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Suzana P. Kovačič

Naklo – Uradno je praznik 
občine Naklo 29. junija, 
na dan ko godujeta sveti 
Peter in Pavel. Večina do-
godkov ob občinskem pra-
zniku je bila v soboto, 22. 
junija, tudi slavnostna seja 
občinskega sveta, na kateri 
so podelili občinska pri-
znanja. 
Sobotna prireditev »Na 
vasi se dogaja« je bila si-
nonim za celodnevno ži-
vahno dogajanje po vsej 
občini. »V občini imamo 
sedem naselij, od teh so 
največja Naklo, Podbrezje 
in Duplje. To je dan, ko te 
kraje, predvsem pa prebi-
valce in obiskovalce med 
seboj povežemo, simbolno 
s panoramskim avtobu-
som Veseli Janez, ki je 
brezplačno krožil po va-
seh. Na ta dan, letošnji je 
bil v tem obsegu že drugi, 
predstavljamo podjetni-
štvo in obrt. V občini ima-
mo 460 obrtnikov, od tega 
se jih je letos na stojnicah 
po vaseh predstavilo med 
70 in 80; lani 40. Moja že-
lja je, da bi na tem dogod-
ku v prihodnosti sodelova-
li prav vsi,« je povedal žu-
pan občine Naklo Marko 
Mravlja.

Zelo pomemben dogodek 
ob prazniku pa je potekal 
pred farno cerkvijo sv. Ja-
koba v Podbrezjah, kjer so 
odkrili doprsni kip sloven-
ski pisateljici in prevajalki 
Mimi Malenšek, ki je otro-
štvo in mladost preživela v 
Podbrezjah. Lani so se od 
nje zadnjič poslovili na 
podbreškem pokopališču, 
ki si ga je sama izbrala za 
poslednji dom. Knjige, ki 
jih je Podbrežanom zapu-
stila pisateljica – 33 njenih 
avtorskih del in 22 prevo-
dov – pa bodo hranili v 
podbreškem kulturnem 
domu, kjer bodo uredili 
spominsko sobo.
  »Rad bi se zahvalil za vlo-
ženi trud in prostovoljne 
ure za izvedbo celotne pri-
reditve Na vasi se dogaja 
Branetu Bandlju, Cirilu 
Žontarju, Poloni Zupan in 
Mojci Brezovec. Še posebej 
gre zahvala Daci Perne za 
ves njen trud pri postavitvi 
spomenika v spomin Mimi 
Malenšek v Podbrezjah ter 
zelo lepo izvedeni priredi-
tvi ob odkritju spomenika. 
Še enkrat hvala prav vsem 
sodelujočim, da je priredi-
tev uspela in obiskovalcem 
za dober odziv. Se vidimo 
čez leto dni," je še dejal 
Marko Mravlja. 

Občina Naklo praznuje
Ob prazniku občine Naklo so podelili priznanja letošnjim občinskim nagrajencem, odkrili so doprsni 
kip pisateljici Mimi Malenšek. Domačini in obiskovalci so se po vaseh popeljali z Veselim Janezom, 
na stojnicah so se predstavili domači obrtniki in številna društva. Plesalo se je, tekmovalo v športnih 
igrah in zadišalo je po dobrotah iz domače kuhinje.

Emilija Šlibar Malenšek in Daniel Malenšek sta odkrila 
doprsni kip mami Mimi Malenšek. / Foto: Tina Dokl

Letošnji občinski nagrajenci z županom Markom Mravljo   
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Suzana P. Kovačič

Naklo –  Slovesni dogodek je 
bil v soboto, 22. junija. »Učil-
nica na prostem in šolski vrt 
je projekt Šolskega sklada, ki 
deluje od leta 2008. Namen 
šolskega sklada je, da poskr-
bimo za nadstandard dela v 

šoli. Ideja prejšnjega odbora 
je bila, da postavimo učilni-
co na prostem, ki bi omogo-
čala delo učencev v poletnih 
dneh. Seveda je za te stvari 
potrebno pridobiti sredstva 
in največ zaslug za to ima-
jo starši. Investicija je vre-
dna približno 14 tisoč evrov, 
za to smo varčevali kar ne-
kaj let. Sodelovali so tudi do-
natorji, sponzorji,« je pove-
dal ravnatelj OŠ Naklo Mi-
lan Bohinec, predsednica 

