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Suzana P. Kovačič

Naklo – Praznik občine Na-
klo je 29. junija, ko goduje 
sv. Peter, ki je zaščitni sve-
tnik farne cerkve v Naklem 
in je s krajem povezan kul-
turno in zgodovinsko. Grb 
Občine Naklo, ki ima obliko 
ščita, simbolizira uspešno 
moderno občino, ki svojo 
prihodnost preudarno gradi 
na tradicionalnih vrednotah. 
Tudi letos Občina Naklo v 
sodelovanju z domačimi 
društvi in drugimi organiza-
cijami vabi na številne do-
godke. Kot pravi župan Ob-
čine Naklo Ivan Meglič, naj 
bo to tudi čas za druženje. 
In doda: "Obenem čestitam 
obema letošnjima občinski-
ma nagrajencema. Mileni 
Zupan za prizadevno dolgo-
letno delovanje v Kulturno-
-turističnem društvu Pod 
krivo jelko in Folklorni sku-
pini Društva upokojencev 
Naklo ter Konjeniškemu 
društvu Naklo, ki letos obe-
ležuje dvajsetletnico."
Slavnostna akademija s po-
delitvijo občinskih priznanj 
in kulturnim programom, v 
katerem bo nastopil Ale-

ksander Mežek, bo v četrtek, 
27. junija, ob 19.30 v večna-
menskem prostoru Osnov-
ne šole Naklo. Milena Zu-

pan bo prejela srebrno pla-
keto, Konjeniško društvo 
Naklo pa bronasto plaketo 
Občine Naklo.

Prireditve ob občinskem 
prazniku se bodo začele da-
nes. V Graščini Duplje bo 
ob 20. uri večer Pesmi iz 
domačega predala, na kate-
rega vabita Kulturno-ume-
tniško društvo Triglav Dup-
lje in Kulturno-turistično 
društvo Pod krivo jelko. Pri-
reditve pod skupnim ime-
nom Občina Naklo praznu-
je bodo sklenili v soboto, 
29. junija, ob 20.30 s prire-
ditvijo o kranjski klobasi, ki 
se bo začela pri stari loko-
motivi s prihodom cesarja 
Franca Jožefa, nadaljevala s 
sprevodom skozi Naklo, gle-
dališkim prizorom pod veli-
kim šotorom ... Dneve vmes 
pa bodo zapolnili prav tako 
zanimivi dogodki, od fol-
klornega večera, predstavi-
tve knjige o Gregorju Vo-
glarju, poslovilnega nogo-
metnega turnirja od lokacije 
igrišča pri Merkurju, otro-
ške predstave, razstave mo-
torjev, odprtja novega keg-
ljišča in tekme s kroglo na 
vrvici v Društvu upokojen-
cev Naklo, vleke traktorja za 
najmočnejšega Naklanca pa 
do filmskega večera, občin-
ske gasilske vaje ... 

Mesec prazničnih 
dogodkov
Junij je za občino Naklo poseben mesec – s praznovanjem občinskega praznika in podelitvijo 
občinskih priznanj. Letošnja nagrajenca sta Milena Zupan in Konjeniško društvo Naklo. Ob prazniku 
bo do konca junija kar dvaindvajset različnih dogodkov, prvi se začne že danes zvečer. 

Že lani sta Konjeniško društvo Naklo in KUD Lik Naklo 
obudila dogajanje iz ljudske pripovedi o prihodu Franca 
Jožefa, avstrijskega cesarja v nekdanji Avstro-Ogrski. Cesar 
se je na svoji poti ustavil v Naklem, potožil je gostilničarju, 
da je lačen, ta pa mu je odgovoril, da v kuhinji nimajo 
drugega kot ''enih navadnih klobas''. Cesar je naročil klobaso 
in ob prvem grižljaju navdušeno izjavil: ''Pa saj to ni 
navadna, to je kranjska klobasa!'' Vsebinsko še bogatejša 
prireditev bo letos 29. junija. / Foto: arhiv Gorenjskega glasa, Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Naklo – Kot je ob nedavnem 
praznovanju jubileja Doma 
starejših občanov Naklo po-
vedal župan Občine Naklo 
Ivan Meglič, je bila že ob na-
stajanju nove nakelske obči-
ne ena od prioritet skrb za 
starejše občane, predvsem 
pa želja, da bi občani, po-
trebni nege in zdravstvene 
oskrbe, lahko živeli v bližini 
svojih domov. Še dve po-
membni prioriteti sta bili: 
da dom ne bi bil prevelik, 
ampak bi bil dom res dom, 

in da bi bil umeščen v nase-
lje, da bi bili stanovalci 
vključeni v življenje lokalne 
skupnosti. Prvi stanovalci so 
bili v dom sprejeti 6. maja 
2009 in v naslednjih 23 
dneh je bilo sprejetih 46 sta-
novalcev, s čimer je bil dom 
polno zaseden. Župan je na 
praznovanju pozdravil prve 
stanovalce: Marijo Beguš, 
Frančiško Grujić in Jožefa 
Bogataja ter Marijo Roz-
man, ki se jim je pridružila 
v oktobru istega leta.

Praznovali jubilej
V Domu starejših občanov Naklo so s prireditvijo 
obeležili desetletnico. 

49. stran

Julija selitev na 
novo igrišče
Občinski svet v Naklem je s 
sprejemom rebalansa 
letošnjega občinskega 
proračuna omogočil nakup 
zemljišča za novo nogometno 
igrišče.
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Za enakomeren 
razvoj
Pogovor z županom Občine 
Naklo Ivanom Megličem o 
aktualnih občinskih projektih, 
izzivih ...
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Občina Naklo bo za nakup 
novega gasilskega vozila v 
tem letu iz proračunskih 
sredstev namenila do sto ti-
soč evrov, v prihodnjem letu 
pa še do sto štirideset tisoč 
evrov. 
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AKTUALNO

Novo gasilsko vozilo

Na razstavi Dobrote sloven-
skih kmetij so najvišja pri-
znanja prejeli tudi kmetoval-
ci in gospodinje iz občine 
Naklo. Znak kakovosti so 
prejeli Janko Jeglič, Aleš Jera-
la in Marko Kuhar. 
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KMETIJSTVO

Nagrajene dobrote

Smučarski skakalec Anže Se-
menič iz Zadrage se že pri-
pravlja na novo sezono, v 
kateri hoče skakati še bolje. 
Njegove sanje so svetovni 
rekord v Planici. 
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ŠPORT

Anže sanja o rekordu
V tednu pred drugim svetov-
nim dnevom čebel je bila v 
Pavlinovi galeriji Doma Jane-
za Filipiča v Naklem na 
ogled fotografska razstava 
na temo čebel. 
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DRUŠTVA

Čebelarska razstava
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Občinski nagrajenci

Glas občine Naklo, petek, 14. junija 2019

OBČINA NAKLO PRAZNUJE  
14.-29. junij 2019

DATUM URA PRIREDITEV ORGANIZATOR LOKACIJA

14. junij 20.00 Pesmi iz domačega predala KUD Triglav Duplje,  
KTD »Pod Krivo jelko« Duplje

Graščina Duplje

15. junij 8.00-13.00 Športni dan, mini olimpiada (1.-5. razred) OŠ Naklo, ŠD Naklo, TIA Športni park OŠ Naklo

14.00-16.00 Turnir v prstometu in vleka traktorja za najmočnejšega Naklanca ŠD Naklo, TIA, KD Naklo Športni park OŠ Naklo

17.00-19.00 Košarkarska tekma med ŠD Naklo in PP Kranj, športne aktivnosti ŠD Naklo,TIA Športni park OŠ Naklo

16. junij 8.45 Farni dan Župnija Duplje Cerkev sv. Vida in dvorišče pred župniščem

14.00 Po poteh kulturne dediščine KD Tabor Podbrezje Zbor pred Kulturnim domom Podbrezje

17. junij 20.00 KUD Dobrava Naklo

18. junij 19.00 Predstavitev knjige o Gregorju Voglarju Občina Naklo Dom J. Filipiča Naklo

19. junij 19.00 Otvoritev slikarske razstave Milena Kafol akad. slik. KTD »Pod Krivo jelko« Duplje Graščina Duplje

20. junij 17.00 Predstavitveni pohod s pogostitvijo (pražen krompir)  
in predstavitev dela g. Toma Zupana

TD Naklo Zbor pri lokomotivi in pohod na Okroglo

18.00 Poslovilni nogometni turnir od lokacije igrišča »Pri Merkurju« NK Naklo Nogometno igrišče Merkur

21. junij 18.00 Občinska gasilska vaja GZ Naklo Podbrezje

19.00 Tradicionalna nogometna tekma kmetje - obrtniki Konjeniško društvo Naklo Nogometno igrišče Merkur

21.00 Filmski večer pred lokomotivo (film Pastirci) Konjeniško društvo Naklo Postor pred lokomotivo

22. junij 10.00-16.00 2. tradicionalni turnir v inline hokeju za prehodni pokal  
Občine Naklo

PUMP bar Športni park

16.00 Nogometni turnir med zaselki TVD Partizan Podbrezje Stadion pod farovžem Podbrezje

18.00 Otroška predstava »Čarovnica Apčiha« in poslikava obraza  
na temo predstave

KŠD »Bela zvezda« Duplje Gasilski dom Duplje

25. junij 9.00 Kolesarjenje po občini DU Naklo Štart pred GD Naklo

17.00 Otvoritev novega kegljišča in tekma s kroglo na vrvici v DU Naklo DU Naklo Dom DU Naklo

27. junij 19.30 Slavnostna akademija s podelitvijo občinskih priznanj  
in kulturnim programom, gost bo Aleksander Mežek

Občina Naklo Večnamenski prostor OŠ Naklo

29. junij 15.00 Razstava motorjev MD Oldtimer, MD Ptički brez gnezda Športni park pri občini

19.00 Sv. maša za občino in pogostitev, ki jo bo pripravilo  
Društvo kmečkih žena Naklo

Župnija Naklo,  
Društvo kmečkih žena Naklo

Cerkev sv. Petra

20.30 Prireditev o Kranjski klobasi. Začetek - prvi del pri lokomotivi, 
sprevod skozi Naklo in gledališki prizor v šotoru. Zaključek 
praznovanja Občine Naklo pod šotorom VESELICA V ŠPORTNEM 
PARKU Z ANSAMBLOM »ZARJA«.

Konjeniško društvo Naklo, LIK Naklo, 
Občina Naklo

Prostor pred lokomotivo, Glavna c.,  
Stara c., šotor v športnem parku

27. junij, SLAVNOSTNA AKADEMIJA 29. junij, VESELICA V ŠPORTNEM PARKU Z ANSAMBLOM »ZARJA«

Z glasbo v poletje Cerkev sv. Petra

Suzana P. Kovačič

Naklo – Leta 1998 se je več 
kot trideset lastnikov in lju-
biteljev konj odločilo, da se 
organizirajo v društvo, da bi 
lažje predstavljali svojo deja-
vnost. Že v naslednjem letu 
se je društvo uradno regis-
triralo kot Konjeniško druš-
tvo Naklo, danes šteje okoli 
šestdeset ljubiteljev teh ple-
menitih živali. V želji, da bi 
člani občanom pokazati svo-
jo dejavnost, se je prva večja 
prireditev odvila še na sta-
rem nogometnem igrišču 
»pod Štuclom«, leta 2001 so 
organizirali tudi odmevno 
prireditev s prikazom žetve. 
Dobra obiskanost, predv-
sem pa velike pohvale s stra-
ni predstavnikov Občine 
Naklo in občanov, je člane 
dodatno spodbudilo, zato so 
organizirali zelo veliko 
lokalnih občinskih priredi-
tev (zanje je bilo kar nekaj 
tudi društvenih pobud), ki 
so postale tradicionalne (pri-
kaz žetve, pluženja, stare 
kmečke obrti, kresovanje, 
nogomet med kmeti in obrt-
niki, žegnanje konj, predsta-
vitev zadružništva in mle-
karske zadruge v Naklem, 
pošte v Naklem, najmočnej-
šega Naklanca, postavljanje 

božičnega drevesa ...). Ker 
se v društvu zavedajo tudi 
pomena kulture, so organi-
zirali že več kulturnih prire-
ditev (prireditev o cesarju 
Francu Jožefu, prireditev ob 
vstopu v EU, razstave, 
dogodke v železniškem 
vagonu, prireditev o priho-
du vlaka v Naklo, predstavi-
tev in prireditev o kranjski 
klobasi ...), vsako leto pa se 
člani društva odpravijo tudi 
na različne prireditve po 
Sloveniji in zunaj meja (na 
Furmanski praznik v Postoj-

ni, prikaz narodnih noš v 
Kamniku in Beljaku, praz-
nik vina in pršuta v Dutov-
ljah, kmečke praznike v Cer-
kljah in Preddvoru, obiščejo 
tudi razstavo kmetijske teh-
nike Jable, se udeležijo sre-
čanja konjenikov treh dežel 
in blagoslovov konj v Gor-
jah, na Brezjah, v Križah, 
Michaelovega sejma v Men-
gšu ...) in tako v najboljši 
luči predstavljajo Občino 
Naklo.
Konjeniki imajo svojo spre-
hajalno pot, ki poteka po 

obronkih gozda Dobrava do 
Pelnarjevega izvira na Savi, 
kjer imajo postavljeno spo-
minsko znamenje s simbo-
lom sv. Štefana, zavetnika 
konj.
Vse našteto, pa marsikaj še 
ni bilo omenjeno, opozarja 
na angažiranost članov 
društva, ki svoj prosti čas 
posvečajo prireditvam, 
namenjenim predvsem 
občankam in občanom, zato 
Konjeniško društvo Naklo 
prejme bronasto plaketo 
Občine Naklo.

Bron konjenikom
Konjeniško društvo Naklo, ki praznuje dvajsetletnico, je dobitnik bronaste plakete Občine Naklo.

Nekaj članov Konjeniškega društva Naklo s predsednikom Zdravkom Cankarjem 
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Glas občine Naklo
Glas občine Naklo je pri lo ga Go renj ske ga gla sa

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

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

URED NI CA
Suzana P. Kovačič, suzana.kovacic@g-glas.si 

OB LI KOV NA ZA SNO VA
Jer nej Stri tar, Ilo var Stri tar, d. o. o.

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Tina Dokl, Go razd Kav čič, Primož Pičulin

OGLAS NO TR ŽE NJE
Robert Aleksić, tel.: 040/ 508 891 
robert.aleksic@g-glas.si 

Ne na ro če nih pri spev kov in pi sem bral cev ne 
ho no ri ra mo. 

Glas občine Naklo, št. 1/let nik 2019 je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 47, ki je iz šel 14. junija 2019.
Časopis Glas občine Naklo je pri lo že n Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla n v vsa go spo dinj stva v ob či ni Naklo, iz šel 
je v na kla di 19.200 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. do 15. ure, 
sobote, nedelje in prazniki zaprto / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne 
priloge: TV okno, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: 
tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 
25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega 
preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku. Naslednja številka časopisa 
Glas občine Naklo bo kot priloga Gorenjskega glasa predvidoma izšla decembra 2019.
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Suzana P. Kovačič

Spodnje Duplje – Milena 
Zupan je ustanovna članica 
tako Kulturno-turističnega 
društva (KTD) Pod krivo jel-
ko Duplje, kot Folklorne sku-
pine pri Društvu upokojen-
cev (DU) Naklo. Vsa leta od 
ustanovitve KTD Pod krivo 
jelko – 23 let – je opravljala 
funkcijo blagajnika v druš-
tvu, na letošnjem občnem 
zboru je to funkcijo zapusti-
la. Ostaja pa članica upravne-
ga odbora v društvu, aktivna 
pri vseh akcijah in priredit-
vah, odlična animatorka in 
vodička pri vodenju otroških 
in odraslih skupin do Krive 
jelke. Kot je poudarila, z 
veseljem dela za kraj: "Ko se 
je sin Matjaž še ukvarjal s 
smučarskimi skoki, so ga 
vaščani ves čas spremljali, 
navijali zanj, toliko naredili 
za sprejeme ... To mi je zelo 

veliko pomenilo in že takrat 
sem rekla, da če bo prilož-
nost, se bom tudi sama 
vključila v kakšno dejavnost. 
Pokazala se je z ustanovitvijo 
KTD Pod krivo jelko."
Od ustanovitve je aktivno 
sodelovala tudi v Folklorni 
skupini DU Naklo. "V Gra-
ščini Duplje je že tradicio-
nalno koledovanje. Prvič, ko 
smo koledovali, so bili kole-
dniki iz Krope, potem pa 
sem predlagala, da bi to lah-
ko izvedli tudi naklanski fol-
klorniki. Tako se je zgodilo, 
moja vloga pri koledovanju 
vsako leto pa je kuhanje 
čaja. Enaindvajset let sem 
tudi plesala pri folklori," je 
še dejala nagrajenka Milena 
Zupan, ki je s prizadevnim 
delom veliko pripomogla k 
prepoznavnosti obeh druš-
tev. Zelo jo veseli tudi delo 
na vrtu, predvsem in še naj-
bolj pa njena družina.

Z veseljem 
delam za kraj
Milena Zupan, ustanovna članica KTD Pod krivo 
Jelko Duplje in Folklorne skupine DU Naklo, je 
dobitnica srebrne plakete Občine Naklo 2019. 

Milena Zupan nekaj dobrega naredi tudi za svoje zdravje, 
pridružila se je Šoli zdravja po načelu Nikolaja Grišina 
Tisoč gibov. / Foto: Primož Pičulin

Naklo – Občinski svetniki so na nedavni seji potrdili člane 
vaških odborov v Bistrici, Podbrezjah, Žejah, Cegelnici, Poli-
ci in Gobovcah. Le za Okroglo, kjer so z občinskim odlokom 
predvideni trije člani, eno mesto ostaja prazno. Občina 
uprava poziva k imenovanju kandidata/-ke.

