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Občina se bo
zadolžila za vrtec

V Naklem bi že prihodnjo jesen
potrebovali nov vrtec, letos bodo
prostorske težave rešili zasilno. 
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Zgodovinski
trenutek 
za nogometaše

Nogometaši Nogometnega kluba
Naklo bodo v prihodnji sezoni
prvič zaigrali v tretji slovenski ligi.
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Belehar ne bo več 
ravnatelj
Januarja lani je postal Blaž
Belehar vršilec dolžnosti rav-
natelja Osnovne šole Naklo.
Kot je povedal pred nedavn-
im, bo 1. julija na svetu zavo-
da OŠ Naklo uradno objavil
svoj odstop. 

Za dobro upokojencev
Društvo upokojencev je s
skoraj tisoč članicami in čla-
ni eno najdejavnejših upoko-
jenskih društev na Gorenj-
skem. Marjan Gradišar je bil
letos ponovno izvoljen za
predsednika Društva upoko-
jencev Naklo.

Turisti se radi vračajo
v kamp
Kamp Trnovc v Zgornjih Du-
pljah turiste sprejema že
štirideset let. Med gosti pre-
vladujejo tujci. Zadnja leta
opažajo največ Nizozemcev,
sledijo Belgijci, Francozi in
Nemci. 

Glasba je zame 
kot zrak
Faniki Križaj se je v šovu
Slovenija ima talent uspelo
prebiti vse do finala. "Ne
predstavljam si življenja
brez glasbe. To je tako, kot
da bi mi kdo rekel, naj ne-
ham dihati," pravi Fanika.
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Stojan Saje

Naklo - Prvi je objavil kandi-
daturo za župana na letoš-
njih lokalnih volitvah v ob-
čini Naklo podjetnik iz Stra-
hinja Marko Mravlja, ki se
je za to funkcijo potegoval
že pred štirimi leti. Takrat
ni zbral dovolj glasov za
spremembo v občinskem

vodstvu, je pa dobil mandat
občinskega svetnika SDS, ki
vztrajno spremlja razvoj ob-
čine. "V stranki pripravlja-
mo svoj program, s katerim
bomo začrtali smeri nadalj-
njega razvoja. Zdi se mi, da
občini ne bi škodile sveže
ideje. Kot podjetnik se zave-
dam, da je možno pri vsaki
naložbi prihraniti največ de-

narja s premišljeno izbiro
izvajalcev del. Podpiram
tudi zamisel za nov vrtec v
Naklem, a menim, da bi
bolj sodil v bližino šole. Več
podrobnosti iz programa
bom predstavil pozneje," je
dejal Mravlja.
Tudi kandidat Socialnih
demokratov Stane Koselj je
iz podjetniških vrst. Upo-

kojenec iz Zgornjih Dupelj
je občinski svetnik že tri
mandate, za župana pa je
kandidiral dvakrat. "Letos
pričakujem več uspeha, saj
občina potrebuje spre-
membe. Na osnovi izku-
šenj v politiki in gospodar-
stvu bi se zavzemal, da bi
pridobili več denarja iz EU.
Vlagati bi ga morali v ena-

komernejši razvoj krajev v
občini," je menil Koselj.
Blizu po prepričanju mu je
novinar Gorenjskega glasa
Matjaž Gregorič iz Zgor-
njih Dupelj, ki pa ni član
nobene stranke. "Dokonč-
no sem se odločil, da bom
kandidiral za župana, ker
želim kaj spremeniti v ob-
čini Naklo. V njej so nujne

nove razvojne prioritete, ki
bodo bolj ustrezale večini
prebivalcev. Za zdaj se še
pogovarjam z eno od
strank o vključitvi na njeno
listo. Odprti sta tudi mož-
nosti, da nastopim kot sa-
mostojni kandidat ali usta-
novim svojo listo," nam je
zaupal kandidat, ki šele
vstopa v politiko.

Sedanji župan Janez Štular je
aprila povedal, da je priprav-
ljen ponovno kandidirati.
Končno odločitev Slovenske
ljudske stranke je napovedal
maja, a znana ni niti mesec
pozneje. Podžupan Ivan Me-
glič je potrdil, da je on drugi
možni kandidat SLS, izbiro
pa naj bi objavili julija. Zdrav-
ko Cankar iz stranke DeSUS

je izrazil obžalovanje, da je
njihov predvideni kandidat
odstopil od namere zaradi
novih službenih obveznosti.
Pogovori z drugimi možnimi
kandidati še potekajo; ime bo
znano julija. Jože Mohorič iz
LDS je sporočil, da ne bodo
imeli svojega kandidata.
Koga bodo podprli, se bodo
dogovorili.

Znana tri imena za župana
Za zdaj je znano, da se bodo za mesto župana občine Naklo potegovali Marko Mravlja, Stane Koselj
in Matjaž Gregorič. SLS se še odloča, ali bo kandidat Janez Štular ali Ivan Meglič.

Stojan Saje

Naklo - Župan Občine Na-
klo Janez Štular je 14. junija
sprejel učenke in učence
Osnovne šole Naklo, ki so se
vsa leta izkazali z odličnim
uspehom. V 9.A razredu so
to bili Domen Balantič, Anja
Begelj, Rok Hudobivnik,
Ajda Kunčič, Neža Marčun,
Eli Miklavčič, Andrej Novi-
nec in Manca Zupan, v 9.B
Lara Fortuna, Asja Marin-
šek, Maja Novak, Laura Po-
gačnik, Ula Weisseisen in

Gašper Žun, v 9.C pa Miha
Bizjak, Jaka Gubanc, Urša
Kavčič, Luka Križaj, Blaž Lo-
gonder, Krištof Šinkar in
Milena Šokčević. Z njimi so
prišli na sprejem razredniki
Andrej Kavčič, Marjeta Šif-
rer in Matjaž Jeruc ter rav-
natelj Blaž Belehar. Slednji
je čestital najboljšim že pred
večerno valeto. Župan je iz-
razil zadovoljstvo, da je med
odličnjaki nekaj več fantov.
Vsem je položil na srce, naj
ne pozabijo na Naklo, tudi
če bodo uspešni drugje. 

Enaindvajset odličnih

Marko Mravlja, kandidat
SDS

Stane Koselj, kandidat SD,
kandidira že tretjič

Matjaž Gregorič se še 
dogovarja z eno od strank.

Ivan Meglič bo morda  
kandidat SLS
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Jelena Justin

Pozdravljene,
gore II

188 strani, mehka vezava  
Redna cena: 20 EUR
Če knjigo kupite ali jo naročite 
na Gorenjskem glasu, je cena le 15 EUR.
Ceni knjige prištejemo še poštnino.

Knjigo lahko kupite na sedežu Gorenjskega glasa, 
jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali 
po e-pošti: narocnine@g-glas.si.

Po razprodanem prvem delu knjige Pozdravljene, gore 
je pred nami še drugi del uspešnice. 

V knjigi so predstavljene poti za vsakega planinca, 
ki jih Jelena Justin opisuje na prijeten način 

in vam hkrati ponuja veliko idej 
za obisk gora. 