Upravnega odbora (UO) 
Šolskega sklada Magda Mi-
klavčič Pintarič pa je dejala: 
»Prejšnjemu UO Šolskega 
sklada s predsednico Mate-
jo Gregorič Jagodic gre za-
hvala za to odlično idejo. Iz-
vedba projekta ni bila eno-
stavna. Učenje na prostem 

pa ni nič novega, že Aristo-
tel je svojim učencem pre-
daval med sprehodi, saj je 
menil, da človek v naravi in 
v gibanju bolje razmišlja. V 
tem šolskem letu je deloval 
vrtnarski krožek pod men-
torstvom Lidije Derlink in 
Barbare Vevar, v njem so 
bili aktivni učenci od četr-
tega do šestega razreda.« 
Magda Miklavčič Pintarič 
je mentoricama simbolič-
no podarila sadiko pradre-
vesa ginko. 

Odprli učilnico  
na prostem

Pri Osnovni šoli Naklo so prerezali slavnostni 
trak učilnice na prostem in šolskega vrta.

Drugačno, dinamično in raznoliko je izvajanje pouka na 
prostem. / Foto: Tina Dokl

Letos mineva 35 let od postavitve prve razstave v 
galeriji obnovljene graščine v Spodnjih Dupljah, 
ki jo je leta 1976 družina Mauser rešila propada.  

Dupljanska graščina:  
od razvaline do dragulja

Nemogoče je bilo v soboto, 
22. junija, na praznovanju 
občinskega praznika zaobje-
ti prav vse dogodke, nekaj 
foto utrinkov pa smo zbrali 
že kot povabilo na prazno-
vanje čez leto dni ...
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Na vasi se je dogajalo

»Dejstvo je, da bo največji projekt gradnja vrtca 
v Naklem in zato si ne upamo začeti še z 
novimi projekti, jih pa že razvijamo. Dvanajst 
gradbenih objektov pa je še odprtih,« pravi 
Marko Mravlja, župan občine Naklo in v 
pogovoru dodaja, da sta aktualni obnovi 
podružničnih šol v Dupljah in Podbrezjah 
povsem upravičeni. 

Šola je življenje kraja

Devetintrideset učenk in 
učencev Osnovne šole Na-
klo je pod vodstvom dese-
tih mentoric in mentorjev 
seglo po najvišjih zlatih dr-
žavnih priznanjih.

stran 11

Znanje jih je odelo v 
zlato

Letošnji občinski praznik 
bodo v lepem spominu za-
gotovo ohranili dupljanski 
gasilci, saj so pred gasil-
skim domom blagoslovili 
nov gasilski avtomobil.

stran 8

Blagoslovili nov 
gasilski avto

V Društvo upokojencev Naklo 
je vključena velika večina 
upokojencev v občini. Družijo 
se, rekreirajo, si pomagajo in 
tudi plešejo. Skupaj tkejo 
dragocene niti prijateljstva ... 

stran 9

Praznovali biserni 
jubilej

ZANIMIVOSTI DOGODKI ŠOLA FOTOREPORTAŽA

stran 3 stran 7



2

Občinski nagrajenci

Glas skoz'vas, petek, 28. junija 2013

Zlata plaketa občine  
Naklo: Jože Mohorič
Jože Mohorič je eden izmed 
ustanoviteljev Košarkarske-
ga kluba Naklo, ki deluje 
pod okriljem športnega dru-
štva Naklo. Jeseni leta 1973 
so košarkarski zanesenjaki, 
med katerimi je bil tudi Jože 
Mohorič, na območje dana-
šnje občine zasejali košarko, 
ki bo letos jeseni praznovala 
že svojo štiridesetletnico. 
Jože Mohorič je bil vseskozi 
aktiven član, igralec, stro-
kovni sodelavec ali kot soor-
ganizator od leta 1990 do 
1995, ko je nogomet v Na-
klem dosegel svoj vrhunec 
in je članska ekipa nastopala 
v 1. slovenski nogometni 
ligi. Aktivno je sodeloval v 
upravnem odboru Nogome-
tnega kluba Naklo ter s svo-
jim komentatorskim zna-
njem vseskozi tudi aktivno 
spremljal vse nogometne 
tekme, ki so potekale na do-
mačem igrišču. Jože Moho-
rič je uspešno deloval tudi 
na drugih področjih družbe-
nega življenja, saj je bil ak-
tivni član in igralec Kultur-
nega društva Dobrava Naklo 
in Prešernovega gledališča 
Kranj. Bil je predsednik žen-
skega rokometnega kluba 
Naklo, ki sedaj nastopa v l. 
slovenski ligi. Jože Mohorič 
je aktivni član Prostovoljne-
ga gasilskega društva Naklo 
in Moto društva oldteimer 
Naklo. Bil je tudi občinski 
svetnik in član mnogih od-
borov in komisij ter soorga-
nizator in napovedovalec na 
kulturno zabavnih in špor-
tnih prireditvah na območju 
občine. Je soavtor športnega 
almanaha Šport v Naklem v 
letih 1936–2006 in soavtor 
knjige o Naklanski železni-
ci.