Imenovani vsi vaški odbori razen za Okroglo
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Suzana P. Kovačič

Kaj je zaznamovalo prvega 
pol leta županovanja?
"Zagotovo najprej sprejetje 
proračuna, pridobitev ze-
mljišča za novo nogometno 
igrišče ob Osnovni šoli Na-
klo, sofinanciranje nakupa 
novega gasilskega vozila, 
pridobitev gradbenega dovo-
ljenja za gradnjo sekundar-
ne kanalizacijske infrastruk-
ture v Podbrezjah in pripra-
va javnega razpisa za izvajal-
ca del za dokončanje komu-
nalne ureditve Glavne ceste 
v Naklem. Medtem smo že 
sprejeli prvi rebalans prora-
čuna, s katerim smo preraz-
poredili finančna sredstva 
tudi za namen že omenje-
nih investicij. Precej energi-
je sem vložil v seznanitev s 
tekočimi zadevami, da smo 
pognali občinski voz v pravo 
smer."
 
Kako daleč ste s projektom 
gradnje sekundarne kanali-
zacije v Podbrezjah?
"Gradbeno dovoljenje za 
vzpostavitev infrastrukture, 
na katero se bo priključilo 
približno trideset hiš v triko-
tniku med 'brezo, cerkvijo 
in Grmačem', smo že prido-
bili. Zdaj se ukvarjamo z iz-
vedbenim projektom, ker ta 
še ni bil pripravljen. Javni 
razpis za izvajalca del bo 
kmalu objavljen, z deli bi za-
čeli septembra oziroma ok-
tobra. Tak projekt potem 
traja približno pol leta, odvi-
sno tudi od tega, kakšna bo 
zima. Med objekti, ki še 
niso priključeni na javno ka-
nalizacijsko infrastrukturo, 
je Podružnična šola Podb-
rezje, ki ima velike težave z 
vdori meteorne vode v gre-
znico; stalno odvažanje iz 
greznice je tudi velik stro-
šek. Hkrati s komunalno 
opremljenostjo šole bomo 
uredili varno šolsko pot, za 
ta namen je bil najet del ze-
mljišča, ki je v lasti družine 
Pavlin. Država je že v svojih 
programih predvidela sana-
cijo vozišča državne ceste ob 
šolski poti, občini pa bo so-
delovanje Direkcije Republi-
ke Slovenije za infrastruktu-
ro (DRSI) zmanjšalo stroške 
obnove. Gradnja sekundar-
ne kanalizacije je v celoti 
strošek občine, ker zanjo v 
preteklosti ni bilo pridoblje-
nih evropskih sredstev. Gra-
dnja navedene infrastruktu-
re v Podbrezjah bo stala pri-
bližno osemsto tisoč evrov. 
Ker pa bo gradnja potekala v 
dveh proračunskih obdobjih 
in se bo začela jeseni, smo 
letos za ta namen znižali 
sredstva z rebalansom pro-
računa na 350 tisoč evrov, 
razliko pa prerazporedili na 
dokončanje komunalne ure-
ditve Glavne ceste v Naklem, 
kjer bomo čim več del opra-
vili med poletnimi počitni-
cami. Za najugodnejšega 

izvajalca del je bilo izbrano 
podjetje Strabag, ki je dalo 
ponudbo za 630 tisoč evrov 
(plus DDV). V naslednji fazi 
bomo rekonstruirali še del 
Stare ceste v Naklem, kjer se 
je kanalizacija, ki je izvede-
na še v mešanem sistemu, 
dodobra porušena." 

Kje še morate dokončati 
gradnjo sekundarne kanali-
zacije? 
"Severni del Podbrezij je v 
projektiranju. V preteklosti 
je za to območje že bila izde-
lana dokumentacija za grad-
beno dovoljenje, ki pa ji je 
že potekel rok, prav tako še 
ni bilo pridobljenih pravic 
za gradnjo po zasebnih ze-
mljiščih. Tega smo se zdaj 
lotili na novo in v drugač-
nem vrstnem redu: najprej 
bomo določili meje in prido-
bili zemljo.
Sekundarno kanalizacijo je 
treba dokončati na Okro-
glem, Polici, Zadragi in v 
Gobovcah. Najzahtevnejše 
bodo Gobovce, kjer razmi-
šljamo o več rešitvah; mali 
komunalni čistilni napravi, 
prečrpavanju čez most v 
Podnart v sodelovanju z ra-
dovljiško občino oziroma 
prečrpavanju v Podbrezje, 
kar pa je najmanj verjetna 
rešitev in je tudi najdražja. 
Okroglo morda dokončamo 
že letos, saj je v osrednjem 
delu vasi treba obnoviti do-
trajano elektro omrežje in 
je smiselno sočasno urediti 
oboje." 

Kako ste v občini preskrblje-
ni z vodo?
"Edini trenutno evropsko 
sofinanciran projekt na ko-
munalnem področju je vo-
dooskrba z gradnjo vodohra-

na s prostornino tristo ku-
bičnih metrov v Dupljah. 
Trenutno se dogovarjamo 
za lokacijo vodohrana na 
ustrezni višini ter z najpri-
mernejšim dostopom. To bo 
centralni vodohran za celo 
občino. Vanj bomo lahko čr-
pali vodo iz obstoječih črpa-
lišč in se napajali z vodo iz 
virov tržiške občine, s katero 
se o tem dogovarjamo."

Kako daleč ste z vzpostavi-
tvijo medgeneracijskega 
centra?
"Medgeneracijski center bo 
deloval v kletnih prostorih 
občinske stavbe, kdaj točno 
bo zaživel, pa ni odvisno od 
nas, ker gre za medobčinsko 
sofinanciran projekt v nave-
zavi z občinama Šenčur in 
Jezersko, ki ga vodi BSC. Še 
en tak odprt projekt so t. i. 
Kolesarske povezave pod 
Storžičem. Možnosti v naši 
občini so, so pa za kolesarske 
poti smiselne navezave na 
sosednje občine. Začel sem 
pogovore z "železničarji" za 
prenos zemljišč na občino z 
namenom ureditve kolesar-
skih povezav po nekdanji že-
lezniški trasi, prvi odzivi so 
bili pozitivni. Prva tako bo 
Gorenjska gradbena družba, 
ki sanira asfaltno bazo v Po-
drebru in pesek vozi po vzpo-
redni makadamski cesti do 
gramoznice Bistrica, po sa-
naciji makadam asfaltirala in 
bo pot služila kolesarjem. 
Vsaj tako so obljubili."

Spomladi ste sprejeli občin-
ski pravilnik, ki je podlaga za 
financiranje spodbud v kme-
tijstvo. Občina ima tudi ne-
kaj zemljišča v industrijski 
coni v Naklem. Kakšni so 
načrti?

"V industrijski coni ima 
občina približno 1,5 hekta-
ra zemljišč. Dogovarjamo 
se s sosednjim zasebnim 
lastnikom, da bi združili 
zemljišča, zato da bodo 
tudi občinska investitor-
jem dostopnejša. Zemlji-
šča bomo komunalno in 
prometno uredili. V indu-
strijski coni sicer prevladu-
jejo logistična podjetja, 
cona se kar polni, ravno na 
junijski seji občinskega 
sveta smo sprejeli še en 
OPPN, še eden je v pripra-
vi. Vplačani novi komunal-
ni prispevki bodo doprine-
sli v občinski proračun."

Velika želja je urediti Občin-
ski prostorski načrt (OPN).
"Prejeli smo približno tristo 
pobud za spremembe in do-
polnitve OPN. Prvi krog 
smo zavrteli, na mizi imam 
zemljevid z označenimi po-
budami, in če kdo pride, se 
lahko o tem konkretno po-
govorimo. Precej pobud je 
zavrnjenih, ker se te večino-
ma nanašajo na gradnje, ki 
posegajo v kmetijska zemlji-
šča oziroma v krajinski park 
Udin boršt. Pogajamo pa se 
od parcele do parcele z raz-
ličnimi deležniki." 

Kaj še lahko poudarite kot 
prednostne naloge? 
"Vzpostavili smo dialog z 
republiško  o za infrastruk-
turo za ureditev državne ce-
ste od krožišča Polica do 
Marinška v Naklem. DRSI 
je pokazal interes in je začel 
pripravljati projektno doku-
mentacijo.
V vrtcu ob Podružnični šoli 
Duplje bomo med poletni-
mi počitnicami opravili že 
zadnjo adaptacijo z ureditvi-
jo zunanjih teras. Želja je 
ureditev parkirišča pred Vrt-
cem Mlinček v Naklem s ši-
ritvijo parkirnih mest in laž-
jim dostopom do vrtca; v 
načrtu imamo odkup dela 
bližnje njive, za kar bo v 
OPN treba doseči spremem-
be. V občino želimo pripe-
ljati program fizioterapije.
V režijski obrat, ki vse bolj 
postaja občinska komunal-
na služba, želimo prenesti 
še več dejavnosti, med dru-
gim pokopališko.
Večkrat me vprašajo, kaj bo 
z Waldorfsko šolo, ki deluje 
v stavbi nekdanjega Vrtca 
Rožle v Naklem. Za zdaj 
smo jim pogodbo podaljšali 
še za eno leto, tak je sklep 
občinskega sveta, zaradi po-
manjkanja prostora pa jim 
ne moremo omogočiti na-
daljnje prostorske širitve. 
Lahko pa sklenem, da si 
bom kot župan še naprej 
prizadeval za enakomeren 
razvoj občine in za krepitev 
mednarodnega sodelovanja 
med mladimi, športniki ..., 
ki bodo širili prepoznavnost 
občine Naklo tudi zunaj 
meja."

Za enakomeren razvoj
Pogovor z županom Občine Naklo Ivanom Megličem o aktualnih občinskih projektih, izzivih ...

Ivan Meglič, župan Občine Naklo / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Naklo – "Z objavami na ob-
činski spletni strani se zago-
tavlja javnost dela občinske 
uprave – objavljeni so razpi-
si in ostale uradne javne ob-
jave, seznam predpisov ob-
čine, opisi projektov in inve-
sticij, ki so v izvajanju, infor-
macije o sejah občinskega 
sveta. Objavljene so tudi 
splošne informacije o obči-
ni, organih občine in občin-
ski upravi," je povedala Bo-
jana Umnik, višja svetovalka 
za premoženjskopravne in 
kadrovske zadeve na Občini 
Naklo. Kot je podrobneje po-
jasnila, je na vstopni strani 
oblikovana bližnjica do e-
-vlog (Vloge in obrazci): 
"Glede na vsebino so vloge 
razdeljene na pet sklopov – 
okolje in prostor, gospodar-
ske dejavnosti, družbene 
dejavnosti, splošne vloge in 
varstvo osebnih podatkov. S 
klikom na posamezno vlogo 
so uporabniki seznanjeni z 
namenom vloge, osebnimi 
podatki, ki se zbirajo na vlo-
gi, rokom hrambe, opisom 
postopka in višino takse. Pri 
posameznih vlogah so doda-
ni tudi obrazci v obliki 
Word, ki jih uporabniki lah-

ko natisnejo in osebno ali po 
pošti oddajo na občino. Do-
dana je tudi možnost oddaje 
elektronske vloge, v tem pri-
meru je možno plačilo s pla-
čilnimi karticami."
Uporabniki lahko na vstopni 
strani občinski upravi posre-
dujejo svoje predloge in po-
bude (Predlagajte občini). 
Tako lahko oddajo informa-
cije o poškodbah javne infra-
strukture, posredujejo loka-
cijo in slike divjega odlagali-
šča, posredujejo informacije 
o poškodbah in okvarah jav-
ne razsvetljave, posredujejo 
opis in fotografije poškodb 
cestišča ali pločnika, prijavi-
jo zapuščeno žival ter idejo 
ali predlog, s katerim bi lah-
ko nekaj spremenili ali iz-
boljšali v svojem kraju.
Uporabniki so prek spletne 
strani obveščeni o priredi-
tvah in dogodkih, ki jih orga-
nizirajo občina in domača 
društva (Novice in obvestila, 
Koledar prireditev), poročila 
o izvedenih prireditvah (Lo-
kalni utrip). "Lahko pa se 
naročijo tudi na prejemanje 
e-obvestil o dogodkih v obči-
ni, občinskem časopisu, ak-
tualnih razpisih in objavah, 
projektih in investicijah ... 
na svoj e-poštni naslov."

Nova spletna stran
Na začetku letošnjega leta je Občina Naklo 
pristopila k prenovi občinske spletne strani, 
vsebine s stare spletne strani so prenesli na 
novo. Spletna stran je uporabnikom prijazna.

Naklo – Odpadke v zbirnem centru Naklo oddate lahko 
samo v času odprtja zbirnega centra. Poletni odpiralni čas 
je ob torkih od 15. do 19. ure, ob četrtkih od 16. do 20. ure, 
ob sobotah od 8. do 12. ure. Ko je zbirni center zaprt, ne 
puščajte odpadkov pred njegovimi vrati. Ob obisku prinesi-
te s seboj osebni dokument in svojo položnico za obračun 
komunalnih storitev, s katero boste potrdili, da ste vključeni 
v sistem rednega odvoza odpadkov na območju občine Na-
klo. Vsako gospodinjstvo lahko brezplačno odda do en ku-
bični meter odpadkov mesečno, štiri avtomobilske plašče 
brez platišč na sezono, kosovne odpadke enkrat mesečno 
(do treh kubičnih metrov). Sprejem večjih količin zaračuna-
jo skladno s cenikom. Pri tem velja, da lahko posameznik v 
eni pošiljki pripelje največ tri kubične metre odpadkov. Ob-
čani, ki ne hodite v službo, odpadke pripeljite med tednom, 
ko je manjša gneča. Da bo način oddaje odpadkov potekal 
čim bolj nemoteno, upoštevajte navodila upravljavca. 

Odlaganje odpadkov v zbirnem centru Naklo
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OBČINA NAKLO

Spoštovane občanke in občani  
občine Naklo!

Čestitamo vam ob dnevu državnosti  
in ob občinskemu prazniku Občine Naklo.  
Vabimo vas k obisku številnih prireditev,  

ki jih skupaj z društvi pripravljamo  
ob prazniku.

Ivan Meglič, župan  
in občinska uprava
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Aktualno

Glas občine Naklo, petek, 14. junija 2019

Mag. Helena Krampl 
Nikač, bibliotekarka

"Brez knjižnic, kaj nam ostane? Nimamo preteklosti niti prihodnosti." (Ray Bradbury)

Krajevna knjižnica Naklo (1)

Suzana P. Kovačič

Naklo – Župan Občine 
Naklo Ivan Meglič, povelj-
nik in predsednik Prostovo-
ljnega gasilskega društva 
(PGD) Naklo, ter Zdravko 
Cankar in Mitja Valenčič so 
pred nedavnim podpisali 
pogodbo o sofinanciranju 
nakupa gasilskega vozila 
GVC/25 (vozilo z nadgrad-
njo, vgradno črpalko in 
opremo po tipizaciji Gasil-
ske zveze Slovenije) za pot-
rebe PGD Naklo. Občina 
Naklo bo za nakup vozila v 
tem letu iz proračunskih 
sredstev namenila do sto 
tisoč evrov, v prihodnjem 
letu pa še do 140 tisoč evrov. 
Gasilsko vozilo bo PGD 
Naklo prevzelo prihodnje 
leto ob občinskem prazniku 
in obenem praznovanju 
110-letnice društva. "Gasil-
sko vozilo je namenjeno 
zagotavljanju še boljših 
pogojev za delo gasilcev, 
predvsem pa za še hitrejše, 
boljše in uspešnejše izvaja-
nje intervencij," je poudaril 

Cankar. V nadaljevanju bo 
PGD Naklo preuredilo tudi 
staro gasilsko vozilo, ki ga 
ima društvo v uporabi od 
leta 2000, in ga nadgradilo 
s cisterno za posredovanje 
ob požarih. 
PGD Naklo kot najvišje 
kategorizirano gasilsko 
društvo v občini in zato tudi 
osrednja gasilska enota v 
občini ima od 25 do 30 inter-
vencij na leto. V enoti je tri-

deset operativnih gasilcev. 
Kot je povedal Zdravko Can-
kar, je vse več intervencij 
zaradi poplavljanja in izlivov 
vode po obilnem deževju, 
sledijo intervencije ob poža-
rih, večkrat gasijo tudi v 
nakelskem Dinosu. Ob tem 
je župan Ivan Meglič dejal, 
da so imeli pred kratkim 
sestanek z vodstvom podjet-
ja, ki je po njihovih zagotovi-
lih delovanje spremenilo in 

zmanjšalo količino odpad-
kov. 
Načrtov je še veliko, kot je 
poudaril Cankar, tudi nova 
fasada na gasilskem domu v 
Naklem, za katero pridobi-
vajo ponudbe. Pa menjava 
stavbnega pohištva, obnova 
napušča v starem delu doma 
… Pričakuje, da bo investici-
ja v dom vredna od 35 do 40 
tisoč evrov. "Za pomoč ozi-
roma uspešno realizacijo 
navedenih investicij v PGD 
Naklo se bomo gasilci obrni-
li tudi na lokalna podjetja, 
občane, kmete ... Nekaj 
pomoči so nam obljubili 
tudi na ministrstvu za 
obrambo, kajti njihov prvi 
mož je naš občan," je še 
dejal Cankar.
Mitja Valenčič je poudaril, 
da imajo v društvu kar nekaj 
podmladka, ki se redno ude-
ležuje tekmovanj in se lahko 
pohvalijo z več osvojenimi 
najvišjimi mesti. Prostovolj-
ni gasilci pa so prisotni tudi 
na vseh prireditvah, naj gre 
za požarno stražo, varovan-
je, urejanje prometa … 

Novo gasilsko vozilo
Občina Naklo bo za nakup novega gasilskega vozila v tem letu iz proračunskih sredstev namenila  
do sto tisoč evrov, v prihodnjem letu pa še do sto štirideset tisoč evrov.