Knjigo lepo dopolnjujejo 
čudovite fotografije, 

dodani so tudi 
zemljevidi.
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Matjaž Gregorič

Naklo - Gradnja novega vrt-
ca bo prihodnje leto največji
gradbeni projekt v Naklem,
občinski svetniki pa so na
zadnji seji odločili, da se bo
občina za investicijo v celoti
zadolžila. Problematika s
prostorom v starem vrtcu se
namreč pojavlja že nekaj let,
letos pa so morali zaradi vpi-
sa osemdesetih novih otrok
poiskati zasilne rešitve, del-
no z odprtjem dodatnega
tretjega oddelka v vrtcu v
Dupljah in z enim oddel-
kom v prostem razredu v
šolskih prostorih. Brez take
rešitve bi brez varstva ostalo
35 otrok, za pet, ki jim niso
mogli zagotoviti prostora pa
na občini, iščejo rešitev z za-
sebno varstveno družino.
Posegi v predvidenih oddel-
kih bodo potekali prek pole-

tnih počitnic, tako da bodo
konec avgusta otroci lahko
že v urejenih prostorih no-
vih oddelkov.
V Naklem sicer že dalj časa
razmišljajo o gradnji novega
vrtca, ki naj bi bil v skladu s
prostorskimi akti v sever-
nem delu naselja, v bližini
Doma starejših občanov.
Spomladi so se občinski
svetniki seznanili s prvimi
osnutki novega objekta, v
katerem naj bi bilo deset vrt-
čevskih oddelkov. Nov vrtec
naj bi vključno z vso zuna-
njo ureditvijo, komunalnimi
priključki in z novo dovozno
cesto, ki se bo severno od
Doma starejših občanov pri-
ključevala na Staro cesto,
stal okrogel poltretji milijon
evrov. Jelovica je za idejni
projekt montažnega vrtca
ponudila tudi financiranje
na 15 ali 20 let, tako da bi ob-

čina investicijo pokrila s po-
delitvijo stavbne pravice in
mesečno najemnino. Ker pa
so občinski svetniki ocenili,
da je zadolženost občine še
relativno nizka, so odločili,
da bo občina sama najela
kredit, s katerim bi poplača-
la gradnjo, kar bi bilo tudi
ugodneje. Novi vrtec naj bi
bil zasnovan kot sodobna,
energetsko učinkovita stav-
ba v treh etažah in s pokriti-
mi terasami ob vsaki igralni-
ci. Etaže bodo med seboj po-
vezane s panoramskim dvi-
galom in stopniščem. V kle-
ti je predvidena kotlarna,
pralnica z likalnico, hišniko-
va delavnica in shrambe. V
pritličju bo šest igralnic, raz-
delilna kuhinja in osrednji
večnamenski prostor. V
mansardi so predvidene šti-
ri igralnice ter upravni pros-
tori vrtca. Skupna neto povr-

šina vrtca bo okoli 1500 kva-
dratnih metrov, stavba pa bo
dolga največ 48 in široka 30
metrov. Uporaba sodobnih
trajnostnih tehnologij in
materialov za zagotavljanje
visoke energijske učinkovi-
tosti bo zagotovila tudi opti-
mizacijo obratovalnih stro-
škov, je prepričan podžupan
občine Naklo Ivan Meglič.
Čeprav bi odločitev o najemu
kredita in o začetku gradnje
lahko pomenila, da bi bil
novi vrtec lahko končan že
do prihodnje jeseni, pa na
občini še niso povsem eno-
tni, ali bo gradnja klasična ali
montažna, dokončna odloči-
tev naj bi bila izoblikovana v
prihodnjih dveh mesecih, ko
bodo zaključene analize.
Prav tako imajo vrsto pri-
pomb tudi starši otrok, ki
menijo, da bi bila ugodnejša
lokacija ob osnovni šoli.

Občina se bo zadolžila za vrtec
V Naklem bi že prihodnjo jesen potrebovali nov vrtec, letos bodo prostorske težave rešili zasilno.
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Duplje

Nova igrala ob vrtcu
Otroci vrtca v Dupljah se lahko od danes veselijo novih ig-
ral, ki bodo nadomestila stara in dotrajana. Nova plezala,
tobogan, gugalnice in še nekaj drugih igral so financirali iz
sredstev šolskega sklada, v katerega so med šolskim letom
starši otrok iz vrtcev in osnovne šole Naklo prispevali več
kot sedem tisoč evrov. V skladu, ki ga vodi predsednica Ni-
kolina Rozman, se je nabralo tudi nekaj sredstev donator-
jev, stroške ureditve podlage in novo ograjo pa je plačala
občina. M. G.

Duplje

Konec leta v indijanskem slogu
Vzgojiteljice in otroci v vrtcu v Dupljah so pred koncem šol-
skega leta zaključili letošnji projekt z naslovom Indijanci,
edini otroci narave. Otroci so skozi vse leto risali risbice in
izdelovali izdelke z indijansko tematiko, vse skupaj pa so
razstavili v dupljanski graščini. Ob odprtju razstave so oble-
čeni v indijanska oblačila in perjanice, ki so jih izdelali v vrt-
cu, pripravili še pravi indijanski ples. Spoznavanje z Indijan-
ci so zaključili s prijetnim družinskim izletom v indijansko
vas na Pohorju. M. G.

Takšna naj bi bila podoba novega vrtca z desetimi oddelki, ki naj bi ga zgradili do prihodnje jeseni.

Naklo

Učenci odlični v fiziki
in matematiki
Učenci osnovne šole Naklo
so se tudi v letošnjem šol-
skem letu odlično odrezali
na tekmovanjih v znanju fi-
zike in matematike. Srebrna
Stefanova priznanja so
osvojili Vesna Ahčin, Brigita
Celar, Nika Jaki, Matija Le-
ban v 8. razredu in Gašper
Žun, Jaka Gubanc, Miha
Bizjak ter Blaž Logonder v
9. razredu. Vrhunski rezul-
tat na tem tekmovanju je z
drugim mestom v državi
dosegla Vesna Ahčin. Na
matematičnih tekmovanjih
so v 8. razredu srebrna pri-
znanja osvojili Kevin Kolen-
ko, Tim Poličar, Vesna Ah-
čin, Nika Jaki, Nina Iličič,
Vid Križnar in Aleksandra
Šokčević. V 9. razredu so
tak uspeh dosegli Gašper
Žun (2. mesto), Blaž Logon-
der (3. mesto), Miha Bizjak
(4. mesto), ter Urša Kavčič
in Jaka Gubanc. M. G.
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Občinske novice

Dejavni pri mednarodnih projektih
V Biotehniškem centru Naklo velik

poudarek namenjajo ekološkemu

kmetijstvu. Poleg izobraževanja dija-

kov in študentov se trudijo prek te-

čajev, predavanj, seminarjev in po-

svetov v tej smeri ozaveščati tudi šir-

šo javnost. Tako si želijo, da bi po-

stali v povezavi z nekaterimi drugimi

institucijami, kot so BSC Kranj,

kmetijsko gozdarska zbornica ter

šolsko in kmetijsko ministrstvo, cen-

ter trajnostnega razvoja za Gorenj-

sko. Obenem pa se vključujejo v

številne mednarodne projekte.

