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Urša in Jure živita
za glasbo

Nekaj projektov tudi
z evropskim denarjem

Urša Kavčič iz Podbrezij je gimnazijka,
ki uživa v petju in gledališki igri, v
fotografiji in slikanju, njenega brata
Jureta pa je prevzel klavir. Oder,
glasbeni ali gledališki, bo njun poklic.

Občinski proračun, vreden 7,5 milijona evrov, je delno
naravnan na evropska sredstva, je povedal župan občine
Naklo Marko Mravlja. Za komunalno ureditev Naklo –
sever je občina že dobila odločbo o sofinanciranju, prav
tako za energetsko sanacijo stavbe vrtca Rožle v Naklem
in šole v Podbrezjah.
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Pohod obsijan z baklami

V nov vrtec
septembra 2014

Kulturno turistično društvo pod Krivo jelko je organiziralo že dvanajsti pohod do Krive jelke. Prijetno
ponovoletno druženje, program in domače dobrote so privabili veliko pohodnikov vseh generacij.

Suzana P. Kovačič

Suzana P. Kovačič
Duplje – Pohod izpred gasilskega doma v Dupljah do
Krive jelke, kjer je tudi vpisna knjiga, ni zahteven in
zato primeren tudi za družine z manjšimi otroki. Že
dvanajsti pohod v organizaciji Kulturno turističnega
društva (KTD) pod Krivo jelko je bil obsijan z baklami, ki
so udeležencem kazale pot.
Pohod je vsako leto dobro
obiskan, predsednik KTD
pod Krivo jelko Ivan Meglič
pa je dejal, da toliko pohodnikov kot letos še ni bilo.
»1200 pohodnikov je bilo
zagotovo,« je ocenil. Pohodniki so prišli od vsepovsod,
slišati je bilo tudi prekmursko govorico.
Po približno pol ure hoje so
pohodnike pri Krivi jelki,
kjer je tudi vpisna knjiga,
postregli s čajem, kuhanim
vinom, krompirjem v oblicah in domačo zaseko, ki so
jo naredili pri Trnovcu. Program so popestrili koledniki
Folklorne skupine Društva
upokojencev (DU) Naklo in
Rokovnaška muzika DU Naklo. Letošnja posebnost je
bil obisk svetih treh kraljev,
ki so s seboj prinesli vsak po
eno darilo; zlato, kadilo in
miro. Za varnost so poskrbeli gasilci Prostovoljnega
gasilskega društva Duplje.

Naklo – Gradnjo novega vrtca v Naklem so občinski svetniki potrdili s finančno konstrukcijo v proračunih v letih
2013 in 2014. »Vrednost naložbe je ocenjena na 3,5 milijona evrov, od tega je za 2,5
milijona evrov predvidenega
kredita, ostali del bo občina

Pogodbena vrednost je dobrih 388 tisoč evrov, od tega je
260 tisoč evrov evropskih
sredstev. Operacijo »Komunalna ureditev OPN SD17/1
Naklo« delno financira EU, in
sicer iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Operacija
se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov

Po oceni organizatorjev se je pohoda udeležilo več kot 1200 pohodnikov. / Foto: Luka Rener

Letošnja posebnost je bil obisk svetih treh kraljev, ki so jih
uprizorili člani KTD pod Krivo jelko Janez Benegalija, Miro
Ažman in Stane Klančnik. Članica društva Tončka Jeruc jim
je sešila oblačila. Zadaj so koledniki Folklorne skupine
Društva upokojencev Naklo. / Foto: Luka Rener

Na lokaciji pod Krivo jelko je
bilo nekdaj zbirališče Rokovnačev. »Tudi jelka je nekoč
že rasla na tej lokaciji. Novo
jelko smo zasadili leta 1997,
ko smo ustanovili KTD pod
Krivo jelko in organizirali
prvo finfranje,« je pojasnil
Meglič, na vprašanje, ali jelko tudi krivijo, pa je odgovoril: »Krivimo je ne (smeh), jo
pa pohodniki redno obiskujejo. Okoli 20 tisoč vpisov
imamo v vpisni knjigi na
leto.« Do Krive jelke pohodnike vodijo lično izdelane
lesene usmerjevalne table.
Naslednja večja prireditev v
organizaciji KTD pod Krivo
jelko bo spuščanje gregorčkov pri Trnovcu, ki pa bodo
že naznanjali pomlad.
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Na novo določili
območja stavbnih
zemljišč

Manj nesreč, več tatvin

Kako so Duplje
dobile ime

Šport invalidov z njim
doživlja pozornost

Člani Društva paralitikov
Slovenije so izdali knjigo
Teta Liza para, pravce čara.
Med zapisanimi zgodbami
iz ljudskega slovstva so tudi
dupljanske pravce pripovedovalke Saše Žgajnar.

Darko Đurić iz Podbrezij,
športnik invalid, je po uspehih na paraolimpijskih igrah
v Londonu marsikomu navdih. Pred kratkim ga je za
športno osebnost leta
razglasil portal MMC.
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V občini Naklo je začel veljati nov Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč.

Lani so policisti na območju
občine Naklo obravnavali
156 kaznivih dejanj, od tega
je bilo več kot tretjina tatvin
in vlomov. Prometnih nesreč
je bilo manj, najhujše so se
zgodile na avtocesti.
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Pogodbo za komunalno ureditev OPPN SD17/a Naklo sta v
torek podpisala župan Marko Mravlja in Branko Žiberna,
direktor Gorenjske gradbene družbe. / Foto: Gorazd Kavčič
zagotovila iz lastnih sredstev,« je povedal župan Marko Mravlja. Občinski svetniki
bodo na prvi letošnji seji odločali o sprejetju Odloka o spremembah in dopolnitvah
OPPN v območju novega vrtca. Odlok bo podlaga za vložitev zahtevka za izdajo gradbenega dovoljenja. Uprava občine Naklo pa je že izvedla javni
razpis za izbor izvajalca za
gradnjo komunalne infrastrukture. Izbrani izvajalec je
Gorenjska gradbena družba.

za obdobje 2007 – 2013, za
obdobje 2012 - 2014, razvojne
prioritete: Razvoj regij, prednostne usmeritve: Regionalni
razvojni programi. Za gradnjo vrtca je že izdelan idejni
projekt, ki ga bo v prihodnjih
dneh obravnaval tudi gradbeni odbor. Izdaji gradbenega
dovoljenja bo sledil razpis za
izvajalca del, župan računa,
da bodo gradnjo začeli v začetku poletja. Otroci naj bi
prvič prestopili prag novega
vrtca septembra 2014.

Vrtec še kot projekt, kmalu tudi v gradnji / Foto: Gorazd Kavčič
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Aktualno

Suzana P. Kovačič
Uprava Občine Naklo je v
letu 2012 pospešeno pripravljala investicijsko in projektno dokumentacijo za obnovo izobraževalnih objektov
ter vzporedno pripravljala
vloge za razpise evropskih
sredstev. Drugega januarja
letos je ministrstvo za infrastrukturo in prostor objavilo
rezultate prispelih vlog na
javni razpis »Sofinanciranje
operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih
skupnosti«. Na razpisu je
občina kandidirala s tremi
objekti, uspela pa z dvema:
podružnično šolo v Podbrezjah in stavbo vrtca Rožle
v Naklem v skupni vrednosti
sofinanciranega deleža v
znesku 259 tisoč evrov. Podružnična šola v Dupljah je
na čakalnem seznamu za
primer, da katera od drugih
prispelih vlog ne bi dosegla
meril za ocenjevanje. Razpisno dokumentacijo za izbor
izvajalcev na občini že pripravljajo, pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine se bo obnovila fasada podružnične šole v Podb-

rezjah, na novo uredila kotlovnica, zamenjalo centralno ogrevanje po objektu in
obnovila razsvetljava. Hkrati
z obnovo fasade bo potrebno
rešiti tudi odvodnjavanje padavinske vode. Šolarji in
učiteljski kolektiv naj bi v
prenovljeno stavbo vstopili
že s prvim septembrom.
Stavba vrtca Rožle v Naklem
se bo prenavljala postopoma, saj je vrtec odprt skozi
celo leto, v popolnem obsegu naj bi se dela začela izvajati po selitvi otrok v novi
vrtec.
Konec pomladi naj bi začeli
z deli tudi na šoli v Dupljah.
Prva faza prenove objekta
bo zajemala gradnjo prizidka na severni strani objekta,
kjer bo novo podobo dobila
delilna kuhinja za vrtec in
šolo, otroci bodo dobili jedilnico ter novo večjo učilnico v nadstropju. V prizidku
bo obnovljena tudi kotlovnica. S prerazporeditvijo prostorov bo šola dobila nov
vhod. Vzporedno bodo izvedli zunanjo ureditev na severni strani, parkirišče bo
tako pridobilo nekaj novih
mest.

Naklo

Za železnico naj se poišče boljša rešitev
Država se je odzvala na sklep občinskega sveta občine Naklo, da se trasa nove elektrificirane proge izogne občini Naklo. Odločitev so svetniki utemeljili s tem, da vse variante
trase grobo posegajo v krajino in življenje občanov občine
Naklo. Svetniki tudi menijo, da se bodo, če bo čez območje
občine potekala nova železniška proga, bistveno poslabšali
pogoji obstoječim prebivalcem, onemogočena pa naj bi bila
tudi gradnja vse manjkajoče javne infrastrukture. V dopisu,
ki je bilo naslovljeno na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, je občina opozarjala tudi na problem poseganja na
kmetijska zemljišča, ki so dobršnemu delu prebivalstva vir
preživetja. Ministrstvo se je omenjenemu dopisu odzvalo z
vabilom na sestanek, kjer naj bi oba akterja uskladila načrtovane rešitve v zgodnjih fazah načrtovanja, da bi se izognili morebitnim konfliktom interesov v prostoru v kasnejših
fazah postopka priprave prostorskega akta. S. K.

Na novo določili območja
stavbnih zemljišč
V občini Naklo je začel veljati nov Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč.
Suzana P. Kovačič
Naklo – V občini je do nedavnega veljal še Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč iz leta 2003, ki pa je
izgubil aktualnost, saj je do
danes prišlo do precej velikih
sprememb pri komunalni
opremljenosti v občini. Poleg
tega je bilo potrebno natančneje izdelati merila za izračun nadomestila, zato je občinska uprava pripravila predlog novega odloka, ki so ga
svetniki sprejeli na novembrski seji občinskega sveta. Nov
odlok so pripravljali precej
časa, kar nekajkrat je bil
obravnavan tudi na Odboru
za gospodarstvo ter Odboru
za komunalo in infrastrukturo, pa tudi na seji občinskega
sveta se je pred sprejetjem
vnela burna razprava.
Nadomestilo za uporabo
stavbnih zemljišč (NUSZ) se
plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
Na novo so določena območja
stavbnih zemljišč, na katerih
se plačuje nadomestilo. Prvo
območje zajema naselja Naklo, Pivka, Podbrezje – Gača,
Podreber – območje asfaltne
baze, industrijska cona Naklo.
Drugo območje zajema naselja Strahinj, Spodnje Duplje,
Zgornje Duplje, Cegelnica,
Malo Naklo, Podreber – obstoječi stanovanjski del. V tretjem
območju so naselja Zadraga,
Podbrezje, Bistrica, Žeje,
Okroglo, Polica ter v četrtem
območje naselja Gobovce. Kriterij za dodelitev določenega
naselja v območje je komunalna opremljenost, socialna in
družbena infrastruktura, urejenost ter še drugi manj pomembni kriteriji.

Plačilo tudi za zapuščene
objekte
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Nova merila za izračun nadomestila upoštevajo individualno in skupno rabo opreme stavbnega zemljišča. Pri

Foto: Gorazd Kavčič

V obnovo dve šoli
in stavba vrtca Rožle

individualni rabi se upošteva opremljenost zemljišča z
električnimi, vodovodnimi
in kanalizacijskimi objekti
in napravami, pri skupni
rabi pa opremljenost zemljišča z makadamsko cesto,
asfaltno cesto ter javno razsvetljavo.
Glede namembnosti rabe
stavbnega zemljišča odlok
razlikuje stavbna zemljišča
za stanovanjski namen, poslovni namen in spremljevalni poslovni namen. Pri
poslovnem namenu so oblikovane tri skupine glede na
standardno klasifikacijo dejavnosti, razvrstitev dejavnosti si lahko ogledate v Uradnem listu RS, št. 95/2012 z
dne 13. 12. 2012. V drugo
skupino dejavnosti spada
tudi kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, kar pomeni, da se po novem nadomestilo plačuje tudi za kmetijske objekte, ki so bili po
starem odloku oproščeni
plačila. Za zapuščene objekte stanovanjskega namena
je prav tako potrebno plačati
nadomestilo, v kolikor pa
opuščeni objekt ogroža
zdravje in varnost občanov,

je ovrednoten z dodatnim
številom točk. S tem se želi
lastnike stimulirati k sanaciji ali dokončni rušitvi nevarnega objekta. Nezazidana stavbna zemljišča so točkovana glede na območje,
kjer se nahajajo, ter glede na
namensko rabo.

Nov odlok predvideva
oprostitve in olajšave
Za nezazidana stavbna zemljišča, manjša od 400 kvadratnih metrov, ne bo potrebno plačati nadomestila,
prav tako za šolske, društvene, politične, verske objekte oziroma za vse tiste, ki se
financirajo iz občinskega
proračuna. Predvidena je od
15- do 38-odstotna oprostitev
plačila za objekte poslovnega
namena ter 95-odstotna
oprostitev plačila za kmetijske objekte. »Z novim odlokom poskušamo na kar najbolj pošten način obremeniti
vse uporabnike zazidanega
in nezazidanega stavbnega
zemljišča,« je poudaril župan Marko Mravlja.
Vzporedno z novim odlokom je občinska uprava pre-

verila podatke iz uradnih
evidenc, tako da bodo novi
izračuni za plačilo NUSZ izražali dejansko obveznost za
plačilo. NUSZ predstavlja
obveznost plačevanja neposrednih uporabnikov zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč v prehodnem
obdobju do uvedbe celovite
davčne reforme, ki bo med
drugim uvedla tudi predpis
o obdavčitvi vseh vrst nepremičnin.
Obveznost plačevanja
NUSZ, ki je bila uvedena že
leta 1984 z zakonom o stavbnih zemljiščih, predstavlja
enega od najpomembnejših
virov prihodkov občinskega
proračuna, glede na določila
Zakona o financiranju občin
(ZFO). ZFO zagotavlja delovanje lokalne samouprave,
kot to zahtevajo predpisi EU;
prihodki zagotavljajo ustrezno komunalno opremljenost stavbnih zemljišč, omogočajo pogoje za gospodarski in družbeni razvoj samoupravne lokalne skupnosti
kot take. Še več informacij o
novem odloku si lahko prebere na spletni strani občine
Naklo.
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Suzana P. Kovačič
Župan občine Naklo Marko
Mravlja in Društvo upokojencev Naklo sta decembra
že tradicionalno povabila v
gostilno Marinšek starejše
občane jubilante, ki so imeli
rojstni dan v zadnjih treh
mesecih. Druženje sta s pesmijo prijetno popestrili dijakinji Biotehniškega centra
Naklo Klara in Teja. »Odlo-

čili smo se, da bomo nekajkrat na leto občane, stare 80
let, 90 let, 95 let, od 95. leta
starosti pa prav vsako leto
povabili na kosilo in da jih
ne bomo več obiskovali na
domu, kot je bila praksa
prej, ker jim s tem naredimo samo delo. Ob skupnem
kosilu lahko tudi kakšno rečejo med svojo generacijo,«
je povedal Marko Mravlja.
Prvo takšno srečanje je bilo
v začetku marca 2011.