Od leve: Mitja Valenčič, Ivan Meglič in Zdravko Cankar ob 
podpisu pogodbe / Foto: Tina Dokl

Naklo – Ob uradnem odprtju prenovljene in povečane Kra-
jevne knjižnice Naklo spomladi letos je občinska svetniška 
skupina DeSUS v sodelovanju z Društvom bibliotekarjev 
Gorenjske pred večnamensko stavbo v Naklem postavila 
malo hišico, tako imenovano knjigobežnico. Občani si knjige 
lahko izposodite in jih odnesete domov, lahko pa tudi prine-
sete svoje knjige, za katere želite, da bi jih prebralo čim več 
bralcev. 

Prva knjigobežnica v Naklem

Greta Fister - 
Stamulak

Okroglo – April 1942: Sku-
pina 14 partizanov, med 
katerimi sta dva ranjena, 
borcev Kokrskega odreda, 
starih med 17 in 47 let, se 
zateče pred Nemci v jamo 
nad Savo v bližini Okrogle-
ga. Žal jim je jama nudila 
zatočišče le kratek čas, kajti 
našel se je izdajalec, ki je 
pripeljal k votlini skoraj dva 
tisoč Nemcev. Ko so partiza-
ni spoznali, da nimajo izho-
da, jih je osem naredilo 
samomor, peterico je plin, 

ki so ga Nemci spustili v 
jamo, omamil, zgolj naklju-
čje pa je rešilo enega izmed 
njih. Štirje od petih ujetni-
kov so bili kasneje ustreljen 
kot talci, enemu pa se je 
uspelo prebiti do partizanov, 
vendar je še isto leto padel v 
Udin borštu.
April 2019: OO ZB za vred-
note NOB Naklo je pripravi-
la spominsko slovesnost ob 
spomeniku padlim borcem 
partizanom. Z orisom boja, 
ki je potekal 21. in 22. aprila 
1942, se je dogodka spomnil 
slavnostni govornik dr. 
Bojan Potočnik. V kultur-

nem programu so sodelova-
li: pevski zbor Dobrava, reci-
tatorki in učenci OŠ Naklo, 
ki so občuteno izvedli koreo-
grafijo partizanskih pesmi. 
Kljub oblačnemu in hladne-

mu vremenu se je na slove-
snosti zbralo okrog 110 
občanov in občank in kar 
nekaj se jih je po koncu pri-
reditve zadržalo ob sprošče-
nem in prijetnem druženju.

Slovesnost na Okroglem

Vsako leto pomladi v Mestni 
knjižnici Kranj končamo z 
zbiranjem in obdelovanjem 
statističnih podatkov za prete-
klo leto. Tudi letos je tako 
nastalo Letno poročilo 2018 
Mestne knjižnice Kranj 
(MKK) z na videz suhopar-
nimi tabelami, polnimi šte-
vilk in barvnih stolpcev. A ko 
številke in tabele pogledamo 
malo bližje, dobimo podatke 
o delovanju knjižnice v celoti 
in tudi posameznih krajevnih 
knjižnic. Med vsemi temi šte-
vilkami in podatki pa lahko 
najdemo in izluščimo tudi 
številke, ki govorijo o Krajevni 
knjižnici Naklo. Knjižnica v 

Naklem je ena izmed manj-
ših krajevnih knjižnic, ki 
delujejo v okviru Mestne knji-
žnice Kranj, a so se v letu 
2018 zanjo zgodile pomem-
bne spremembe. Občina 
Naklo se je odločila za obnovo 
večnamenskega objekta in s to 
prenovo je nove prostore dobila 
tudi Krajevna knjižnica 
Naklo.
Za njeno dejavnost je bilo prej 
namenjenih 115 kvadratnih 
metrov, od novembra 2018 
dalje pa je knjižnica v novo 
zgrajenem drugem nadstropju 
večnamenskega objekta in ima 
na voljo skoraj 196 kvadratnih 
metrov. V knjižnico se obisko-

valci lahko pripeljejo z novim 
sodobnim dvigalom, ki je pri-
merno tako za otroške kot tudi 
za invalidske vozičke. Tudi 
razmiki med policami so sedaj 
dovolj široki, da je do knjig 
mogoče priti z vozičkom.
Na nove kotičke pa smo še 
posebej ponosni. V novi knjiž-
nici imamo čudovit otroški 
kotiček, kjer je samo za knjiž-
ne police namenjeno 15 kvad-
ratnih metrov. Na voljo ima-
mo še dodatni prostor, kjer so 
nameščene otroške mizice in 
stolčki za nemoteno branje in 
ogledovanje zanimivih knjig 
in revij. Tu vsak teden gosti-
mo Pravljico na obisku, ki je 

namenjena otrokom od tretje-
ga oziroma četrtega leta staro-
sti dalje. Običajno se jih v 
ponedeljek zbere velika skupi-
na in tako otroci kot tudi star-
ši z velikim zanimanjem pri-
sluhnejo pravljičarki Lei. Ta 
ob koncu pravljice otroke 
vedno razveseli z zanimivimi 
pobarvankami in kreativnim 
ustvarjanjem. Vsak teden je v 
otroškem kotičku nova raz-
stava likovnih del udeležen-
cev pravljičnih uric. Starši, ki 
ne poslušajo pravljice ali ne 
izbirajo knjig, se lahko udob-
no namestijo v novem čitalni-
škem kotičku. Na razpolago 
imajo 38 različnih naslovov 

revij in časopisov. Naši člani si 
vse izvode razen zadnje števil-
ke lahko izposodijo in jih 
odnesejo domov.
Krajevna knjižnica Naklo je 
odprta pet dni v tednu in se 
postavlja ob bok vsem krajev-
nim knjižnicam tudi pri dru-
gih kriterijih, na primer števi-
lu izposojenih enot, obisku 
bralcev …
In še skromna želja: da bi se 
čim večkrat srečali v naši pre-
čudoviti Krajevni knjižnici 
Naklo.
(Nadaljevanje z naslovom Pa 
poglejmo še malo v zgodovino 
knjižnice v naslednji številki 
časopisa Glas občine Naklo)

Spoštovane občanke in cenjeni občani. 

Ob dnevu državnosti in občinskem  
prazniku Občine Naklo iskreno čestitamo 
in vam želimo prijetno praznovanje.

" Bodi ti zmeraj jasno, da je tvoj košček zemlje prav tako 
dober kot drugi kraji na svetu in da imaš tu vse tisto,  
kar na vrhovih gora ali ob morju ali kjerkoli." 

                     Mark Avrelij 

Vaš občinski odbor 
DeSUS Naklo

Spoštovane občanke in občani  
občine Naklo! 

Ob 25. juniju, dnevu državnosti,  
in 29. juniju, prazniku Občine Naklo,

Vam iskreno čestitamo  
in želimo prijetnih druženj ob  

številnih prireditvah.

Občinski odbor Naklo
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Jože Košnjek

Naklo – Kaže, da je po več 
kot desetih letih konec 
zgodbe o neuspešnem iska-
nju zemlje za novo nogo-
metno igrišče. Po briljan-
tnem vzponu naklanskega 
nogometa v slovenski vrh, 
ko so igrišče pod Štucljem 
sklonjenih glav zapuščala 
tudi najboljša slovenska 
moštva, je postalo igrišče 
neustrezno in nogometaši 
so našli začasno rešitev z 
igriščem pri Merkurju. Ker 
zanj preteče najemna po-
godba, je občini ostala edi-
na rešitev: nakup zemlje za 
novo nogometno igrišče. 
To je sedaj realnost. Občin-
ski svet je na aprilski seji 
soglasno sprejel rebalans 
letošnjega občinskega pro-

računa in  zagotov i l 
866.880 evrov za nakup 
dobrih 24.000 kvadratnih 
metrov velikega zemljišča 
pod Štucljem. Župan Ivan 
Meglič je povedal, da so 
bile v igri različne možno-
sti nakupa zemlje, vendar 
so se odločili za nakup s 
svojim denarjem. Nekateri 
proračunski prihodki so 
višji od načrtovanih, nekaj 
ne najbolj nujnih naložb 
pa bo prenesenih v priho-
dnje leto. Zaradi nakupa 
zemlje za novo igrišče ne 
bo nihče prikrajšan. Ko bo 
odkup urejen, je povedal 

župan, se bodo nekatere 
dejavnosti z igrišča pri 
Merkurju postopoma že 
lahko začele seliti na novo 
lokacijo. Za popolno izgra-
dnjo in opremo igrišča pa 
bodo seveda iskali denar 
tudi drugje, na primer pri 
Nogometni zvezi Sloveniji 
in športni fundaciji in tudi 
pri Evropski nogometni 
zvezi, ki ima denar tudi za 
take namene. Župan in ob-
činska uprava sta bila zara-
di uspešnega začetka reše-
vanja problema nogome-
tnega igrišča v Naklem na 
seji deležna pohvale. 

Julija selitev na novo 
nogometno igrišče
Občinski svet v Naklem je s sprejemom rebalansa letošnjega občinskega proračuna omogočil nakup 
zemljišča za novo nogometno igrišče.

Spomin na zlato generacijo nogometašev NK Živila Naklo s trenerjem Branetom Oblakom, 
bili so "hit" v prvi slovenski ligi. / Foto: arhiv Gorenjski glas

Župan Ivan Meglič je povedal, da je nakup 
zemlje dogovorjen. Meja je urejena. Pripravljen 
je geodetski posnetek zemljišča. Projektna 
dokumentacija se izdeluje. V prvi polovici junija 
je po napovedih župana načrtovan podpis 
pogodbe o prodaji oziroma nakupu. Na novi 
lokaciji bodo najprej uredili pomožno igrišče z 
umetno travo, tako da se bo lahko s 1. julijem, 
ko poteče najemna pogodba z Merkurjem, 
dejavnost nogometnega kluba že preselila na 
novo igrišče. Ko bo sprejeta potrebna 
dokumentacija, se bo gradnja igrišča nadaljevala 
skladno z denarnimi možnostmi.

Damijan Janežič

Naklo – Lovska družina 
Udenboršt, Turistično dru-
štvo Naklo, Konjeniško dru-
štvo Naklo, Društvo Projects 
(srednješolska mladina), 
Športno društvo Naklo in Sa-
vski ekologi so organizirali 
spomladansko akcijo Očisti-
mo Naklo. Letos se je akcije 
ponovno udeležila šolska 
mladina (OŠ Naklo in Wal-
dorfska šola).

Člani TD Naklo in učenci 
enega razreda OŠ Naklo smo 
čistili poslovno-industrijsko 
cono v Naklem. Začeli smo 
pri železniški postaji in mu-
zejski lokomotivi, kjer le ne-
kaj metrov stran stoji klanči-
na, prek katere eno izmed 
podjetij na vagon odlaga ste-
klo in kovino. Pri prelaganju 
jim veliko manjših delcev 
pade na železniške tire, kjer 
tudi ostanejo. 
Ob Cesti na Okroglo je ve-
dno veliko papirnatih in pla-
stičnih odpadkov. 
Nekdanje trgovsko podjetje 
Živila je imelo diskont, ki da-
nes propada. Ob njem je ne-
kaj odsluženih avtomobilov, 
in kot je videti, sedanji la-
stnik tega prostora skoraj ne 
uporablja. Tam se zbirajo po-
nočnjaki, ki ob lepo urejeni 

okolici Kmetijske zadruge 
Naklo za seboj puščajo od-
padke; napolnili smo jih štiri 
vreče. Podobno je ob stari 
cesti na Okroglo, pod klan-
cem Preska in kapelico Srca 
Jezusovega. 
Podobna zgodba kot ob žele-
zniški postaji Naklo se pono-
vi na javni ulici pri Dinosu. 
Tam podjetje prelaga prede-
lano pločevino, ob tem mar-
sikateri delec pade na cesto 
in tam ostane tudi po več 

dni, preden delavci cesto po-
metejo. Pogled na njihovo 
dvorišče ni prijeten. Tudi do 
pet metrov visoki kupi prede-
lane pločevine nas morajo ob 
dejstvu, da vemo, koliko ke-
mičnih snovi se ob predelavi 
sprosti v ozračje, skrbeti. 
Nekaj krajanov je čistilo za-
sebno parcelo severno od že-
lezniške postaje. Na prostoru 
nekdanjega skladišča lesa so 
zbrali pet vreč odpadkov. Ob 
kolesarski poti stojijo kantice 
za pasje iztrebke. Udeleženci 
akcije smo opazili, da jih ve-
čina lastnikov štirinožnih 
prijateljev ne uporablja. Oko-
lica železniške postaje v Na-
klem in okolica avtobusne 
postaje na Polici prebivalcem 
ne moreta biti v ponos. Dele-
žni bi morali biti celovite 
ureditve. 

Črne točke ostajajo

ORGANIZACIJA IN IZVEDBA 
POGREBNIH STORITEV

Navček d.o.o. Visoko 140, 4212 Visoko

24 ur na dan
041 628 940

NISSAN X-TRAIL 
USTVARJEN ZA VELIKE 
DRUŽINSKE ZGODBE. 

REZERVIRAJ TESTNO VOŽNJO ŠE DANES
Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si, Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy 
sobota in xx-yy nedelja
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*Velja ob Nissan Financiranju preko akcije CashPlan. **V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega modela znamke Nissan X-Trail priznamo do 500 € dodatnega bonusa (velja za Nissan X-Trail z motorjem 1.6 in 2.0). 
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ZOBNA ORDINACIJA 
ZA ODRASLE

Erika Teran, dr. dent. med
Zg. Duplje 101a, 4203 Duplje

tel.: 04 25 75 888

Jože Košnjek

Podbrezje – V Kulturnem 
društvu (KD) Tabor so se 
odločili, da bo letošnje leto 
posvečeno pisateljici Mimi 
Malenšek, ki se je rodila 
pred stotimi leti. Podbreža-
ni jo imajo jo za svojo in so 
ponosni nanjo. Tudi sama 
se je imela za Podbrežanko, 
zato je izbrala vas svoje mla-
dosti za svoj zadnji dom.
Od maja dalje na Mimi 
Malenšek spominjajo tudi 
čipke. Šestnajst klekljaric 
domačink se že od leta 2015 
naprej enkrat tedensko 
dobiva v podružnični šoli in 
bogati klekljarsko znanje 
pod vodstvom mentoric 
Anice Hvasti, Milene Haf-

nar Jerič in Francke Šubic 
Prostor. Ta dekleta in žene 
so Veronika Debeljak, Malči 
Peternel, Marjanca Ambro-
žič Jeglič, Vigica Randjelo-
vič, Zvonka Mihelič, Nada 
Gubanc, Simona Vogrinec, 
Ema Stankovič, Monika 
Jerala, Ana Vidic, Nika Sko-
dlar, Jožica Kovač, Katja 
Skodlar, Tanja Kokalj, Neja 
Tišler in Greta Mihelič. Za 
motiv na svojih čipkah 
izbrale zgodbe iz Mimine 
knjige Podlesnice. Klekljale 
so motive iz zgodb o naravi, 
rožah, tudi o podlesnicah, 
ježkih, cirkuški plesalki, 
veverici in podobno. Obču-
dovanja vredne umetnine 
so sredi maja pod naslovom 
Pomlad z Mimi Malenšek 

postavile na ogled v dvorani 
Pirčevega doma v Podtabo-
ru in na odprtju prebirale 
Mimine zgodbe, o katerih 
so klekljale. Na harmoniko 
sta zaigrala Pija Drinovec in 
Andraž Aljančič. Neumor-
nim dekletom in ženam, ki 
tako vztrajno sučejo kleklje, 
se je zahvalila predsednica 
KD Tabor Podbrezje Daca 
Perne, klekljarice pa so izre-
kle zahvalo tudi njej. 
Tokratna klekljarska razsta-
va na ni prva. Po začetkih 
učenja leta 2015 so klekljari-
ce že leta 2016 pripravile 
prvo razstavo svojih izdel-
kov. Leto kasneje je bila 
tema velika noč, lani pa so 
klekljale na temo Čipka od 
krsta do krste. 

Pomlad z Mimi
Letošnje kulturno leto v Podbrezjah je posvečeno Mimi Malenšek. Njene 
zgodbe so navdihnile tudi domače klekljarice.