V okviru programa Leonardo da Vin-

ci izvajajo štiri projekte, in sicer dva v

sklopu mobilnosti, ki zajema izmenja-

vo učiteljev in dijakov s področja na-

ravovarstva, dva pa v sklopu prenosa

inovacij. Študentom pa je namenjen

program Erasmus. Poleg tega so ta

čas dejavni še pri projektih, ki jih 

sofinancirata Evropski socialni sklad

ter ministrstvo za šolstvo in šport, to so:
● V. O. D. A. - varujem, ohranjam,

darujem, aktivno;
● Medgeneracijsko sožitje in 

osebnostna rast;

● Biotehniška področja, šole za 

življenje in razvoj;
● Dejavnost centra vseživljenjskega

učenja Gorenjske;
● Šola enakih možnosti.

Projekta V. O. D. A. ter Medgene-

racijsko sožitje in osebnostna rast

se v tem letu počasi iztekata, do leta

2012 pa bodo izvajali projekt Bio-

tehniška področja, šole za življenje

in razvoj, katerega glavni cilj je uva-

janje prenovljenih programov v izob-

raževalni proces. Gre za nadgrad-

njo projekta Biotehniška področja,

najbolj učeča se okolja, v okviru ka-

terega so te programe pripravili. V

projektu sodeluje vseh deset bio-

tehniških šol, ki so se združile v kon-

zorcij biotehniških šol Slovenije.

Projekt so razdelili na devet aktivno-

sti, v sklopu katerih bodo pripravili

izvedbeni in odprt kurikulum, dolo-

čili merila ocenjevanja znanja in mi-

nimalnih standardov znanja, opre-

delili merila za vrednotenje in prizna-

vanje neformalno pridobljenega

znanja ter pripravili osebne izobra-

ževalne načrte za dijake, mape

učnih dosežkov in učna gradiva. Po-

leg tega bodo ugotavljali in zagotav-

ljali kakovost na šoli ter skrbeli za

promocijo strokovnega in poklicne-

ga izobraževanja. 

Vodenje posameznih aktivnosti so

razdelili članicam konzorcija, pri če-

mer je Biotehniški center Naklo pre-

vzel vodenje aktivnosti v okviru pro-

mocije. Tako so letos skupaj s kme-

tijsko gozdarsko zbornico pripravili

novinarsko konferenco pred infor-

mativnimi dnevi za dijake in študen-

te, minuli mesec pa so organizirali

video konferenco, na kateri so

predstavili dosedanje rezultate po-

sameznih aktivnosti. V okviru pro-

mocije so v Biotehniškem centru

Naklo posebej izpostavili poklic cve-

tličarja, pri čemer so sodelovali s 

floristom iz Nizozemske. Ravno to je

namreč prednost novih programov,

da lahko stvari nadgrajujejo in pove-

zujejo z delodajalci tako doma kot v

Evropski uniji.

Biotehniški center Naklo Srednja

šola že tradicionalno organizira ob

zaključku šolanja razstavo, ki jo

pripravijo dijaki poklicnih pro-

gramov z mentorji in razredniki.

Letos zaključuje prva generacija

dijakov poklicnega izobraževanja

prenovljenih programov.

V sredo, 23. junija 2010, ob 13.

uri bodo odprli razstavo izdelkov,

ki so rezultat zaključnega dela pri

zaključnem izpitu s kratkim kultur-

nim programom in degustacijo.

Predstavili se bodo vrtnarji, cvetli-

čarji, peki, slaščičarji in gospodar-

ji na podeželju.

Razstava, ki zelo plastično prika-

zuje njihovo znanje bo odprta v

sredo, 23. junija 2010, od 13. do

20. ure v prvem nadstropju Bio-

tehniškega centra Naklo.

Stojan Saje

Naklo - Januarja lani je po-
stal Blaž Belehar vršilec
dolžnosti ravnatelja Osnov-
ne šole Naklo. Na delovno
mesto ravnatelja je bil ime-
noval 12. januarja letos. Kot
je povedal pred nedavnim,
bo 1. julija na svetu zavoda
OŠ Naklo uradno objavil
svoj odstop. Vodenje šole
bo končal 31. avgusta, zače-
tek septembra pa ga bo za-
menjal novi ravnatelj.
"Sam sem začutil, da ni-
sem za tako delovno mesto.
Moj način vodenja je de-
mokratičen. Mislim na-
mreč, da imajo ljudje pri
prostih rokah več možnosti
za uresničevanje svojih
idej. S tem se niso vsi stri-
njali. Nekateri so mi celo
očitali, da se je stanje na
šoli poslabšalo, da je manj
reda. Ker me je to motilo,
sem se odločil vrniti k

prejšnjemu delu. Še naprej
bom poučeval športno
vzgojo v naši šoli, kar mi
bolj ustreza. Svetu zavoda
bom predlagal, naj bo moj
naslednik Milan Bohinec,
učitelj fizike in matematike
iz Žiganje vasi. Tam se
bodo odločili, ali bo potrjen
za vršilca dolžnosti ravna-
telja za leto dni," je dejal
Blaž Belehar, sedanji rav-
natelj Osnovne šole Naklo.
Kljub kratkemu obdobju
vodenja zavoda se ravnatelj
Belehar lahko pohvali z
zgledno skrbjo za razvoj
matične šole in podružnic.
Šola v Podbrezjah je dobila
nova okna, ob njej pa so
uredili igrišče z novimi ig-
rali. Novo otroško igrišče
odpirajo danes tudi v Dup-
ljah. Šola Naklo je bogatej-
ša za nov kombi, s katerim
prevažajo otroke in materi-
al za šolske potrebe. Seda-
nji ravnatelj je najbolj po-

nosen na uvedbo šolskega
projekta Labirint spoznava-
nja. Lansko jesen so uvedli
tematske razredne ure, na
katerih obravnavajo odnose
med ljudmi.

Belehar ne bo več
ravnatelj
Ravnatelj Osnovne šole Naklo Blaž Belehar je napovedal, da bo 1. julija 
objavil odstop. Novi kandidat je Milan Bohinec.

Prijateljstvo se nadaljuje
Letos mineva deset let od podpisa pogodbe o prijateljstvu
in sodelovanju med občinama Naklo in Naklo nad Notecia.
Na Poljskem so konec maja pripravili praznovanje ob 20.
obletnici ustanovitve tamkajšnje občine Naklo nad Notecia.
Na praznovanje je bila povabljena tudi delegacija občine
Naklo, ki jo je vodil podžupan Ivan Meglič, v skupini pa so
bili še ravnateljica srednje šole na Biotehniškem centru Na-
klo, Andreja Ahčin, profesor Andraž Kalamar ter šest harmo-
nikarjev, dijakov srednje šole. Udeleženci so si med drugim
ogledali srednjo ekonomsko in poklicno šolo v Naklem nad
Notecia. Naslednji dan so obiskali srednjo veterinarsko in
kmetijsko šolo v mestu Samostrel v bližini Nakla in novo
osnovno šolo v naselju Paterek. Predstavniki BC Naklo so
navezovali nove stike in usklajevali programe za nova sode-
lovanja in projekte. Naša delegacija je med drugim sodelo-
vala na seji občinskega sveta, kjer so poljskim prijateljem
podelili bronasto plaketo občine Naklo, ki jo je na zadnji seji
soglasno potrdil občinski svet. V predstavitveni program so
bili med drugim vključeni harmonikarji v narodnih nošah, ki
so navdušili gostitelje in prebivalce. M. G.