Spredaj od leve: Marija Toporš, Frančiška Pagon, Ana
Križaj, Franc Uranič, zadaj so župan Marko Mravlja, Janez
Škrajnc, Jožef Resman s soprogo Jelico ter Franc Križaj,
soprog slavljenke Ane. / Foto: Tina Dokl
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Pogovor, novice

Nekaj projektov tudi
z evropskim denarjem
Občinski proračun, vreden 7,5 milijona evrov, je delno naravnan na evropska sredstva, je povedal
župan občine Naklo Marko Mravlja. Za komunalno ureditev Naklo – sever je občina že dobila odločbo
o sofinanciranju, prav tako za energetsko sanacije stavb vrtca Rožle v Naklem in šole v Podbrezjah.
avtobusnih postajališč. Za
ureditev začasnega avtobusnega postajališča smo po pogajanjih uspeli dobiti soglasje
kmeta, ki je lastnik zemljišča
na eni strani ceste v Gobovcah, na drugi strani ceste smo
zemljišče pridobili že prej. Z
izvajanjem del, to je gradnje
pločnika in postavitve postajališča, začnemo v tem tednu.«

Suzana P. Kovačič
Koliko denarja namenjate
za pomoč socialno šibkejšim občanom? Konec lanskega leta so denimo občinski svetniki izglasovali denarno pomoč občanu, ki je
ostal brez strehe nad glavo
po požaru, pa pomoč družini pri poplačilu vrtca
»Teh postavk je kar veliko,
naj pa izpostavim subvencioniranje šolskih prevozov,
za kar smo v letošnjem proračunu namenili 146 tisoč
evrov. Za varstvo starejših in
invalidnih oseb bomo doplačali dobrih 167 tisoč evrov
na leto. Prispevek občine za
zdravstveno zavarovanje nepreskrbljenih oseb je skoraj
15 tisoč evrov. Iz občinskega
proračuna gre denar tudi za
delovanje humanitarnih
društev, letos nekaj manj
kot 5000 evrov, pa tudi za
subvencioniranje stanarin,
za materinski dom in varno
hišo «
Proračun za leto 2013 je vreden 7,5 milijona evrov. Katere projekte bi izpostavili?
»Proračun je delno naravnan na evropska sredstva.
Odločbo v vrednosti 260 tisoč evrov smo že dobili za
projekt komunalne ureditve
Naklo – sever. Prav tako
smo že prejeli odločbo za sofinanciranje energetske sanacije vrtca Rožle ter šole v
Podbrezjah. Za šolo v Dupljah še ni potrditve, v Dupljah bomo začeli s prvo fazo
sanacije šole iz pridobljenega gradbenega dovoljenja,
ker moramo razširiti učilnice zaradi velikega števila
otrok.
Težko že pričakujem razplet
projekta Gorki, skupaj z občinama Kranj in Šenčur si
zelo prizadevamo za sredstva iz tega naslova. Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so obljubili, da bo odločba izdana
takoj po novem letu, ampak
zadevo še zadržujejo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Upam,
da do denarja iz projekta
Gorki pridemo, sicer bomo
morali na drug način reševati gradnjo kanalizacije v
Podbrezjah.
Eden najpomembnejših projektov je gradnja novega vrtca
v Naklem poleg občinske
stavbe in doma upokojencev.
V bližini novega vrtca bomo
še letos postavili ograjeno
otroško igrišče, plezalno steno, igrišče za odbojko na mivki in uredili parkirišče. Priza-

Župan Marko Mravlja / Foto: Gorazd Kavčič
devamo si pridobiti zemljišče
na Trati v Podbrezjah, na tej
lokaciji je bil včasih postavljen šotor. Del zemljišča je v
zasebni lasti in ta del bi občina odkupila, del zemljišča pa
je v lasti TVD Partizan. Od
društva pričakujemo, da bo
dal svoj del zemljišča občini v
brezplačno lastništvo, občina
pa bo v zameno za to pripravila projekte in v prihodnje investirala v športno igrišče, ki
bi pozimi lahko služilo kot
zunanje drsališče. Predvideno je tudi podaljšanje pločnika od Strahinja čez nadvoz.
Nogometašem bi radi uredili
boljše pogoje za treninge na
zemljišču, ki je sicer v lastništvu Merkurja. Za umetno

travo smo v proračunu 2013
že zagotovili denar.«
V Gobovcah Družba RS za
ceste dolgo sanira most čez
reko Savo. Krajani so že opozorili, da je prečkanje mostu
nevarno za pešce, med katerimi je veliko otrok, ki morajo do prvega avtobusnega
postajališča za prevoz v šolo
prav čez ta most. Most leži v
občini Radovljica, Gobovce
pa v občini Naklo. Kako problem rešujete v občini, saj so
»republiška« dela na mostu
spet zastala?
»Trenutno je prečkanje mostu za pešce celo prepovedano, ker je prenevarno, avtobusi pa ne smejo ustavljati zunaj

Za ureditev začasnega avtobusnega postajališča v Gobovcah
je občina po pogajanjih uspela dobiti tudi soglasje kmeta, ki
je lastnik zemljišča na eni strani ceste v Gobovca. Začetek
gradnje pločnika in postajačišča je predviden še v tem
tednu. / Foto: Gorazd Kavčič

Razmišljate o javno-zasebnem partnerstvu na področju vzdrževanja javne razsvetljave.
»Predvidoma spomladi
bomo začeli menjati luči na
javni razsvetljavi po celi občini. Na leto iz proračuna
namenimo 30 tisoč evrov za
elektriko in če namestimo
t. i. pametne žarnice, bomo
plačevali manj, med 22 in
25 tisoč evrov na leto. S to
razliko bi poplačali zasebnega partnerja, ki bi v celoti
prevzel vzdrževanje javne
razsvetljave v občini. Nečesa podobnega se je v Sloveniji že lotila občina Miren-Kostanjevica. S projektom
kandidiramo za evropska
sredstva.«
Na zadnji seji občinskega
sveta niste sprejeli podražitve odvoza bioloških odpadkov, kot je to predlagala Komunala Kranj.
»Podražitev bi bila kaznovanje tistih, ki že imajo zabojnike za biološke odpadke,
teh je v občini ena tretjina.
Skupaj s svetniki smo komunalnemu podjetju predlagali, naj za biološke zabojnike, ki se mi zdijo v primerjavi s kompostniki boljša rešitev, navdušijo več občanov. Če bi imeli v občini
dve tretjini teh zabojnikov,
bi bilo to za Komunalo
Kranj celo dobičkonosno,
predvsem pa ne bi bilo treba
dražiti cene tistim, ki zabojnike imajo.«
Je sicer po občini veliko divjih odlagališč? Spomnim se
namreč lanskoletnega primera, ko so lovci na kritičnih točkah namestili video
nadzor, s katerim bi preganjali tiste, ki mečejo odpadke v naravo, pa je informacijska pooblaščenka kamere
prepovedala zaradi varstva
osebnih podatkov.
»So težave. Cesta iz Cegelnice proti Tenetišam je postala smetišče, tudi za Bistrico
je ogromno smeti. Pozivam
ljudi, da naj kosovne odpadke pripeljejo v zbirni center
v Naklo, za naše občane je
prevzem odpadkov v zbirnem centru brezplačen.«

Dan odprtih vrat
v Dinosu 25. januarja
Suzana P. Kovačič
Naklo – Na decembrsko sejo
občinskega sveta so na predlog svetnika Vinka Ušeničnika povabili predsednika uprave Dinosa Damijana
Zorka, ki se je seje udeležil in
odgovarjal na vprašanja svetnikov v zvezi s problematiko onesnaževanja Dinosovega obrata na Okroglem. V
Dinosu bodo pristali na dodatne meritve emisij v okolje, ki jih bo pripravila neodvisna institucija, je zagotovil
Zorko, meritve pa bo naročila občina Naklo. Zorko je
na seji tudi obljubil, da bodo
v podjetju za javnost organizirali dan odprtih vrat in to v
času, ko bo delovala naprava

šreder za mehansko obdelavo odpadkov. Datum je
znan, to je petek, 25. januarja, ob 15.30. »Obiskovalcem
bomo predstavili način delovanja, kapaciteto, tehnične podatke in zaposlene na
šrederski liniji. Ogledali si
bodo stroj med delovanjem,
edino vstop v notranjost zaradi varnosti ne bo mogoč.
Obiskovalce bomo seznanili tudi z vrstami materialov
za predelavo, jim pokazali
predstavitveni film o delovanju šrederja in izračune
emisij v okolje,« je sporočil
Iztok Vuk, vodja regije Ljubljana podjetja Dinos. Predstavitev bo vodil vodja skladišča na Okroglem Marko
Draksler.

Cegelnica

Ureditev Cegelnice
Za predel Cegelnice, kjer je Družba RS za avtoceste podrla
zapuščene hiše ob avtocesti, je občina poskrbela za ureditev
brežine in spodnje ceste, v načrtu je tudi postavitev igrišča,
je dejal župan Marko Mravlja in dodal: »Prizadevamo si, da
bi od DARS-a pridobili v lastništvo tudi zemljišče ob stari
hitri cesti skozi Bistrico. To območje je nujno potrebno sanirati, saj so zdaj tam kupi peska, zbirajo se preprodajalci
drog
Tudi cesta skozi Bistrico je prepotrebna obnove.
Projekti so šli v recenzijo, v letu 2014 pričakujemo, da bi
lahko začeli z deli na tem območju.« S. K.

Urejen predel Cegelnice čaka še na igrišče.

Tudi za območje stare hitre ceste na Bistrici je v načrtu
sanacija. / Foto: Gorazd Kavčič

Naklo

Zimski odpiralni čas Centra za ločeno zbiranje
odpadkov
Nov zimski odpiralni čas Centra za ločeno zbiranje odpadkov v Naklem velja od 10. decembra 2012 do 31. marca 2013.
Odprt je ob torkih od 9. do 12. ure, ob četrtkih od 14. do 17.
ure in ob sobotah od 9. do 12. ure. S. K.
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Aktualno, novice
Podreber

Kompleks stanovanj v recenzijo
V Občini Naklo so se po večkratnih obravnavah dokumentacije za pripravo osnutka Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za območje asfaltne baze na Odboru za
gospodarstvo in Odboru za komunalo in infrastrukturo odločili, da na obstoječo prometno in demografsko študijo, ki ju
je naročil investitor, to je Gorenjska gradbena družba, pridobi
neodvisni recenziji. Investitor namerava na območju sedanje
asfaltne baze v Podrebru zgraditi kompleks s 450 stanovanji,
sodelujoči na odborih pa so izrazili dvom o primernosti take
investicije za tak kraj, predvsem iz vidika gostote poselitve,
drastičnega povečanja števila prebivalcev in prometne obremenitve. Osnutek bo predvidoma šel v javno razgrnitev februarja hkrati z razgrnitvijo osnutka Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Cestno podjetje Gača; v slednjem investitor namerava na območje nekdanje gramoznice
preseliti obstoječe dejavnosti asfaltne baze. S. K.
Naklo

Komunalni prispevek za novograditelje
»Lani smo sprejeli odlok, ki ureja področje plačila komunalnega prispevka za novograditelje in višino prispevka vrednoti
s točkami. Naj povem na primeru: novograditelj za približno
150 kvadratnih metrov veliko hišo in 400 kvadratnih metrov
pripadajočega zemljišča odšteje približno 5500 evrov za komunalni prispevek, kar je malo. V Šenčurju na primer je ta
prispevek še enkrat višji. Lahko rečem, da se je z nizko ceno
povečalo povpraševanje po zemljiščih,« je dejal župan Marko
Mravlja. Višina odmere komunalnega prispevka za priključek
na kanalizacijo za že obstoječe gradnje je bila sprejeta pred
leti. V Dupljah so v povprečju plačali približno 800 evrov, v
Strahinju pa 750 evrov. S. K.

Novost bo tudi igrišče za odbojko na mivki
Iz proračuna Občine Naklo za leto 2013 se bo za športne
programe zagotovilo 117.821 evrov in sicer dobrih 48 tisoč
evrov za dejavnost izvajalcev letnega programa športa, 1600
evrov za plačilo najemnin ter 68 tisoč evrov za investicije v
športno infrastrukturo. Občina letos predvideva sofinanciranje izgradnje pomožnega nogometnega igrišča z umetno
travo, ki bo namenjeno izboljšanju pogojev delovanja nogometnega kluba, v katerega je včlanjenih več kot 130 otrok in
mladine ter gradnjo mladinskega športnega parka z igriščem za igranje odbojke na mivki in plezalno steno, takšno
željo so namreč izrazili osnovnošolci v anketi. S. K.

Skoraj 48 tisoč evrov za knjižnico
Za program kulture za leto 2013 je iz proračunskih sredstev v
občini Naklo namenjenih 126.675 evrov, od tega 11 tisoč evrov
za vzdrževanje kulturnih spomenikov, 37.208 evrov za delovanje društev s področja kulture, 23 tisoč evrov za informativne
medije, 7900 evrov za nagrade in razstave ter skoraj 48 tisoč
evrov za potrebe delovanja krajevne knjižnice Naklo. S. K.

V pripravi še nekaj OPPN-jev
Na sedežu Občine Naklo si lahko ogledate dokumentacijo za
določitev podrobne lokacije in pogojev za gradnjo trinajstih
stanovanjskih hiš s pripadajočo infrastrukturo, dostopnimi
potmi in zunanjo ureditvijo na zemljiščih, ki so omejena z
zadnjo vrsto hiš v Naklem; na Stari cesti na zahodu, Grogovo
ulico na jugu in avtocesto na severu. V izdelavi je tudi občinski podrobni prostorski načrt za del območja Pivke. S. K.