Podbreške klekljarice s harmonikarjema, Taborsko Urško in Daco Perne

Maša Likosar

Naklo – Svetovni dan čebel 
obeležujemo 20. maja, na 
rojstni dan pionirja sodobne-
ga čebelarstva Antona Janše, 
in poteka pod enotnim ges-
lom Svetovni dan čebel zdru-
žuje Slovence in povezuje 
svet. Na ta dan čebelarji opo-
zarjajo na pomembnost 
ohranjanja čebel in pozivajo 
k aktivnostim, ki bi čebele 
zaščitile in jim omogočile 
čim daljše preživetje. Tovrst-
no problematiko so poudarili 
tudi člani Kulturno-umetniš-
kega društva Lik Naklo in 
Čebelarskega društva Naklo, 
ki so ob prazniku čebel sku-
paj pripravili razstavo Čebele 
in čebelarji. Janez Markič, 
predsednik Čebelarskega 
društva Naklo, je pojasnil, da 
je osrednji namen razstave 
predstavitev lokalnega čebe-
larstva, druženje in spodbu-
janje k ohranitvi čebel. 
"Čebelarstvo je v sodobnem 
času postalo modna muha, a 
splošna populacija še vedno 
premalo ceni izreden dopri-
nos čebel človeštvu in njego-
vemu zdravju," je dejal Mar-
kič, ki mu čebelarstvo pome-
ni predvsem hobi in dodatno 
delo. Lokalni čebelarji so 
predstavili čebelarsko orodje 
in pribor, nekaj zgodovin-
skih kosov, ki se ne uporab-
ljajo več, in orodje, ki ga 
čebelar redno uporablja. 
Velik poudarek so namenili 
medovitim rastlinam, ki 

bodo čebelam zlasti v poz-
nem poletju ponujale medi-
čino in cvetni prah. Na odpr-
tju razstave so obiskovalci 
lahko okušali tudi sladek in 
okusen med ter medene 
izdelke. 
Drugi, fotografski del raz-
stave so prispevali člani 
KUD Lik Naklo. Avtorji 
Metod Prašnikar, Dragica 
Markun, Alenka Vrhovnik, 
Damijan Janežič, Drago 
Papler in Zvezdana Kralj so 
v fotografski objektiv ujeli 
čebele, njihovo delovanje v 
različnih letnih časih in 
čebelarjeva opravila. Predse-
dnica društva Alojzija Murn 
je povedala, da so v počasti-
tev čebel z naklanskimi 
čebelarji tokrat že drugič 
združili moči. "Lani smo 
pripravili slikarsko razstavo, 
letos pa fotografsko. Prve 
fotografije so nastale že leta 

2017 v zimskem času, tedaj 
smo fotografirali čebelnjak 
Biotehniškega centra, kas-
neje smo ovekovečili tudi 
čebelnjak v Volčjem Potoku. 
Večina fotografij prikazuje 
čebele tako na cvetovih kot v 
panju. Videti je bilo moč 
tudi čebelarja pri delu ter 
drevored bobovcev v Dup-
ljah. Metod Prašnikar je pri-
speval še nekaj umetniških 
fotografij nakladnih pan-
jev," je Murnova pojasnila 
vsebino 22 sistematično raz-
stavljenih fotografij. Murno-
va je na odprtju razstave še 
poudarila in predlagala 
občanom ter občini, naj 
sadijo medovite rastline. V 
ta namen je predstavila polj-
ski javor, avtohtono rastlino, 
ki velja za eno bolj medono-
snih, iz njega pa so izdelova-
li tudi špilje za kranjsko klo-
baso.

Čebelarska razstava
V tednu pred drugim svetovnim dnevom čebel je bila v Pavlinovi galeriji 
Doma Janeza Filipiča v Naklem na ogled fotografska razstava na temo čebel.

Alojzija Murn in Janez Markič / Foto: Tina Dokl

Samo Lesjak

Naklo – Folklorno skupino 
Podkuca, ki deluje pod 
okriljem KD Dobrava 
Naklo, je predstavila men-
torica in umetniška vodja 
Špela Eržen. Sestavlja jo 
sedem starostnih skupin: 
FS Trden most iz Dupelj, 
FS Konjički, ki jo sestavlja-
jo učenci od prvega do pet-
ega razreda, ter tri pevske 
in dve godčevski skupini. 
Imajo več kot sto deset čla-
nov, na tokratnem nastopu 
so nekatere skupine zdru-
žile moči, občinstvo pa je 
uživalo tudi v odrskih pos-
tavitvah otroških skupin, s 
katerima so se predstavili 
tudi na območnem srečan-
ju. Občinstvo je z bučnim 
aplavzom nagradilo opazen 
razvoj tehnike in metodike 
plesa, zaslužen aplavz je 
prejela tudi mentorica.
Prihodnje leto bodo v FS 
Podkuca praznovali dvajset-
letnico, v tokratni sezoni so 
blesteli: pevske skupine so 

na območnem srečanju pev-
cev ljudskih pesmi in god-
cev ljudskih viž prejele dve 
srebrni in zlato priznanje, 
godci mladinske skupine pa 
srebrno priznanje; na 
območnem srečanju otroš-
kih folklornih skupin sta 
dve skupini dosegli srebrno 
priznanje, starejša otroška 
pa se je odlično borila in le 
za las zgrešila državni nivo, 
s tem da je treba opozoriti, 
da so letošnji tekmovalni 
kriteriji še strožji kot prete-

kla leta. Starejša otroška 
skupina je izredno napredo-
vala na plesnem področju, z 
veseljem pa so se odzvali 
povabilu FS iz Banjaluke in 
bodo junija z združenimi 
močmi otroške, mladinske 
in odrasle skupine nastopili 
v Bosni in Hercegovini. 
Aktivni so bili tudi odrasli, 
ki so nastopili na Prešerno-
vem smenju v Kranju in na 
paradi Tedna ljubiteljske 
kulture v sodelovanju s fol-
klorno skupino DU Naklo.

Folklorni objem poletju
Majski koncert folklornih skupin FS Podkuca v dvorani Kulturnega doma 
Janeza Filipiča je ponovno obogatil regijsko folklorno-kulturno dejavnost.

Predstavili so se tudi najmlajši. / Foto: arhiv prireditve (Božena Legat)

Duplje – Na marčnem občnem zboru Kulturnega in turistič-
nega društva Pod krivo jelko Duplje so izvolili novega pred-
sednika. Zaradi izvolitve za župana Občine Naklo je s pred-
sedniškega mesta "sestopil" dolgoletni predsednik Ivan 
Meglič. Člani društva so se mu ob tej priložnosti zahvalili za 
uspešno vodenje. Meglič bo še naprej dejaven v društvu, ki 
ga po novem vodi Rudi Dovžan iz Spodnjih Dupelj, ki je bil 
doslej dejaven član društva in njegov podpredsednik (nje-
gov portret je iz letošnjega Rokovnjaškega finfranja in teka). 

Rudi Dovžan predsednik KTD Pod krivo jelko

TE
RA

N
 E

RI
KA

 - 
ZO

BO
ZD

RA
VS

TV
O

 O
D

RA
SL

IH
, Z

G
. D

U
PL

JE
 1

01
 A

, D
U

PL
JE



Zanimivosti

7Glas občine Naklo, petek, 14. junija 2019

Samo Lesjak

Naklo – Tradicionalni do-
godek v Tednu ljubiteljske 
kulture so pripravili Zveza 
kulturnih društev Kranj, 
Občina Naklo in OŠ Naklo 
ob podpori JSKD OI Kranj 
in organizaciji Kulturnega 
društva LIK Naklo. Drevo, 
zasajeno na javni površini, 
je simbol Tedna ljubitelj-
ske kulture, in ker je naša 
dežela tudi zgled skrbi za 
čebele, so se odločili posa-
diti medonosno drevo – 
poljski javor ali maklen. 
Gre za avtohtono drevo, 
zelo pomembno je za če-
belarje, saj maja bogato 
cveti in je ena najboljših 
paš za čebele. Maklen je 
zasajen tudi v parku me-
donosnih rastlin Biotehni-
škega centra v Strahinju, v 
družbi lani posajenega pa-
plerjevega bobovca. Ma-
klen je tako postal naklan-
sko drevo. 
Župan Ivan Meglič je pou-
daril pomembnost duhov-
ne hrane, za katero skrbijo 

raznovrstne kulturne prire-
ditve v občini. Skupina 
osnovnošolcev je poskrbela 
za kulturni program, ob 
tem pa prikazala nekaj li-
kovnih izdelkov, narejenih 
na temo lokalne ljudske 
pripovedi. Aktivno je tudi 
Kulturno društvo LIK, ki je 
odprlo fotografsko razstavo 
na temo Lepi vrtovi avtorja 
Vojka Artača iz Naklega 

(Pivke), ki je s soprogo 
Jano ustvaril lep in razgi-
ban vrt, o katerem je izšla 
monografija s fotografija-
mi – nekatere so prikazane 
v Pavlinovi galeriji, kjer so 
nedavno gostili tudi filozo-
fa, fotografa in aktivista 
Evgena Bavčarja ter znano 
pisateljico in esejistko, 
predsednico PEN-a Ifigeni-
jo Zagoričnik Simonović.

Kultura in maklen
Ob koncu maja so na vrtu OŠ Naklo posadili poljski javor ali maklen.

Namestnica ravnatelja OŠ Naklo Tatjana Lotrič Komac, 
predstavnica JSKD OI Kranj Slavi Okorn, župan Občine 
Naklo Ivan Meglič, predsednica ZKD Slovenije Mija Aleš in 
Janez Pivk, dolgoletni predsednik Čebelarskega društva 
Naklo v družbi mlajših učencev / Foto: Alojzija Murn

Jože Košnjek

Duplje – V Dupljah in okolici 
se še marsikdo spomni Cvet-
ke Stepanjan in njenega 
moža Agopa, ki sta s tremi 
otroki stanovala pri Klemenč-
ku v Zgornjih Dupljah, nad 
trgovino, v kateri je bila Cvet-
ka prodajalka. Agopu ali Ja-
kobu, Bolgaru armenskih 
korenin, glasbeniku z dušo 
in telesom, se je življenje leta 
1984 nenadoma obrnilo na 
glavo. Tedanja jugoslovanska 
oblast ga je skupaj s še tremi 
bolgarskimi državljani, žive-
čimi v Jugoslaviji, in štirimi 
našimi državljani obtožila vo-
hunjenja za Bolgarijo in na-
črtovanja terorističnih dejanj 
ter ga na montiranem proce-
su obsodila na najhujšo za-
porno kazen. Kalvarijo Ago-
pa in njegove žene Cvetke, 
rojene Černe v Zgornjih Gor-
jah, ter otrok, ki so bili izpo-
stavljeni hudemu pritisku, je 
v knjigi Orwelovo leto Agopa 
Stepanjana leta 2016 opisal 
Igor Omerza. Agop je prišel 

pogojno na svobodo leta 
1989, bil konec leta 2002 re-
habilitiran, dvajset dni kasne-
je pa je umrl, star 59 let. 
Maja je Kulturno in turistič-
no društvo Pod krivo jelko v 
dvorani gasilskega doma v 
Dupljah obudilo spomin na 
trpljenje Stepanjanove druži-
ne in na pogovor, ki ga je vo-
dil Jože Košnjek, povabilo 
avtorja knjige Igorja Omerzo. 

Pogovora o žalostni zgodbi iz 
Dupelj so se udeležili številni 
krajani. Še posebno so bili ve-
seli, da so bili znova med nji-
mi Agopova žena in nekda-
nja dupljanska trgovka Cvet-
ka in njeni otroci ter Agopovi 
glasbeni prijatelji. Omerza in 
Rado Pezdir sta predstavila 
tudi knjigo Kriminalni teme-
lji Teritorialne obrambe in 
NLB. 

Zgodba o Agopu 
Stepanjanu

Od leve: Igor Omerza, Cvetka Stepanjan, soproga pokojnega 
Agopa, Ivan Gorenc, Rado Pezdir in Rafko Vidmar

         

GIMNAZIJKA V KANADO       
Naša gimnazijka  Klara Žos  se je v letošnjem šol-
skem letu uvrstila  med finaliste  enega največjih 
svetovnih ekoloških tekmovanj za osnovnošolce 
in srednješolce. Klara je pripravila prispevek (esej) 
v angleškem jeziku na temo "Life on Land" (Življe-
nje na Zemlji), ki je ena od osnovnih ciljev OZN v 
zvezi s svetovnim trajnostnim razvojem.                                    

Pobudnik natečaja je bila angleška organizacija za 
trajnostni način življenja (The Trust for Sustainable 
Living - TSL), ki sodeluje z Univerzo Oxford, z neka-
terimi vladami (Kanada – Britanska Kolumbija) in 
številnimi mednarodnimi organizacijami (UNES-
CO, UNDP, UNO-Biodiversity). Tekmovanja esejev 
se je udeležilo 1470 mladih iz 53 dežel sveta.

V obsežni mednarodni konkurenci se je Klarin esej 
uvrstil med deset odstotkov najbolje ocenjenih; 
posebna komisija je podala Klari priznanje finalist-
ke; nagrada ji bo izrečena 8. julija 2019 v Victoriji 
oziroma v Vancouvru (Kanada).

»Tema mednarodno razpisanega eseja je bila ži-
vljenje na Zemlji. Ob tej temi mnogi pomislimo na 
našo lastno povezanost z zemljo in ugotovimo lah-
ko, da večina ljudi z njo ni povezana, naj si to še 
tako zanikamo. Je zemlja konec koncev nekaj, kar 
si lahko lastimo?  Brez pomisleka morda lahko pri-
trdimo in na ta način odrazimo mentaliteto, ki pre-
žema našo civilizacijo in ki jo počasi poriva v bre-
zno. Kaj lahko torej storimo? Spremenimo mentali-
teto, seveda. Toda kako? O tem se moramo nepre-
stano spraševati in nadgrajevati trenutne rešitve, 
da bi morda našli izhod iz brezna. 

O tem in podobnem sem pisala v svojem eseju. 
Tako se bom julija letošnjega leta s  pomočjo svoje 
srednje šole, Biotehniškega centra Naklo, udeležila 
mednarodnega srečanja v Kanadi in sodelovala v 
debatah, ki jih organizira Trust for Sustainable li-
ving, naravovarstvena organizacija na omenjeno 
tematiko.«  Klara Žos

ISO 9001    Q-1656

STRAHINJ 99, 4202 NAKLO, www.bc-naklo.si 



8

Kmetijstvo

Glas občine Naklo, petek, 14. junija 2019

Suzana P. Kovačič

Ptuj – V Minoritskem samo-
stanu na Ptuju je bila sredi 
maja že trideseta državna 
razstava kmečkih prehran-
skih izdelkov Dobrote slo-
venskih kmetij, v okviru 
katere so strokovne komisije 
ocenile več kot tisoč izdelkov. 
Vrhunec prireditve je bila 
podelitev znakov kakovosti 
za izdelke, ki so na razstavi 
tri leta zapored prejeli zlato 
priznanje. Iz občine Naklo 

so znak kakovosti prejeli 
Aleš Jerala iz Podbrezij za 
jabolčni bezgov sok, Marko 
Kuhar iz Zgornjih Dupelj za 
papriko v kisu in Janko Jeglič 
iz Podbrezij za Matijovčev 
jabolčni kis. 
Janko Jeglič je dobil tudi zlato 
medaljo za Matijovčev zelišč-
ni napitek, Aleš Jerala pa zla-
to priznanje za zlato žganje. 
Marko Kuhar je prejel zlato 
medaljo za papriko v kisu, 
srebrno medaljo za jagodno 
marmelado s cimetom in 

bronasto priznanje za pasteri-
zirane kumarice v kisu. 
Gospodinje iz Podbrezij Jana 
Aljančič, Veronika Aljančič 
in Barbara Pogačnik so pre-
jele zlata priznanja za Pod-
breško potico. Ivanka Kne iz 
Podbrezij pa je za Podbreško 
potico prejela srebrno priz-
nanje.
Z imenom Dobrote sloven-
skih kmetij je poimenovan 
obsežen vsakoletni projekt, 
ki ohranja in spodbuja 
domače in kvalitetno.

Nagrajene dobrote 
Na razstavi Dobrote slovenskih kmetij so najvišja priznanja prejeli tudi kmetovalci in gospodinje iz 
občine Naklo. Znak kakovosti so prejeli Janko Jeglič, Aleš Jerala in Marko Kuhar. 

Janko Jeglič / Foto: Gorazd Kavčič Aleš Jerala / Foto: Cveto ZaplotnikMarko Kuhar / Foto: osebni arhiv

Ivanka Kne, Barbara Pogačnik, Jana Aljančič,  
Veronika Aljančič / Foto: Jernej Jeglič

Blaška Božnar, Janko 
Jeglič, Gregor Ovsenik

Naklo – LAS Gorenjska koša-
rica sodeluje v projektu Odpr-
ta vrata kmetij. V sodelovanju 
z LAS Loškega pogorja, LAS 
Srce Slovenije in LAS s CIL-
jem kmetovalce spodbuja k 
pridelavi in predelavi sadja, k 
pridelavi senenega mleka in 
predelavi tega v kakovostne 
mlečne izdelke. Izvedbo pro-
jekta sofinancirata EU iz 
evropskega kmetijskega skla-
da za razvoj podeželja in 
Republika Slovenija v okviru 
Programa razvoja podeželja 
za obdobje 2014–2020.
Odprta vrata kmetij povezuje 
več kmetij s podobnim nači-
nom pridelave in predelave 
kmetijskih pridelkov. Prek 
vzorčnih izkustvenih kmetij 
želijo na območju partnerskih 
LAS spodbuditi pridelavo, pre-
delavo in porabo senenega 
mleka ter pridelavo in predela-
vo jagodičevja in drugega sad-
ja. S tem želijo povečati lokal-
no prehransko samooskrbo in 
dvigniti vrednost kmetijskim 
proizvodom. Velik poudarek 
je na ozaveščanju različnih 
ciljnih skupin potrošnikov, 
tudi z neposrednimi izkušnja-
mi na kmetijah. V okviru pro-
jekta so že bili oblikovani pro-

grami izkustvenega učenja in 
mentorstva na vključenih 
kmetijah. Sledi praktična izve-
dba oblikovanih programov in 
njihova evalvacija. Na območ-
ju LAS Gorenjska košarica sta 
v projekt vključeni kmetija 
Matijovc iz Podbrezij s pride-
lavo in predelavo sadja ter 
kmetija Odems iz Predoselj 
pri Kranju s pridelavo in pre-
delavo senenega mleka.
Poleg priprave programov za 
različne ciljne skupine na 
posamezni kmetiji pa so se 
kmetije iz sodelujočih LAS 
povezale v dve verigi: v sene-
no in sadno. V okviru senene 
verige sodelujejo različne 
kmetije tako, da se programi 
dopolnjujejo in da z obiskom 
različnih lokacij dobijo zao-
kroženo znanje o sušenju 
krme, paši in izdelavi sira, 
svežih mlečnih izdelkov ter 
specifičnosti pridelave sene-
nega mleka pri kozah. Tudi v 
sadni verigi sodelujejo različ-
ne kmetije in društvo tako, da 
se programi dopolnjujejo. Z 
obiskom različnih lokacij 
dobijo zaokroženo znanje o 
pridelavi sadja v travniških 
kot tudi v intenzivnih sadov-
njakih, njihovemu pomenu 
za ohranjanje biodiverzitete 
ter o postopkih pridelave in 
predelave sadja.