Bronasto plaketo je poljskim prijateljem podelil podžupan
Ivan Meglič.

Blaž Belehar

Naklo

Odpadki 
vsak drugi teden
Na majski seji občinskega
sveta so občinski svetniki
med drugim obravnavali
predlog odloka o preskrbi s
pitno vodo in osnutek pred-
loga o odvajanju in čiščenju
odpadnih voda. Oba predlo-
ga sta bila z manjšimi re-
dakcijskimi popravki sogla-
sno sprejeta. Direktor Ko-
munale Kranj Aleksander Zu-
pan je skupaj s Primožem
Bajžljem, vodjo enote Ko-
munala, predstavil proble-
matiko ravnanja z odpadki.
Komunala je že poiskala ne-
kaj rešitev za odvoz odpad-
kov, najresnejši so pogovori
s podjetjem Papirservis, ki
že odvaža smeti z območja
Maribora. Glede na pogovo-
re, ki so v teku, se cena od-
voza odpadkov v prihodnjih
treh mesecih ne bo spremi-
njala. Glede na dobro spre-
jete ekološke otoke in na do-
ber obisk centra za ločeno
zbiranje odpadkov, se je ko-
ličina odpadkov v zabojnikih
toliko zmanjšala, da bi v je-
seni že lahko prešli na štiri-
najstdnevni odvoz. Uvedeni
bodo novi zabojniki z rume-
nimi pokrovi, v katere bodo
v gospodinjstvih lahko odla-
gali embalažo. Tudi te za-
bojnike naj bi Komunala
praznila na dva tedna. M. G.
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Dijaki in dijakinje s poročnimi šopki in korsaži.



Nakelski glas, torek, 22. junija 2010

Šport

15

Duplje 

Zmagi v Škofjo Loko in Duplje

V počastitev praznika občine Naklo so tudi letos organizira-
li v Dupljah tradicionalni rokometni turnir. Tradicionalni ro-
kometni turnir, ki je letos na igrišču ob osnovni šoli v Dup-
ljah potekal v hudi pripeki, bi bil še zanimivejši, če ne bi za-
dnji trenutek odpovedali udeležbo moška ekipa Slavonije iz
Osijeka in ženska iz Šentjerneja. Tako so v vsaki konkuren-
ci igrala po tri moštva. Med ženskami so Žabice iz Dupelj s
15 : 4 premagale Idrijo, Sevnica z 11 : 8 Idrijo in domače Ža-
bice Sevnico z 9 : 7. Zmagale so domače Žabice, za katere
igrajo nekdanje odlične rokometašice Dupelj, sedaj pa se
srečujejo zaradi zabave in ljubezni do športa. Druga je bila
Sevnica, tretja pa Idrija. Med moškimi so Trebanjci z 10 : 8
premagali Duplje, Loka s 17 : 9 Trebnje, v tretji tekmi pa so
domačini z 10 : 7 premagali Loko, ki je zaradi boljše razlike
med danimi in prejetimi goli zmagala pred Dupljami in
Trebnjem. Za najboljšo vratarko so izbrali Magdo Gruden iz
Idrije, za najboljšo igralko Kamilo Krošelj iz Sevnice, najbolj-
ša strelka pa je bila članica Žabic Jana Križaj Nunar. Med
fanti so za najboljšega vratarja izbrali Jožeta Mikca iz Treb-
njega, za najboljšega igralca Grega Slaka (Duplje), največ
golov pa je zabil Ivo Mlakar iz Škofje Loke. Tekme so sodili
Edo Rakovec, Zdravko Babič, Borut Dolanc, Matic Likozar in
Aljaž Praprotnik. Kolajne in pokale najboljšim so podelili žu-
pan in podžupan občina Naklo Ivan Štular in Ivan Meglič ter
predsednik Partizana Duplje Vido Jagodic. J. K.

Dupljanski rokometaši so bili drugi.

Predstavnice ženskih moštev, v sredini Meta Gradišar, 
kapetanka zmagovalnih Žabic.

Matjaž Gregorič

Naklo - Potem ko je članska
ekipa nogometašev Nogo-
metnega kluba Naklo z od-
ličnimi predstavami zaslu-
ženo osvojila naslov prva-
kov v prvi gorenjski nogo-
metni ligi, bo naslednja se-
zona v marsičem drugačna.
Prvič bodo namreč zaigrali
v tretji slovenski ligi, to pa
predstavlja precejšen zalo-
gaj tudi za vodstvo kluba.
"Minuli teden smo na No-
gometno zvezo Slovenije
oddali uradno vlogo za li-
cenciranje in prosili odgo-
vorne na zvezi, da bi se čim
prej oglasili pri nas na ogled

in nam povedali, kaj je treba
postoriti za igranje v tretji
slovenski ligi," je o začetku
priprav na novo sezono po-
vedal predsednik kluba Da-
mijan Križaj. "Vemo, da
moramo urediti travnato po-
vršino igrišča, pripraviti tri-
bune, povečati in urediti
garderobe. Imamo še veliko
več želja, vendar je vse pove-
zano s finančnimi sredstvi.
Izkoristil bi priložnost in se
zahvalil vsem sponzorjem,
ki nam pomagajo pri delova-
nju kluba, v zadnjem času
zelo dobro sodelujemo tudi
z občino. Naš cilj je tudi ko-
rektno sodelovanje z drugi-
mi športnimi društvi v Na-
klem, saj vsi delamo za isti
cilj, torej, da čim več otrok
in mladine vključimo v
šport kot zdrav način življe-
nja." V klubu so že naredili

približne izračune, z nekaj
pomembnimi sponzorji so
že opravili razgovore kako
zagotoviti sredstva. Vabijo
tudi uspešne podjetnike in
obrtnike iz nakelske občine,
da se jim pridružijo, saj lah-
ko tudi na nogometnem
igrišču, kjer se pričakuje do-
ber obisk gledalcev, poveču-
jejo svojo prepoznavnost in
promovirajo izdelke ter sto-
ritve. 
V klubu si seveda želijo
tudi novo igrišče. Od leta
1936, ko se je v Naklem za-
čel igrati nogomet, je ob-
stoječe igrišče, ki ga upo-
rabljajo od leta 1996, že de-
seta lokacija. Zemljišče je v
lasti Merkurja in v klubu so
hvaležni za možnost upora-
be in za prispevke ter po-
moč. "Po naših informaci-
jah občina išče novo lokaci-
jo za novo igrišče, omenja
se lokacija v Strahinju, ven-
dar natančnih informacij še
nimamo. Verjamemo, da
občinska uprava in župan
vidita, kakšen uspeh smo
dosegli v kratkem času z
mlado ambiciozno ekipo, in
da si bodo prizadevali za
gradnjo novega kvalitetnega
nogometnega centra," doda-
ja Križaj. 

Zgodovinski trenutek
za nogometaše
Nogometaši Nogometnega kluba Naklo bodo v prihodnji sezoni prvič zaigrali v tretji slovenski ligi.