Manj nesreč, več tatvin
Lani so policisti na območju občine Naklo obravnavali 156 kaznivih dejanj, od tega je bilo več kot
tretjina tatvin in vlomov. Prometnih nesreč je bilo manj, najhujše so se zgodile na avtocesti.
Ana Šubic
Varnostna slika v občini Naklo je bila v letu 2012 ugodna in primerljiva z letom
poprej, saj policisti niso
obravnavali posebej izstopajočih dogodkov, so pojasnili
na Policijski postaji Kranj
(PP). Na ugodno stanje kaže
tudi podatek, da so policisti
na območju občine Naklo
obravnavali 156 kaznivih dejanj (142 v letu 2011), kar je
majhen delež v primerjavi z
več kot tri tisoč kaznivimi
dejanji, ki so jih kranjski policisti obravnavali v vseh šestih občinah, ki so v njihovi
krajevni pristojnosti.
Največ kaznivih dejanj je
bilo s področja splošne kriminalitete; tatvin je bilo skoraj za polovico več (43 v letu
2012 in 30 v 2011), število
vlomov pa je primerljivo s
predhodnim letom (18 v
2012 in 17 v 2011). »Največ
tatvin se zgodi na javnih
mestih, torej v trgovinah in
gostinskih lokalih, nekaj dogodkov pa je bilo povezanih

Vozila, parkirana pri gramozni jami v Bistrici pri Naklem,
so pogosto tarča vlomilcev. / Foto: Gorazd Kavčič
še s tatvinami barvnih kovin,« pojasnjujejo na PP.
Medtem ko se je največ tatvin zgodilo na Okroglem,
kjer pa dejanja po problematiki posebej ne izstopajo, pa
so nepridipravi v objekte
najbolj aktivno vlamljali v
Naklem, Strahinju in v Dupljah, v vozila pa najpogosteje

pri gramozni jami v Bistrici
pri Naklem, kjer sprehajalci
puščajo svoja vozila in stvari
v njih.
Policisti so lani obravnavali
tudi 32 (predlani 29) kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, s področja prepovedanih drog pa pet dogodkov
(predlani enega). »V tem

Štipendirajo dva dijaka
V Združenju podjetnikov Naklo je trenutno petinšestdeset članov, glede na
število delujočih podjetnikov v občini pa si želijo še več članov.
Suzana P. Kovačič
Naklo – Predsednik Združenja podjetnikov Naklo
Franci Grašič je poudaril,
da članstvo prinaša kar nekaj prednosti in tudi zanimivih dogodkov: »Na mednarodnem sejmu obrti in
podjetništva v Celju se na
našem razstavnem prostoru
vsako leto predstavi do deset
članov. Organiziramo tudi
nogometno tekmo med obrtniki in kmeti, ki je postala
tradicionalna in vedno poteka v času praznovanja ob-

činskega praznika. Lani
smo v okviru občinskega
praznika sodelovali tudi na
zanimivo pripravljeni prireditvi Na vasi se dogaja.«
Združenje podjetnikov Naklo so ustanovili leta 1996.
Prvi predsednik društva je

bil ustanovni član Janez
Pivk, ki je vodil združenje
do skupščine leta 2004. V
tem času je društvo začelo
delovati na več področjih, na
primer pri zametkih gradnje poslovne cone, postavljanju usmerjevalnih nepro-

»Na mednarodnem sejmu obrti in podjetništva v
Celju se na našem razstavnem prostoru vsako
leto predstavi do deset članov. Lani smo v okviru
občinskega praznika sodelovali tudi na zanimivo
pripravljeni prireditvi Na vasi se dogaja. «

Po novem najem mrliških vežic
brezplačen
Suzana P. Kovačič

RAČUNOVODSTVO

Tatjana Mikič
Strahinj 74, 4202 Naklo
Tel.: 04/257 89 00, 041/578 700
Fax: 04/257 89 01
e-pošta: tatjana.mikic@siol.net
www.racunovodstvo-misa.si

Naklo – V občini Naklo je začel veljati nov Pravilnik o pokopališki in pogrebni dejavnosti. Pravilnik določa izvajanje pokopališke in pogrebne
dejavnosti ter urejanje pokopališč na območju občine.
Urejanje pokopališč obsega
vzdrževanje pokopališč, razdelitev na posamezne zvrsti
grobov, prekope in opustitve
grobov, razširitev ali izgrad-

njo novih pokopališč ter zajema naslednja dela: čiščenje
in odstranjevanje odpadkov
in snega, odvoz odpadkov na
odlagališče, košnjo zelenic,
vzdrževalna dela na objektih
in napravah ter vodenje
katastra pokopališča. Pravilnik določa velikost in obliko
posamezne zvrsti groba, ki je
določena z načrtom pokopališča. Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj pol metra. Spomeniki,

nagrobne ograje in druga
znamenja ne smejo segati
čez mejo določenega grobnega prostora, v višino smejo
segati največ 1,50 metra.
Spodnji rob novega groba
mora biti poravnan z linijo
že obstoječih grobov. Po novem je najem mrliških vežic
brezplačen, plača se le najemnina za grob. Informacije
o urejanju pokopališč dobite
na sedežu občine ali pri podžupanu Albinu Golbi.

delu lahko pojasnimo, da so
droge problem sodobne
družbe, predvsem mladine,
ki pa se v tej občini zelo verjetno bistveno ne razlikuje
od problematike v drugih
občinah. Povsod so namreč
problem preprodajalci, ki v
občino prihajajo od drugod
in tam izvršujejo kazniva
dejanja in prekrške. Zato se
policisti trudijo, da bi od občanov pridobivali čim več
podatkov in informacij, s katerimi bi lahko probleme
zajezili ali jih morebiti celo
odpravili,« pravijo na PP.
Na področju prometne varnosti je bilo stanje ugodno
oz. celo boljše kot v letu 2011,
saj se je zgodilo 64 prometnih nesreč, v 2011 pa 81.
Manj je bilo tudi poškodovanih, pri tem pa so bile hujše
posledice predvsem učinek
prometnih nesreč na avtocesti, ki poteka mimo občine.
Ne glede na ugodno stanje v
prometu pa bodo policisti s
svojo prisotnostjo stanje v
tem letu poskušali še izboljšati,« še napovedujejo na PP.

metnih tabel na območju
občine, organizaciji seminarjev, sodelovanju na sejmih po Sloveniji, razstavah,
izdajah katalogov Po letu
2004 so se do danes zamenjali trije predsedniki, povečalo se je članstvo in aktivnosti društva, med drugim,
kot je dejal Grašič: »Sodelujemo z Območno zbornico
za Gorenjsko, Kranj, štipendiramo dva dijaka «
Združenje podjetnikov Naklo
vodi desetčlanski upravni odbor. »Na skupščini v mesecu
marcu vedno predstavimo
načrt dela za tekoče leto.
Združenju podjetnikov Naklo
je vsa leta delovanja v pomoč
tudi občina s subvencioniranjem naših aktivnosti,« je še
poudaril Grašič in dodal, da si
na veliko število delujočih
podjetnikov v občini v svoje
vrste želijo še več članov.

Naklo

Enkratna pomoč
novorojencem
Občina bo iz proračuna namenila enkratni denarni prispevek za otroke, rojene leta
2012. Razpis je objavljen na
spletni strani občine, vloge
sprejemajo do 31. januarja.
Višina enkratnega denarnega prispevka je 250 evrov,
upravičenec pa je eden od
staršev otroka oziroma
skrbnik ali posvojitelj. Pogoj
je, da imata otrok in upravičenec stalno prebivališče v
občini Naklo na istem naslovu. Do zdaj so prejeli 62
vlog.
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Novice

Majhni, a pomembni

Praznovanje
s tržiško godbo
Jože Košnjek

Sto let bo letos, odkar je hram učenosti v Podbrezjah sprejel prve učenke in učence in to na lokaciji,
na kateri je šola še danes.
Suzana P. Kovačič
Podbrezje – Podružnično
šolo v Podbrezjah v letošnjem šolskem letu obiskuje
38 učenk in učencev od prvega do petega razreda. »Čeprav smo majhni, se kljub
temu redno in enakovredno
pojavljamo na občinskih prireditvah, razstavah, delavnicah Odprti smo navzven,
sodelujemo s starši, s krajem, z matično šolo in vodstvom šole ter občino,« je
povedala vodja Podružnične
šole Podbrezje Mateja Jarc,
ki je tudi ena od skupaj štirih učiteljic, ki otrokom predajajo znanje v času pouka.
V podaljšanjem bivanju se
jim izmenično pridružijo še
trije učitelji.
Mateja Jarc je poudarila, da
podružnične šole niso več
tisto, kar so bile v preteklosti, na primer slabo opremljene z velikim številom
otrok. »Dobile so posebno
mesto v sistemu osnovnega
šolanja. Naša šola je pomembna ustanova v kraju,
je obnovljena, dobro opremljena, enakovredna matični
šoli. Stremimo h kakovostnemu vzgojno-izobraževalnemu delu. V zadnjem času
je šola dobila računalniško

Mateja Jarc je vodja Podružnične šole Podbrezje četrto leto. »Uživam v delu na podružnični
šoli z delovno usmerjenim kolektivom in ravnateljem, ki mi prisluhne in je vedno pripravljen
pomagati,« je pohvalila sodelavce. / Foto: Gorazd Kavčič
učilnico, v postopku je izgradnja učilnice na prostem,
pogrešamo in močno pa si
želimo še prostor, kjer bi
lahko izvajali športno vzgojo,« je še izpostavila vodja
šole in dodala, da bi brez finančne podpore občine tež-

ko zmogli izvajanje nadstandardne oblike dela: »Država namreč financira pouk
zgolj v kombiniranih oddelkih, Občina Naklo pa nam
plačuje nadstandardno obliko dela in je večina ur izvedenih v ločenih oddelkih.«

Iskriva srečanja
v družbi dobrih knjig
Odpiralni čas krajevne knjižnice v Naklem se je z letošnjim letom povečal
za pet ur, zdaj je odprta dvajset ur na teden. V knjižnici potekajo tudi
pravljične urice za otroke, v pripravi so bralna srečanja, namenjena
starejšim.
Suzana P. Kovačič

nedeljkih, torkih in sredah
od 14. do 19. ure in ob petkih
od 8. do 13. ure. Poleg izposoje knjig od oktobra do konca maja vsak drugi ponede-

ljek v mesecu ob 17.30 potekajo pravljične urice, ki so
namenjene otrokom od četrtega do devetega leta starosti.
»Pravljice na obisku so obli-

Foto: Gorazd Kavčič

Naklo – Od drugega januarja
dalje je Krajevna knjižnica
odprta za uporabnike ob po-

Naklo – Občina Naklo je
tudi tokrat za slovo od starega leta in v pozdrav novemu v soboto, 22. decembra,
pripravila izvrsten glasbeni
in pevski dogodek z božično-novoletnim koncertom
Pihalnega orkestra iz Tržiča
in pevskimi solisti Juretom
in Urško Kavčič iz Podbrezij in Tino Veselinovič iz
Tržiča.
Tržiški godbeniki so z izbranim programom pod
vodstvom kapelnika Francija Podlipnika (sam je bil več
let pomočnik dirigenta orkestra Slovenske policije –
op. J. K.) navdušili občinstvo v telovadnici osnovne

šole Naklo. Sestra in brat
Urša in Jure Kavčič, ki glasbeno in pevsko zorita v
kranjski Glasbeni šoli in na
Konzervatoriju v Ljubljani,
sta prepevala ob spremljavi
klavirja, Tina Veselinovič,
ki je učiteljica na osnovni
šoli Naklo, pa se je izkazala
kot odlična pevka francoskih šansonov. Župan Marko Mravlja je med koncertom občankam in občanom
zaželel zdravo, srečno in
uspešno novo leto ter veliko
medsebojnega razumevanja, ter vse povabil na predpraznično srečanje. Vsem,
ki so zamudili ta glasbeni
dogodek, je lahko resnično
žal. Konec letošnjega leta
bo nova priložnost.

V krajevni knjižnici Naklo so v pripravi tudi bralna srečanja, namenjena starejšim.

Številne dejavnosti izvedejo
tudi skupaj z matično šolo,
tudi zato, da učenke in
učenci podružnične šole dobijo občutek pripadnosti in
da prehod v matično šolo v
šestem razredu ni obremenjujoč za njih.

ka knjižnične in knjižne
vzgoje otrok. Vsak pravljični
dogodek sestavljata pripovedovanje, obogateno s petjem,
z dramatizacijo ali animacijo
lutk, in ustvarjalna delavnica,« je povedala Dani Jurgec,
vodja Službe za izposojo in
informacije pri Mestni knjižnici Kranj.
V pripravi so tudi bralna srečanja, namenjena starejšim.
»Na srečanjih spodbujamo
razvijanje bralne kulture,
zanimanje za novosti na
knjižnem trgu, spoznavanje
in ohranjanje kulturne dediščine in ljudskega izročila,
razvijanje kritičnega vrednotenja prebranih del in medgeneracijsko solidarnost.
Potekala bodo vsako sredo
od 10. ure do 11.30 v prostorih Krajevne knjižnice Naklo. Prijavnice so že v knjižnici,« je še pojasnila Dani
Jurgec.
Še kot zanimivost: najbolj
izposojene knjige v letu
2012 so bile za odrasle bralce biografski roman Cavazza, kriminalni romani Harlana Cobena ter romantično
ljubezenske romance Lise
Kleypas, Jude Deveraux in
Susan Elizabeth Phillips.
Najbolj izposojene knjige za
najmlajše so bile knjige iz
serij Grozni Gašper in Mišek Tip. Osnovnošolci so si
največ izposojali knjige
Dnevnik nabritega mulca,
Butalci in Matilda.

