil leta 2009, sodelo-
vanje s Sandijem pa sprejel 
kot izziv in hkrati obvezo. 
Norma (A) za nastop na sve-
tovnem prvenstvu je 3 ure in 
10 minut za slepe tekače. Že 
v Hannovru je Sandi tekel 3 
ure in 3 sekunde. V Lyonu je 
rezultat izboljšal še za 3 mi-
nute 7 sekund. »Treningi so 
res kar naporni. Veliko tre-
niram doma na tekalnih ste-
zah; dve imam, ena je že v 
zelo slabem stanju, druga je 
malenkost boljša. Najlaže 
namreč na domačem dvori-
šču naredim trening, že za-
radi logistike,« je pojasnil. 
Zelo mu gredo nasproti tudi 
v kranjskem Centru Korak, 
v katerega je vključen od leta 
2006, saj so mu omogočili 
nemoteno pripravo na sve-
tovno prvenstvo. Sodeluje 
tudi z zdravnikom Bojanom 
Knapom, ki skrbi za Sandi-

jevo prehrano, in z energet-
skim terapevtom Mihaelom 
Petkom. Pri medobčinskem 
Društvu slepih in slabovi-
dnih Kranj ima Sandi Novak 
odprt transakcijski račun, 
na katerega mu ljudje dobre 
volje lahko nakažejo kak 
prostovoljni prispevek. Šte-
vilka računa A banke je 
05100-8010547578, s pripi-
som za Sandija Novaka. »Ži-
vim od skromne pokojnine, 
stroški za nastope na tekmo-
vanjih, za opremo, napitke 
in druge dodatke pa se kar 
naberejo,« je pojasnil. V 
tem času je nekaj denarja za 
Sandija donirala tudi občina 
Naklo.
Sandijeva zgodba je neverje-
tno pozitivna. Od tistega, 
kar je doživel, do sem, ka-
mor je prišel, obkrožen s 
preprostimi in dobrimi lju-
dmi  

Sedmi na svetovnem prvenstvu
Sandi Novak navkljub hudi možganski poškodbi in izgubi vida dokazuje, da se z delom, vztrajnostjo in pozitivno naravnanostjo premaga obup in še 
veliko doseže. V Lyonu na svetovnem prvenstvu v atletiki za invalide je tekel svoj prvi elitni maraton in zasedel odlično sedmo mesto. Maraton je bil zelo 
težak, kljub temu je izboljšal svoj osebni rekord.

Od leve: Roman Kejžar, Sandi Novak in Primož Černilec / Foto: Tina Dokl

Neža Rozman

Naklo – Mineva že peto leto, 
odkar so v Naklem odprli 
dom starejših občanov. V 
njem prebiva okoli štirideset 
starejših, med njimi je tudi 
Frančiška Grujič. Gospa 
Frančiška je 93-letna upoko-
jena medicinska sestra, ki v 
domu živi že četrto leto, si-
cer pa je domačinka, prihaja 
namreč iz Podbrezij. Kljub 
težki bolezni, ki ji zadnje 
čase povzroča vedno več te-
žav, pa ostaja izredno opti-
mistična in dobre volje. Z 
veseljem je privolila v pogo-
vor, kjer smo jo povprašali o 
njenem življenju v domu.
V prostem času šiva, se 
ukvarja z rožami, z veseljem 
pa pokaže tudi svoje paradi-
žnike, ki jih goji na balkonu. 
V sobi biva sama, zato si 
proste trenutke popestri z 
gledanjem televizije. »Naj-
raje si pogledam kakšno na-
daljevanko,« pravi in pri 