Srebrna plaketa občine 
Naklo: Ženski pevski zbor 
Dupljanke
Zbor je bil ustanovljen leta 
1992, danes šteje štiriin-
dvajset članic. Prejele so 
bronasto plaketo občine Na-
klo za uspešno delo na po-
dročju kulture v občini in 
zunaj meja. Leta 2001 so 
izdale zgoščenko z naslo-
vom »Pa se sliš od Sv. Vida 
zgun«. V letu 2006 so se 
udeležile regijskega tekmo-
vanja odraslih pevskih zbo-
rov Gorenjske v Škofji Loki 
in prejele bronasto prizna-
nje. Leta 2007 so se udeleži-
le tekmovanja Naša pesem 
2007 in prejele bronasto 
plaketo. V letu 2008 so se 
udeležile regijskega temat-
skega koncerta Sozvočenja v 
Škofji Loki. V letu 2009 so 
se udeležile regijskega tek-
movanja odraslih pevskih 
zborov in osvojile zlato pri-
znanje. Leta 2010 so se po-
novno udeležile tekmovanja 
Naša pesem 2010 v Maribo-
ru in osvojile srebrno pri-
znanje. Novembra 2011 so 
se udeležile mednarodnega 
tekmovanja Praga Cantat v 

Pragi in osvojile zlato pri-
znanje. Decembra letos so v 
cerkvi Sv. Vida s Spodnjih 
Dupljah posnele promocĺj-
ski DVD. Novembra 2012 so 
praznovale dvajseto obletni-
co delovanja, kar so obeležile 
s celovečernim koncertom v 
avli Osnovne šole Naklo. Le-
tos so v studiu Grabnar v 
Predosljah posnele pesem 
Na čakaj na maj. V sodelova-
nju z dramsko skupino Živč-
ki so pripravile odlomek iz 
igre Planinska roža.

Bronasta plaketa občine 
Naklo: Janez Kuhar
Janez Kuhar se je leta 1950 
pridružil nakelskim gasil-
cem kot osemletni deček. V 
pionirskih in mladinskih 
vrstah se je redno udeleže-
val gasilskih vaj in tekmo-
vanj. Po opravljenem tečaju 
za gasilca je prestopil med 
operativne člane društva in 
aktivno sodeloval na gasil-

skih intervencijah. Opera-
tivni član je dobrih dvajset 
let. V obdobju od 1975 do 
1981 je bil podpredsednik 
gasilskega društva. Leta 
2007 je postal gasilski vete-
ran in prevzel vodenje dru-
štvene veteranske desetine, 
ki jo vodi še danes. Član 
Prostovoljnega gasilskega 
društva Naklo je že polnih 
triinšestdeset let, v teh letih 
je pripomogel k širjenju 
ideje in popularizaciji gasil-
stva na lokalnem nivoju.

Bronasta plaketa občine 
Naklo: Stanka Malovrh
Stanka Malovrh se je po 
končani srednji ekonomski 
šoli zaposlila v finančno ra-
čunovodskem sektorju v 
različnih družbah in v njih 
delovala do upokojitve. 
Kljub družini s tremi otroki 
je bila vseskozi aktivna, že 
več kot petdeset let je članica 
Prostovoljnega društva Du-

plje. V društvu je bila aktiv-
na tekmovalka v ženski de-
setini, več kot deset let je 
urejeno vodila finančno po-
slovanje društva. Ob upoko-
jitvi se je včlanila v Društvo 
upokojencev Naklo, kjer je 
bila en mandat predsednica 
nadzornega odbora. Stanka 
Malovrh je tudi članica Ob-
močnega združenja Rdeče-
ga križa Kranj. Največ njene 
aktivnosti je namenjene 
delu v Krajevni organizaciji 
Rdečega križa (KO RK) Du-
plje, v katerem deluje kot 
predsednica že devetnajst 
let. V letu 1998 je prevzela 
tudi vodenje Rdečega križa 
občine Naklo, ki združuje 
odbore KO RK Naklo, Podb-
rezje in Duplje. Njena zaslu-
ga, ob pomoči aktivnih sode-
lavcev, ki jih je vpeljala v to 
humanitarno dejavnost, je, 
da se vsako leto krvodajal-
skih akcij udeleži veliko šte-
vilo občanov.