Odprta vrata kmetij

Voznica Leila je v kolektiv Komuna
le Kranj prinesla novo energijo in 
dobro voljo. Trenutno delo opravlja 
na področju rednega odvoza 
odpadkov, po opravljenem tečaju za 
kotalni prekucnik z dvigalom pa jo 
boste srečali tudi pri praznjenju 
ekoloških otokov. 
Komunala Kranj izvaja obvezno go
spodarsko javno službo ravnanja z 
odpadki v petih občinah  Mestni 
občini Kranj ter občinah Šenčur, 
Naklo, Preddvor in Jezersko. Za red
ni odvoz odpadkov vsak dan skrbi 
devet smetarskih ekip, sestavljenih 
iz voznika/voznice in dveh sprem
ljevalcev. V povprečju na dan izpraz
nimo 400 zabojnikov, zgodi pa se, da 
jih je ob določenih dnevih tudi 600. 
Ko izpraznimo zabojnike, se naše 
delo ne konča. Zbrane odpadke 
namreč dnevno vozimo do pooblaš
čenih prevzemnikov v Ljubljano in 
na Vrhniko.

Za odpadke poskrbimo  
tudi ob praznikih
Naše smetarske ekipe delo začnejo 
ob 6. uri zjutraj, zato je pomembno, 
da zabojnike pravočasno pripravite 
za praznjenje. Ob vročinskem valu 
bomo začeli delati pred 6. uro, zato 
svetujemo, da takrat zabojnike pri
pravite v večernih urah dan pred 
odvozom. Zabojniki morajo biti pri
pravljeni na vidnem odjemnem 
mestu na javni površini tako, da jih 

delavci opazijo, izpraznijo in pri 
tem ne posegajo na zasebno povr
šino.
Za vaše odpadke poskrbimo tudi ob 
praznikih in dela prostih dnevih. 
Tudi takrat so naše ekipe na terenu 
in poskrbijo, da so vaši zabojniki 
izpraznjeni. 

Neoviran dostop  
do zabojnikov 
Dnevno se naše smetarske ekipe 
srečujejo s številnimi izzivi. Pogosto 
je dostop do zabojnikov otežen ali 
celo onemogočen. Predvsem v 
naseljih individualnih hiš razrašče

ne žive meje posegajo na cestišče in 
s tem ožijo že tako ozke ulice. Sme
tarska vozila so širša od osebnih 
vozil in tudi višja, zato dodatno oviro 
predstavljajo tudi veje dreves. Pre
pričani smo, da lastniki hiš, ki so 
povečini vozniki osebnih vozil, teh 
težav niti ne opazijo in ne pomislijo, 
da naši delavci potrebujejo neoviran 
dostop, saj le tako lahko odpadke od 
hiše do hiše poberejo. Zato prosimo, 
da zagotovite smetarskim ekipam 
neoviran dostop do svojih zabojni
kov in preprečite škodo ali celo ne
srečo, ki pri tem lahko nastane. 
Težavo predstavljajo tudi dela na 
cesti in nedostopnost odjemnih 

mest v času izgradnje komunalne 
infrastrukture in ostalih del. Takrat 
je sodelovanje in razumevanje ljudi 
še kako pomembno. 

Pravilno odlaganje  
bioloških odpadkov
Delo smetarskih ekip je zahtevno. 
Zahtevno je delo voznika, ki mora biti 
nenehno pozoren na promet in osta
le udeležence v prometu, uporabiti 
mora vse spretnosti pri manevrira
nju po pogosto preozkih ulicah. Zelo 
težko je tudi delo spremljevalnih 
ekip, saj vključuje premikanje težkih 
zabojnikov v vsakem vremenu. 
V izogib poškodovanju zabojnikov in 
za lažje delo naših ekip svetujemo, 
da bioloških odpadkov ne odlagate 
neposredno v zabojnik, da prepreči
te neposredni stik bioloških odpad
kov z zabojnikom. Odložite jih zavite 
v časopisni papir, papirnate vrečke 
ozirom kar je najboljše – uporabi
te  vrečke iz biološko razgradljivih 
materialov  (odlaganje v plastičnih 

vrečkah je prepovedano, saj s tem 
onemogočimo nadaljnjo predelavo 
odpadkov). Notranjost zabojnika 
lahko zaščitimo z velikimi bioraz
gradljivimi vrečami prostornine 120 
litrov ali 240 litrov, ki jih lahko kupite 
pri blagajni na sedežu podjetja 
Komunala Kranj. Zelo pomembno je 
tudi, da v zabojnik ne zlivamo teko
čih odpadkov. Tovrstno odlaganje 
bioloških odpadkov je priporočeno 
tudi v toplejših mesecih leta, saj s 
tem zmanjšamo oziroma prepreči
mo onesnaženost zabojnika.
V mrazu, vročini, dežju in snegu – 
naše ekipe poskrbijo za stvari, ki ste 
jih zavrgli. Odvoz odpadkov je naše 
delo, vaša naloga in skrb pa, da je 
teh čim manj in da jih odložite v za to 
namenjene zabojnike. Le tako bomo 
živeli v čistem in lepem okolju. 

Leila, naša prva voznica 
Z veseljem in ponosom sporočamo, da se je v maju našemu kolektivu pridružila prva voznica. 
Kljub svoji mladosti, stara je 22 let, je izredno spretna voznica in z neizmerno lahkoto  
obvladuje specialno smetarsko vozilo tudi po najbolj ozkih ulicah. 

 
www.komunalakranj.si, 04 28 11 300, brezplačna številka 080 35 55
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ, GON-3020/19

Otežen dostop do zabojnikov. 



Obletnica, novice

9Glas občine Naklo, petek, 14. junija 2019

Združenje podjetnikov Naklo deluje že od leta 
1996, ko je eden od ustanovnih članov in prvi 
predsednik Janez Pivk vse do leta 2004 oral le-
dino v povezovanju obrtnikov in podjetnikov 
občine Naklo. Nekaj let je Združenje sodelova-
lo s Centrom za trajnostni razvoj podeželja 
Kranj. V sodelovanju z njimi in kmečkimi žena-
mi občine Naklo je bila leta 2006 tudi zadnja 
razstava podjetnikov v BC Strahinj. Sčasoma 
so se skupne poti razšle in Združenje se je bolj 
okrepilo na podjetniški ravni. Vse do danes je 
osnovni namen Združenja podjetnikov Naklo s 
sodelovanjem občine Naklo pomoč pri organi-
zaciji in udeležbi na sejmih, postavljanje ne-
prometnih tabel in ne nazadnje tudi pomoč ob 
premostitvi finančnih zadev, saj lahko v sode-
lovanju z NLB vsak podjetnik, ki je član Združe-
nja, pridobi kredit z zelo nizko obrestno mero. 
Za mlajši rod članov Združenja – bodoče mla-
de podjetnike – imamo na razpolago štipendi-
je, ki jih nudimo po podpisu pogodbe ter ob 

predložitvi potrdila o vpisu v šolo ali zadnjega 
spričevala. V letošnjem letu pripravljamo še: 
–  strokovno ekskurzijo v sodelovanju  

z Občino Naklo, ki se običajno zaključi s  
prijetnim druženjem, 

–  jesensko-zimsko telovadbo za člane  
oz. partnerke in 

– novoletno srečanje. 
Ob vseh aktivnostih, ki so v delu ali pripravi, pa 
je namen tudi samo druženje in izmenjava 
mnenj ter dobrodošlih lokalnih informacij, ki 
jih občasno potrebuje vsak član na svoji podje-
tniški poti. 
Vabljeni, da se pridružite našemu Združenju 
(letna članarina je 30 €), ker skupaj bomo 
močnejši. 
Kontakt: Tatjana Mikič (tatjana@mi-sa.si).

In še predstavitev enega izmed zelo uspešnih 
podjetnikov – našega dolgoletnega člana 
Združenja podjetnikov Naklo:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P O D J E TJ E  VAG A ,  d . o. o. 
Podjetje Vaga, d. o. o., je bilo ustanovljeno leta 
1993. Ukvarjamo se s proizvodnjo, prodajo ter 
servisom najrazličnejših tehtnic. V naši široki 
ponudbi lahko najdete salamoreznice, vaku-
mirke, najbolj prodajane industrijske tehtnice, 
mostne, trgovsko-namizne, viseče ter mesar-
ske tehtnice. Nudimo pa tudi možnost popra-
vila in servisa tehtnic, prav tako pa vodimo 
evidenco ter obveščamo stranke o rednem 
obveznem pregledu tehtnic, torej skrbimo za 
kalibracijo ter overitev tehtnic. Kljub dolgole-
tni prisotnosti na trgu si prizadevamo za vsa-
koletno izboljšanje svoje ponudbe, s svojimi 
izobraževanji zaposlenih pa želimo biti vedno 
v koraku s časom in novo tehnologijo. 
V prihodnosti si tako želimo postati še bolj pre-
poznavni na domačem trgu, naš dolgoročni 
cilj pa je razširiti svojo ponudbo tudi na tuji trg. 
Nenehno se poskušamo prilagajati potrebam 
trga, slediti vsem inovacijam ter z izobraževanji 
zaposlenih poskrbeti za še boljši napredek in 
razvoj podjetja. V zadnjih letih vse več poudar-
ka namenjamo prodaji tehtnic s touch screen 
zaslonom, ki predstavljajo novost na tržišču. 
Zastopamo tudi številna tuja podjetja na po-
dročju merilne tehnike. 
V zadnjem času se poskušamo vse bolj osredo-
točati na tehtnice po naročilu, saj je trg že do-
volj zasičen s ponudniki osnovnih tehtnic, zato 

se je treba osredotočati na bolj zahtevne tehtni-
ce, ki posledično zahtevajo visoko tehnologijo. 
Ta pa vsebuje bolj zahtevne postopke, veliko 
specifičnega znanja in več izkušenih kadrov, saj 
je na trgu malo takih, ki znajo ponudbo prilago-
diti posamezniku, reševati njihove probleme, 
nuditi pomoč pri avtomatizaciji njihovih proce-
sov ter omogočati lažji prenos podatkov iz teh-
tnic na računalniški sistem. V našem hčerin-
skem podjetju Meritve SI, d. o. o., smo na začet-
ku poslovanja imeli akreditacije le za tehtnice in 
uteži do 100 ton, v zadnjem času pa smo prido-
bili ogromno novih akreditacij, v kar nas spod-
bujajo dosedanje stranke, saj želijo, da smo z 
njimi od začetka do konca ter jim tako urejamo 
celotno merilno tehniko, jim svetujemo ter re-
šujemo probleme, ko se ti pojavijo. Danes se 
torej lahko pohvalimo z velikim številom novih 
pridobljenih akreditacij in državnim imenova-
njem za overjanje na področju: meril mase, ute-
ži, tlaka v pnevmatikah, krvnega tlaka, kljuna-
stih meril, merilnih uric, dolžinskih meril, kamor 
spadajo predvsem metri, tračni metri, merilci 
kablov ipd. 
Če želite videti našo ponudbo, se lahko ustavi-
te v naših poslovnih prostorih v Britofu pri Kra-
nju ali pa se udeležite spomladanskega ali je-
senskega kmetijskega sejma v Komendi, kjer 
smo prisotni vsako leto.

Skozi deset let je Občina Na-
klo skupaj z upravljavcem 
doma Domom starejših ob-
čanov Preddvor skrbela za 
njegovo delovanje. Danes 
ima dom 46 postelj, še se-
dem postelj je namenjenih 
za začasno bivanje. Izvajajo 
tudi dnevno varstvo, razvoz 
kosil in pomoč na domu. 
"Skrb za ljudi, ki so nam zau-
pani, aktivno sodelovanje s 
svojci in kakovostna zdra-
vstvena nega in oskrba so pri-
oritete našega vsakdana in 
temeljno vodilo v prihodno-
sti," je poudarila vodja zdra-
vstvene nege in oskrbe v 
domu Petra Valjavec.
Zbrane so nagovorili tudi 
nekdanji nakelski župan 
Ivan Štular, ki si je zelo pri-
zadeval za izgradnjo doma v 
domači občini, v. d. direkto-
rice Doma starejših občanov 
Preddvor Urška Sgerm in 
nekdanja direktorica Andre-
ja Valant, ki je pohvalila tudi 
prostovoljce. Novi direktor 
preddvorskega doma Matej 
Križanič je izzive prihodno-
sti povzel takole: "Želim si 
takšen dom starejših, kjer bi 
želel biti tudi jaz." Državni 
sekretar na ministrstvu za 
zdravje (nekdanji direktor 

nakelske občinske uprave) 
Tomaž Pliberšek je zagoto-
vil, da na ministrstvu z vso 
odgovornostjo aktivno pri-
stopajo k izzivom prihodno-
sti na področju dolgotrajne 
oskrbe. Kot je poudaril, je 
ključna prioriteta, da do no-
vembra 2019 pripravijo pre-
dlog zakona o dolgotrajni 
oskrbi, ki bo postavil steber 
socialne varnosti: "Tudi v 
bodočem sistemu prav do-
move za starejše prepozna-
vamo kot ključne izvajalce 
storitev dolgotrajne oskrbe 
tako v instituciji kakor na 

domu posameznika." Kot je 
še pojasnil župan Ivan Me-
glič, so se s preddvorskim 
domom dogovorili za po-
daljšanje pogodbe za upra-
vljanje še za eno leto, v tem 
času pa bo Občina Naklo 
pripravila vse potrebno za 
osamosvojitev. "Želja obči-
ne je tudi povečanje zmo-
gljivosti doma za 25 do 30 
postelj s pripadajočimi de-
javnostmi, kar bi zagotovilo 
rentabilnejše poslovanje. 
Pričakujemo, da bi bile po 
dograditvi tudi cene storitev 
ugodnejše," je še dejal. 

Praznovali jubilej
31. stran

Praznovanje so popestrili glasbeniki Fanika Križaj, Simon 
Črnilec in Anja Potočnik ter plesna skupina Frajlice z OŠ 
Naklo (na sliki), ki so pod mentorstvom Nataše Zaletelj 
pripravile plesno točko Juri Muri v Afriki. / Foto: Tina Dokl

Zahvaljujemo se vsem gasilcem, vodnikom psov, policiji, 
sosedom, znancem in sorodnikom, ki ste na kakršenkoli 
način sodelovali v iskalni akciji za pogrešanega Alojza Per-
ka. Iskrena hvala.

Družina Perko, Podreber, Naklo

Zahvala

Upokojenci radi sedejo na kolo

Kolesarska sekcija pri Društvu upokojencev (DU) Naklo je za letos pripravila 19 tur v 
dolžini od 25 do 40 kilometrov, primernih za upokojence, tako glede na relacijo kot na 
sposobnosti posameznih kolesarjev. Maj je bil za kolesarje izredno pomemben, saj je od 6. 
do 31. maja potekala vseslovenska akcija za večjo varnost kolesarjev. Tako so 25. maja 
skupaj z DU Kranj in pod vodstvom ekipe Rekreatur opravili varno vožnjo iz Kranja do 
Brnika in nazaj (na sliki); iz DU Naklo je bilo enajst kolesarjev. Na Brniku so se ustavili pri 
čebelarju Francu Strupiju, kjer so imeli dan odprtih vrat in jih je v špalirju sprejela 
Folklorna skupina DU Naklo. Drugi dogodek konec maja je bil namenjen zaključku meseca 
varnosti kolesarjev. DU Kranj je organiziral kolesarjenje upokojencev Gorenjske, ki se ga je 
udeležilo več kot 160 kolesarjev, iz DU Naklo jih je bilo devet. Na Dan državnosti, 25. 
junija, pa ste občani vabljeni na kolesarjenje po občini Naklo.

Prispevke in fotografije za 
naslednjo številko Glasa ob-
čine Naklo pošljite na elek-
tronski naslov urednistvo@
obcina-naklo.si, najkasneje 
do 25. julija. Glas občine Na-
klo bo predvidoma izšel av-
gusta 2019. Besedilo lahko 
obsega največ 1500 znakov 
brez presledkov, oddano 
mora biti v Wordovi datote-
ki. Fotografije in drugo spre-
mno (slikovno) gradivo naj 
bo oddano kot samostojna 
datoteka čim višje kakovosti 
(v formatu jpg, png). 