tem začne opisovati dogaja-
nje v nadaljevanki, ki je rav-
no na sporedu. »Brati pa več 
ne morem. Včasih sem bra-
la do štirih zjutraj, potem 
sem pa ob pol šestih težko 
vstala za v službo,« se za-
smeje in doda, da ji oči ne 
služijo več tako dobro kot 
nekoč. Pove še, da tudi v 
domu skrbijo, da jim ni ni-
koli dolgčas. Zanje organizi-
rajo različne bralne večere, 
kvize, delavnice, vsak dan pa 
se dobijo tudi na čaju, kjer 
lahko malce poklepetajo.
V domu ni spoznala veliko 
novih ljudi, pa vendar pozna 
nekaj dragih prijateljev. Pri 
tem še doda, da vseskozi 
opaža, da jih je vedno manj, 
ko se zberejo pri čaju. »Ja, 
kaj hočeš takšno je življenje. 
Tudi to se enkrat konča,« za-
trdi in doda še: »Ljudje zori-
mo, potem pa na koncu od-
pademo kot zrela jabolka.« 
Ob pripovedovanju o druži-
ni in vnukih se spomni tudi 

svoje mladosti in časov, ko 
je bila še zaposlena in tako 
pri vsaki pripovedi doda še 
kakšno anekdoto iz prete-
klosti. Vsepovsod po sobi 
ima tudi slike svojih pravnu-
kov, ki jo zelo radi obiščejo.
Sicer ne bi ničesar spremi-

njala, razen svojega zdravja. 
»Lahko bi bilo tudi slabše,« 
se zasmeje in prizna, da tu 
in tam najde kakšno napako 
v delovanju doma, pa vendar 
je z delavci zelo zadovoljna. 
Dejala je, da bi bilo sestram 
treba izkazati posebno čast, 
ker tako potrpežljivo skrbijo 
za starejše, za katere pa po 
njenih besedah ni prav lah-
ko skrbeti. »Ampak ni ni-
kjer kot doma. Seveda me 
daje domotožje. Pogrešam 
svojo hišo in družino,« je z 
nekoliko solznimi očmi de-
jala Frančiška.
Čeprav je televizija zdaj del 
njenega vsakdana, pa Fran-
čiška Grujič pravi, da so ra-
čunalniki popolnoma uničili 
našo družbo. Zato gre raje 
malo ven. Pred domom ima 
tudi svoj vrtiček, na katerega 
je zelo ponosna. Želi si, da 
bi tako zdrava ostala do kon-
ca svojega življenja, saj tre-
nutno še vedno lahko skrbi 
sama zase.

"Zorimo in odpademo kot 
zrela jabolka"
V Domu starejših občanov v Naklem prebiva okoli štirideset starejših, med njimi je tudi Frančiška 
Grujič, 93-letna upokojena medicinska sestra.

Frančiška Grujič

Njegov naslednji večji izziv je evropsko prvenstvo, 
ki bo prihodnje leto v Angliji, čez dve leti je 
naslednje svetovno prvenstvo v Dohi. Sandi se bo 
udeležil več tekmovanj doma in v tujini, letos 
verjetno še polmaratonov v Slovenskih Konjicah, 
Ljubljani, italijanski Palmanovi ...

Glas skoz vas,  torek, 1. oktobra 2013

Ko boste v roke 

prijeli drugi 
del knjige Dva 

požrešna Italijana 

in jo prelistali, se 

vam bodo pocedile 

sline ob čudovitih 

fotografijah jedi  

iz različnih 

italijanskih pokrajin 

in nemudoma 

boste želeli 

poprijeti za 

kuhalnico. Skratka, 

vaši jedilniki bodo 

obogateni za 80 

novih okusnih jedi.
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                      + p oštnina

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova 
4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: 
narocnine@g-glas.si.

Redna cena trdo vezane knjige je  
26,90 EUR. Če knjigo kupite ali naročite 
na Gorenjskem glasu, je cena le
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Splača se biti naročnik 
Gorenjskega glasa

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si
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Zanimivosti

Jože Košnjek

Duplje – Leta 1993, ob stoti 
obletnici planinstva v Slove-
niji, so Dupljanci prvič obi-
skali planino Duplje, ki leži 
1400 metrov visoko pri Krn-
skih jezerih pod Krnom. Ime 
je povezalo gorenjsko vas in 
primorsko planino. Deset let 
kasneje, leta 2003, so Du-
pljanci krenili na »svojo« 
planino drugič. Takrat je bilo 
pohodnikov kar 120! V sobo-
to, 17. avgusta, pa so bili Du-
pljanci, ki so se jim pridruži-
li tudi nekateri ljubitelji gora 
iz sosednjih vasi, spet zgodaj 
pokonci. Kar osemdeset jih 
je odšlo na tretji pohod na 
Dupljansko planino. Tja so 
potovali čez Vršič, vračali pa 
so se čez Predel in se ustavili 
še pri Planinskem muzeju v 
Mojstrani. Pohod sta organi-
zirali domači društvi Parti-
zan in Kriva jelka.
Za zbližanje s pokrajino pod 
Krnom niso mogli izbrati 
primernejšega dne. Nebo je 
bilo jasno, jutro prav prije-