Tržiški pihalni orkester, ki je prvič javno zaigral leta 1928,
zadnja leta pa posega po najvišjih godbeniških priznanjih,
med koncertom v Naklem. / Foto: Gorazd Kavčič

Božično-novoletna
prireditev
Pija Pavec, 5. razred
PŠ Podbrezje
V mesecu decembru, ko se
bližajo prazniki, se v podbreški šoli začnemo pripravljati
na Božično-novoletno prireditev. Povabljeni so vsi starši
učencev. V torek, 18. decembra, ob petih popoldne smo
se zbrali v spodnji učilnici
šole. Nastopali smo učenci
od prvega do petega razreda.
Jaz sem povedala pesem Pot
domov. Pod vodstvom našega učitelja Marka smo v zbo-

ru zapeli nekaj pesmic, Zaž
pa je zaigral na saksofon. Zaplesala so tudi dekleta iz plesne skupine Studio ritem.
Program sta povezovali sošolki, Anita in Nika. Učiteljica Mateja Jarc pa je na koncu
vsem zaželela lepe praznike
in srečno novo leto. Ob koncu uspešne prireditve so nas
pogostili s piškotki in bonboni. Ta prireditev je zame zadnja v podbreški šoli, saj jo
bom drugo leto pričakala v
centralni šoli, zato mi bo še
posebej ostala v spominu.

Nastopi učencev so pričarali zadovoljstvo in nasmeh v
očeh obiskovalcev. / Foto: Tina Dokl
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Zanimivosti
Poverjenice
vredne zaupanja
Poverjenice pri Društvu upokojencev Naklo
širijo dober glas o delu društva. Zelo rade
pa obiščejo in ob posebnih priložnostih tudi
obdarijo starostnike.
Suzana P. Kovačič
Poverjenice, ki delujejo pri
Društvu upokojencev Naklo,
so pred nedavnim sklenile
leto 2012 na skupnem druženju pri Marinšku v Naklem. Osem poverjenic je,
vsaka deluje na svojem terenu; v Naklem z okolico,
Strahinju, Dupljah, Podbrezjah. »Starostniki se zelo
razveselijo, ko jih obiščemo

Društvo upokojencev
Naklo ima skoraj
tisoč članov,
medse pa vabijo tudi
nove članice in člane.

ob koncu leta in jih obdarimo. Pozornost izkažemo
vsem, ki so dopolnili osemdeset let, ter bolnim. Vsako
leto naše starostnike peljemo brezplačno na izlet. Tisti, ki se izletov udeležujejo,
so z njimi zadovoljni, poverjenice pa si želimo, da bi
bilo udeležencev še več.
Lani smo jih popeljali z ladjo po Ljubljanici, ogledali
smo si tudi botanični vrt.
Poverjenice gremo zraven,
zato da jim pomagamo, ko
je to potrebno,« je nekaj dejavnosti povzela poverjenica
Majda Novinec. Društvo
upokojencev Naklo ima skoraj tisoč članov, medse pa
vabijo tudi nove članice in
člane.

Ledinska imena
na Pirčevih dnevih
Podoba Podbrezij se je v preteklem stoletju spremenila, mnoga stara imena pa so ostala in jih
uporabljajo še danes.
Jože Košnjek
Podbrezje – Nedavne Pirčeve dneve v Podbrezjah so posvetili ledinskim in parcelnim imenom katastrske občine Podbrezje (Birkendorf) po
katastru iz leta 1867, ki ga je
narisal (in vso občino tudi prehodil) zemljemerec I. razreda
Janez Pušek. Tedanji kataster,
dopolnjen s pripovedovanjem
starejših občanov, je predstavil Stane Mihelič, ki mu je za
računalniškimi kartami pomagal Milan Debeljak. To je
dvojica, brez katere si ne moremo predstavljati kulturnega utripa vasi. Čeprav se je podoba Podbrezij spremenila
(prestavljeni so bili trije klanci, vas sta prizadela dva požara, poštni urad so zaprli, zgrajene so bile nove hiše, pod vasjo so zgradili avtocesto, krajevne skupnosti ni več, vas živi
času primerno življenje, na
njivah je žito zamenjala silažna koruza, mnogi travniki

Stane Mihelič je povedal veliko zanimivega o starih podbreških imenih, krajani pa so
dodali marsikaj zanimivega in doslej malo znanega ali pozabljenega.
so se zarasli, na nekatere stare domačije spominjajo le razvaline), je spomin na stara ledinska in parcelna imena
ostal. Udeleženci so v živahnem pogovoru ugotavljali, kje
so Snožeti, Pod Hrastjam, Vevence, Nad Gačo, Dolga deva,

Novine, Britof in drugi značilni predeli, stisnjeni med Tržiško Bistrico na vzhodu in
Savo na zahodu. Na pogovoru
so skušali tudi ugotoviti, kje je
izvor teh imen (snožet naj bi
bila zemlja, kjer so želi in kosili, dolga deva – dolga dela ).

Pogovor je bil tudi opozorilo,
da je treba staro ohranjati (na
primer staro sušilnico sadja,
ki so jo domači slikarji poslikali, ob njej pa je sedaj deponija za smeti). Podbrežanom se
svoje preteklosti ni treba sramovati.

Tudi slike so lahko pesem
Spredaj od leve: Sonja Homan, Marija Bajželj, Francka
Košnjek, Marija Debelak, Marija Teran. Zadaj župan Marko
Mravlja, Majda Novinec, Marija Štaut, tajnica pri DU Naklo
Slavka Jelenc ter predsednik DU Naklo Jože Kajin / Foto: Tina Dokl

Kranjski kvintet in likovniki Dobrave Naklo so pripravili v Podbrezjah izviren kulturni večer s
prepletanjem pesmi in barv.
Jože Košnjek

Naklo

Jubilej Društva upokojencev Naklo
Društvo upokojencev Naklo, ki je s skoraj 1000 članicami
in člani najmnožičnejša organizacija civilne družbe v občini, praznuje letos 60-letnico delovanja. Kot samostojno
društvo je začelo delovati decembra leta 1975, pred tem,
od marca leta 1953 dalje, pa je bila v Naklem podružnica
kranjskega društva, zato se leto 1953 upravičeno šteje za
ustanovno leto. Društvo vsa leta krasi delavnost in skrb za
člane in druge starejše in pomoči potrebne v občini. Zato
društvo vsa leta veliko prispeva k razvoju celotne občine
Naklo. J. K.

Občni zbori društva so vsako leto dobro obiskani.

Podbrezje – Ronka Kozjek,
Stane Mihelič in Milan Debeljak iz Podbrezij ter pevci Kranjskega okteta so zaslužni za izviren kulturni dogodek z naslovom Narodne pesmi v sliki, ki je bil
konec preteklega leta v Kulturnem domu v Podbrezjah. Pevci in likovniki, člani likovne skupine kulturnega društva Dobrava Naklo,

so se dogovorili za dvanajst
ljudskih pesmi, katerih vsebino so likovniki prenesli na
slike, pevci Kranjskega kvinteta pa so jih zapeli. Tako so
na platnih oživele zgodbe iz
znanih narodnih pesmi Ne
jokaj, deklica, Bom zlezu na
češnjo, Moja ljub ca mi je pošto poslala, Žabe, Čej so tiste stezice, Pleničke je prala,
Je upihnila luč in še nekaterih, na odru pa so jih izvrstno
zapeli kranjski pevci. »Mar

Likovniki, ki so »naslikali« dvanajst narodnih pesmi.

ni to dokaz, da je naša narodna pesem enkratna tudi na
sliki in da je te slike mogoče
tudi zapeti,« je dogodek doživeto komentiral eden od organizatorjev, neutrudni in
idej polni Podbrežan Stane
Mihelič. Slike so po prireditvi postavili na ogled v dvorani podbreškega kulturnega
doma. Likovna skupina deluje od leta 2009 dalje, njeni
člani pa se že lahko pohvalijo
s številnimi posamičnimi in

skupinskimi razstavami ter
drugimi prireditvami. Želijo, da bi se jim pridružilo še
več občank in občanov, ki
jim je pri srcu umetnost. Narodne pesmi so tokrat slikali
Tilka in Zdravko Purgar, Barbara Pogačnik, Marinka Šuštar in Ronka Kozjek iz Podbrezij, Alojzija Murn iz Strahinja, Metka in Matjaž Mauser iz Dupelj, Dana Šemrov
in Mija Kramarič iz Naklega
ter Franci Markovec iz Žej.

Kranjski oktet na podbreškem odru
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Zanimivosti

Kako so Duplje dobile ime

Saša Žgajnar s knjigo, v kateri so mesto našle tudi
dupljanske pravce.
ubogi ljudje so iskali zavetje. Okrog Dupelj je velik
gozd in veliko jam. V hudih
časih so se Dupljanci skrivali v tistih duplinah,« je zapisano v zgodbi z naslovom
Kako so Duplje dobile ime.

V knjigi so zbrane še zgodbe
o dupljanskih vitezih, tri
zgodbe o rokovnjačih in zapis o nekdaj lepem čarobnem vilinskem gozdu ob
Dupljah, ki so ga imenovali
Udin boršt.

Štefanov žegen konjem
in konjerejcem

nja, v nekaterih cerkvah pa
pri Štefanovi maši nesejo
okrog oltarja iz lesa izrezljane konjiče. Na Gorenjskem imajo najdaljšo tradicijo »konjskega žegna« na
Križu pri Komendi, na
Blejski Dobravi, na Kupljeniku v Bohinju, v Žirovnici, v Naklem in v krajih,
povezanih s furmanstvom
in vzrejo konj.
V Naklem in v Podbrezjah
se je letošnjega žegnanja
zaradi slabega vremena
udeležilo nekoliko manj konjev in njihovih rejcev. Tradicija pa ostaja in se bo zanesljivo obdržala. Nakelski
župnik Janez Zupanc je
pred blagoslovom v praznični besedi spomnil na
povezanost konja in človeka
in opozoril na človekovo
dolžnost humanega ravnanja in skrbi za živali.

V Naklem in v Podbrezjah ohranjajo staro navado Štefanovega
blagoslavljanja konj.
Jože Košnjek

ka. Narodopisci domnevajo, da je postal konjski zavetnik zato, ker je pri naših
prednikih nadomestil poganskega Boga Velesa.
Znana pa je tudi legenda,
da je Štefan umiril podivjanega in zelo nevarnega konja. Poleg blagoslavljanja
konj ponekod na štefanovo
blagoslovijo tudi vodo in
sol, brez katerih ni človeškega in živalskega življe-

Koledniki Folklorne skupine Društva upokojencev Naklo

Od leve: Ana Koren, ravnateljica BC Naklo – Srednje šole
Andreja Ahčin, Petra Zupančič, predsednik KTD Pod krivo
jelko Ivan Meglič

Foto: Luka Rener

Naklo – Štefanovo, ki ga krščanski svet že od konca četrtega stoletja naprej praznuje takoj za božičem in
mu zato radi rečejo tudi
»drugi božični dan«, je zavetnik konj in priprošnjik
za zdravje vseh živali ter zaščitnik ljudi, ki imajo opravka s konji, sodarjev, zidarjev, kamnosekov, tkalcev in

tesarjev. Štefan ima pomembno mesto v cerkveni
zgodovini, ker so ga okrog
leta 33 po Kristusu pri Damaščanskih vratih v Jeruzalemu do smrti kamenjali in
zato velja za prvega mučenika. Najpogosteje ga upodabljajo s knjigo, na kateri
ležijo kamni kot spomin na
njegovo smrt.
Žegnanje konj najbolj
ohranja spomin na svetni-

Utrinek iz božično-novoletne razstave

Foto: Luka Rener

Pravce oziroma pravljice, ki
jih je zapisala pobudnica
knjige Jasna Majda Peršolja,
so člani Društva paralitikov
Slovenije pripovedovali na
eni od letošnjih obnovitvenih rehabilitacij. Med zapisanimi zgodbami, ki prihajajo iz vseh koncev Slovenije, je mnogo takih, ki pripovedujejo, kako je nekaj dobilo svoje ime, kar se skozi čas
od ust do ust še posebej
rado prenaša.
»Če paralitiki ne zmoremo z
rokami in nogami, ne pomeni, da ne zmoremo z glavo. Pri naslovu smo se poigrali z igro črk in besed. Ker
nam paraliza že tako greni
vsakdanje življenje, a je vseeno del nas, smo jo skrili v
prijaznejše besede Teta Liza
para ,« je knjigo paralitikov med bralce pospremila
zapisovalka Jasna Majda
Peršolja, zgodbe z Gorenjskega pa je kot ena izmed
enajstih pripovedovalcev
prispevala Saša Žgajnar iz
Dupelj, sicer tudi sekretarka
Društva paralitikov Slovenije. »V Duplje sem prišla živet kot otrok in za zgodbe, ki
smo jih nato zapisali, prej
nisem vedela. Malo sem

vprašala starejše, pobrskala
sem po internetu, pomagala
sem si tudi z literaturo Nikoli prej se nisem ukvarjala
z ljudskim slovstvom, je pa
ta knjiga zame bila spodbuda, da bom verjetno še kaj
zbirala in zapisovala na tem
področju,« nam je povedala
Saša Žgajnar, ki je pod skupnim naslovom Dupljanske
pravce zbrala šest zgodb.
»Tam na Gorenjskem, na
pol poti med Tržičem in
Kranjem, so Duplje. Včasih
sta bili dve vasi. Zgoraj so
bile Gornje Duplje, spodaj
so bile Spodnje Duplje,
vmes so bili travniki in njive. Dandanes pa so polja pozidana in nastala je enotna
vas Duplje. Zgornji in Spodnji Dupljanci pa še vedno
ločijo, kaj je zgoraj in kaj je
spodaj. Saj sta nekdaj vasi
celo spadali med različni
fari. Obe vasi sta zelo stari
in nastali sta ob pomembni
poti, ki je povezovala nemške dežele in Kranjsko. Ko
so prihajale vojske iz nemških dežel, so rekli, da prihajajo odzgoraj, ko so prihrumele vojske in tolpe iz
Kranjske, so rekli, da prihajajo odspodaj. Naj so prihajali odzgoraj ali odspodaj,
ropali so eni in drugi. In

Duplje – Biotehniški center
Naklo – Srednja šola in
KTD Pod krivo jelko sta konec decembra pripravila
božično-novoletno razstavo
v Dupljanski graščini. Kulturni program ob odprtju
razstave so popestrili koledniki Folklorne skupine
Društva upokojencev Naklo, učenci Podružnične
šole Duplje in Mladinski
pevski zbor Biotehniškega
centra Naklo. Ob tej priložnosti je predsednica Zveze
Leo klubov Slovenije Petra

Zupančič predala ček v vrednosti sedemsto evrov Kresnički, kriznemu centru za
mlade v Lescah. Od tega so
petsto evrov zbrali s prodajo adventnih venčkov na dobrodelni razstavi v Mestni
hiši v Ljubljani, venčke pa
so izdelali dijaki Biotehniškega centra Naklo. Dvesto
evrov je dodala še Zveza
Leo klubov Slovenije. Predstavnica kriznega centra
Kresnička, ki je enota Centra za socialno delo Radovljica, Ana Koren se je v imenu otrok in mladostnikov
zahvalila za darilo.