Navodila za članke za 
naslednjo številko 
Glasa občine Naklo

Jože Košnjek

Žeje – V petek, 24. maja, je 
bilo toplo in sončno vreme 
in prav ta dan so se članice 
in člani Društva upokojen-
cev (DU) Naklo zbrali na tra-
dicionalnem pikniku pri rib-
niku v Žejah. V prijetnem 
okolju in dobrem razpolože-

nju je kar številni družbi te-
knila malica, ki so jo pripra-
vili Tišlerjevi iz Podbrezij, 
poverjenice pa so poskrbele, 
da je vsak od udeležencev 
dobil, kar je želel. Dobrodo-
šlico je izrekel društveni 
predsednik Jože Kajin, še 
posebno pa so bili upoko-
jenci veseli obiska in spod-

budnih besed župana Ivana 
Megliča. Da ni zmagalo dol-
gočasje, so poskrbele dru-
žabne igre. Upokojenci so 
tekmovali in predvsem uži-
vali v kegljanju s kroglo na 
vrvici, prstometu in pikadu. 
Ugotavljali pa so tudi, koli-
ko je tehtal pršut pod stro-
pom ute. Skratka, za člani-
cami in člani DU je nov 
prijeten dan, ki ga je vredno 
ponoviti. 

Upokojenci na pikniku
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mag. Tatjana Lotrič 
Komac, pomočnica 
ravnatelja

Več kot sto ton 
odpadnega papirja  
Zbiranje odpadnega papirja 
ima na Osnovni šoli Naklo 
že več kot 20-letno tradicijo 
in vsako leto so ponosni, da 
otroci in učenci iz celotnega 
zavoda (centralna šola, obe 
podružnica in vrtca) zberejo 
velike količine odpadnega 
papirja. V jesenski akciji so 
zbrali 49 ton, spomladi pa 
še več, 64 ton. Z denarjem, 
ki ga dobijo z odkupom, 
pomagajo ohranjati naravo, 
hkrati pa zbrani denar 
namenijo otrokom - kot pla-
čilo vstopnic za različne 
predstave in koncerte v vrt-
cu in šoli, kot pomoč pri 
izvedbi taborov in šol v nara-
vi, za nakup novega papirja 
in papirnatih potrebščin. V 
vsaki akciji najuspešnejši 
razred dobi nagrado – pico 
in bovling.

Trkaj in Saksida repala 
najboljšim bralcem
Vse bralce, ki so v tem šol-
skem letu opravili bralno 
značko v Osnovni šoli Naklo 
– bilo jih je tri četrtine vseh 
učencev, sta v četrtek, 6. 
junija 2019, obiskala raper 
Rok Terkaj - Trkaj in profe-
sor dr. Igor Saksida. Učence 
sta navdušila z interpretaci-
jami klasične poezije v sodo-
bnem rapu, jih spodbujala k 
sodelovanju, predvsem pa 
sta aktualizirala vedno živa 
sporočila klasične književ-
nosti ter jih prepletla s sodo-
bnim pogledom na svet. 
Vseh devet let je bralo 17 
učencev, ki bodo na valeti za 
opravljeno zlato bralno zna-
čko prejeli knjižno nagrado. 

Devet tekmovalcev  
z najvišjimi priznanji
Med številnimi tekmovalci, 
ki vsako leto sodelujejo na 
športnih tekmovanjih in na 
tekmovanjih iz znanj, je 
bilo v tem šolskem letu v 
Osnovni šoli Naklo 9 tek-
movalcev, ki so posegli po 
najžlatnejših prizanjih. 

Tako tekmovalce kot njiho-
ve mentorje je ravnatelj 
Milan Bohinec sprejel v pet-
ek, 7. junija 2019, in jim 
podaril knjižno nagrado. Ob 
tem je povedal, da je zelo 
ponosen na njihovo delo in 
dosežke, saj s tem ponašajo 
glas o uspešnosti dela v šoli 
po celotni državi, predvsem 
pa je poudaril, da s tem 
dokazujejo tudi, da se mora-
ta tako talent kot marljivo 
delo sešteti, če želimo biti 
najboljši. Najuspešnejši 
med njimi je bil Gašper Jošt 
iz 9. b, ki je prejel 4 zlata 
priznanja iz znanj.
Najuspešnejši tekmovalci in 
področje, s katerega so pre-
jeli zlato priznanje oz. izje-
mno uvrstitev v državi:
Ajda Jošt, 3, b: 1. mesto v 
skokih z alpskimi smučmi; 
Gal Mihelič, 7. b: 2. mesto 
na Eko kvizu (mentorica 
Jasna Omerzu), Štefan Jošt, 
7. c: tekmovanje iz znanja o 
sladkorni bolezni (mentori-
ca Barbara Vevar), Vegovo 
priznanje – matematika 
(mentorica Špela Knez) in 
2. mesto na Eko kvizu 
(mentorica Jasna Omerzu), 
Anže Konjar, 7. c: tekmova-
nje iz znanja o geografiji 
(mentorica Jasna Omerzu) 
in Vegovo priznanje - mate-
matika (mentorica Špela 
Knez), Neža Meglič, 8. a: 1. 
mesto na državnem tekmo-
vanju v alpskem smučanju, 
Nejc Sušnik, 8. b: Vegovo 
priznanje - matematika 

(mentorica Tihana Smolej), 
Stefanovo priznanje – fizika 
(mentorica Špela Knez), 2. 
mesto na Eko kvizu (mento-
rica Jasna Omerzu); Nina 
Drinovec, 9. a: Cankarjevo 
priznanje – slovenščina 
(mentorica Jasna Zupan), 
Lara Celar, 9. b: Proteusovo 
priznanje – biologija (men-
torica mag. Špela Eržen), 
Gašper Jošt, 9. b: Dominko-
vo priznanje – astronomija 
(mentorica Špela Knez), 
Vegovo priznanje – mate-
matika (mentorica Tihana 
Smolej), tekmovanje iz zna-
nja o sladkorni bolezni 
(mentorica Barbara Vevar) 
in Stefanovo priznanje – 
fizika ter Maj Logonder, 9. 
b: Proteusovo priznanje – 
biologija (mag. Špela 
Eržen), zgodovina (mag. 
Marjeta Šifrer). 

Navdušili z muzikalom 
Draga Zoe Hansen
V okviru razširjenega pro-
grama so mentorice Tina 
Žagar Pernar, Jasna Zupan, 
Katja Marenk, Petra Koren-
jak Marčun in Jana Lamber-
šek Starbek za učence prip-
ravili dejavnost z naslovom 
Dramski in filmski gib, 
katerega končni cilj je bila 
izvedba muzikala Dear Zoe 
Hansen. Priredbo angleške-
ga izvirnika z naslovom 
Dragi Even Hansen sta pri-
pravili devetošolki Špela 
Štrukelj in Nikita Pestar Bal-
tič, ki sta poleg Sare Žnidar 

odpeli in odigrali glavni vlo-
gi. Skoraj uro trajajoč nas-
top v angleščini in slovenšči-
ni so učenci z mentoricami 
za starše, učitelje in učence 
izvedli sedemkrat. Dopol-
njujoče delo mentoric, ki so 
pokrile različna področja 
uprizoritve, in vzneseno 
delo učencev in učenk so 
pričarali nepozaben dogo-
dek, hkrati pa uspešno pre-
nesli sporočilo, da prav vsak 
na tem svetu pusti svoj 
pečat. 

Mladinski pevski zbor z 
zlatim priznanjem
Na regijskem tekmovanju 
otroških in mladinskih pev-
skih zborov Gorenjske je v 
sredo, 15. maja, v Kultur-
nem hramu Ignacija Boršni-
ka v Cerkljah nastopil tudi 
mladinski pevski zbor OŠ 
Naklo ter osvojil zlato priz-
nanje. Pevci pod vodstvom 
zborovodkinje Jane Lamber-
šek Starbek in ob klavirski 
spremljavi mag. Maje Ovse-
nik so se predstavili s pes-
mimi Pojte, pojte, drobne 
ptice (Ciril Pregelj, sloven-
ska ljudska), Žitni klas 
(Pavel Dolenc), Zreilo je žito 
(Jana Lamberšek Starbek, 
slovenska ljudska) in Ptičje 
strašilo (Mojmir Sepe, Katja 
Gruber, Elza Budau). Nasto-
pajoči so se odlično odrezali, 
saj jim je strokovna žirija 
(Petra Grassi, Ambrož Čopi 
in Marko Vatovec) namenila 
83 točk.

Z Osnovne šole Naklo ...

Najuspešnejši tekmovalci in področje, s katerega so prejeli zlato priznanje oziroma 
izjemno uvrstitev v državi. Na sliki skupaj z mentorji in ravnateljem.

Suzana P. Kovačič

Naklo – Učenci petega raz-
reda gorenjske enote Wal-
dorfske šole so v ponedeljek, 
3. junija, svojo učilnico v šoli 
v Naklem spremenili v malo 
botanično galerijo. Razstavili 
so 21 herbarijev s travniški-
mi in gozdnimi rastlinami, 
pripravili razstavo raznolikih 
semen ter razstavo botanič-
nih risb izbranih zelišč. Na 
razstavo so povabili starše in 
učence ostalih razredov.
Za uvod je učiteljica Alenka 
Petrinjak obiskovalcem 
povedala, da so pri pouku 
biologije najprej izdelali raz-
redni herbarij. In ponazori-
la: "Skupaj smo se odpravili 
v naravo in spoznavali pred-
vsem spomladanske travniš-
ke in gozdne rastline. Učen-
ci so se naučili uporabljati 
določevalne ključe. Posame-
zne primerke so previdno 
izkopali in jih v razredu 
položili med dva časopisna 
papirja, ki so ju vsak dan 
menjali. Vsako rastlino so 
opremili z imenom, datu-
mom in krajem, kjer so ras-
tlino nabrali. Pri polaganju 
rastline na papir so učenci 
urili svojo natančnost in 
potrpežljivost, saj so morali 
čisto vsak listek lepo porav-

nati in razvrstiti. Tudi kopri-
va s svojimi pekočimi laski 
jim ni prišla do živega. 
Doma so morali učenci sami 
nabrati pet rastlin, jih s 
pomočjo slikovnega določe-
valnega ključa določiti, opre-
miti s podatki, jih posušiti in 
izdelati svoj herbarij. In 
nekaterim je resnično lepo 
uspelo." 
Svoje botanično znanje so 
dopolnjevali tudi s pripravo 
referata o zdravilnih rastli-
nah. "Učenci so poiskali lite-
raturo, pripravili zapis in 
rastlino lepo narisali. Nasta-
le so čudovite botanične ris-
be, ki so jih razstavili v učil-
nici. Poleg tega so o zdravil-
nih rastlinah nastale tudi 
zanimive uganke, pesmi in 
zgodbe. Učenci so zelišča 
pokusili, si izmenjali recepte 
in semena," je še dejala 
Alenka Petrinjak in sklenila, 
da so ves čas raziskovanja in 
opazovanja učenci vedno 
znova presenečeno ugotav-
ljali, kako raznolike so rastli-
ne, njihovi cvetovi, listi in 
semena: "Pridobili so izkuš-
njo, kako raznolik in pester 
je svet rastlinskih vrst, kako 
smo ljudje z njimi povezani 
in kako so z njimi povezani 
tudi drugi organizmi. Vred-
no jih je ohranjati."

Čudoviti svet 
rastlin

Vsako rastlino so opremili z imenom, datumom in krajem, 
kjer so jo nabrali. 

Suzana P. Kovačič

Strahinj – V Biotehniškem 
centru (BC) Naklo so v četr-
tek, 6. junija, zaključili 
prvo leto projekta Munera3, 
s katerim omogočajo izob-
raževanja zaposlenih odra-
slih za potrebe trga dela. 
"Sami smo oblikovali pro-
grame, ki jih potrebuje gos-
podarstvo. Izvedli smo 
sedem različnih vrst uspo-
sabljanj za več kot 280 slu-
šatelji: uvod v arboristiko, 
zelenjadarstvo, Google – 
orodje prihodnosti, vzpos-
tavitev vodij, trajnostni raz-
voj, marketing v kmetijstvu 

in hortikulturi," je povzel 
Peter Ribič, organizator 
neformalnega izobraževan-
ja odraslih v BC Naklo. 
Udeleženci so bili tisti, ki 
želijo pridobiti nova znanja 
in kompetence za boljšo 
poklicno usposobljenost. V 
zaključnem dogodku jim je 
Saša Boštjančič iz Moje 
zaposlitve predavala o kad-
rovskih gibanjih v nasled-
njem desetletju. V nasled-
njem šolskem letu bodo v 
BC Naklo nadaljevali izob-
raževanje nove skupine; 
nekaj vsebin bodo ponovili, 
nekaj pa dodali glede na 
interes gospodarstva. 

Izobražujejo za potrebe 
trga dela 
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Damijan Janežič

Franc, rodili ste se na Ran-
tovi domačiji na Bistrici pri 
Naklem, ki naj bi jo vaša 
družina kupila?
''Oče je pripovedoval, da je 
Rantovo domačijo v času 
prve svetovne vojne, leta 
1916, kupil njegov oče Jo-
žef. Menda so se na doma-
čiji prej pisali Rant. Na sta-
rem pokopališču v Podbrez-
jah še stoji spomenik, na 
katerem je vklesano ime 
nekega Ranta. Stari oče je 
bil Volbénkov s Hudega pri 
Kovorju. Doma so imeli po-
sajenega veliko kostanja. 
Jeseni so ves pridelek pro-
dali na Jesenice. Ko je stari 
oče nekoč splezal na ko-
stanj, je nerodno stopil in 
padel na tla. Pri tem si je 
poškodoval hrbtenico in 
ostal do smrti na invalid-
skem vozičku.''

Vaš oče je bil zelo napreden 
in v marsikaterem pogledu 
prvi v občini Naklo. Imel 
naj bi prvi motor in prvi 
avto vasi?
''Oče je imel v občini Naklo 
prvi motor znamke Puch, 
že vsaj leta 1930. Dve leti za 
tem je kupil dostavni avto 
znamke Chevrolet. Potre-
boval ga je za vožnjo kra-

marjev, žita, moke, drv ... 
Pa tudi ljudi na igre, dušev-
no bolnih v bolnišnico v 
Ljubljano. Če je bilo treba 
koga peljati v bolnišnico, je 
obesil tablo z rdečim kri-
žem in že je brzel proti Kra-
nju ali Golniku. Za vse te 
potrebe ga je delno prede-
lal. Ker je bil tovorni del le-
sen, so Bistričani vedno, ko 
se je peljal z njim, rekli: 
'Lej, lej, Rantova leteča 
drvarn'ca se pel'e.' Spomi-
njam se, da je kramarico 
Bléjčovo Johano iz Spo-
dnjih Dupelj vozil na Bled 
na semenj. Nekoč je več Bi-
stričanov peljal na ogled 

igre v Dražgoše. Blizu vasi 
je avtu odpadlo prvo kolo. 
Odpeljalo se je precej daleč 
po bregu navzdol. Enega od 
potnikov je takoj poslal v 

kulturni dom v Dražgoše, 
da so jih počakali in šele 
nato začeli predstavo. Avto 
je očetu pomagal vzdrževati 
Jernejov Vilko z Bistrice.''  

Menda naj bi imel tudi svoj 
fotoaparat?
''Oče je bil napreden in je 
sledil času. Kmalu za tem, 
ko je kupil motor in avto, je 
nabavil tudi fotoaparat. Da 
se je fotografiral z avtom, ga 
je avtomatsko nastavil. No, 
ta fotografija ima danes že 
zgodovinsko vrednost. Obja-
vljena je bila v zborniku Že-
leznica skozi Naklo leta 
2008.''
   
Vas Bistrica stoji v ozki do-
lini reke Tržiške Bistrice. S 
čim so se ukvarjali Bistri-
čani? 
''Bistrica polja skoraj nima. 
Pred desetletji je še imela 
nekaj manjših kmetij, ki so 
obenem imele mlin, žago 
ali kako drugo obrt. Nekoč 
so Bistričani del Tržiške Bi-
strice preusmerili ob vasi, 
da jim je voda gonila mlin-
ska kolesa, po prvi svetovni 
vojni tudi hidrocentrale. Na 
Bistrici so živeli povečini 
obrtniki. Manjše kmetije 
smo imeli pri nas,  P r 
Júrčk , P r Jákš , P r Jer-
néjovc, P r Dêvs. Za kaj 
več v okolici vasi ni bilo ze-
mlje. Pri nas in P r Júrčk 
smo imeli tudi mlin in 
žago. Pri nas smo imeli v 
hlevu kakih pet živali. Oče 
je že zgodaj na potoku po-
stavil manjšo hidrocentra-
lo. To je moralo biti, takoj 
po prvi svetovni vojni, še 
pred tem, ko je prišla v so-
sednje vasi elektrika iz Za-
vršnice pri Žirovnici. Osve-
tljeval ni le domače hiše, 
ampak celo vas Bistrica.''

Spominjate se časov, ki se 
jih le še redki starejši obča-
ni. Tudi bistriških obrtni-
kov. Katere obrti so bile pri-
sotne na Bistrici?
''Še dobro se spominjam 
nekdanjih bistriških obrtni-

kov. Jernéjovc je bil mizar, 
Razpet je delal betonsko 
strešno opeko, špičak, Bva-
žéšnek in B rc sta imela go-
stilni, B rc tudi hlev za pri-
prego konj v Júrčkov klanec 
in Osranko. B rčovi so po 
vojni neko noč odšli čez 
mejo v Avstrijo in naprej v 
Ameriko. Z njimi je šla tudi 
služkinja. P r Jákš so imeli 
deset deklet, pa so se vse 
omožile. Fant je še kot otrok 
utonil v naši, Rantovi grapi. 
Našli so ga na potoku pri na-
ših grabljah ob mlinu, kjer 
se je ujel. P r Kováč je Fran-
celj delal kovačijo. Bil je do-
ber kovač, njegov brat Ma-
tevž pa kolar. P r Begunc se 
je po prvi svetovni vojni na-
selil Primorec, rekli smo 
mu Perinče. Dêvsov Fran-
celj je bil profesor latinščine 
in matematike. Med drugo 
vojno je raziskoval svoj rod.''  