tno za hojo, na planini pa 
sonce ni žgalo tako hudo kot 
v dolini. Tudi pot iz doline 
Lepene v Trenti do Krnskega 
jezera, ko jo naredijo zahtev-
nejšo skale in grušč, poteka v 
senci. Planina Duplje je zad-
nja leta znova oživela. Miran 
Prezelj iz Koritnic pase na 
planini osemdeset ovc in de-
vet krav, ki jim delajo družbo 

tudi prašiči, kokoši, petelin, 
pes in mačka, v njegovem 
domu pa se je mogoče 
okrepčati z na planini pride-
lanimi mlečnimi izdelki. 
Organizatorja pohoda sta 
opravila nalogo z odliko. Po-
krovitelji, ki so razumeli po-
membnost dogodka za va-
ščane, so pomagali, da je 
dobil vsak udeleženec mali-

co in spominsko majico, pa 
tudi žejen ni bil nihče. Hva-
la v imenu organizatorjev in 
pohodnikov. Dup ljanci so se 
za gostoljubje zahvalili tudi 
predsedniku Planinskega 
društva Nova Gorica Cvetku 
Hvali in oskrbnici Doma pri 
Krnskih jezerih Ani Rot, ki 
ima gorenjske korenine. Na-
grajeni so bili tudi najmlajši 
in najstarejši udeleženci po-
hoda. Najstarejša sta bila 
Metka Škrjanec in Rudi Na-
diževec, za katerega smemo 
izdati, da je bil rojen leta 
1930, najmlajša pa sta bila 
Polona Meglič in Nik Po-
ljanc. Prav je našteti tudi 
udeležence vseh treh dose-
danjih pohodov. To so An-
drej Kuhar, Magda in Ciril 
Menegalija, Eli in Janez Ra-
kovec, Mirko Rakovec, 
Francka in Franci Sitar ter 
Pavel Štular. Sedaj je čas, so 
sklenili v planinski koči pri 
Krnskih jezerih, da goriški 
planinci obiščejo Duplje in 
se povzpnejo na enega od 
okoliških vrhov.

Na planini pod Krnom
Ljubitelji hoje in dobre družbe iz Dupelj so avgusta tretjič obiskali »svojo« planino Duplje pri Krnskih 
jezerih pod Krnom. Pohodnikov je bilo tokrat osemdeset.

Najstarejša in najmlajša pohodnika: Metka Škerjanec, 
Rudi Nadiževec, Polona Meglič in Nik Poljanc

Blaž Urbanc si je zamislil posrečen hobi, ki ga je poimeno-
val kar Podbreški lokalni prevoz s prihodi in odhodi po želji. 
Tole je rečeno bolj za šalo, saj upokojenec Blaž Urbanc s 
kobilo Kati in doma predelanim vozom ne služi, ampak s 
tem, ko zapelje triletnega vnuka Nika in še kakšnega otroka 
iz vasi, otrokom naredi predvsem veliko veselja. »S tem res 
ne bi obogatel kot veliki kmetje,« v smehu pove Urbanc in 
doda, da ga v fotoaparat pogosto »ujamejo« tujci, ker se jim 
zdi to zanimivo. S. K. 

Podbrezje

»Podbreški lokalni prevoz«
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V soboto, 5. oktobra, ob 19. uri bo v Domu Janeza Filipiča v 
Naklem srečanje turističnih delavcev, ki ga organizira Turi-
stično društvo Naklo pod okriljem Gorenjske turistične zve-
ze. Podelili bodo priznanja "najlepšim" iz akcije Vrnimo go-
renjski nagelj na gorenjske balkone in okna, priznanja najbolj 
zaslužnim turističnim delavcem z Gorenjske in priznanja za 
najlepše urejene kraje na Gorenjskem v več kategorijah. Ob 
20. uri bo sledil zabavni del v hotelu Marinšek. S. K.