Veselje članske ekipe po osvojitvi naslova gorenjskih prvakov in uvrstitvi v tretjo slovensko ligo

Tudi borbeni igralci v otroških in mladinskih selekcijah na
tekmah dosegajo lepe uspehe.

Damijan Križaj

Nogometni klub Naklo ima približno 150 
igralcev in 29 otrok, ki obiskujejo nogometno
šolo. Ekipe imajo v vseh starostnih kategorijah.
Mladinski del vodi Borut Šepetavc, v klubu pa 
za pripravo igralcev skrbi lastna trenerska ekipa,
v kateri sta tudi dva trenerja vratarjev. Klub ima
zgledno urejeno spletno stran, ki je dostopna na
naslovu www.nknaklo.si 

Naklo

Uspešen turnir v bowlingu, 
zmaga odšla v Ljubljano
Bowling klub Kranj je konec maja na igrišču v Hotelu Mar-
inšek pripravil prvi bowling turnir. Klub je sezono na igrišču
v Naklem začel prejšnjo jesen, ko so se preselili iz Planeta
Tuš, v gorenjski bowling ligi pa igrajo drugo sezono. Na
turnir so želeli privabiti predvsem registrirane igralce, ki
igrajo v prvi slovenski ligi. Skupaj je nastopilo 53 igralcev,
prišli so tudi s Ptuja, iz Postojne, Ljubljane in Kranja. Turnir
je v vseh pogledih uspel in v kranjskerm klubu si bodo
prizadevali, da bodo organizirali še kakšno podobno
turnirsko tekmovanje. Zmago na tokratnem spom-
ladanskem turnirju je odnesel Anže Lajovic iz Ljubljane. Na
fotografiji z leve: drugouvrščeni Bojan Škulj iz Naklega,
zmagovalec Anže Lajovic in Uroš Kus, ki je na turnirju
zasedel tretje mesto. M. G. Fo
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RAŒUNOVODSTVO
Tatjana Mikiœ

Strahinj 74, 4202 Naklo

Tel.: 04/257 89 00, Fax: 04/257 89 01

BARBI d.o.o.

Vsem obœankam in obœanom œestitamo ob obœinskem 
in dræavnem prazniku in æelimo veliko poslovnih 

in osebnih uspehov.

Naklo 

Praznične prireditve
Ob prazniku občine Naklo 29. juniju poteka ves mesec vrsta
športnih, kulturnih in zabavnih prireditev. Minuli petek so
odprli v galeriji graščine Duplje likovno razstavo akadem-
skega slikarja Veljka Tomana, ki bo na ogled do 3. junija. Od
sobote razstavlja v Domu starejših občanov Naklo slikar
Franci Markovec iz Žej. Jutri ob 18. uri bo v Biotehniškem
centru Naklo slovesna podelitev diplom prvim diploman-
tom višješolskega strokovnega izobraževanja. V petek, 25.
junija, ob 9. uri se bo začelo pred gasilskim domom v Na-
klem kolesarjenje po občini. Ob 15.30 bo na parkirišču Mer-
kurja v Naklem tekmovanje članic Gasilske zveze Gorenj-
ske. Na istem kraju bo ob 18.30 parada in proslava ob sto-
letnici Gasilskega društva Naklo, ob 20. uri pa gasilska 
veselica z ansamblom Pop design. Na tem parkirišču bo v
soboto ob 19. uri še gasilska veselica z ansamblom Veseli
svatje. V ponedeljek, 28. junija, ob 19. uri bo v Domu Jane-
za Filipiča v Naklem slavnostna seja občinskega sveta, med
katero bodo podelili občinska priznanja. V torek, 29. junija,
ob 19. uri bo v cerkvi sv. Petra v Naklem maša za lokalno
skupnost, po njej pa druženje s članicami Aktiva kmečkih
žena Naklo. V soboto, 3. julija, ob 19. uri bo gasilska veseli-
ca z ansamblom Navihanke pri gasilskem domu Podbrezje.
S. S.

www.gorenjskiglas.si

Ana Hartman

Zgornje Duplje - Kamp Tr-
novc v Zgornjih Dupljah tu-
riste sprejema že štirideset
let. Med gosti prevladujejo
tujci. "Zadnja leta opažamo
največ Nizozemcev, sledijo
Belgijci, Francozi, Nemci,
vse več je Skandinavcev,"
pojasnjuje Franc Ravnikar,
ki skupaj z ženo Marijo vodi
kamp, ki sodi pod okrilje
njune turistične kmetije.
Turisti pri njih v povprečju
bivajo dvanajst dni. "Nekate-
ri ostanejo krajše obdobje,
več pa je takih, ki pri nas bi-
vajo od dvajset do trideset
dni in izkoristijo celoten let-
ni dopust. Ta čas na primer
gostimo nizozemske turiste,
ki so tu že šest tednov. Kraj-
ših postankov je pri nas zelo
malo, saj nismo kamp ob ce-
sti, kjer bi se turisti ustavili
spotoma, ampak pridejo z
namenom. Mnogi se k nam
napotijo na osnovi evropske-
ga kataloga kampov AWB,
kjer je med štirimi slovenski
kampi opisan tudi naš. Na
leto imamo okoli dva tisoč
nočitev," je razložil.
Turisti v kampu lahko igrajo
tenis, uživajo v mirni naravi,
nekateri pogumnejši Skan-
dinavci se celo ohladijo v Tr-
žiški Bistrici, čeprav se ta
ogreje največ do 15 stopinj
Celzija, večini pa kamp
predstavlja izhodišče za
oglede gorenjskih in tudi

slovenskih znamenitosti.
"Nekateri se k nam vračajo
že po petnajst let, a jim še
vedno ni zmanjkalo idej za
oglede," pove Franc. Gostje
se v kamp vračajo tudi zara-
di prijaznosti in ustrežljivosti
zakoncev Ravnikar. Drugače
kot v velikih kampih Ravni-
karjeva turistom ponujata
zelo oseben odnos. Franc
goste večkrat zapelje po
ogledih, po potrebi pa tudi k
zdravniku, zobozdravniku,
na servis odpelje njihov avto
... "Kamp je velik en hektar
in ima na voljo petdeset do
šestdeset mest za postavitev
prikolic ali šotorov, najraje pa
vidimo, da naenkrat ni zase-
denih več kot štirideset mest,
da ni prevelike gneče in da
imajo gostje še vedno dovolj
intime," je dejal Franc in do-
dal, da je prav dobro počutje
gostov zagotovilo, da ti znova
pridejo.
Prihodnje leto bodo v kamp
Trnovc zagotovo znova pri-
šli tudi štirje nizozemski tu-
risti. "Bila sva na poti na Hr-
vaško in sva tukaj namera-
vala ostati en dan, sedaj pa
sva tu že dva tedna, saj iz-
jemno uživava. Na Hrvaško
bova morda šla prihodnje
leto," sta povedala zakonca
Ingrid in Maarten, redna go-
sta kampa Trnovc, ki sta to-
krat že četrtič na dopustu v
Sloveniji. Prvič, a kot pravi-
ta, še zdaleč ne zadnjič, pa
sta v Sloveniji njuna nova

prijatelja (spoznali so se v
kampu), prav tako nizozem-
ska zakonca Tetsy in Piet:
"Tu sva en teden, zagotovo
bova ostala še nekaj dni. 