Foto: Luka Rener

Jasna Paladin

Suzana P. Kovačič

Foto: Luka Rener

Člani Društva paralitikov Slovenije so ob svoji tridesetletnici izdali knjigo z naslovom Teta Liza para,
pravce čara. Med zapisanimi zgodbami iz ljudskega slovstva so tudi dupljanske pravce pripovedovalke
Saše Žgajnar iz Dupelj.

Razstava v graščini

Tudi najmanjši konjič je prišel po Štefanov blagoslov.

V Naklem je konje blagoslovil domači župnik Janez Zupanc.

Mladinski pevski zbor Biotehniškega centra Naklo

8

Glas skoz'vas, petek, 11. januarja 2013

Mladi
Zaplesali Ajda
in Podkuca
Suzana P. Kovačič
Naklo – V Domu Janeza Filipiča v Naklem je bil sredi
decembra božično-novoletni koncert folklornih skupin. Nastopile so vse tri starostne skupine Otroške folklorne skupine Podkuca in
vse tri skupine Folklorne
skupine Ajda iz Besnice, zapele so tudi pevke OFS Podkuca in pevci Mlinarji, sicer
člani FS Ajda. Obiskovalcev in gledalcev je bilo veliko, saj je bilo 112 nastopajočih; od najmlajših, starih štiri leta, do najstarejšega plesalca, ki bo kmalu dopolnil
dvajset let. Za zaključek so
vsi nastopajoči zapeli Sveto
noč ob spremljavi violinistk
Tine Bohinc in Nataše Udir.
»S svojim obiskom so nas
razveselili starši, bratci in
sestrice, stari starši, predsednik KD Jožeta Paplerja Besnica Janez Zeni, nekateri
občinski svetniki, ravnatelj
OŠ Naklo Milan Bohinec,
župan občine Naklo Marko
Mravlja in predstavniki KD

Dobrava Naklo,« je povedala Špela Eržen, umetniška
vodja OFS Podkuca in FS
Ajda. Program je povezovala folklornica iz OFS Podkuca Klavdija Aljančič. Pod
idejo za koncert, organizacijo in povezovalno besedilo se je podpisala Špela Eržen. »Seveda mi brez podpore staršev, OŠ Naklo in sodelavcev pri folklori (Stanka
Kolenko, Tadej Teran, Nataša Udir) ter glasbenikov (Andreja Starman, Matej Udir,
Gašper Voglar, Gregor Udir,
Žan Eržen) ne bi uspelo. V
veliko pomoč pa so bila starejša skupina OFS Podkuca,
predvsem dekleta,« je poudarila Erženova in se občanom zahvalila tudi za lep odziv pri nakupu folklornega
koledarja Sreča je v otroških
očeh. »V začetku februarju načrtujemo tridnevni folklorni tabor za naše starejše
plesalce Otroške folklorne
skupine Podkuca in mogoče
še pred zimskimi počitnicami tudi za srednjo skupino,«
je še dodala Erženova.

Urša in Jure živita
za glasbo
Urša Kavčič iz Podbrezij je gimnazijka, ki uživa v petju in gledališki igri, v fotografiji in slikanju,
njenega brata Jureta pa je prevzel klavir. Oder, glasbeni ali gledališki, bo njun poklic.

Urša in Jure Kavčič iz Podbrezij / Foto: Gorazd Kavčič

Jože Košnjek

Na odru se je na božično-novoletnem koncertu predstavilo
kar 112 nastopajočih. /Foto: Primož Udir

Baritonski slavček
iz Naklega
Alenka Brun
Ravno na prvega decembra
je Domen Križaj praznoval
svoj rojstni dan, devet dni
kasneje smo mu lahko prisluhnili v ljubljanskem Unionskem Modrem salonu v
okviru Glasbenih nedelj s
prof. Lorenzem, pred kratkim pa v Baročni dvorani
Radovljiške graščine na
Koncertu vokalne in instrumentalne glasbe, ki ga je organiziral Matej Rauh.
Domen Križaj je baritonist,
študent ljubljanske glasbene
akademije iz razreda doc.
Matjaža Robavsa in obenem
študent medicine. Spada
med najobetavnejše pevce
naše izjemno nadarjene mlade generacije, čemur smo
bili lahko priča v Radovljici,
kjer je med drugimi nastopil
tudi v družbi dveh pevcev –
sopranistke Kristine Bitenc
in tenorista Davida Jagodica.
Lani je osvojil prvi nagradi

Domen Križaj
na mednarodnih tekmovanjih Ferruccio Tagliavini v
Deutschlandbergu in Petar
Konjović v Beogradu, kot solist pa se je predstavil tudi v
okviru Salzburških slavnostnih iger, kjer bo letos gostoval v okviru projekta Young
singers project.

Pri Kavčičevih v Podbrezjah
imata glasba in pesem svoj
dom. Nič čudnega, saj mama
Meta ljubiteljsko igra klavir,
oče Marko pa poučuje glasbeni pouk na osnovni šoli v
Naklem. Zato tudi 17-letni
hčerki Urši in 16-letnemu
sinu Juretu po reku, da jabolko ne pade daleč od drevesa,
glasba in petje nista tuja.
Urša je dijakinja 3. letnika
kranjske Gimnazije, v kranjski Glasbeni šoli pa se uči
solopetja pri profesorju Janezu Hostniku, pred tem pa jo
je v Osnovni šoli Naklo v
skrivnosti solo petja vpeljala
Melita Maček. Brat Jure je
dijak ljubljanskega Konzervatorija za glasbo in balet,
kjer obiskuje drugi letnik
klavirja in se glasbeno izobražuje pri profesorjih Suzani Zorko in Tatjani Šporar
Bratuž. Da sta Urša in Jure
izvrstna glasbenika in pevca,
sta pred novim letom dokazala na prazničnem koncertu
v Naklem. Ta je bil tudi priložnost za pogovor z mladima
obetavnima glasbenikoma.
Glasba je pri vas doma. Je to
kaj vplivalo na vajino odločitev za študij glasbe in petja?
Urša: »Verjetno, saj mi je
bila glasba zelo blizu. Odločilna pa je bila moja želja, da
bom skušala uspeti s petjem
in ne z igranjem na instrumente. Kot pevka se želim
uveljaviti predvsem v mjuzikalih, v katerih že sedaj sode-

lujem v Prešernovem gledališču, in ne toliko v klasični
glasbi, na opernem odru.«
Jure: »Z glasbo sem se začel
ukvarjati kot otrok. Najprej
sem doma igral klavir, nato
pa sem se pri Janezu Fabijanu v Besnici učil igranja na
diatonično harmoniko. On
mi je tudi svetoval, naj nadaljujem z učenjem klavirja,
harmonika pa naj bo moj
drugi inštrument. Vpisal
sem se v Glasbeno šolo Tržič. Doma mi je pri vaji na
klavirju pomagala mami,
včasih pa tudi oči.«
Šola vama vzame veliko časa.
Domnevam, da morata kar
natančno razporediti čas. Ga
kaj ostaja za sprostitev, za radosti mladosti, za hobije?
Urša: »Z dobro razporeditvijo časa ga ostane nekaj tudi
za zabavo, za hobije, za tisto,
v čemer uživaš. Šola mi prvi
dve leti zaradi tega ni povzročala težav. Bila sem prav dobra. Ukvarjala sem se tudi z
igranjem rokometa, ki sem
ga v drugem letniku opustila. V 9. razredu osnovne šole
sem se navdušila za risanje
in za fotografiranje. Nekaj
mojih fotografij je bilo nagrajenih. Ker moj stari fotografski aparat ni bil več
ustrezen za zahtevnejše izdelke, mi je oči podaril novega. Že od osnovne šole v Naklem naprej, kjer sem igrala
v skupini Živčki pod vodstvom Miha Štefeta, ostaja
moja velika ljubezen gledališče, posebej kabareti. Vesela

sem, da je našo gimnazijsko
skupino kot mladinski oder
vzelo pod svojo streho Prešernovo gledališče Kranj,
kjer lahko vadimo in igramo.
Poleg tega pojem v pevskem
zboru Carmen manet, s katerim sem bila pred kratkim
na Kitajskem.«
Jure: »Vožnja v šolo v Ljubljano mi vzame dnevno tri
ure, zato moram skrbeti, da
si dobro razporedim obveznosti. Konzervatorij, ki ga
obiskujem, je običajna gimnazija, ki daje večji poudarek
glasbi. V mojem primeru
klavirju, petju v zboru in drugim osnovnim glasbenim
predmetom. Največ vadim
doma, pa tudi v šoli, če najdem prosto učilnico. Sicer pa
je moja največja zunajšolska ljubezen košarka, ki pa
sem jo moral opustiti zaradi
poškodbe kolena. Vmes sem
se preizkusil tudi v judu. Košarko zelo pogrešam, vendar
moram biti previden predvsem zaradi poškodbe prstov, ki bi preprečila vajo klavirja. Za sprostitev greva z
Uršo občasno v fitnes.«
Se veselita takšnih nastopov, kot je bil nedavni božični v Naklem?
Urša: »Seveda. V šoli se vadimo v nastopanju in se pripravljamo na tekmovanja,
vendar je javni oder nekaj
drugega kot nastop doma ali
v šolski učilnici. Oder je
drugo okolje, pred teboj so
drugi ljudje. Več je nastopov, manjša je trema in pri-

jetnejši so občutki. Na odru
šele pokažeš, kaj znaš in
česa se moraš še naučiti.«
Jure: »Tudi sam mislim
tako. Nastopi so nekaj dobrega in si jih želim še več.
Zato se z Uršo pogovarjava
o pripravi programa, s katerim bi lahko nastopala ob
najrazličnejših priložnostih
in bi bil primeren za mlajše
in starejše ter bi vseboval
tako tujo kot domačo glasbo
in pesem. Prepričana sva, da
sva tega sposobna.«
Sta starša stroga kritika vajinih nastopov?
Urša: »Sta. Predvsem oči. Po
nastopu nama pove, kaj je
bilo v redu in kaj bi lahko naredila boljše. Predvsem pa
naju stalno opozarja na pomen vaje.«
Jure: »Ja, tako je.«
Bosta glasba in petje vajin
poklic?
Urša: »Tudi to je mogoče.
Odločala se bom med glasbo
in gledališčem. Trenutno me
najbolj zanima mjuzikal. Če
bom v njem uspela, bom najsrečnejši človek na svetu.«
Jure: »Svojo prihodnost in
poklic vidim v glasbi, čeprav
se lahko po končanem Konzervatoriju vpišem na druge
fakultete. Mislim, da le na
medicino ne morem. Glasba mi je najbolj pri srcu,
zato bom morda poučeval
klavir ali igral v glasbeni
skupini. Prva možnost mi je
bližja, druga pa bi bila lahko
ljubiteljska.«
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Zanimivosti

Božični koncerti
dupljanskih zborov

Naklo

Zapeli in zaigrali babicam in dedkom

Jože Košnjek

Predstavil se je tudi trio Klanjškovih, vsak s svojim
inštrumentom; Matija s pozavno, Karla s trobento in
najmlajši Leopold s harmoniko.
V Domu starejših občanov Preddvor – enoti Naklo so decembrsko sobotno dopoldne popestrili s prireditvijo Šopek
pesmic za babico in dedka. Svojim babicam in dedkom ter
drugim stanovalcem doma je pokazalo svoje talente sedem
vnučk in trije vnuki. Direktorica Doma starejših občanov
Preddvor Andreja Valant je pozdravila mlade častne goste
tega lepega dopoldneva in poudarila, da se tak dogodek
lepo zlije z letom 2012, ki je posvečeno medgeneracijskemu
sodelovanju in sožitju vseh generacij. Idejo za prireditev je
dal Martin Klanjšek, ki ima v nakelskem domu mamo. »Babice in dedki se na dogodek, na katerem nastopijo vnučke in
vnuki, nasploh zelo radi odzovejo,« je povedal Klanjšek. In
kdo so bili nastopajoči? Eva Rozman je zapela božično pesmico, Maša Lavrič je zapela Jaz sem mala roža, Iza Kern pa
je zapela kar dve, Ne čakaj pomladi in Dan najlepših sanj.
Lana Jarc je prebrala zgodbico, ki jo je napisala sama, pripoveduje pa o življenju pri babici Slavki Bratina. Njena sestra
Gaja Jarc je zaigrala na harmoniko. Predstavil se je tudi trio
Klanjškovih, vsak s svojim inštrumentom; Matija s pozavno,
Karla s trobento in najmlajši Leopold s harmoniko. Nastope
je sklenila Kristina Rozman, ki je na violino zaigrala Sveto
noč. Ob tej priložnosti so odprli tudi razstavo fotografij že
večkrat nagrajenega gimnazijca Nejca Balantiča. Predstavil
se je s štiridesetimi črno-belimi in barvnimi fotografijami na
temo Zahodno kraljestvo.

Duplje – Božični koncerti
dupljanskih pevskih zborov v
farni cerkvi sv. Vida v Spodnjih Dupljah so že tradicionalni. Letošnji je bil v sredo,
26. decembra, in je bil tudi
počastitev dneva državnosti
in enotnosti. Na koncertu, ki
ga je povezovala Neža Rozman, so peli pevci moškega
pevskega zbora Triglav pod
vodstvom Nade Krajnčan in
ženski pevski zbor Dupljanke
pod vodstvom Katje Klančnik
Jelenc. Cerkev je bila tudi letos polna do zadnjega sedeža,
po koncertu pa so imeli dupljanske pevke in pevci običajni novoletni srečanji.
Pevke zbora Dupljanke so
po uspešnem letu, v katerem so praznovale tudi
20-letnico delovanja in jubilej proslavile s koncertom v
avli osnovne šole v Naklem,
imele še dva božična koncerta. Prvi je bil v knjižnici
dr. Antona Pretnarja v Tržiču, drugi pa ob živih jaslicah
v Sebenjah, kjer so peli tudi
pevci moškega pevskega
zbora Triglav. Skoraj devetdesetletna tradicija petja v
Dupljah živi naprej, saj ima-

Dupljanske pevke na koncertu v domači farni cerkvi

Pevci moškega Pevskega zbora Triglav pod vodstvom Nade Krajnčan
jo le redke tako velike vasi
kar štiri zbore: ženskega,
moškega, cerkvenega in

otroškega na podružnični
osnovni šoli. Pohvala pa gre
tudi vaščanom, ki številno

obiskujejo nastope domačih
zborov v domačem kraju in
tudi na gostovanjih.