Naklo

Srečanje turističnih delavcev

V izboru za najlepši gorenjski balkon sta tudi oskrbnika 
koče na Dolgi njivi pod Košuto Mateja in Matjaž 
Kleindienst, sicer doma iz Naklega. / Foto: Suzana P. Kovačič

Glas skoz vas,  torek, 1. oktobra 2013

Jože Košnjek

Duplje – So različni načini, 
da se vaščani družijo in sku-
paj preživljajo prijetnejše 
plati življenja. Dupljanska 
društva so za enega od nači-
nov izbrali tudi izlete, na ka-
terih je večinoma dobra ude-
ležba, eden takšnih je bil  v 
začetku septembra. Za cilj 
poti so izbrali Goli otok, na 
katerem je bilo konec štiride-
setih let preteklega stoletja in 
v prvi polovici petdesetih za-
por za nasprotnike tedanjega 
režima, pa tudi dolgo skrit 

pred domačo in tujo javnos-
tjo. Vodič izletnikov pa je bil 
Radovan Hrast, človek, ki je 
kar dvakrat skusil trpljenje 
na Golem otoku. Zadnja leta 
se s popotniki, ki jih zanima 
ta del naše dolgo zamolčane 
zgodovine, vrača na svoj 
otok, očiščen sovraštva in 
prepričan, da mu razbeljena 
skala in burja vsakič dajeta 
novo energijo.Izlet pa ni bilo 
le srečanje z našo zgodovino, 
ampak so si udeleženci lah-
ko v prekrasnem vremenu 
dali duška med postankom 
na otoku Grgurju, kjer je 

bilo tudi taborišče. Osvežitvi 
v še vedno prijetno toplem 
morju se ni dalo odreči, niti 
ne okusnim ribam, s kateri-
mi so na moderni ladji Taja-
na stregli izletnikom. Pred 

pristankom na otoku Krku 
pa so za predstavo poskrbeli 
razposajeni delfini. Rozma-
nova Brigita je Dupljanke in 
Dupljance kasno zvečer var-
no pripeljala domov.

Dupljanci na izletu

Na otoku Grgurju je bil čas za kopanje in sončenje.

Suzana P. Kovačič

Društvo upokojencev Naklo 
je organiziralo izlet z avtobu-
som po Makedoniji. Izleta se 
jih je udeležilo 55, na poti so 
bili od 19. do 26. septembra. 
»Prvi postanek smo imeli v 
Paračinu v Južni Srbiji, pot 
smo nadaljevali proti Tetovu, 
skozi Gostivar in se z avtobu-
som zapeljali na Popovo šap-
ko pa proti Mavrovskemu je-
zeru in Debru. Drugi dan 
smo prispeli na Ohrid, kjer 
smo dvakrat prenočili. Ogle-
dali smo si znamenitosti 
Ohrida, se peljali z ladjico po 
jezeru in postali pri znameni-
ti cerkvi sv. Nauma. Tretji 
dan smo nadaljevali mimo 
Prespanskega jezera proti Bi-
toli; tam smo začutili pravi 

utrip makedonskega mestne-
ga vrveža. Na poti proti Kava-
darcem smo se ustavili v me-
stu Hruševo in si ogledali 
spomenik Ilindenski vstaji in 
spominsko hišo pevca Tošeta 
Proeskega. Četrti dan smo si 
v Kavadarcih ogledali vinsko 
klet, ki je ena največjih na 

Balkanu. Pot smo nadaljevali 
proti Skopju, kjer smo ostali 
dve noči, si ogledali glavno 
mesto, ki je v gradnji; gradijo 
poslovno-stanovanjske objek-
te  Skopje nas je presenetilo 
z arhitekturo centra mesta in 
številnimi spomeniki, posve-
čenimi makedonskim zgodo-

vinskim osebnostim. Tudi 
nazaj grede smo se ustavili 
Srbiji in si ogledali etno vas 
blizu Krive Palanke. Tam 
smo zaključili s poznim kosi-
lom, potem pa smo se, polni 
lepih vtisov, odpeljali proti 
domu,« je povzel Jože Kajin, 
predsednik DU Naklo.