Spominsko priznanje: 
Turistično društvo Naklo
Turistično društvo Naklo je 
bilo ustanovljeno 13. no-
vembra leta 1963. Pobudnik 
ustanovitve je bil Peter Ko-
movec, v pripravah na usta-
novitev sta sodelovala še 
Jože Resman in Marica Kri-
žaj. Leta 1966 so v Naklem 
postavili montažni objekt 
za turistično poslovalnico, 
recepcijo, menjalnico in 
bife. Leta 1968 so izdali 
prve prospekte z opisom 
Naklega. Leta 1978 je bil 
ustanovljen turistični pod-
mladek. Z izvolitvijo Mare 
Črnilec za predsednico leta 
1992 se je društvo začelo 
usmerjati k turističnim, 
kulturnim in etnološkim 
prireditvam. Julija so leto za 
letom ocenjevali urejenost 
hiš, kmetij, kulturnih objek-
tov, trgovin in podjetij. Leta 
1995 je Mara Črnilec napi-
sala besedilo za prvi sodob-
ni prospekt, zgibanko Na-
klo na Gorenjskem. Leta 
2002 so se člani lotili pri-
prave etnoloških prireditev 

krehanje in ličkanje koruze, 
obrezovanje krmne repe in 
obujanje starih običajev. V 
letu 2004 je začela z delova-
njem Sekcija zgodovinarjev 
ljubiteljev. Leta 2005 so so-
delovali pri pisanju knjižice 
Naklo, vodnik po župniji. 
Leta 2007 so pripravili raz-
stavo in zgibanko z naslo-
vom Naš škof Jernej Legat. 
Ob 100-letnici odprtja žele-
zniške proge Kranj–Tržič je 
društvo skupaj z občino Na-
klo pripravilo prireditev z 
odkritjem muzejske loko-
motive in prihodom muzej-
skega vlaka. Leta 2006 so v 
sodelovanju z občino orga-
nizirali prvi tečaj za lokalne 
turistične vodnike. Lani so 
ponovno začeli pripravljati 
potopisna, etnološka, zgo-
dovinska in druga predava-
nja.

Spominsko priznanje 
občine Naklo: Košarkarski 
klub Naklo
Začetek aktivnega igranja 
košarke v Naklem sega v 
leto 1973, ko je nekaj posa-
meznikov prepričalo sku-
pino mladih krajanov, da je 
v Naklem dovolj talentov 

za igranje. Takrat se je 
oblikovalo prvo člansko 
moštvo. Iz začetka leta 
1974 je uradni zapisnik 
prve prvenstvene tekme 
igralcev Košarkarskega 
kluba Naklo v Gorenjski 
ligi. Takratni glavni akterji 
so bili kapetan ekipe Jože 
Mohorič, Marko Ažman, 
Boris Boštar, Sašo Gantar, 
Janez in Marjan Marinšek, 
Bojan Rozman, Stane Sla-
par in Brane Uranič. Vse 
do danes košarka v Naklem 
ni zamrla. Nekaj časa sta 
delovali v klubu dve ekipi, 
članska in mladinska. V 
klubskih vrstah se je zame-
njalo kar nekaj generacij in 
izjemnih posameznikov. 
Košarkarski klub Naklo je v 
svoji štiridesetletni zgodo-
vini dosegel vrsto odmev-
nih rezultatov na Gorenj-
skem, bili so večkratni pr-
vaki Gorenjske, Kranja. 
Vrsto let igrajo tradicional-
no košarkarsko tekmo ob 
občinskem prazniku s Po-
licijsko postajo Kranj. Tre-
nutno je v klubu toliko 
igralcev, da v ligah Gorenj-
ske sodelujejo z dvema eki-
pama, starejšo in mlajšo. 