OBIŠČITE NAS V KMETIJSKO VRTNARSKEM CENTRU NAKLO
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Izjemno zanimiva knjiga odstira nova odkritja o obmejnih
krajih, gorah in dolinah med Peco in Obirjem. Mnogi bolj
znane kraje poznate, Olševo in Goro sv. Heme. Kaj pa
Cimpesar, Volinov vrh in Pluže? Kdo pozna skrito grapo
Remšenik ali sončne planine na Topici? Knjiga vam slikovito
predstavlja slabo poznane naravne bisere v Karavankah.
Priročnik lahko kupite na
Gorenjskem glasu, Bleiweisova
cesta 4 v Kranju, ga naročite
po tel. št.: 04/201 42 41 ali na:
narocnine@g-glas.si.
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Obletnice, mladi
Jubilejno zaznamovan
konec minulega leta
Tina Benedičič
Pravijo, da se svet glasbe začenja tam, kjer ni več prostora za
besede. Glasba ostale umetnosti presega in preobrazi vse,
česar se dotakne. Čar glasbe je

jubileju v OŠ Naklo pripravili
pester program. Dan pa ni bil
pomemben le za čebelarje, izkazali so se tudi naklanski
osnovnošolci, ki so pred tem
šolsko avlo okrasili s fotografijami folklorne skupine Podku-

Sreča je v otroških očeh
Tako se imenuje koledar za leto 2013, ki ga je vsebinsko zasnovala umetniška vodja Otroške folklorne
skupine Podkuca Špela Eržen, fotografije je posnel in oblikoval Zvone Vrankar, nalogi pa so bili kos
tudi mladi, ki so se prepustili fotografskemu objektivu.
Suzana P. Kovačič
Naklo – Na koledarju za leto
2013 Sreča je v otroških očeh
imajo glavno vlogo otroci in
tradicija nakelskih vasi in obrti. »Rdeča nit vseh mesecev v
koledarju je podkev, torej podkev v povezavi s konji, kovaštvom, žegnanjem konj, celo s

pikapolonico, ki naj bi tako kot
podkev prinašala srečo,« je
povzela Špela Eržen. Ideja za
koledar je nastala iz obljube izpred dveh let, ko sta Erženova
in Vrankar že naredila podoben koledar z OFS Ajda iz Besnice. Vsak mesec ima svoje
sporočilo (En kovač konja kuje,
Sladki lectovi konjički, Diši po

senu, Naš žrebiček, Jest bom
Zmagov, Daj Bog, da bo živina zdrava ) in vsak motiv, od
vozov do kovačije in kozolcev
je bilo treba domisliti. Pri tem
sta Erženova in Vrankar naletela na dober odziv, večinoma
med domačini na lokacijah,
kjer je potekalo slikanje. Izvedbo koledarja so omogočili OFS

Podkuca, TD Naklo, KTD pod
Krivo jelko Duplje, KD Dobrava Naklo, Konjeniško društvo Naklo, starši sodelujočih
otrok, OŠ Naklo in občina Naklo. »Izkupiček od prodanih
koledarjev bomo namenili za
nakup oblačil za OFS Podkuca in za tabor,« je še dejala Špela Eržen.

Zlate Dupljanke trenutno pripravljajo program za Območno
revijo pevskih zborov, ki bo v začetku marca v Cerkljah.
pred dvajsetimi leti v Dupljah
združil nekaj deklet. Sprva so si
večere krajšale s petjem ob
spremljavi kitare, ker pa je ljubezen do petja postajala vse
večja, so sprejele nov izziv in
ustanovile ženski pevski zbor
Dupljanke. Uspešnih 20 let
prepevanja so Dupljanke že
praznovale pred časom, ko so v
OŠ Naklo pripravile izjemen
celovečerni koncert, sestavljen
iz dveh delov. Ubrana harmonija ženskih vokalov je najprej
predstavila ljudski del, nato pa
še zabavnega. Po besedah zborovodkinje Katje Klančnik Jelenc jih spoznanje, da so poslušalci na koncertu resnično uživali, veseli in navdihuje z novimi idejami za delo. Zlate Dupljanke trenutno pripravljajo
program za Območno revijo
pevskih zborov, ki bo v začetku

ca. V živahnem vzdušju je bila
pika na i prav gotovo podelitev
odlikovanj Antona Janše, ki
so si jih s trdim delom prislužili okoliški čebelarji. Sedanji
predsednik Janez Pivk je povedal, da so v lanskem letu
izdali tudi zbornik 80 let Čebelarskega društva v Naklem,
načrte za prihodnost pa bodo
dorekli na občnem zboru v
februarju oziroma marcu. Takrat naj bi izvolili tudi novega
predsednika. Kdo bo prevzel
vajeti, še ni znano, Pivk pa
pravi, da bi posle z veseljem
predal nadobudnemu nasledniku, saj je sam v vlogi predsednika uspešno čebelaril kar
25 let.
In kaj dobrega so v občini storili najmlajši? Zbirali so star
papir. Res je, da ni ravno jubilejno, je pa vsekakor pohvale

Večina sodelujočih v projektu koledarja za leto 2013, skupaj s Špelo Eržen in Zvonetom Vrankarjem I Foto: Tina Dokl

Tekmovali iz poznavanja orhidej
Suzana P. Kovačič
Naklo – Osnovna šola (OŠ)
Naklo je gostila državno tekmovanje iz znanja biologije za osnovne šole za Proteusovo priznanje. Iz OŠ Naklo je sodelovalo osem učencev (Manca Šparovec, Marija Poklukar, Urša Žun,
Čebelarsko društvo Naklo je praznovalo 80 let (na sliki),
načrte za prihodnost pa bodo dorekli na občnem zboru v
februarju oziroma marcu. I Foto: Gorazd Kavčič
marca v Cerkljah. Izbrane
skladbe bodo zboru zagotovile
kakovostno rast, hkrati pa
bomo v njihovih melodijah
tudi poslušalci našli nekaj za
svojo dušo. Pevke, ki zase pravijo, da so mlade in mlade po
srcu, lastnega koncerta letos
ne načrtujejo, se pa vedno z
veseljem odzovejo kakšnemu
povabilu na nastop.
Prejšnje leto so uspešno sklenili tudi naklanski čebelarji.
Želja, da bi ustanovili podružnico Čebelarske zadruge iz
Ljubljane, se jim je izpolnila
pred osemdesetimi leti na svetega Štefana, ki goduje dan po
božiču. Novembra, ko je tako
kot v Slakovem Čebelarju sonce šlo za goro, so ob visokem

vredno. Milan Bohinec, ravnatelj OŠ Naklo, je z odzivom
zbiralne akcije zadovoljen, ponosen pa je na vsakega učenca
posebej. Povedal je, da akcijo
zbiranja starega papirja organizirajo dvakrat letno, in sicer
jeseni in spomladi. Tokrat so
na vseh treh šolah zbrali kar
okoli 50 ton papirja. Denarna
sredstva, ki jih zbiralna akcija
prinese, šola nameni učencem. Delček porabijo za fotokopiranje in papirno galanterijo, ostalo pa je namenjeno
subvenciji taborov in obiska
šole v naravi. Če bo vreme dopuščalo, bo naslednja zbiralna
akcija na OŠ Naklo in na podružničnih šolah v Dupljah in
Podbrezjah potekala 15. aprila.

Špela Rozman, Lara Drinovec, Asja Bonnie Pivk, Gregor Igličar, Tadej Šinkar),
vseh tekmovalcev – osmošolcev in devetošolcev – pa
je bilo 113. »Tema tekmovanja je bila Orhideje Slovenije, učenci pa so morali poznati naslednja področja: morfološko zgradbo

Državno tekmovanje iz biologije na OŠ Naklo I Foto: Tina Dokl

predstavnikov družine orhidej (Orchidaceae), ekologijo rastlin, ogroženost, posamezne predstavnike in njihove značilnosti. Vprašanja
na državnem tekmovanju
so zelo zahtevna, tekmovalci
morajo dobro poznati literaturo, ki je zgolj priporočena.
Nekateri podatki so že tudi

spremenjeni, saj se biologija, sistematska razvrščanja
in ugotovitve z novimi odkritji spreminjajo. Tekmovalci
morajo imeti precejšnjo širino naravoslovnega znanja
in včasih tudi kanček sreče,
teme so tudi za nas, mentorje, zanimive, a zahtevne, saj
se vsako leto spreminjajo,«
je povedala Špela Eržen, učiteljica biologije in mentorica tekmovalcev. Obenem se
je zahvalila vodstvu OŠ Naklo in občini Naklo za pomoč pri soorganizaciji državnega tekmovanja, še posebej pa pohvalila dobitnike
priznanj iz OŠ Naklo. Manca Šparovec, Marija Poklukar in Urša Žun so prejeli zlata Proteusova priznanja, Špela Rozman in Lara
Drinovec sta prejeli srebrni
Proteusovi priznanji. Bronasta Proteusova priznanja iz šolskega tekmovanja
so prejeli Manca Šparovec,
Marija Poklukar, Urša Žun,
Špela Rozman, Lara Drinovec, Asja Bonnie Pivk, Gregor Igličar, Tadej Šinkar in
Jera Toporiš.
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Čisto je lepo

Odpadki, za katere morda niste vedeli,
kako z njimi pravilno ravnati
Odpadno jedilno olje sodi med odpadke, s katerimi je
potrebno ravnati pravilno in odgovorno.
Ob nepravilnem odlaganju oziroma odstranjevanju škodujejo našemu okolju.
Odpadno jedilno olje je prepovedano odlagati v
zabojnike za mešane odpadke in zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, olje je prepovedano zlivati v odtok ali kanalizacijo. Če to storimo, naredimo
okolju in naravi, posledično tudi sebi, ogromno škode. Če pride olje v stik s podtalnico, onesnaži vodo in take podtalnice
ni moč očistiti.
Zastrašujoč je podatek, da 1 kapljica olja onesnaži 1 milijon
litrov vode. Podobno velja tudi za onesnaževanje prsti.
Doma odpadno jedilno olje vlijemo v plastenke ali v steklenice oz. v katerokoli drugo
primerno embalažo. To začasno hranimo v
kleti, garaži in ko se nabere več odpadnega
jedilnega olja, ga odpeljemo v zbirni center
za ločeno zbiranje odpadkov, kjer ga brezplačno oddamo.
Ločeno moramo zbirati tudi hidravlično olje,
motorno, strojno in druga mazalna olja ...

Odpadna električna in elektronska oprema
Veliko elementov in materiala, iz katerih so sestavljeni bela
tehnika, gospodinjski aparati in druga električna in elektronska oprema, se lahko predela.
Aparati in naprave, zabavna elektronika, mobiteli ter druga oprema vsebujejo tudi nevarne snovi.
Če z njimi ne ravnamo pravilno, lahko škodujejo okolju in
ogrozijo zdravje ljudi. Zato je pomembno, da te odpadke odložimo ločeno v zbirnem centru za ločeno zbiranje odpadkov.
Ob nakupu nove elektronske opreme je trgovec ali proizvaja-

Gradbeni odpadki sodijo med posebne odpadke, zato jih
moramo odlagati ločeno. Manjše količine gradbenih odpadkov
lahko oddamo v zbirnem centru, kjer brezplačno sprejemajo do
1 m3 teh odpadkov enkrat na mesec.

lec dolžan sprejeti staro elektronsko opremo. Če je oprema še
uporabna, jo lahko prodate ali podarite tistemu, ki jo potrebuje. Med opremo sodijo: mali in veliki gospodinjski aparati, računalniška oprema, električna in elektronska oprema, oprema
za razsvetljavo, igrače, zabavna elektronika.
Zdravila
Velikokrat se zgodi, da zdravil ne porabimo do konca. V takem primeru moramo poskrbeti, da bodo končala na varnem.
Nikakor odpadnih zdravil ne smemo odložiti v zabojnike in ne v straniščno školjko.
Z odpadnimi zdravili moramo ravnati kot z nevarnim odpadkom. Odpadna zdravila lahko predamo v lekarnah in tudi v
zbirnem centru za ločeno zbiranje odpadkov ali v času akcije
zbiranja nevarnih odpadkov. Zdravila so draga, zato poskrbimo, da jih bomo zavrgli čim manj.

Postopna menjava
nestandardiziranih zabojnikov
Letos želimo postopno ukiniti uporabo vseh tako imenovanih nestandardnih zabojnikov za mešane komunalne
odpadke, med katere sodijo vsi kovinski zabojniki in ostali zabojniki, ki niso označeni z logotipom Komunale Kranj,
so brez identifikacijske številke in čipa. Tako k obvezni menjavi opisanih zabojnikov pozivamo tudi uporabnike na
območju občine Naklo.
Z menjavo nestandardiziranih zabojnikov bomo lahko v prihodnje zagotavljali nemoteno izvajanje rednega odvoza mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev in poslovne dejavnosti. Le tipizirani in ustrezno označeni
zabojniki omogočajo učinkovito praznjenje vsebine zabojnikov, saj le-ti ustrezajo standardnim iztresalnim mehanizmom na naših smetarskih vozilih. Praznjenje nestandardnih zabojnikov povzroča okvare na delu iztresalnega
mehanizma oz. je vpenjanje le-teh na novih smetarskih vozilih nemogoče. Nezanemarljivo je tudi dejstvo, da so
kovinski zabojniki težki in hrupnejši ter predstavljajo dodatno obremenitev za delavce na terenu in samo okolico. Z
menjavo vozil bo praznjenje nestandardiziranih zabojnikov in zabojnikov, ki niso opremljeni s čipom, nemogoče.
Vsem tistim, ki za odlaganje mešanih komunalnih odpadkov uporabljate t. i. nestandardne
zabojnike, svetujemo, da se čim prej odločite za menjavo. Od meseca marca naprej vas bodo na
obvezno menjavo s posebnim obvestilom opozorile naše ekipe pri odvozu odpadkov.
Skladno z občinskim odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Naklo ste povzročitelji
odpadkov dolžni na svoje stroške zagotoviti nabavo ali najem in vzdrževanje ustreznih tipiziranih zabojnikov in
posod za mešane komunalne odpadke pri izvajalcu javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Standardizirani
zabojniki so označeni z logotipom Komunale Kranj, identifikacijsko številko in čipom, ki omogoča evidentiranje
praznjenj posameznih zabojnikov in tako lažje reševanje morebitnih reklamacij ter obvladovanje števila in vrste
zabojnikov na terenu.
Cenike najema oz. nakupa zabojnikov si lahko ogledate na naši spletni strani www.krlocuj.me.
Menjavo zabojnika naročite kadarkoli tudi brez našega opozorila:
• osebno pri blagajni na sedežu našega podjetja, na Ulici Mirka Vadnova 1 v Kranju, v času uradnih ur (ponedeljek, torek, četrtek med 8. in 14. uro, sreda med 8. in 17. uro, petek od 8. do 12. ure);
• preko elektronskega obrazca na spletnem naslovu www.krlocuj.me;
• na telefonski številki 04/28 11 305 zahtevajte zahtevek za menjavo zabojnika, ki ga vam po pošti pošljemo v
podpis.
Zabojnik brezplačno dostavimo in na vašo željo brezplačno odpeljemo vaš star zabojnik.