Čas druge svetovne vojne 
Bistrici ni prizanesel. Kaj se 
je zgodilo?
''Ko so leta 1942 partizani 
nad Bistrico napadli nem-
ški avtomobil, sta bila v ak-
ciji ubita dva Nemca. V po-
vračilu so Nemci ustrelili 
vse moške iz prvih štirih 
hiš, tudi očeta Franca. Prve 
štiri hiše z gospodarskimi 
poslopji so tudi požgali. Iz 
Begunj so na Bistrico pripe-
ljali še petdeset zapornikov 
in jih ustrelili.''

Kako ste se znašli po očetovi 
smrti?
''Rantovo domačijo z žago 
in mlinom je nasledil brat 
Tone, jaz sem se odločil 
študirati angleški in nem-
ški jezik. Prvo službo sem 
dobil na nižji gimnaziji v 
Tržiču. Po nekaj letih sem 
bil z dekretom premeščen 
na gimnazijo v Črnomelj. 
Preden sem odšel z Go-

renjskega, sem se poročil z 
Ivico iz Kokre. Nato sva 
skupaj preživela štiri belo-
kranjska leta.'' 

Kakšno je bilo življenje v 
Beli krajini?
(O življenju v Beli krajini se 
je razgovorila Frančeva 
žena Ivica, op. a.) ''Dobro, 
da smo bili mladi. Črno-
melj je takrat spominjal na 
zapuščeno vas. Skozi mesto 
so vozili še z voli. Pri skoraj 
vsaki hiši so imeli še kako 
kozo. Kanalizacija ni bila 
urejena. Ob malo bolj mo-
krem vremenu po blatni 
ulici ni šlo drugače kot v 
škornjih. V kino sva zvečer 
hodila z ročno svetilko in v 
škornjih. No, sva pa imela v 
stanovanju celo kopalnico. 
Tedaj so bile v Črnomlju le 
tri, najina, županova in še 
en avtoprevoznik jo je imel. 
Jeseni sem želela kupiti ka-
kšen kilogram grozdja, pa 
ga nisem mogla nikjer do-
biti, ker so Belokranjci vse-
ga hranili za predelavo v 
vino. Kljub revščini pa so 
bili bolj povezani in večji 
prijatelji, kot smo danes. 
Vedno so bili pripravljeni 
priskočiti na pomoč.'' 

Po vrnitvi na Gorenjsko sta 
se z družino ustalila v Na-
klem. Kako to, da sta izbrala 
ravno Naklo?
''Mama je od kmeta Bernar-
da meni in bratu Marjanu 
za doto v Naklem kupila za-
zidljivi parceli. Hišo sva z 
ženo gradila štiri leta, ko 
sva bila v Črnomlju. Vsako 
leto nekaj, kolikor je bilo 
denarja. Delo je vodil brat 
Tone. Ko sva prišla iz Črno-
mlja in sem začel poučevati 
na kranjski gimnaziji, sva 
se s hčerkama vselila v klet. 
Nato sva hišo v nekaj letih 
dokončala.''  

Rantov študent
Profesor Franc Aljančič se je pred nedavnim udeležil odprtja sijajne 
razstave Podobe iz cvetnih listov svoje nekdanje sodelavke na kranjski 
gimnaziji profesorice Ljube Brajnik. Kljub letom je še vedno čil. Med 
pogovorom z njim in njegovo soprogo sem spoznal njuno razgledanost. 
Povprašal sem ju po časih, ki jih pomnijo le še najstarejši občani. 

Franc Aljančič

Zanimivemu pogovoru, med katerim je pokazal 
tudi najmanjšo in največjo knjigo, to sta 
slovarja, ki ju hrani v svoji knjižnici, je sledil 
zanimiv zaključek. Franc je recitiral hudomušno 
bistriško pesmico: 
Glejte, glejte, kdo grê t m! 
Múbjov Fonz grê s cekarjâm, 
zad j pa Perinče z dolgimi petam.
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Suzana P. Kovačič

Naklo – Lovska zveza Slove-
nije je razpisala tečaje za lo-
vski izpit 2018/19. Izvedbi 
tečaja se je pridružila tudi 
Zveza lovskih družin (ZLD) 
Gorenjske; vodja izobraže-
valnega programa pripravni-
kov je bil tajnik ZLD Go-
renjske Drago Goričan, ki se 
je izkazal z natančnim de-

lom. Predavanja z izpitom 
(varno ravnanje z orožjem, 
poznavanje naravovarstva, 
divjadi, lovskih družin, lo-
vskih objektov, zakonodaje 
...) so sklenili konec marca. 
Kot je povedal Viljem Tomat 
v imenu ZLD Gorenjske, je 
bila vmes tudi strokovna ek-
skurzija s ciljem opozoriti 
na negovanje vrednost in 
tradicije predhodnikov in 

tudi vzgoja mladih v spošto-
vanju do ohranjanja in varo-
vanja narave. Obiskali so 
Info center TNP Triglavska 
roža na Bledu, kjer so jim 
predstavili TNP. Sledil je 
ogled zasebnega muzeja 
Muzej z lovskih stečin v Le-
scah, ki sta ga uredila lovca 
Andrej in Antonija Torkar, 
in še ogled Slovenskega pla-
ninskega muzeja ... 

Vseh 25 kandidatov je opra-
vilo lovski izpit. Podelitev 
lovskih izkaznic, skupaj z 
zaprisego slovenskega lovca 
in podpisom etičnega kode-
ksa je bila na slovesnosti v 
lovišču LD Udenboršt ob lo-
vski koči za Savo. Predse-
dnik ZLD Gorenjske Peter 
Belhar je prepričan, da bodo 
svoje poslanstvo opravljali 
odgovorno in s ponosom. 

Uspešno opravili lovski izpit

Zveza lovskih družin Gorenjske ima sedež v občini Naklo, 25 kandidatov je spomladi uspešno opravilo lovski  
izpit. / Foto: Drago Goričan

Suzana P. Kovačič

Naklo – Župan Ivan Meglič 
je v ponedeljek gostil deset 
učenk in učencev Osnovne 
šole Naklo, ki so se skozi 
vseh devet let obiskovanja 
šole izkazali kot odlični. To 
so Ida Kelbel, Lara Celar, Ga-
šper Jošt, Sara Kidan, Maj 
Logonder, Sara Žnidar, Nina 
Drinovec, Živa Fortuna, Anja 

Mabič in Anže Skodlar. Žu-
pan je vsem iskreno čestital, 
razredničarkama Barbari 
Kordež in Tihani Smolej ter 
ravnatelju Milanu Bohincu 
pa se zahvalil za dobro opra-
vljeno delo. Učenci so pred-
stavili svoje želje in izzive, za 
darilo pa od župana prejeli 
monografijo Ivane Kobilca, 
priznanje županova petka in 
kape s ščitkom.

Županova petka 
najboljšim učencem

Sprejem odličnih učenk in učencev pri županu Občine 
Naklo Ivanu Megliču / Foto: Tina Dokl
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Nagradna križanka

Glas občine Naklo, petek, 14. junija 2019

   Velika izbira hlač, tunik, majic, oblekic 
   Tudi za močnejše postave
   Oseben pristop k vsaki stranki
   Popravilo vseh tekstilnih izdelkov
   Izdelava po naročilu tudi iz prinesenega blaga

Šiviljstvo Sirena 
Gorenjska cesta 16, 4202 Naklo 

Tel.: 051 625 939

Delovni čas:  
ponedeljek–petek 10–18

»Ko vaše  
   oblačilo  

  postane vaša  
druga koža«

Krajšanje hlač  
ali menjava 
zadrge  
na hlačah 4 €.

KUPON

1. nagrada: obleka za plažo
2. nagrada: kapri hlače
3. nagrada: bon za popravilo v vrednosti 10 evrov

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil če nih 
polj in vpi sa no v ku pon iz kri žan ke) po šlji te do petka, 28. 
junija 2019, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 
Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.

Veljavnost kupona do 15. 7. 2019.

Akcija 3-krat hlače po izbiri  
(kratke, kapri ali dolge)  

                               za samo 20 €.

    Majice in hlače 
     za močnejše 

             postave.
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Veronika Abruč

Naklo – V januarju so naši 
pevci popestrili prireditev 
Najlepše doma. Februarja 
smo zaplesali v Kranju na 
prireditvi Prešernov smenj, 
nekaj živahnosti smo s pe-
tjem in plesom prinesli tudi 

na naš občni zbor. V marcu 
smo se, tako kot vsako leto, 
udeležili Območnega sreča-
nja FS v Cerkljah. Pevci so 
zapeli na Reviji pevskih zbo-
rov občine Naklo in nato po-
pestrili še večer v Hiši čez 
cesto na Miljah. Rokovnjaška 
muzika je nastopila na prire-

ditvi Finfranje pri Krivi jelki. 
Imeli smo tudi dva celovečer-
na nastopa. Pred nedavnim 
pa smo z obujanjem starih 
običajev v pretekle čase pone-
sli Kranjčane na prireditvi 
Četrtki ob vodnjaku. 
Že več let sodelujemo tudi z 
Domom starejših občanov 

(DSO) v Naklem in Preddvo-
ru. V začetku aprila smo s 
svojim nastopom žarek son-
ca prinesli v DSO Preddvor. 
Zelo nas je očaral prispevek 
stanovalke P. M. o našem 
nastopu: "Danes so nas raz-
veselili in duševno obogatili 
upokojenci iz Nakla, zdru-
ženi v folklorno skupino. S 
petjem, igranjem in plesom 
so med nas prinesli veselje 
in razvedrilo, česar smo, 
včasih žalostni, osamljeni in 
betežni, potrebni. Veselo 
popoldne nas je zares dvi-
gnilo, nas razveselilo. S po-
znanimi veselimi pesmimi 
in šalami smo doživeli zu-
nanji svet, iz katerega smo 
se zaradi svojih težav uma-
knili. Upokojenci iz Nakla 
so s petjem, veseljem in za-
bavnostjo ustvarili povsem 
drugačno življenje, ki smo 
ga z njihovo pomočjo skuša-
li osvojiti tudi mi in z najve-
čjim navdušenjem smo jim 
ob slovesu zaploskali in si iz 
srca zaželeli skorajšnjega 
ponovnega srečanja. Dragi 
Nakelčani, želim vam vsem 
sreče in veselja in se vam za-
hvaljujem za veselo sreča-
nje." Tudi zaradi takih po-
hval se splača vztrajati.  
Vabimo vse, ki vam je pri 
srcu ljudsko izročilo, ples, 
glasba, veselje in smeh, da 
se nam pridružite. Vaje so 
vsako sredo ob 19.30 v OŠ 
Naklo.

Ples, glasba in smeh
Tudi letos je Folklorna skupina Društva upokojencev Naklo zelo dejavna. 
Nastopali smo na prireditvah tako v domači občini kot tudi drugje. 

Suzana P. Kovačič

Žeje – Konec maja je bil za 
vaščane Žej in Bistrice pose-
ben dan, saj so končno tudi v 
svoji vasi dobili avtomatski 
eksterni defibrilator (AED). 
V okviru predaje AED je Ro-
tary klub Tržič Naklo skupaj 
s Prostovoljnim gasilskim 
društvom (PGD) Žeje - Bi-

strica izvedel tečaj prve po-
moči ob zastoju srca in rav-
nanjem z AED, samo dogaja-
nje pa je bilo popestreno z 
družabnim in kulturnim 
programom. "Udeleženci so 
z zanimanjem prisluhnili 
besedam rotarijcev in sodelo-
vali v postopku oživljanja ob 

uporabi AED," je povzel 
predsednik PGD Žeje - Bi-
strica Matej Celec, prijetno 
presenečen nad udeležbo ob 
predstavitvi. Defibrilator, ki 
je donacija Rotary kluba Tr-
žič Naklo gasilcem in kraja-
nom Žej in Bistrice, je name-
ščen na gasilskem domu v 
Žejah in je dostopen vsako-
mur. "Zahvala gre Rotary 

klubu Tržič in ostalim dona-
torjem za donacijo AED ter 
pobudniku donacije Zdrav-
ku Cankarju. Zahvala gre 
tudi vsem udeležencem, ki 
so s svojo prisotnostjo pripo-
mogli, da je bil Dan za življe-
nje v Žejah res nekaj poseb-
nega," je sklenil Celec.

Dan za življenje

VSE  
ROČNO  
IZDELANO

JEŽKI
KREMNE REZINE
12 VRST POTIC
OCVIRKOVCA
ROZINOV  
ŠARKELJ 

INDIJANČKI

CAKE POPSI

TORTE ZA RAZLIČNE         
      PRILOŽNOSTI

DRUŽINSKA

TRADICIJA

ODLIČNA  LOKACIJA  V NAKLEM

FIGURICE 
     ZA TORTE

PIŠKOTI
SLADICE V LONČKU  

(30 RAZLIČNIH OKUSOV)

»Že od leta
 1991«

Slaščičarstvo Marta
Na Kalu 19, 4202 Naklo
T: 04 515 2 280 
040 600 579, 041 426 869
slascicarstvo.marta@gmail.com
FB Slaščičarstvo Marta
m.me/SlascicarstvoMarta

Delovni čas:  
od ponedeljka do petka 
od 6. do 14. ure, 
sobote od 6. do 12. ure

S tem kuponom vam ob naročilu torte  
priznamo 6% popust.

Torta z napisom in klasično okrašena. Veljavnost kupona do 31. 5. 2020" KU
PO

N
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Šport, rekreacija

Glas občine Naklo, petek, 14. junija 2019

Jože Košnjek

Zadraga – Za Anžeta Seme-
niča, enega od najboljših slo-
venskih smučarskih skakal-
cev v zadnjih letih, so bile 
konec aprila počitnice konča-
ne. Preživel jih je doma in na 
Tajskem, kamor je potoval s 
prijatelji, tudi iz skakalnih 
vrst, s katerimi se tudi sicer 
pogosto druži. "Zanimalo 
me je, kako je tam, čeprav 
sem pri hrani bolj izbirčen. 
Spoznal sem nove okuse in 
zaradi tega sem zadovoljen," 
pove Anže. Aprila so se začeli 
suhi treningi na kranjskem 
stadionu, zadnji tedni pa so 
že na vrsti skoki na sedemde-
setmetrski skakalnici v Plani-
ci in na devetdesetmetrski v 
Beljaku. Na vprašanje, kako 
je zadovoljen z zadnjo sezo-
no, odgovarja z da in ne. "Če 
upoštevam seštevek točk, je 
bila to moja druga najboljša 
sezona, čeprav ni bilo načrto-
vanega preskoka naprej. Bili 
so konci tedna, ko sem skakal 
zelo dobro, na primer v Pre-
dazzu. Večkrat ni veliko 
manjkalo, da bi se uvrstil 
med najboljših šest ali na 
zmagovalni oder. Imel sem 
smolo ali pa so posamezniki 
nepričakovano skakali zelo 
dobro. Ekipno pa nam je na 
zmagovalni oder uspelo priti 
trikrat. Po končani sezoni 
smo z vodstvom reprezen-
tance analizirali, kaj je šlo 
narobe, in sestavili plan za 
poletje in prihodnjo zimo. 
Upam, da bo stvar delovala."
Anže skače od četrtega leta 
dalje. Skoki so ga prevzeli, ko 
je starejšega brata spremljal 
na trening in ga je trener Pri-
mož Triplat vprašal, ali bo 
tudi on skakal. V smučar-
skem skakalnem športu tako 

vztraja že več kot dvajset let. 
Med skakalci je med najvišji-
mi. Je to prednost ali slabost? 
"Odvisno. Če skačeš slabo, 
iščeš najrazličnejše izgovore 
in vzroke. Ker sem večji, pri-
de še bolj do izraza vsaka 
napaka. Med letenjem ima 
pri višjih skakalcih vsak 
zamah z roko večji vpliv kot 
pri manjših. Višina pa po 
drugi strani povečuje plov-
nost letalca. Višina ima torej 
pozitivne in negativne učin-
ke. Zaradi višine ni potrebna 

drugačna tehnika skakanja. 
Imam pa srečo, da me je 
narava obdarila z zelo gibljivi-
mi gležnji, in tudi hujše poš-
kodbe, razen izpaha kolena v 
srednji šoli, nisem doživel."
"Res letimo visoko in daleč. 
Hitrosti so velike. Da je naš 
šport na meji norosti, ne drži 
povsem. Res smo odvisni od 
adrenalina, vendar so nekate-
ri športi še bolj divji, na pri-
mer smuk. Smučarski ska-
kalci se postopoma navajamo 
na vedno večje skakalnice, na 

hitrosti in zahtevnost. Na 
velikanko smeš šele takrat, 
ko si zares pripravljen in zrel 
za polete. Padci imajo lahko 
hude in dolgotrajne posledi-
ce, res pa je, da so za mlajše-
ga skakalca posledice padca 
manj usodne kot za starejše. 
Simon Amann je na primer 
grdo padel v Bischofshofnu 
in je imel kar nekaj let težave 
v letu. Najbolj usodni in naj-
grši pa so lahko padci z mize. 
Ko greš na vrh skakalnice, o 
tem enostavno ne razmišljaš. 
Zaupaš vase in v razsodnost 
žirije, da bo v primeru nevar-
nega vetra prekinila ali kon-
čala tekmovanje," pravi 
Semenič o svojem najljub-
šem športu.