Znajo slediti svojemu srcu

Jože Mohorič je prevzel zlato plaketo in tudi spominsko 
priznanje Košarkarskemu klubu Naklo. / Foto: Tina Dokl

Ženski pevski zbor Dupljanke / Foto: Tina Dokl

Janez Kuhar / Foto: Tina Dokl

Stanka Malovrh / Foto: Tina Dokl

Predsednik TD Naklo Aleš Kokalj / Foto: Tina Dokl
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Na majski seji občinskega sveta občine Naklo so svetniki 
sprejeli zaključni račun za leto 2012. Prihodki občine Naklo 
so lani znašali dobrih 4,5 milijona evrov, odhodki pa dobrih 
4,1 milijona evrov. Kot odhodek so odšteli tudi odplačilo 
dolgoročnega kredita, v letu 2012 so odplačali nekaj čez 82 
tisoč evrov. Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2012 
tako znaša nekaj čez 463 tisoč evrov in se je prenesel skupaj 
s presežki iz preteklih let. Na zadnji dan lanskega leta je na 
občinskem računu ostalo nekaj čez 1,2 milijona evrov, ki se 
prenesejo v leto 2013. »Načrtovali smo sicer več prihodkov 
iz evropskega in državnega proračuna, na odhodkovni stra-
ni pa je bilo največ odstopanja pri investicijskih odhodkih,« 
je pojasnila Mojca Šmid iz občinske uprave. S. K.

Naklo

Občinski svetniki potrdili zaključni račun

Suzana P. Kovačič

Za gradnjo vrtca v Naklem 
ste že dobili gradbeno dovo-
ljenje. Gre torej vse po pred-
videni časovnici, glede na to, 
da sprejem otrok načrtujete 
za prvega septembra 2014?
»Zahvaliti  se moram 
Upravni enoti Kranj, ker so 
vlogo za izdajo gradbenega 
dovoljenja za tako velik 
objekt, enajstoddelčni niz-
ko energetski vrtec rešili v 
rekordnem času, manj kot 
mesecu dni. Se pravi, da se 
da tudi birokratske ovire 
učinkovito in hitro reševati, 
res pa je bil tudi sam pro-
jekt solidno pripravljen. V 
tem času že delamo popise 
materialov, radi bi vnaprej 
določili prav za vsak vogal, 
za vsako vtičnico, kakšen bo 
strošek, zato da ne bomo 
presegli postavljene cene 
investicije, ko bomo končali 
z deli. Tako bo pripravljen 
tudi javni razpis za izvajal-
ca del, ki bo šel ven julija. 
Razpis bo vključeval kako-
vostno izdelavo po najnižji 
možni ceni.«

Bo z začetkom novega šol-
skega leta 2013/14, ko boste 
vrtec v Naklem še gradili, ka-
kšna težava z vpisom otrok v 
obstoječe enote vrtcev?
»Kot kaže zdaj, nekaj otrok 
prvega septembra res ne 
bomo mogli sprejeti, čeprav 
se bo realno stanje pokazalo 
šele tedaj; nekateri otroci so 
vpisani, pa prvega septem-
bra npr. še ne bodo imeli 
izpolnjenega starostnega 
pogoja za obiskovanje vrtca. 
V tej situaciji ne moremo 
nič narediti, dejstvo je, da si 
začasnih ukrepov za leto dni 
ne smemo privoščiti, ker 
moramo gledati na vsak 
evro. Prvega septembra 
2014 pa mora nov vrtec že 
sprejeti otroke. Če bo preveč 
prostora s šolskim letom 
2014/15, in verjamem, da ga 
bo preveč, bomo sprejeli 
tudi otroke iz drugih občin. 
Seveda bodo naši imeli 
prednost.«

Ime vrtca ste že izbrali na 
natečaju?
»Okrog štirideset predlogov 
z imeni smo dobili na obči-
no. Nekateri predlogi so 
zelo zanimivi, pravzaprav se 
kar ne moremo odločiti med 
petimi. Meni je sicer najbolj 
všeč ime Mlinček, glede na 
to, da je v Naklem tudi tradi-
cija mletja z mlinskimi ka-
mni. Zanimivo je ime Le-
binca; Lebinca je jama v 
Strahinju. Predloge so pri-
spevali otroci in drugi obča-
ni, prvi trije v izboru bodo 
nagrajeni s simbolično de-
narno nagrado.«