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ






Odpadne avtomobilske
gume ne sodijo med komunalne odpadke, zato jih moramo odložiti ločeno. Vsako
gospodinjstvo lahko brezplačno odda do pet gum (brez
platišč) dvakrat na leto v zbirnem centru. Nikakor jih ne
smemo odlagati v naravi in ne sežigati.
Ob menjavi oziroma nakupu
novih avtomobilskih gum lahko stare pustimo pri vulkanizerju.

Za^iZW^i^dhZWcd
dWkZÐZc^keg^bZgj
bdiZcZdh`gWZ
he^icdkdYd4

Prijavite se na EUH]SOD¿QRREYHØ¿DQMH
SRHSRØWLDOL606VSRUR¿LOLK
2ELØ¿LWHQDØRVSOHWQRVWUDQ
ZZZNRPXQDODNUDQMVLLQL]SROQLWH
REUD]HF3ULMDYDQDREYHVWLOD
9DØRSULMDYRODKNRVSRUR¿LWHWXGL na
LQIR#NRPXQDODNUDQMVLDOLSLVQR
QDQDVORY.RPXQDOD.UDQMGRR,
8OLFD0LUND9DGQRYD.UDQM

Čisto je lepo.

12

Glas skoz' vas, petek, 11. januarja 2013

Vrtec
December v vrtcu Rožle
Jana Kogovšek,
vzgojiteljica
Za nami je praznični december, ki je bil za otroke
oddelka 7 vrtca Rožle Naklo
zelo živahen. Že prve decembrske dni so se poveselili na
Pižama žuru. V vrtcu so prespali, za lahko noč pa so jih
obiskale plesalke plesne skupine Skokice. Za svoje mlajše
prijatelje so pripravili pra-

znično igrico in jo zaigrali kar
dvakrat. Medse so povabili
stare starše in jim kot Miklavževo darilo poklonili prijetno dopoldne. Skupno druženje s svojimi vnuki je starim staršem s solzami polnilo
oči. Otroci so že tradicionalno
zapeli ob postavitvi božičnega
drevesa sredi vasi. Ob zaključku leta po so s pesmijo zaželeli mir v novem letu županu
občine Naklo.

Medsebojna pomoč
in dobrodelnost
Že v vrtcu se prizadevamo, da otroke učimo, kako sprejemati različnosti, jih učiti strpnosti in sožitja,
medsebojne pomoči, spodbujanja solidarnosti in učenja odgovornosti do drugega. Tako smo se
priključili številnim humanitarnim akcijam, s pomočjo katerih so lahko otroci dobili občutek, da so
pomembna in aktivna opora sovrstnikom in drugim ljudem v stiski.
Gabrijela Masten,
pomočnica ravnatelja
za vrtec
Tako v vrtcu Rožle v Naklem
kot v vrtcu v Dupljah že nekaj let zbiramo plastične zamaške, letos za triletnega
bolnega fantka. Zbirali smo
konzerve in zavitke suhe
hrane za ljudi, ki potrebujejo pomoč. Odziv na to akcijo
je bil velik, saj smo zbrali
veliko hrane. Prav tako nas
je razveselil velik odziv na
zbiranje šolskih potrebščin
za učence OŠ Gorišnica, ki
so jih prizadele nedavne poplave. Z aktivnim sodelovanjem v tej akciji so starši in
otroci pokazali, da jim ni
vseeno za stisko bližnjega.
Sodelovali smo tudi pri vseslovenski akciji, katere namen je bil zbiranje ustvarjal-

Pižama žur

Skokice

Darila za nove naročnike na časopis

no porisanih obrisov rok in
s tem pomoč otrokom iz socialno šibkejšega okolja na
njihovi poti do izobrazbe.
Pri vsem tem se je pokazalo
dobro sodelovanje staršev in
starih staršev otrok našega
vrtca. Organizirali smo tudi
nekaj delavnic, kjer so starši
skupaj z otroki ustvarjali
igrače »objemčke«, s katerimi smo obdarili otroke v
bolnišnicah. Lep odziv je bil
tudi na akcijo, ki smo jo organizirali v vrtcu, in sicer
zbiranje igrač.
V teh dneh pa smo prejeli s
strani Bencinskega servisa
Petrol Naklo tudi donacijo, s
katero bomo vsaj delno krili
stroške programa vrtca otrokom staršev, ki so v socialno-materialni stiski. Tako se je
december, mesec praznovanj, pri nas izkazal tudi kot
mesec darovanj. Hvala vsem.

Donacijo Bencinskega servisa Naklo je vrtcu Naklo
simbolično predala poslovodkinja Anita Janc. Sprejel jo je
ravnatelj OŠ Naklo Milan Bohinec.

V objemu praznikov
December je čas praznovanj, čas toplih besed in lepih želja, čas, ko se
prižgejo praznične luči in ko po hiši zadiši po prazničnih dobrotah. Nekateri
si tega žal ne morejo privoščiti, mi, ki nam je vse to dano, pa se premalo
zavedamo pomembnosti teh dobrin. Vse manj znamo ceniti vsakdanje
pozornosti in se podrejamo tempu časa, ki nas neusmiljeno oddaljuje od
svojih najbližjih.

Darila in popusti veljajo samo za fizične osebe.

vzglavnik Dremavček

Saša Meglič,
vzgojiteljica v vrtcu
pri PŠ Duplje

ali kopalna brisača
s celodnevno vstopnico
za Terme Snovik

Jelena Justin

www.gorenjskiglas.si

Pozdravljene, gore II

ali knjiga
Pozdravljene
gore II

ali darilni bon za
refleksoterapijo
v vrednosti 20 EUR

ali palični
mešalnik BOSCH

NAROČILNICA

❏ Na Gorenjski glas se želim naročiti najmanj za eno leto (cena izvoda je 1,50 EUR).
Brezplačno ga bom prejemal 3 mesece, prejel bom od 10- do 25-odstotni popust,
enkrat mesečno brezplačno objavo malega oglasa, veliko zanimivega branja in darilo.
Ime in priimek:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Tel.:

Podpis:

Naročilnico pošljite na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ali pokličite na 04/201 42 41.

Otroci in vzgojiteljice iz Vrtca pri PŠ Duplje smo si decembra vzeli čas za praznovanje. Vrtec smo odeli v praznično obleko, ustvarjali
smo, prepevali, plesali in se
veselili prihajajočih se praznikov. V začetku decembra
smo letos že tretje leto tradicionalno prižgali lučke na
smreki pred vrtcem in ta veličasten trenutek delili z našimi starši. Otroci so zapeli
nekaj pesmic in tako pričarali prijetno vzdušje v tem
hladnem večeru.
Ogledali smo si dve lutkovni
predstavi. S prvo, ki je nosila
naslov Egon, sta nas razveselili igralki Gledališča Tri, z
drugo, z naslovom Medenka, pa Plesno društvo Netopir. Obiskal nas je tudi dedek Mraz z enim od svojih
škratov. Otroci so se ga zelo
razveselili, še bolj pa daril,
ki jih je prinesel s seboj.
Tako kot vsako leto, smo se
tudi letos spomnili naših ba-

Čas za praznovanje
bic in dedkov, ki imajo do
svojih vnučkov prav poseben
odnos. Pripravili smo skupno
srečanje, na katerem smo neizmerno uživali v medgeneracijskem druženju. Z otroki
smo v vrtcu v ta namen spekli
piškote in pecivo ter pripravili
krajši kulturni program. Skupaj z njimi smo zaplesali novemu letu naproti in ko se je
bilo treba posloviti, je bilo to

nekaj najtežjega. Tako za
otroke kot za stare starše je
bilo srečanje posebno doživetje. Ob pogledu na zadovoljne
obraze smo bile zadovoljne
tudi vzgojiteljice.
December je minil, kot bi
mignil. Zaželeli smo si lepe
praznike, si podarili nasmeh
in topel objem in že je tu
leto 2013, ko gremo novim
dogodivščinam naproti.
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Zanimivosti

V kamri je čevljarska
zbirka

Duplje

Dupljanski trikraljevski koledniki
Letošnji trikraljevski koledniški akciji s sloganom »Veselo
daruje, da osrečujem« so se pridružili tudi birmanci iz dupljanske župnije in pred nedeljskim praznikom Svetih treh
kraljev voščili srečo in mir po domovih, na vhodna vrata
napisali trikraljevski napis »20 + G + M + B + 13« ter prosili
za pomoč našim misijonarjem na Madagaskarju, v Ukrajini,
v Braziliji, v Malaviju, v Ruandi in v Gvajani. Organizator
koledniške akcije je Misijonsko središče Slovenije. J. K.

Vogvarjeva hiša v Spodnjih Dupljah ima dolgo zgodovino, skoraj nespremenjena se je hiša ohranila iz
druge polovice 18. stoletja. V njej je danes urejena etnografska zbirka, predstavljena je nekdanja
čevljarska obrt, skoraj v celoti je ohranjena črna kuhinja. Obiskovalca bogatost zbirke več kot navduši.

Čevljarstvo je bilo nekoč v
Dupljah močno razvito, skoraj v vsaki hiši se je vsaj
eden izučil tega poklica. V
kamri Vogvarjeve hiše zato
predstavljajo nekdanjo čevljarsko obrt s tipičnimi orodji, stroji, pomagali, polizdelki in izdelki tedanjih čevljarjev. »Baje da je bilo okoli
leta 1900 v Dupljah tudi po
120 čevljarjev,« je dejal Meglič. Čevljarska delavnica je
opremljena za enega mojstra in vajenca, čevljarsko
zbirko je zbral in postavil
Anton Gradišar.
V stanovanjskem delu stavbe je urejena etnografska
zbirka s tipično opremo tedanjih bivalnih prostorov,
kmečko pečjo na eni strani
in »kotom« na drugi, o dediščini pričajo tudi stara poslikana skrinja, slike na steni,
klop ob peči, predalnik, narodne noše Črna kuhinja
je skoraj v celoti ohranjena,
v njej so posoda, pribor in
orodje, ki ga je gospodinja
uporabljala pri vsakodnevnih opravilih. V koti stoji
značilna miza za gnetenje
testa, mentrga.

Sveta Gora

Vogvarjeva hiša je odprta po dogovoru s KTD pod Krivo jelko
oziroma na številki 040/204 458.
Matevž Balantič (desno) s predstojnikom frančiškanskega
samostana na Sveti Gori patrom Bogdanom Knavsom

Čevljarstvo je bilo nekoč v Dupljah močno razvito, skoraj v
vsaki hiši se je vsaj eden izučil tega poklica. / Foto: Gorazd Kavčič

Hiša tudi za prireditve
Nekoč je edina svetloba prihajala v hišo skozi mala okenca »na smuk«. Eno je še v

V frančiškanskem samostanu na Sveti Gori nad Novo Gorico in Solkanom je razstava jaslic že tradicija. Frančiškane k
postavljanju jaslic zavezuje tudi zgodovina reda, saj je njihov ustanovitelj Frančišek Asiški v 12. stoletju postavil prve
jaslice. Na letošnji že 11. razstavi je bilo na ogled okrog 70
jaslic, večinoma s Primorskega in tudi iz sosednje Italije,
svoj prispevek pa smo dali tudi Gorenjci. Svoje jaslice so na
ogled postavili Marjan Vodnik iz Domžal, Konrad Triler iz
Dolenje vasi, Marija Bizjak iz Kranja in Matevž Balantič iz
Zgornjih Dupelj. Njegove jaslice so postavljene tudi v dupljanski župnijski cerkvi sv. Vida, videvamo pa jih tudi na razstavah v drugih slovenskih krajih. J. K.

Danilo Vrtač (levo) in Ivan Meglič v »kotu«. Danilo Vrtač je
skupaj s soprogo Vero tudi kronist KTD pod Krivo jelko, saj
skrbno beležita vse, kar se dogaja v društvu.

Rokovnjaška poroka,
rokovnjaške igre
Vogvarjeva hiša je razglašena za zgodovinski in kulturni spomenik, muzejsko
zbirko je pomagal urediti
Matjaž Mausar. Obiskovalcem, tudi večjim skupinam
pa zelo dejavni člani KTD
pod Krivo jelko poleg ogleda
Vogvarjeve hiše in bližnje
prav tako zanimive Dupljanske graščine in drugih znamenitosti v kraju ponudijo
tudi doživetja. Kot je povzel
član KTD pod Krivo jelko
Danilo Vrtač, tako mlade kot
odrasle popeljejo po Udin
borštu, zahtevnost in čas
poti pa prilagodijo željam
skupine. Odraslim priredijo
rokovnjaško poroko, za katero je Ivan Meglič pripomnil:
»Ženin in nevesta se poročita na kvatre, se pravi, da velja samo za četrt leta
(smeh).« Šolarjem pripravijo posebno doživetje z rokovnjaško zasedo, lovcem in
policajem, ogledajo si kožarice, igrajo se stare rokovnjaške igre, pečejo krompir
Dupljanske gospodinje
spečejo pecivo, ponudijo čaj,
zaigra tudi harmonika

Matevževe jaslice na Sveti Gori

Foto: Gorazd Kavčič

Skoraj v vsaki hiši en
čevljar

Trikraljevski koledniki dupljanske župnije

Foto: Gorazd Kavčič

Spodnje Duplje – Malo pomaknjena v breg stoji Vogvarjeva hiša. Pritlični stanovanjski del stavbe je oblikovan v tradiciji lesenih
kmečkih domov, s sredinsko vhodno vežo s črno kuhinjo, z večjim bivalnim
prostorom, imenovanim
hiša, in manjšo kamro na
drugi strani. »Hiša vsaj dvesto let ni bila predelana, zato
se nam je zdela zanimiva in
ob 750-letnici prve omembe
Dupelj, leta 1996 smo jo
uredili v muzej. Pred tem je
bila zaprta, nazadnje je v
njej živela Vogvarjeva Micka. Hiša je danes v lasti občine Naklo in v najemu Kulturno turističnega društva
(KTD) pod Krivo jelko,« je
povedal Ivan Meglič, predsednik KTD pod Krivo jelko.
Nekaj malega starih predmetov je že bilo v hiši, ko so
urejali muzej, večino pa so
jih podarili domačini. Soseda Marija Cvetko je predmete sprejela in skrbela za njih
zadnjih petnajst let.

celoti ohranjeno v vhodni
veži. »Nekdaj je bila hiša prekrita s slamo, streho smo
pred petnajstimi leti obnovili
in jo prekrili s skodlami, jo
bo pa treba čim prej še enkrat
obnoviti. Zadaj na podu smo
uredili klubsko soboto, v kateri prirejamo razstave, predavanja, ekstempore. Na podstrehi želimo urediti še eno
sobo, ki bi jo namenili predstavitvi krajinskega parka
Udin boršt. Veliko obiskovalcev si del parka sicer ogleda
»v živo«, tukaj pa bi ga z zanimivimi predstavitvami, fotografijami lahko predstavili v
celoti,« je dodal Ivan Meglič.