Obiskala sva Bled, Bohinj,
slap Savico, Ljubljano ... Vse
je super, kamp je zelo miren
in urejen, lastnika pa izjem-
no prijazna."

Turisti se radi vračajo
v dupljanski kamp 
V kampu Trnovc v Zgornjih Dupljah nekateri turisti dopust preživljajo že več kot petnajst let.

Marija in Franc Ravnikar že vrsto let uspešno vodita 
kamp Trnovc.

Turisti z Nizozemske so odločeni, da se prihodnje leto 
spet vrnejo.

Jože Košnjek

Naklo - Društvo upokojen-
cev je s skoraj tisoč članica-
mi in člani eno najdejavnej-
ših upokojenskih društev na
Gorenjskem. Leta 1992 se je
po upokojitvi vanj včlanil
Marjan Gradišar iz Naklega.
Kot vsestransko dejavnega
človeka so ga takoj izvolili v
vodstvo društva in nato za
njegovega podpredsednika.
Ker zadnjima predsedniko-
ma zdravje ni bilo naklonje-
no, je Marjan prevzel voden-
je društva. Čeprav se je
hudo izmikal in iskal na-
slednika, ni zaleglo. Na ob-
čnem zboru marca letos je
bil spet izvoljen za predsed-
nika Društva upokojencev
Naklo.
"Najbolj sem zadovoljen, da
nam je po več letih uspelo
najti solidnega najemnika
spodnjih prostorov v našem
domu in urediti vso potreb-
no dokumentacijo. Sedaj se

bomo lažje posvečali dru-
gim problemom pri urejevan-
ju doma in njegove okolice,
predvsem ureditve kanaliza-
cije, in reševanju težav, s ka-
terimi se srečujejo upoko-
jenci. Ponosni smo na naše
člane, ki so dejavni v športu.
Za občinski praznik organi-
ziramo tradicionalno kole-
sarjenje po občini in teste
hoje. Imamo izvrstno fol-
klorno skupino, ki se po za-
slugi Andreja Kosiča uvršča
med najkakovostnejše fol-
klorne skupine v državi.
Umetniški vodja Andrej Ko-
sič je za svoje prizadevno
delo na področju kulture
prejel odlikovanje predsed-
nika Republike Slovenije.
Naše društvo še naprej
uspešno organizira izlete,
na katerih je bilo lani 592
članov, in letovanja v Izoli,
ki se jih udeležuje nad sto
članov. V Domu kulture v
Naklem smo organizirali
razstavo ročnih del in se ve-

selili na tradicionalnih sre-
čanjih Pri Trnovcu v Dupljah
in Pri Slavki v Podbrezjah.
Izjemno skrb namenjamo
socialnemu delu in pomoči
ostarelim. Člani se staramo.
Nad 160 članov je starih
nad 80 let, najstarejša člani-

ca Rezka Aljančič iz Pod-
brezij pa jih ima 103. Zato si
želimo, da bi se nam pridru-
žilo še več novih, mlajših
upokojencev," je sklenil pri-
poved o društvu njegov
predsednik Marjan Gradi-
šar. 

Za dobro upokojencev
Marjan Gradišar iz Naklega je že skoraj 20 let dejaven v Društvu upokojencev Naklo.

Marjan Gradišar, predsednik Društva upokojencev Naklo

Stara cesta 61, Naklo, tel. 257 88 90, 
e-pošta: lekarna.naklo@siol.net

V vseh vaših prizadevanjih za zdravje 
naj vas z našo pomočjo in nasveti
vodi življenje v harmoniji z naravo.

Delovni čas: 
ponedeljek - petek 8:00 - 19:00

sobota 8:00 - 12:00
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V Kmetijsko gozdarski za-
drugi SLOGA je skrb za
kmeta, pospeševanje in
razvoj kmetijstva, s tem pa
slovenskega podeželja,
osnovna naloga. Zadruga,
s sedežem v Kranju, na Go-
renjskem pokriva območja
občin Kranj, Naklo, Pred-
dvor in Jezersko. Tu ima-
mo tri trgovine in sicer v
Kranju, Šenčurju in v Na-
klem. Na Štajerskem ob-
močju smo prisotni na
Dravskem polju s trgovina-
ma v Šikolah in Lovrencu
na Dravskem polju. Že
pred nekaj leti pa smo od-
kup in maloprodajno po-
nudbo razširili v Prekmur-
je, kjer se predstavljamo s
trgovino v Beltincih.
Naše geslo je zadovoljna
kmet in vrtičkar. Osnovna
dejavnost je odkup kmetij-
skih pridelkov: mleka, živi-

ne, žit, krompirja, zelenja-
ve, lesa in oskrba z repro-
materialom: mineralnimi
gnojili, krmili, žiti za krmo,
sredstvi za varstvo rastlin,
semeni. Nudimo kakovost-
no kmetijsko mehanizacijo
slovenskih proizvajalcev in
iz zastopanih programov
John Deere, Kuhn, Silotite,

Bergman, hlevsko opremo
Brauer, rezervne dele in
servis kmetijske mehaniza-
cije. 
V naših trgovinah ponudbo
dopolnjujemo z blagom ši-
roke potrošnje, predvsem
za dom in vrt. S pestro po-
nudbo se trudimo približa-
ti današnjemu vrtičkarju z
vrtnarskim, ekološkim in
cvetličarskim programom,
sredstvi za varstvo rastlin,
hrano in opremo za male
živali ter izdelki široke po-
trošnje. 

Veselimo se, da razširjamo
dejavnost s cvetličarno v
obstoječih prostorih Kme-
tijsko vrtnarskega centra

Slogin vrt Naklo. Ponudili
vam bomo kakovostno ved-
no sveže rezano cvetje, de-
koracije iz cvetja, suho cvet-
je, pestro izbiro lončnic,
okrasnih loncev in drugega
blaga iz bogatega darilne-
ga bazarja za vsak okus.
Pripravili vam bomo vse vr-
ste šopkov za vsako prilož-
nost. Ob najtežjih trenutkih
vam bomo pomagali z ure-
ditvijo žalne floristike, od
aranžmajev, sveč, do ven-
cev in drugega, kar sodi
zraven. Pri nakupu večjih
količin vam bomo po dogo-
voru blago dostavili na dom. 
Naši prodajalci vam bodo
radi svetovali in vam poma-
gali pri izbiri. Vabimo vas,
da nas obiščete! 

NOVA CVETLIČARNA V NAKLEM

Jože Košnjek

Duplje - "Res je skrajni čas,
da začnemo obnavljati žup-
nišče, ki je staro nad dvesto
let in je bilo zgrajeno po načr-
tih, ki so takrat veljali za grad-
njo župnišč. Ne vem sicer, če
imajo še kje tako staro žup-
nišče, zanesljivo pa je med
najstarejšimi na Gorenj-
skem. Treba bi bilo popraviti
streho, ki jo je leta 1984 po-
škodoval vihar in so jo popra-
vili in prekrili z različnimi
kritinami. Čeprav je gradnja
draga, upam, da nam bo za
obnovo uspelo zbrati dovolj
denarja," je ob napovedih ob-
nove župnišča povedal dolgo-
letni dupljanski župnik Franc
Grahek, doma v Beli krajini. 