Upokojenci v Makedonijo
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Suzana P. Kovačič

Naklo – »Vsak torek priha-
jam na ekološko tržnico k 
Vita centru v Naklem in sko-
raj vse, kar potrebujem, do-
bim tukaj. Pridelki so sveži, 
iz lokalnega okolja. Verja-
mem v bio prehrano, v skrb 
za naravo, ti kmetje pa so 
naša prihodnost. Lepo doži-
vetje je priti sem, kmetje so 
prijazni, dobro se razume-
mo, poklepetamo,« je prej-
šnji torek povedala obisko-
valka, domačinka Nancy 

Aljančič. Stojnice so se šibi-
le od domačih dobrot slo-
venskih ekoloških kmetij. 
Pr  Tonejčk z Brezij so imeli 
v ponudbi moko, kosmiče, 
zdrob, zelenjavo, buče, čaje 

 »Ajdov čaj npr. je dober 
za ožilje. Za čaj poberemo 

mlade cvetke ajde,« je pove-
dal Marko Čebavs s kmetije 
pr  Tonejčk in dodal, da pri-
hajajo večinoma stalne 
stranke, v zadnjem času pa 
je opazil tudi več novih.
Ekološka kmetija Vrhunc iz 
Podblice je znana po mleč-

nih izdelkih, kot so kisla 
smetana, navadni in sadni 
jogurti, mleko, sirotka  pa 
tudi po pridelavi zelenjave, 
pirinem in polbelem kruhu 
iz krušne peči, domačih jaj-
cih in bio piškotih. Na stoj-
nici Pavličevih iz Mošenj so 
imeli amarant, ekološka se-
mena. Mimogrede je Janez 
Zupan iz Vita centra, v kate-
rem so se usmerili v projek-
te, združene z zdravjem, 
naravo in v dobro človeka, 
pokazal na "super" sloven-
ski česen sorte Anka. Razlo-
žil je: »Ime je česen dobil po 
Anki Černec z biodinamič-
ne kmetije iz Vinice, gospa 
sicer izhaja iz Žabnice.« 
Na stojnici ekološke kmetije 
Peternelj so zadišali jurčki, 
sveži. Pa zelenjava, več vrst 
sadnih sirupov, jagodna 
marmelada, črne pšenične 
žemlje, jajca, čez zimo ima-
jo v ponudbi tudi kislo zelje 
in kislo repo. Kaj je Bio 
Tsampa, je razložila Monika 
Šlibar iz kmetije Šlibar iz 
Kovorja: »To je grobo mleti 
ječmen iz ekološke pridela-
ve, pred pakiranjem malo 
popražen. Ječmen prelijete s 
kropom, ga zmešate z ma-
slom in dobite odlično prilo-
go. To je tudi najstarejša in-
stant hrana, ki ima svoj iz-
vor v Tibetu.« Šlibarjevo je 
tudi bio pivo.
Vsi ponudniki pa niso iz 
Gorenjske: eko kmetija Šte-

fančič iz Kostela je navzoča 
načeloma vsak torek, v po-
nudbi pa imajo kozje mleko 
in izdelke iz kozjega mleka. 
Na Eko kmetiji Vovše nare-
dijo domači kajmak, bezgo-
vo marmelado, pa ovčji jo-
gurt ... Vsak torek med 17. in 
19. uro, ko je ekološka tržni-
ca odprta, je tudi kakšna de-
gustacija. Prejšnji torek so 
bili na pokušino presni na-
mazi, med za izkašljevanje z 
eteričnimi olji, sivkino olje 
in celo Te rranovin Življenj-
ski napitek.
Ekološka tržnica ima tradi-
cijo, je prva eko tržnica na 
Gorenjskem. Njeni zametki 
sovpadajo z ustanovitvijo 
društva Svetlin iz Kranja, v 