Družina in rekord
Za Anžeta pravijo, da svoj 
šport, ki mu zagotavlja preži-
vetje in užitek obenem, še 
posebej v primeru uspehov, 
jemlje zelo resno. Naredi tis-
to, kar mu zapovedo trenerji, 
pa še kaj zraven, tudi doma, 
kjer je med drevesi napeljal 
žico, na kateri s hojo ali poče-
pi vadi ravnotežje. Višine se 
ne boji. Njegove želje za pri-
hodnost so čisto vsakdanje: 
družina in zagotovitev nor-
malnega življenja. Upa, da se 
bo tudi zanj našla zaposlitev v 
Slovenski vojski ali Policiji. 
Zelo blizu sem, pravi. In v 
skokih? Njegove sanje so sve-
tovni rekord v poletih v Plani-
ci, ki mu je najbolj pri srcu. 
Pa še kakšna kolajna na veli-
kih tekmovanjih. Eno že ima. 
Z moštvene tekme na svetov-
nem prvenstvu v poletih v 
Oberstdorfu. Na tej tekmi je 
zelo užival. Na nekatere ska-
kalnice, na primer na 
110-metrsko v finskem Lahti-
ju, pa nima lepih spominov. 

Anže sanja o rekordu
Smučarski skakalec Anže Semenič iz Zadrage, ki bo prvega avgusta star 26 let, se že pripravlja na 
novo sezono, v kateri hoče skakati še bolje, kot je v zadnji. Njegove sanje so svetovni rekord v Planici.

Anže Semenič, tokrat brez smuči pred domačo hišo

Suzana P. Kovačič

Podbrezje – Na zadnji majski 
petek je bila na nogometnem 
igrišču Pod farovžem deveta 
nogometna tekma med člani 
slovenske hokejske reprezen-

tance in FC Podbrezje. "Ni 
samo športni rezultat osnov-
ni cilj, ampak tudi dobrodel-
nost," je poudaril Jernej 
Jeglič, predsedujoči organiza-
cijskemu odboru prireditelja 
tekme TVD Partizan. Dobi-
ček od prodaje unikatnih 
majic s podpisi reprezentan-
tov in izkupiček od dobrodel-
ne dražbe reprezentančnega 
dresa Blaža Gregorca so 
namenili 16-letnemu Roku, 
ki ima cerebralno paralizo. 
Ob zaključku so mu izročili 
dvesto evrov, posamezniki pa 
so mu namenili še svoje pri-
spevke.
Za ekipo hokejistov so nas-
topili Rok Tičar, Robert 

Sabolič, Anže Kuralt, Matic 
Podlipnik, Andrej Tavželj, 
Gašper Glavič, Luka Grač-
nar in Žiga Kogovšek ter 
selektor Žiga Jeglič. Z 
domačim borbenim moš-
tvom so odigrali trikrat po 

dvajsetih (hokejskih) minut, 
sodil je nogometni sodnik 
prve državne lige Miha 
Kalan. Tekma se je začela s 
slovensko himno, ki jo je 
zapela Urška Kržišnik, prvo 
podajo z žogo pa sta dala 
župan Občine Naklo Ivan 
Meglič in direktor Gorenj-
ske gradbene družbe Stani-
slav Remic. Dogajanje med 
odmori in po tekmi so pope-
strili plesna skupina Wild 
Boots, harmonikar Jure 
Ropret in Duo Kržišnik.
Slavila je ekipa hokejistov z 
rezultatom pet proti dve. 
Tako je skupni izid vseh 
devetih tekem v devetih letih 
osem proti ena. 

Slavili so hokejisti
V Podbrezjah je bila nogometna tekma z 
dobrodelnim namenom med člani hokejske 
reprezentance Slovenije in FC Podbrezje.

Ekipi hokejistov in domačinov / Foto: Tina Dokl

Dobrodelno nogometno tekmo si je ogledal tudi odličen 
plavalec domačin Darko Đurić. Povprašali smo ga o 
njegovih tekmovalnih načrtih. "Trenutno še saniram 
poškodbo rame. Sledile pa bodo priprave na svetovno 
prvenstvo v paraplavanju septembra v Londonu," je 
pojasnil. / Foto: Tina Dokl

Anže Semenič ima šport v genih. Oče Roman je 
bil smučarski skakalec, prav tako pa tudi brat, ki 
živi v Franciji. Anžetov bratranec je eden 
najboljših slovenskih kajakašev Jure Meglič, ki 
je sedaj trener v Avstriji. Semeničev osebni 
rekord, ki ga je postavil letos v Planici, je 241 
metrov. Pravijo, da bi lahko letel do rekorda, če 
bi bil polet brezhiben. Med skakalci ima veliko 
prijateljev, tudi med najboljšimi. O vsem 
mogočem se pogovarjajo, le o skokih ne. In 
njegovi vzorniki? Tri ima: pokojnega Nykänena, 
Janeja Ahonena in Primoža Peterko.

Suzana P. Kovačič

Naklo – Športno društvo 
Naklo bo v soboto, 15. junija, 
organiziralo športni dan. Od 
7.30 do 12. ure bo Mini 
olimpijada za vse naklanske 
otroke od prvega do petega 
razreda vključno s podruž-
ničnima šolama. Nastopilo 

bo okrog 350 otrok. Od 14. 
do 16. ure bo prvi občinski 
turnir v balinčkanju, od 16. 
do 17. ure vleka traktorja, od 
17. do 19. ure pa bo tekma 
med Športnim društvom 
Naklo (za ekipo bo nastopil 
tudi župan Ivan Meglič) in 
ekipo Policijske postaje 
Kranj.

Mini olimpijada, prvi 
turnir v balinčkanju ...

T: 04 537 22 00
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So dnevi in tedni in meseci, ko ure tečejo vnemar. In so trenutki,  
ko se čas ustavi in se zapiše v večnost. 

Za vas jih ustvarjamo v restavraciji Tabor, kjer na široko odpriramo vrata prazničnemu vzdušju in vašim trenutkom 
dodamo, kar najbolje znamo – gurmansko noto. Vas in vaše prijatelje, sorodnike, sodelavce ali poslovne partner-
je bomo razvajali z neprekosljivo kulinarično ponudbo in izbranimi pijačami. Sprejeli vas bomo z domačimi ape-
ritivi in vas pospremili v lične separeje, kjer vam bomo na krožniku pričarali pridih morja s svežimi morskimi do-
brotami, vam postregli s prvovrstnim mesom izpod peke ter vas posladkali z domiselnimi sladicami. Sproščeni 
pogovori z vašo družbo bodo lažje tekli ob žlahtnih vinih, ki jih lahko preizkušate tudi v naši vinski kleti. Za zares 

nepozabno izkušnjo pa vašim trenutkom lahko dodamo še razkošje žive glasbe. 

Vinsko-kulinarični izleti z restavracijo Tabor
 Vas mika, da bi za kak dan pobegnili v manj znane  

kotičke Slovenije, od koder prihajajo najboljša vina  
in najbolj slastne slovenske jedi? 

Za ljubitelje žlahtne kapljice in dobre domače hrane organiziramo 
po meri krojene izlete po slovenskih vinorodnih deželah, na 
katerih boste v manjših skupinah lahko obiskali eno ali več 
odličnih vinskih kleti, priznanih restavracij ali tradicionalnih 
gostiln ter preizkusili kulinarične in vinske mojstrovine izpod 
rok spretnih kuharskih mojstrov ter vinarjev. Se nam pridružite? 

Več informacij na 04 533 01 31, info@restavracija-tabor.si 
 Restavracija Tabor Podbrezje

Cena izleta: od 60,00 EUR na osebo, odvisno od izbranega programa in pogostitve

Dobrodošli v restavraciji Tabor.

Podbrezje 246, 4202 Naklo
T: 040 59 22 50

E: www.restavracija-tabor.si

Delovni čas: 
sreda–sobota: 12.00–22.00 

nedelja: 12.00–18.00

Maša Likosar

Naklo – "Tovrstne parade lju-
biteljem starodobnikov daje-
jo možnost, da pokažejo svo-
je jeklene konjičke, obisko-
valci pa lahko vidijo, s kakšni-
mi prevoznimi sredstvi so se 
vozili nekoč in kako se ti razli-
kujejo od današnjih," je poja-
snil predsednik Moto društva 
oldtajmerjev Naklo Franc Za-
dnikar in dodal: "Vozilo mora 
biti staro vsaj trideset let, da 

dobi status starodobnika. Nji-
hov največji problem so na-
domestni deli, ki jih je težko 
dobiti in so dragi. Vseeno je 
zelo pomembno, da jih oskr-
bujemo, saj tako ohranjamo 
kulturno dediščino, obenem 
pa obujamo spomin na pre-
tekle čase." Šestdeset kilo-
metrov dolga parada vozil se 
je po blagoslovu, ki jim ga je 
podelil župnik Janez Zupanc, 
iz središča Naklega podala na 
traso, dolgo okoli sedemdeset 

kilometrov. Starodobniki so 
obšli večino občinskih vasi, 
mimo Podtabora, Posavca in 
Brezij vse do Tržiča, kjer so 
imeli na parkirišču pred Mer-
catorjem krajši postanek, 
nato pa so se skozi vasi Križe, 
Trstenik in Mlaka vrnili v Na-
klo. Uvodnih nekaj metrov so 
parado spremljali tudi škofje-
loški Rovtarji na starodobnih 
kolesih. Ob vrnitvi jih je pri-
čakala pogostitev, vsem ude-
ležencem pa so podelili tudi 

spominske pokale. Pred za-
četkom parade starodobni-
kov je za prvomajsko budni-
co poskrbela Godba na pihala 
iz Šenčurja, člani Turistične-
ga društva Naklo pa so za vse 
obiskovalce pripravili pražen 
krompir. Zbrane je nagovo-
ril in jim čestital ob prazniku 
dela podžupan Občine Naklo 
Drago Goričan, župnik Zu-
panc pa je po odhodu staro-
dobnikov blagoslovil še trak-
torje lokalnih kmetov.

Parada starodobnikov
Štiriindvajseta Razstava in parada starodobnikov, ki jo organizira Moto društvo oldtajmerjev Naklo,  
je na praznik dela v Naklo privabila več kot sto petdeset avtomobilov in trideset motorjev.

Parada se je iz središča kraja odravila po občinskih vaseh – 
vse do Tržiča in nazaj. / Foto: Tina Dokl

Najstarejši starodobniki so bili vojaški avtomobili iz vojnih 
let 1943–1945. / Foto: Tina Dokl

Naklo – Na Primoževčevem travniku v Naklem je bilo drugo 
leto zapored prvomajsko kresovanje, ki so ga letos pripravi-
li Konjeniško društvo Naklo, Prostovoljno gasilsko društvo 
Naklo in Občina Naklo. "Kresovanje smo včasih že imeli, 
potem je prireditev zamrla, zdaj pa smo jo spet obudili. Do-
mačini in tudi obiskovalci od drugod radi pridejo, pripravi-
mo pogostitev z domačo kranjsko klobaso in kulturni pro-
gram, ki so ga letos obogatili Mešani pevski zbor KUD Do-
brava in harmonikar Joža Štilc. Zbrane je nagovoril tudi žu-
pan Ivan Meglič," je povzel eden od prirediteljev podžupan 
Zdravko Cankar. Kot je še dodal, je kresovanje poleg tega, 
da je praznik, še zelo koristno obenem, saj domačini na kres 
po spomladanskih opravilih prinesejo suhe, odžagane veje, 
ki jih sicer nimajo kam odložiti. 

Kresovanje postaja tradicionalno

Naklo – Konjeniško društvo Naklo je pred nedavnim organi-
ziralo blagoslov traktorjev, ki postaja vse bolj tradicionalno. 
Traktorjev, predvsem starodobnih, je vsako leto več. Po "že-
gnu", ki ga opravi župnik Janez Zupanc, konjeniki pripravijo 
tudi manjšo pogostitev za vse udeležence s kranjsko kloba-
so in pijačo, udeleženci dobijo tudi spominek na ta dogodek 
z emblemom Konjeniškega društva Naklo.

Blagoslov traktorjev
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R E K L A M N I  N A P I S I  I N  T I S K

TAMPOTISK 

UV TISK

SITOTISK

Iroplast, d.o.o. • Glavna cesta 42 • 4202 Naklo 
tel.: 04 2576 111 • 040 687 777 • www.iroplast.si

TISK S FLEX IN FLOK FOLIJAMI 

REKLAMNI NAPISI 

KOVINOPLASTIKA  

sitotisk • tampotisk • uv tisk • kovinoplastika

 Servisiranje in popravilo osebnih  

      in dostavnih vozil

 

 
veldrona@siol.net 
http://veldrona.si           

 

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

Kontakt: 041 863 440 
 

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

Pisarniški material, šolske potrebščine, računalniki in oprema, fotokopiranje, kemična čistilnica  
SERVIS RAČUNALNIKOV IN OPREME 

 
Odprto 8.00-12.00 in 14.30 – 18.30 

Sobota 8.00 – 12.00 
 

Občanom občine Naklo čestitamo za občinski praznik 
 

 

 

 
veldrona@siol.net 
http://veldrona.si           

 

Računovodski servis 
(za d.o.o., s.p., društva,…) 
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Trgovina Matjaž 
Tel.: 04 257 15 02, Faks: 04 257 18 31 

Pisarniški material, šolske potrebščine, računalniki in oprema, fotokopiranje, kemična čistilnica  
SERVIS RAČUNALNIKOV IN OPREME 

 
Odprto 8.00-12.00 in 14.30 – 18.30 

Sobota 8.00 – 12.00 
 

Občanom občine Naklo čestitamo za občinski praznik 
 

 

veldrona@siol.net, http://veldrona.si
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zadnja stran

Jan Šmid

Prebivalci Matange večino-
ma živijo v lesenih kolibah 
velikosti štiri krat štiri met-
re, so brez vode, elektrike in 
brez primerne zdravstvene 
oskrbe. Zdravstvo na Mada-
gaskarju je plačljivo in veli-
ko ljudi si ga prav zato ne 
more privoščiti. 
Naše vsakdanje delo je pote-
kalo od 8. do 18. ure in od 
ponedeljka do petka, nema-
lokrat pa smo zaradi velike-
ga števila pacientov delali 
tudi ob koncu tedna. Vsak 
dan smo obravnavali približ-
no osemdeset pacientov in 
tako v treh mesecih po svo-
jih najboljših močeh poma-
gali zelo velikemu številu 

pacientov. Soočali smo se z 
infekcijskimi obolenji, kot 
so malarija, parazitske bole-
zni, tuberkuloza ter druge 
okužbe dihal in kože. Prav 
tako smo obravnavali paci-
ente s kroničnimi obolenji, 
poškodbami in opeklinami. 
Zaradi pomanjkljive ustne 
higiene so pacienti veliko-
krat potrebovali zobozdrav-
niško oskrbo. Tako je naš 

Pomagali na Madagaskarju
Pred tremi meseci smo se vrnili s humanitarno-medicinske odprave na Madagaskarju, kjer smo nudili 
zdravstveno pomoč prebivalcem Matange in okoliških vasi. Z vašo pomočjo smo zbrali približno 
dvanajst tisoč evrov, kar je zadostovalo za celotne stroške odprave, nakup medicinskih sredstev in 
zdravil v Sloveniji ter na Madagaskarju. 

Po svojih najboljših močeh smo pomagali zelo velikemu 
številu pacientov. 

zobozdravnik Jurij v treh 
mesecih odstranil več kot 
1500 zob. Paciente, ki jim 
nismo mogli zagotoviti 
zadostne oskrbe, pa smo 
napotili v najbližjo bolnišni-
co in jim pomagali pri plači-
lu stroškov zdravljenja. 
Radi bi se v imenu nas in 
vseh ljudi, ki smo jim poma-
gali, iskreno zahvalili vsem, 
ki ste na kakršenkoli način 
pomagali pri doseganju 
našega cilja. Prav tako bi se 
radi zahvalili tamkajšnjim 
sestram in slovenskim misi-
jonarjem, ki tudi po našem 
odhodu še naprej delajo in 
pomagajo ljudem. Več o 
naši odpravi lahko preberete 
na spletni strani: www.
madagaskar2018.si ali pa si 
ogledate video Humanitar-
no-medicinska odprava 
Madagaskar, oktober 2018 
na kanalu Youtube.

Glas občine Naklo

Maša Likosar

Zgornja Besnica – Na 28. 
Gorenjskem prvenstvu har-
monikarjev (GPH) v igranju 
na diatonično harmoniko in 
11. Mednarodnem tekmova-
nju harmonikarjev za pokal 
Kranja v Besnici je v treh 
kategorijah slavil 18-letni 
Primož Gnidovec iz Pivke. 
Zmagal je v svoji starostni 
kategoriji, postal je gorenj-
ski harmonikarski prvak za 
leto 2019 in absolutni zma-
govalec 28. GPN. "Tokrat 
sem nastopil že devetič in 
letos mi je prvič uspelo pos-
tati trikratni zmagovalec. 

Mislim, da sem jih prepričal 
z izborom skladb, igral sem 
filmsko-orkestralno glasbo 
in tako dokazal, da se s har-
moniko da preigravati več 
kot le narodno-zabavne 
melodije," je povedal Pri-
mož. V glasbi bo vztrajal, 
zato se je odločil za študij 
diatonične in klavirske har-
monike. Iz nakelske občine 
sta slavila še dva harmoni-
karja. Zmagovalec občins-
tva, ki je prejel zlato voščen-
ko, je postal Jaka Marinšek 
iz Strahinja. V skupini har-
monikarjev do dvanajst let je 
prvo mesto zasedel Andraž 
Aljančič iz Podbrezij.

Najboljši domači 
harmonikarji

Absolutni zmagovalec Primož Gnidovec in prejemnik zlate 
voščenke Jaka Marinšek / Foto: Tina Dokl

Naši pacienti so bili 
večinoma otroci, med 
katerimi so bili številni 
podhranjeni in s tem 
še bolj izpostavljeni 
okužbam.
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