V tem času poteka na občini 
v času uradnih ur javna raz-
grnitev OPPN asfaltna baza, 
v kateri je predvidena nova 
stanovanjsko–poslovna so-
seska. Koliko je kaj predlo-
gov, pripomb?
»Do zdaj se je oglasilo pri-
bližno trideset občanov in 
še nobena njihova pripom-
ba ni bila taka, da je investi-
tor ne bi mogel upoštevati. 
Z moje strani bodo ti pre-
dlogi skoraj zagotovo upo-
števani, zato da pride do so-
žitja med starimi in novimi 

prebivalci. Največ pripomb 
imajo občani na prometno 
problematiko. Postopek jav-
ne razgrnitve bo trajal so 15. 
julija, potem gre naprej k 
pripravljavcu projekta, 
Domplanu, nato pride nazaj 
do mene.«

Kako pa je potem s selitvijo 
asfaltne baze v Gačo?
»Postopek teče, javna razgr-
nitev je zaključena in raču-
nam, da bo šla ta točka na 
eno od jesenskih sej občin-
skega sveta. Zapletov ne pri-
čakujem.«

Za jesen načrtujete kakšne 
nove projekte?
»Dejstvo je, da bo največji 
projekt gradnja vrtca v Na-
klem in zato ne upamo za-
četi še z novimi, jih pa že 
razvijamo. Dvanajst grad-

benih objektov je še odprtih 
v občini, to so postavitev 
opornega zidu v križišču na 
Okroglem, ki bo zagotavljal 
večjo preglednost v ce-
stnem prometu, pa gradnja 
sekundarne kanalizacije v 
Zgornjih Dupljah, postavi-

tev meteorne kanalizacije v 
Strahinju, napeljava šestih 
vodovodnih sistemov do 
novih stanovanjskih objek-
tov oziroma parcel; njihovi 
lastniki so že plačali komu-
nalni prispevek. Nekaj bo 
še sanacije javnih površin, 
prepustov «

S tem mesecem ste začeli 
tudi z obnovo podružničnih 
šol v Podbrezjah in v Du-
pljah 
»Nekateri me sprašujejo po 
smiselnosti obnove obeh 
šol. Pojavili so se celo nami-
gi iz ministrstva, da bi šoli 
zaprli. Nikakor ne, zadnji 
bom, ki bom to podprl, moje 
mnenje je, da šola v kraju 
pomeni življenje. Kraj živi, v 
šolah prirejajo številne do-
godke tudi za krajane, otroci 
so v domačem okolju, pod 
nadzorom. Razočaran sem 
tudi nad mnenji nekaterih, 
ki pravijo, zakaj se pa vrtec 
sploh gradi v Naklem, saj 
ljudje tako ne bodo imeli de-
narja, da bi otroke še vozili v 
vrtec.«

Saj je v občini trend priselje-
vanja?
»V nekaj zadnjih letih se je 
število prebivalcev povečalo 
s 4900 na približno 5300.«

Kaj potem menite o predlo-
gu zmanjševanja števila 
občin?
»Sem proti zmanjševanju. 
Ljubljana ima vse; kulturne 
domove, opero, šole, ceste, 
kanalizacijo, kolesarske ste-
ze, pločnike, parke  Mar to 
občanom občine Naklo ne 
pripada? Kdo bo poskrbel za 
Naklo, če ne bo več samo-
stojna občina? Združena ob-
čina Kranj zagotovo ne. 
Sami gradimo kanalizacijo, 
borimo se za vrtec, kolesar-
ske steze  Sami se borimo 
za prihodke, samo v prvih 
mesecih letošnjega leta nam 
je že uspelo pridobiti 900 
tisoč evrov nepovratnih 
sredstev. Sodelavki Silvana 
Markič in Mojca Šmid, ki 
sta pripravljali dokumente 
za evropske razpise, sta vsak 
dan teden dni delali do dese-
tih zvečer in če sta za sanaci-
jo objektov uspeli pripeljati 
900 tisoč evrov nepovratne-
ga denarja, sta zaslužili že 
za dvajset let svoje plače  
Imamo pa v Sloveniji za-
komplicirane predpise, ki se 
stalno menjajo in jim je tež-
ko slediti; temu bi se morali 
na ministrstvu več posvetiti. 
Zdaj imamo take predpise, 
da v občini, kot je Naklo, po-
trebujem osem, devet ljudi, 
da zadovoljimo razpisu in 
zaposlili bomo še enega fi-
nančnika, ki se bo ukvarjal 
predvsem z razpisi.«

Šola je življenje kraja
»Dejstvo je, da bo največji projekt gradnja vrtca v Naklem in zato si ne upamo začeti še z novimi 
projekti, jih pa že razvijamo. Dvanajst gradbenih objektov pa je še odprtih,« pravi Marko Mravlja, 
župan občine Naklo in v pogovoru dodaja tudi, da sta aktualni obnovi podružničnih šol v Dupljah in 
Podbrezjah povsem upravičeni.