leto 1998. Društvo je že na 
ustanovni skupščini pouda-
rilo, kako pomembna je 
oskrba z zdravo hrano, ki jo 
je bilo takrat še zelo težko 
dobiti. Na več lokacijah v 
nakelski občini so že imeli 
tržnico, od aprila 2008 go-
stujejo na dvorišču Vita 
centra, ki jim je zagotovilo 
nadstrešnico, zato je ekolo-
ška tržnica odprta tudi, če 
je slabo vreme. Tu so člani 
društva Svetlin praznovali 
deseto obletnico delovanja v 
zavedanju, da so z lastno 
organiziranostjo in pobudo 
naredili velike korake pri 
širjenju zavesti o potrebi po 
zdravi, ekološko pridelani 
hrani.

Je sveže in je domače
Sveži in posušeni jurčki, buče, slive, kruh iz krušne peči, jajca, zelenjava, mlečni izdelki, čaji, bio piškoti, 
bio pivo  Ja, pogledali smo, kaj dobrega ponujajo vsak torek na ekološki tržnici v Naklem.

Irena Vrhunc z ekološke kmetije s Podblice in Kemal Zec iz 
Hotemaž, ki je povedal: »Redno prihajam. Kupim kruh, 
mlečne izdelke, piškote, moko, le zelenjavo pridelam doma. 
V trgovini imaš veliko stvari, ki jih ne potrebuješ. Tukaj 
imaš vse, kar potrebuješ.«

Ekološka tržnica ima nadstrešek, zato je lahko odprta tudi ob slabem vremenu. 

V torek, 8. oktobra, med 17. uro in 18.30 
vabljeni na ekološko tržnico na pokušino dobrot 
iz eko lonca, pripravljenih jedi iz eko pridelave 
prodajalcev.

 

Zbirali bomo nevarne odpadke iz gospodinjstev
Priložnost, da varno odložite nevarne odpadke. 

Čisto je lepo.
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

V mesecu oktobru bomo organizirali vsakoletno akcijo zbiranja nevar-
nih odpadkov iz gospodinjstev. Brezplačno boste lahko oddali vse 
vrste nevarnih odpadkov. 
S premično zbiralnico bomo obiskali tudi občino Naklo. O poteku ak-
cije boste pravočasno obveščeni z obvestilom na zadnji strani položnice 
za komunalne storitve, ki jo boste prejeli v začetku meseca oktobra. 
Razpored akcije bomo objavili tudi na spletni strani www.krlocuj.me in 
vas obveščali prek radijskih medijev.

Na zbirnem mestu bo prisoten delavec Komunale Kranj in strokovna  
oseba iz podjetja, pooblaščenega za zbiranje nevarnih odpadkov, ki bosta  
nadzorovala prevzem pripeljanih nevarnih odpadkov. 

Med nevarne odpadke sodijo odpadna zdravila, pralna in 
kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi, barve, laki, topila, 
lepila, škropiva, pesticidi, razne kemikalije, spreji, odpadno jedilno in 
motorno olje, masti, hladilna tekočina, akumulatorji, baterije, tonerji, 
neonske cevi … 
Mednje sodi tudi embalaža, v kateri je bil izdelek z nevarnimi snovmi 
(embalaža barve, kemikalij …).

Nevarne odpadke lahko brezplačno oddate tudi med letom, v času  
odprtja zbirnega centra Naklo. 

Ali izdelek, ki ga uporabljam, vsebuje nevarne snovi? 
Najbolj zanesljive podatke o nevarnih lastnostih posameznega izdelka lahko 
preberemo na izdelku samem, saj vsak poleg navodil vsebuje tudi različna  
opozorila in navodila v obliki grafičnih simbolov in besedil (vnetljivo, zdravju 
škodljivo, eksplozivno, oksidativno, okolju škodljivo, strupeno, jedko).

Zakaj je pomembno ločeno zbiranje nevarnih odpadkov? 
V mnogih izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, so snovi, ki ob  
nepravilni uporabi, shranjevanju in odstranjevanju lahko škodujejo našemu 
zdravju in našemu okolju. Svojih nevarnih lastnosti ne izgubijo niti takrat, 
ko postanejo odpadek, zato moramo z njimi ravnati drugače kot z drugimi  
gospodinjskimi odpadki. 
Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v zabojnike za odpadke niti v nara-
vo. Tekočih izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ne smemo zlivati v odtok ali  
kanalizacijo. Ti odpadki zahtevajo poseben način odstranitve, saj le tako 
preprečimo njihov škodljiv vpliv. Zato jih moramo odložiti ločeno.