Foto: Gorazd Kavčič

Suzana P. Kovačič

Večino predmetov in drugih eksponatov so tudi za etnografsko zbirko podarili domačini.
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Pogovor

Jelena

II

Če vas mika v
gore, boste v
obeh knjigah
našli podrobne
opise poti na
posamezne
vrhove, od lažjih
vzponov do težjih
in večdnevnih.

Justin
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Darko Đurić iz Podbrezij, športnik invalid, je po lanskih uspehih na paraolimpijskih igrah v Londonu
marsikomu navdih. Pred kratkim ga je za športno osebnost leta razglasil multiumedijski portal MMC.

Jelena

www.gorenjskiglas.si
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Šport invalidov z njim
doživlja pozornost

EUR

+p

o š t ni n a

Knjiga je vedno
lepo darilo.
Naj tudi v vašem domu zadiši po omamnem vonju
pravkar pečenega kruha! V knjigi boste našli 70 receptov
za telo in dušo, od osnovnih receptov do prefinjenih
posebnih kruhov, s številnimi namigi za izboljšanje vaše
pekovske veščine.
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova
cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali
na: narocnine@g-glas.si.

Danica Zavrl Žlebir
Darko Đurić je od rojstva
invalid brez roke in obeh
nog. Ko je bil star dve leti,
ga je vzela v rejo družina
Debeljak iz Podbrezij, kjer
še vedno živi. Darko si pri
gibanju že dolgo več ne pomaga z invalidskim vozičkom, ki ga je pred desetletjem dobil ob pomoči donatorjev v dobrodelni akciji,
pač pa hodi z nožnima protezama. Šport je imel rad že
od malega, spočetka nogomet in košarko z vrstniki na
vaškem igrišču, nato sedečo
odbojko, pred štirimi leti pa
se je začel resno ukvarjati s
plavanjem. Od leta 2010 ga
je plavalni trener, sicer profesor na fakulteti za šport,
ki si poleg tega prizadeva
tudi za boljši položaj invalidskega športa, dr. Borut
Štrumbelj začel sistematično pripravljati za velika tekmovanja. Lani se je Darko
udeležil paraolimpijskih
iger v Londonu in se vrnil s
sijajnimi dosežki: štirikrat
je plaval v finalu, dosegel

»Že ob dosežkih iz
Londona sem
napovedal, da so
dolgoročni cilj
paraolimpijske igre v
Riu 2016. Ali bo
medalja, pa je sedaj še
težko reči.

četrto, dve peti in šesto mesto ter dvakrat popravil svetovni rekord na 50 metrov
delfin. Darko je sedaj star
23 let in v Ljubljani študira
poslovne vede. Med tednom
v Ljubljani tudi trenira plavanje, ko pa se za konec tedna vrne domov v Podbrezje, se vozi na treninge v Radovljico. Darko ima namreč
osebni avto, prilagojen za
invalida, ki mu precej pomaga pri njegovem samostojnem življenju. Ne dovoli, da bi mu invalidnost preveč ovirala življenje. Zaradi
lanskih športnih uspehov je
deležen nenehne medijske
pozornosti. Pred iztekom
leta 2012 so ga na spletnem
portalu MMC razglasili za
športno osebnost leta, doživel je tudi več drugih nominacij. Ob tej priložnosti
smo ga povabili h kratkemu
pogovoru.
Kako sprejemate medijsko
pozornost?

»Kot nekaj, kar sodi k športu. Obenem je prav, da se
šport invalidov pogosteje
omenja v medijih in tako
doživlja zasluženo promocijo.«
Vse to je rezultat vašega lanskega uspeha na paraolimpijskih igrah v Londonu,
kjer sicer niste dosegli medalje, zato pa več rekordov
in se vrnili z nekakšno moralno zmago. Kako je uspeh
vplival na vas v športnem in
kako v človeškem pogledu?
»Takšni uspehi so motivacija za naprej. Športniki smo
namreč takšni, da se ne zadovoljimo z doseženim, pač
pa hočemo več in hočemo
naprej.«
Kakšno je sedaj vaše življenje, se je po omenjenih
uspehih precej spremenilo?
»Ne bi rekel, da se mi je
živ ljenje zelo spremenilo.
Še naprej se ukvarjam s
študijem in treningom,
počnem iste stvari kot prej,
le da je več gostovanj in
medijske pozornosti. Kot
rečeno, pa je slednja dobra
za uveljavljanje invalidskega športa.«

Darko Đurić /Foto: Gorazd Kavčič

Sedaj vas čaka več novih
športnih izzivov. Kateri so
vaši kratkoročni in dolgoročni cilji?
»Že ob dosežkih iz Londona
sem napovedal, da so dolgoročni cilj paraolimpijske
igre v Riu 2016. Ali bo medalja, pa je sedaj še težko
reči. Delali bomo s ciljem,
da posežemo čim višje.«
Kje se vidite čez pet let, tako
v športu kot sicer v življenju?
»Ker trenutno bolj razmišljam o športnih rezultatih,
težko govorim o drugih
živ ljenjskih ciljih. Rad bi
končal fakulteto, se še nekaj časa ukvarjal s športom, za pozneje pa upam,
da bo moje življenje še naprej povezano s športom,
morda s športnim marketingom.«
Mnogi ljudje občudujejo
vašo življenjsko moč, ker se
kljub invalidnosti pogumno
spopadate z izzivi. Kaj bi ob
tem povedali mladim ljudem, ki v življenju ne vidijo
ciljev?
»Ne vem, če bi dajal kako
sporočilo. Lahko le rečem,
da je treba verjeti vase, v svoje sposobnosti, saj ima vsakdo kakšen talent, na katerem lahko gradi.«

Ob bazenu ... / Foto: Gorazd Kavčič

... in med plavanjem / Foto: Gorazd Kavčič
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Prazniki, prireditve

Novoletna rajanja
po nakljanski občini
Vrhunec decembrskega vzdušja je bil prav gotovo prehod v novo leto. Živahno je bilo po vseh vaseh v
občini.
Tina Benedičič

kostumu so se ga razveselili
otroci v Zgornjih Dupljah.
Božiček je zaradi pomanjkanja snega moral pustiti sani
na robu vasi, zato ga je med
najmlajše pripeljal Frenk s
traktorjem. Dan po božiču,
na god svetega Štefana, sicer
zavetnika konj in drugih domačih živali, so v Podbrezjah in v Naklem blagoslovili
konje. Vrhunec decembrskega vzdušja pa je bil prav
gotovo prehod v novo leto.

Živahno je bilo po vseh vaseh v občini. V Spodnjih
Dupljah so domačini silvestrovali ob vaškem vodnjaku,
v Strahinju pa so sosedje iz
Doline miru polnoč pričakali pod lepo okrašeno novoletno jelko. Staro leto se je v
dobri družbi poslovilo, v
novo pa smo zakorakali s kozarčkom šampanjca, iskrenim stiskom dlani, poljubi
in željami, da bi bilo to leto
še boljše.

Jernej Jeglič
Podbrezje – Božični koncert
Mešanega pevskega zbora Lipnica z zborovodkinjo
Metko Soklič je v cerkev sv.
Jakoba v Podbrezjah privabil veliko ljubiteljev ubranega petja. Pevkam in pevcem so se pridružili še gostje: Moška pevska skupina
Sosedje iz Žirovnice, otroška skupina Pastirci iz Kamne Gorice, pritrkovalci iz
Kamne Gorice, Vasja Markič (afriški boben), Jaro Ješe
(orgle) in avtor veznega besedila ter povezovalec Bojan
Pogačnik. Barvitost glasov
in čistost pevske intonacije,

prisrčnost pastirčkov kolednikov, ritmičnost in melodičnost zvonov, množica orgelskih glasov in mogočnost
njihovega zvoka so navdušile obiskovalce, ki jih je avtor
veznega besedila in povezovalec popeljal v božično-novoletni čas. Po zaključku
koncerta so se izvajalci in
obiskovalci nekaj časa še zadržali na skupnem pogovoru in skromni pogostitvi, ki
jo je organiziral KUD Tabor
Podbrezje. Božični koncert
je bila zadnja v nizu mnogih
lanskoletnih prireditev, s katerimi prizadevni člani društva razveseljujejo bližnjo in
daljno okolico.

Foto: Joc Perne

Zadnji mesec v letu je bil
praznično obarvan tudi v
naši občini. Uvodno uverturo decembru v pozdrav so
konec meseca novembra zapeli člani Mešanega pevskega zbora Dobrava. Nato je
najmlajše s svojimi darili že
razveselil sv. Miklavž, prvi
izmed treh dobrih mož, ki
nas razvajajo v prazničnem
decembru. Prižig lučk na

božičnem drevesu in prihod
kolednikov sta božično-novoletnega duha ponesla tudi
po Naklem in okolici, kot
češnja na vrhu smetane pa
je bil vsekakor Božično-novoletni koncert, ki ga je Občina Naklo organizirala 22.
decembra v prostorih OŠ
Naklo.
Najmlajši so v božični noči
pričakovali obisk še enega
izmed dobrih mož. S polnim
košem daril in v živo rdečem

Koncert v cerkvi
sv. Jakoba

Matic in Eva sta se Miklavžu zahvalila z voščilnico, ki sta jo
sama izdelala.

V Strahinju so sosedje iz Doline miru polnoč pričakali pod
novoletno jelko.

Lepo okrašena novoletna jelka, postavili so jo prebivalci
Doline miru.

Pod pokrovite
ljstvom občine
Naklo, bomo
smučišču RTC
v soboto, 2. 2.
Krvavec, orga
2013, na
nizirali tekmov
pokal občine
anje v velesla
Naklo 2013. Vl
lomu za
judno vabljeni
!
Urnik tekmov
anja oziroma
prireditve
od 7:30 do 9:
00 Prevzem ka
rt in bonov za
postaja- info.
malico (spodnj
pult)
a gondolska
od 9:00 do 10
:00 Prevzem
tekmovalnih
na Gospincu
številk v Plan
- Rozka (poleg
inskem domu
gondolske po
od 11:00 do 12
staje)
:00 Tekmovan
je v veleslalo
(Tiha dolina)
mu na progi
Žeton
od 12:00 do 13
:00 Malica- Ro
zka
od 13:00 do 13
:30 Razglasitev
od 13:30 do 16
rezultatov- Ro
zka
:00 Zabava v
Rozki z žreban
jem glavne na
grade
Prijavnina
Otroci do 14.
leta 10,00€ (V
ceno je vključe
smučarska ka
na celodnevna
rta, tekmovan
je in malica)
Dijaki, študen
ti, seniorji na
d 65 let 17,00€
celodnevna sm
(V ceno je vk
učarska karta,
ljučena
tekmovanje in
Ostali 20,00€
(V ceno je vk
malica)
ljučena celodn
tekmovanje in
evna smučar
malica)
ska karta,
Prijave na tekm
ovanje spreje
mamo do četr
gumbu Prijava
tka 31. januar
(orodna vrstic
ja 2013 na
a) na spletni
pokal-naklo-v
strani www.te
eleslalom/tek
chnocraft.si/
movanje
Prijavite se lahko le občani in občanke občine Naklo. Tekmovanja se bo
udeležilo preko 100 tekmovalcev, zato prosim upoštevajte urnik prireditve.
Vsi udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost! Info. GSM 041 564 780 (Jure Renko)


Obisk Božička v Dupljah

Božička je Frenk pripeljal s traktorjem.
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glas skoz' vas
Pod Krivo jelko za vse generacije
Tradicionalni januarski pohod pod Krivo jelko v organizaciji KTD pod Krivo jelko je bil odlično obiskan, o dobrem razpoloženju pohodnikov pripovedujejo
tudi spodnje fotografije. Pohod pod Krivo jelko pa je lahko namig za prijeten družinski izlet tudi ostale dni v letu.

Od leve Zofka Drinovec, Elza Verbič, Mirko Poredoš, Joži Kukovič, župan Marko Mravlja,
Ana Poredoš in Štefan Žižek. Žižek in Poredoševa so se pripeljali iz Prekmurja na obisk k
sorodnikom v Strahinj. »Še več bi moralo biti takih prireditev, ki združujejo ljudi,« je bil
navdušen nad pohodom Mirko Poredoš. / Foto: Luka Rener

Na pohodu je bilo tudi nekaj svetnikov občine Naklo, med
njimi Nikolina Rozman soprogom Rokom, hčerko Tio in
sinom Anejem. / Foto: Luka Rener

V sorodstvu so družine Bohinc, Golmajer in Mirt, doma iz Tržiča, Križev, Žiganje vasi.
Pohoda so se udeležile vse njihove generacije, od starih staršev, staršev do vnukov,
najmlajši je bil dveletni Tevž, ki je celo pot prehodil. Kot so povedali, se redno udeležujejo
pohodov pod Krivo jelko, predvsem zaradi druženja. / Foto: Luka Rener

Gospodinje, članice KTD pod Krivo jelko, so pogostile
pohodnike. Na sliki je Stanka Hojan, ki je postregla z
okusno Trnovčevo zaseko. / Foto: Luka Rener

Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Duplje vsako leto poskrbijo za varnost
pohodnikov in narave, da ne bi kje zagorelo. Na sliki del ekipe. / Foto: Luka Rener

Koledniki Folklorne skupine Društva upokojencev Naklo so
sklenili koledovanje ter vsem pohodnikom miru, zdravja in
sreče zaželeli / Foto: Luka Rener

Z rokovnaškimi klobuki člani KTD pod Krivo jelko, od leve Franc Ravnikar, Francka Sitar,
Milena Zupan, Ivan Meglič in Zvone Jeruc / Foto: Luka Rener, Besedilo: Suzana P. Kovačič