Podžupan občine Naklo Ivan
Meglič iz Zadrage je iz kroni-
ke župnije Duplje izbrskal
podatke, da je bila župnija de-
jansko ustanovljena leta 1786
in je med najmlajšimi na Go-
renjskem, njen prvi župnik
pa je bil Franc Stroj. Leta 1811
je bila župnija znova ukinje-
na in razdeljena med župniji
Naklo in Križe. Šele leta 1931
so Dupljanci spet dobili žup-
nijo, ki ima dve cerkvi: žup-
nijsko v Spodnjih Dupljah, ki
je posvečena sv. Vidu, in pod-
ružnično v Zgornjih Dupljah,
katere zavetnik je sv. Mihael.
Sedanje župnišče je bilo zgra-
jeno leta 1790 skupaj z mež-
narijo. Mežnarija je leta 1883
pogorela in je bila leta 1914
znova zgrajena. 

Stojan Saje

Strahinj - Mladost sta preživ-
ljala v okolici Jesenic. Viktor
izhaja iz delavske družine s
Slovenskega Javornika. Žele-
zarju in gospodinji sta se ro-
dila dva sinova, Viktor kot
prvi. Izučil se je za mizarja, a
ni ostal v tem poklicu. Zapo-
slil se je v železarni, kjer je
bilo več zaslužka. Opravljal
je fizično težko delo. Tudi v
kranjski Savi, kjer je delal
skoraj trideset let, mu kot
gumarju ni bilo lahko. Kon-
čal je v laboratoriju umetne-
ga usnja in se leta 1992 upo-
kojil. Draga je večino delo-
vnih let prebila v tržiškem
Peku, izdelavo obutve pa je
najprej spoznavala v kranj-
ski Planiki. Vmes je bila
doma, da sta zrasla otroka.
"Moj in Viktorjev oče sta
bila glasbenika. Za novo leto
sta igrala na zabavi, kamor
sva oba prišla v spremstvu
mam. Spoznala sva se na
plesu. Zagledala sem se v
fantovo 'fasado'; pozneje mi
je bila bolj pomembna no-

tranjost. Hodila sva eno leto
pred Viktorjevim odhodom
k vojakom in še enkrat dalj
po njegovi vrnitvi. Poročila
sva se 3. julija 1960 na Koro-
ški Beli. Namesto svatbe je
bilo navadno nedeljsko kosi-
lo, a sva bila vseeno srečna.
Naslednje leto se nama je
rodila hči Vika in devet let
zatem sin Ivan. Najprej sva
živela pri njegovih starših,
nato pa pri mojih, ki so se
preselili v Naklo," se je
spomnila Draga Franko.
Prej se je pisala Mihelič in je
živela na Hrušici. Z Viktor-
jem sta si postavila dom v
Strahinju. "Hišo smo začeli
graditi leta 1969 in se vselili
enajst let pozneje. Čeprav
smo sredi vasi, je dovolj
prostora za velik zelenjavni
vrt. Zanj skrbi žena, moje
veselje pa je zbiranje starin.
Imam stare motorje in avto,
pohištvo, opremo za dom,
slike in smuči. Sam sem na-
redil boben; z njim sem ig-
ral pri Rokovnjaški muziki.
Z Drago sva dolgo plesala
pri upokojenski folklori. Še

vedno se rada skupaj odpe-
ljeva z avtom in prikolico do
morja," je povedal Viktor.
Na dan pogovora je starša
obiskala Vika z možem Mi-
lanom, ki živi z družino na
Javorniku. Imata sina Bošt-
jana in hčer Andrejo. Prvi je
osrečil svoja stara starša z
Manco in Tjašo. Na domu v
Strahinju prebiva sin Ivan z
ženo Majdo; njuni otroci so
Rok, Saša in Sebastijan. Za

zlati jubilej Drage in Viktor-
ja se bodo po maši na Koro-
ški Beli zbrali na družin-
skem kosilu. Tokrat slav-
ljenki ne bo treba kuhati. Z
nasmehom je Draga prizna-
la: "Ne morem verjeti, da je
tako hitro minilo. Vse se mi
zdi kot dolg, dolg delovni
dan, ki se nagiba v lep večer.
Če bi se še enkrat odločala,
bi spet Viktorja izbrala za
moža."

Zlati jubilej Frankovih
Draga in Viktor Franko iz Strahinja slavita zlato poroko. Moža spoznate po ženinem obrazu, meni Draga.

Draga in Viktor Franko bosta proslavila 50-letnico zakona.

Župnišče v Spodnjih Dupljah načenjajo leta.
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Župnišče načenjajo leta



Ana Hartman

Faniki Križaj se je med več
kot dva tisoč prijavljenimi v
šovu Slovenija ima talent
uspelo prebiti vse do finala. S
tem se je tridesetletnici iz
Strahinja življenje korenito
spremenilo. "To je bila ena
najbolj čudovitih izkušenj v
mojem življenju, ki mi je
dala veliko pozitivnega. Zače-
la sem čisto novo življenje,
nehala sem se skrivati zaradi
svoje hibe, dejansko sem šla
ven iz hiše ...," pove Fanika,
ki ima prirojeno cerebralno
paralizo. Kljub temu prekipe-
va od življenjskega poguma
in energije. "Vsak človek ima
v življenju dve možnosti: lah-
ko se pritožuje ali pa sprejme
to, kar ima, in iz tega naredi
najboljše. Tudi jaz imam vča-
sih slabe trenutke, sicer pa
sem se že davno odločila, da
bom sledila svojim sanjam.
Za slabo voljo sploh nimam
časa," je še dejala Fanika, si-
cer diplomantka kranjske fa-
kultete za organizacijske
vede, ki ta čas ni zaposlena. Z
glasbo in petjem si, kot pravi,
še naprej želi širiti pozitivna
sporočila.

Od konca šova Slovenija
ima talent sta minila dobra
dva tedna. Se je vaše življe-
nje zdaj vrnilo v ustaljene
tire?
"Ja, zadnji tedni so bili delav-
ni, a to moraš vzeti v zakup,
ko se podaš v takšen šov. Od-
dih se mi prav prileže, če-
prav se mi, kot kaže, obeta
pestro poletje. Julija in avgu-
sta me čaka nekaj nastopov,
minuli teden sem na primer
nastopila na odprtju nove
Sončkove enote v Šiški."

Čez noč ste postali medij-
sko prepoznavni. Je to mo-
teče?
"Ne. Mimoidoči me prepo-
znavajo, mi čestitajo, prosijo
za avtogram, se želijo slikati
z mano ... Zelo lepo je slišati,
da si nekomu navdih, vzor.
Tako dobim potrditev, da
sem v šovu uspešno predala
svoje sporočilo, da je bil moj
namen dosežen."

Kakšen je bil vaš namen?
"V bistvu sem želela pove-
dati, da se ne smemo niko-

gar bati, da smo prav vsi
enaki, da je vsak po svoje ču-
dovit in da se zaradi takšnih
ali drugačnih hib ni treba
skrivati. Škoda je, da nekdo
zaradi lastnih predsodkov
ali predsodkov drugih ne bi
pokazal svojega talenta širši
javnosti."