Glas skoz vas,  torek, 1. oktobra 2013
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za otroke, stare

od 3 do11 let

Zabavna 
nemščina 
za otroke 
z učiteljico 
Heleno

Vsako sredo 
od 17.15 do 18.15 
v avli Gorenjskega  
glasa v Kranju.

Tečaj bo obsegal 40 
ur, cena je 200 evrov. 
Plačilo je možno po obrokih. 

Učiteljica Helena Kalan bo z 
veseljem odgovorila na vsa 
vaša vprašanja, zato jo v 
dopoldanskih urah pokličite 
na telefonsko številko: 
031/750 763 ali ji pišite na: 
kalan.helena@gmail.com.
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»Darko sanja o medalji«
V Podbrezjah so pripravili sprejem za plavalca Darka Đurića in ni bilo Podbrežana, prijatelja, znanca, ki ga ne bi prišel pozdravit. Darko je na svetovnem 
prvenstvu Mednarodnega paraolimpijskega komiteja v plavanju v Montrealu osvojil zlati medalji, na 50 metrov delfin in 100 metrov prosto, ter srebrno 
medaljo na 200 metrov prosto. 

Na Kočarjevi domačiji v Podbrezjah so se sprejema 
udeležili številni domačini, prijatelji ter navijači tudi od 
drugod. »Darko, naš junak si, vsi, ki te poznamo, smo 
ponosni nate, radi te imamo,« so ga navdušeno pozdravili.

Župan Marko Mravlja je Darku čestital in mu v imenu 
občine podaril ček za 2500 evrov, da si bo privoščil kaj 
posebnega.

Tone Fornezzi Tof je napovedal, da bodo odprli sklad za 
Darka Đurića, zato, ker je šampione treba peljati naprej.

Monika Jerala in Andraž Aljančič sta ob spremljavi Teje Jerala 
in Klavdije Aljančič ter kitaristke Mojce Debeljak zapela 
pesem Darko, naš junak si, avtorja Milana Debeljaka. 

Darko Đurić z dekletom Iris Pleslić iz Domžal, ki je Nataši 
Kne Leben povedala, da ko je spoznala Darka, sploh ni 
vedela, kako odličen športnik je.

Od leve glavni trener Bor Štrumbelj, voditeljica prireditve 
Nataša Kne Leben, ki je za vzklik »Hip hip hura« zagrela 
tudi publiko, in Darkova trenerja Jana Čander in Matej 
Globočnik.

Svetovni prvak je poudaril, da je nedavni uspeh uspeh vseh, ki so ga podpirali od malega: 
njegove družine Debeljakovih (na sliki skupaj z Darkom), sovaščanov, radovljiškega kluba, 
trenerjev, sponzorjev ...

Darku so čestitali od leve predsednica KUD Tabor Podbrezje Mojca Brezovec, Marko 
Mravlja, predsednik PGD Podbrezje Boštjan Aljančič in tajnik TVD Partizan Jernej Jeglič, ki 
je skupaj z Darkovimi domačimi organiziral sprejem. Na fotografiji manjka poverjenica RK 
Podbrezje Mari Markič.

Darko sanja o medalji sta zapela in zaigrala oče in sin, Jure 
in Marko Kavčič, ki je priredil skladbo Jana Plestenjaka Ona 
sanja o Ljubljani v Darko sanja o medalji. Darko je bil 
učenec Marka Kavčiča pri glasbeni vzgoji.

Krstna botra Marjana Dobre je Darku podarila fotografijo, 
na kateri je bil star tri tedne.

Tekst: Suzana P. Kovačič, foto: Tina Dokl

Topel sprejem. Za pogostitev so se potrudile podbreške 
gospodinje, golaž je skuhal kuharski mojster Gašper Slapar. 

Glas skoz vas,  torek, 1. oktobra 2013