Torej niste nikoli obžalovali
odločitve za sodelovanje v
šovu?
"Ne, to je bila ena najbolj
čudovitih izkušenj v mojem
življenju, ki mi je dala veli-
ko pozitivnega. Znova sem
se rodila, zaživela sem pov-
sem novo življenje. Nehala
sem se skrivati zaradi svoje
hibe, dejansko sem šla ven
iz hiše, nikamor mi ni več
problem iti, pogovarjam se
lahko s komerkoli. Na šov
se nisem prijavila zaradi
zmage ali slave, želela sem
le videti, koliko zmorem.
Zdaj sem druga oseba, no,
še vedno sem enako prepro-
sta, v življenju sem imela že
toliko grenkih izkušenj, da
me ne more kar tako
'odnesti', z obema nogama
trdno stojim na tleh. Pov-
sem drugače vidim samo
sebe, bolj sem samozavest-
na, bolj se sprejemam.
Moja hiba mi je dolgo časa
predstavljala nekaj grozne-
ga, temu sem posvečala ve-
liko preveč pozornosti,
zmotno sem mislila, da jo
tudi drugi. Potem sem ven-
darle ugotovila, da je vse to
v meni, da imam napačna
prepričanja. A sem opravila
s tem in začutila svobodo,
občutek, da sem, čeprav
drugačna, povsem enako-
vredna drugim."

Medijska prepoznavnost
ima tudi svoje temne plati.
Že na začetku ste se morali
soočiti z očitki, da ste v
šovu napredovali zaradi bo-
lezni ...
"Pričakovala sem tudi nega-
tivne kritike in očitke, da
sem prišla naprej zaradi bo-
lezni. Tega sem vajena že od
prej, večkrat sem v življenju
že slišala, da je to privilegij,
pa ni tako. Ravnodušen ob
kritikah ne moreš biti, a
sem dobila tudi veliko pozi-
tivnih odzivov in ti me žene-
jo naprej."

Ste s katerimi talenti ohrani-
li stike?
"Včasih si kaj napišemo
prek Facebooka. Smo se pa
z vsemi talenti v polfinalu
in finalu super razumeli,
med nami ni bilo tekmo-
valnosti, spletla sem veliko
poznanstev. Vse skupaj bi
takoj še enkrat ponovila. Fi-
nalnega nastopa pred večti-
sočglavo množico, ki te
spodbuja, ne bom nikoli
pozabila, bila sem v blaže-
nem stanju. Pred nasto-

pom sem imela veliko tre-
me, a je ta po prihodu na
oder izpuhtela, začutila
sem olajšanje."

Kako so vaši domači gledali
na odločitev, da se izpostavi-
te pred celo Slovenijo? 
"Vsi so mi stali ob strani, se-
stra in svak sta mi tudi predla-
gala, naj se prijavim. Ker sem
lani po polletnem okrevanju
po zlomu stegnenice sklenila,
da bom delala le še tisto, kar si
želim, in sledila svojim sa-
njam, sem se odločila, da
bom celi Sloveniji pogumno
pokazala pevski talent."

Po kom ste ga podedovali?
"Verjetno po očetu, ki je pel
pri kvintetu Gorenjci. Od
sedmega leta pojem v cerkve-
nem zboru v Naklem, pred
kratkim sem začela obiskova-
ti še solo petje. Včasih sem
bolj posnemala glasove dru-
gih izvajalk, kot so Celine
Dion, Cristina Aguilera, Toni
Braxton, a sem s tem prene-
hala, ker bi si lahko uničila
glasilke. Pa tudi - zakaj bi bila
nekdo drug, če sem lahko
jaz? Štiri leta sem igrala tudi
klavir, bi pa morala zdaj zna-
nje že nekoliko obnoviti." 

Kakšne načrte imate za pri-
hodnost?
"Še naprej bi rada z glasbo
in petjem širila pozitivna
sporočila. Glasba je del
mene. Ne predstavljam si
življenja brez nje, zame je
kot zrak. To je tako, kot da
bi mi kdo rekel, naj neham
dihati. Moja velika želja je,
da bi nekoč posnela album
za dušo. Razmišljam, da bi
sama napisala kakšno
skladbo ali pa skupaj z bra-
tom, ki prav tako rad poje.
Zelo rada imam tudi delo z
ljudmi, upam, da bom kdaj
delala z mladostniki, ki bi
jih spodbujala pri razvija-
nju potencialov in uresni-
čevanju samih sebe. To
sem na lastni koži že preiz-
kusila ..."

Kaj vas še veseli v življenju?
"Zelo rada plešem. Pri tem
sem za zdaj še omejena, a
stalno delam na svoji kondi-
ciji, obiskujem fizioterapijo,
energetske terapije, masaže,
refleksoterapijo, uporabljam
sobno kolo. Stanje se mi iz-
boljšuje, sicer pa je omejitev
toliko, kot si jih sami posta-
vimo. Zakaj pa ne bi še ple-
sala, če si tega želim?"

nakelski glas
Nakelski glas, torek, 22. junija 201018

Glasba je zame kot zrak
"Ne predstavljam si življenja brez glasbe. To je tako, kot da bi mi kdo rekel, naj neham dihati," pravi
Fanika Križaj, pevka, ki smo jo spoznali v šovu Slovenija ima talent.

Na startu se je tokrat zbralo nekaj manj tekačev.

Proga je bila zaradi razmočene podlage nekoliko težja.

Fanika Križaj si od nekdaj želi posneti album za dušo.

PETER DRINOVEC, S. P.
PODBREZJE 17
4202 NAKLO

TEL.: 04/530 63 80, 
GSM: 041/753 120

Tekače odvrnilo 
slabo vreme
Tudi letos tradicionalni Rokovnjaški tek do Krive
jelke

Matjaž Gregorič

Duplje - Člani TVD Partiza-
na Duplje so v okviru finfra-
nja, ki ga organizira Kultur-
no umetniško društvo Pod
Krivo jelko, priredili tradici-
onalni 11. rokovnjaški tek do
Krive jelke. 
Tek je potekal na dveh tra-
sah, krajša trikilometrska je
bila speljana z rokometnega
igrišča skozi Zgornje Duplje
do Krive jelke, druga osemki-
lometrska, pa je potekala od
rokometnega igrišča, skozi
Spodnje Duplje, Strahinj in
po gozdni cesti do Krive jel-
ke. V letošnjem letu je bilo
tekačev precej manj, verjetno
zaradi slabega vremena, dvaj-

set se jih je pomerilo na kraj-
ši in enajst na daljši razdalji.
Na cilju so organizatorji tek-
movalce pogostili s pijačo in
ričetom, da so si povrnili po-
rabljeno energijo. Za varnost
in redarsko službo so poskr-
beli člani prostovoljnega ga-
silskega društva Duplje.
Najhitrejšim tekačicam in
tekačem sta predsednika
TVD Partizana Duplje Vido
Jagodic in KUD Pod Krivo
jelko Ivan Meglič podelila
medalje. Med tekačicami je
bila najhitrejša Barbara Za-
dravec iz Kranja, med mo-
škimi pa je progo najhitreje
premagal Andrej Špelič s
Kokrice. Oba sta dobila še
posebni nagradi.