Župan Marko Mravlja. /Foto: Tina Dokl

»Praznik občine Naklo »Na vasi se dogaja« je 
predvsem zelo lepa priložnost, da se krajani 
Naklega, Dupelj in Podbrezij družimo med 
seboj. Panoramski avtobus Veseli Janez je 
simbolično povezal tisto, kar smo s praznikom 
želeli izpostaviti – povezovanje. Poleg tega je bil 
dogodek odlična priložnost, da tudi 
obiskovalcem od drugod pokažemo, kaj v naši 
občini znamo in zmoremo. Imamo obrt, imamo 
tradicijo in vizijo.«

Suzana P. Kovačič

Naklo – Izgradnja komunal-
ne infrastrukture v območju 
novega vrtca poteka nemote-
no naprej. Po izjavi nadzora 
in izvajalca vse poteka v 
skladu s terminskim pla-
nom. Če bo vreme naklonje-
no, bodo z deli lahko končali 
že v začetku jeseni. Vsi ko-
munalni vodi so delno že 
vgrajeni, prvi odsek ceste že 
»čaka« na preplastitev z gro-

bim asfaltom. Urejajo se hi-
šni priključki v sodelovanju 
z lastniki zemljišč individu-
alne gradnje. Operacijo »Ko-
munalna ureditev OPN 
SD17/1 Naklo« delno finan-
cira Evropska unija, in sicer 
iz Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj. Operacija se 
izvaja v okviru Operativnega 
programa krepitve regional-
nih razvojnih potencialov za 
obdobje 2007–2013 za ob-
dobje 2012–2014, razvojne 
prioritete: Razvoj regij, 
prednostne usmeritve: Regi-
onalni razvojni programi. 
Istočasno so se izvajala tudi 
dela v žepnem parku ob 
domu starejših občanov. 
Prva faza otroškega igrišča 
je zaključena s postavitvijo 
štirih igral: igralnega stolpa, 

dvojne gugalnice, previsne 
gugalnice, vzmetnega igrala 
– ovčke. Temu je sledila še 
delna ureditve okolice. Kot 
parkovno zasnovo bodo sno-
vale povezovalne poti med 
igrali, klopi za počivanje z 
igro »4 v vrsto« ter ustrezna 
zasaditev z drevjem in grmi-
čevjem. Investicija je znaša-
la približno 16 tisoč evrov z 
DDV, od tega je s sredstvi 
EKSRP, pristop LEADER so-
financiranih približno 7000 

evrov. »Kljub temu da bo 
žepni park namenjen jav-
nosti smo mnenja, da ga bo 
potrebno obdati z varovalno 
ograjo, vendar na način, da 
bo pešpot, ki bo vodila sko-
zi park, možno uporabljati 
nemoteno,« je povedal žu-
pan Marko Mravlja. Igrišče 
zaradi neposredne bližine 
gradnje komunalne infra-
strukture še ni varno za 
uporabno. Občane zato pro-
sijo, da igrišča še ne upora-
bljajo niti takrat, ko gradbi-
šče ne obratuje. »Igrišče, ki 
je postavljeno v medgenera-
cijski park, bo namenjeno 
vsem občanom. Nov vrtec 
pa bo z izgradnjo dobil svo-
je otroško igrišče, ki bo po-
poldne zaklenjeno,« je še 
pojasnil župan.

Otroško igrišče  
samostojno, vrtec 
bo dobil svojega

Gradnja v območju novega vrtca in žepnega 
parka v Naklem poteka nemoteno naprej.
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Suzana P. Kovačič

Spodnje Duplje – V prvi fazi 
bo izvedena energetska sa-
nacija objekta z obnovo fasa-
de in preureditvijo kotlovni-
ce. Sanacijo delno financira 
Evropska unija iz kohezij-
skega sklada. Izvaja se v 
okviru Operativnega pro-
grama razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture za 
obdobje 2007–2013, razvoj-
ne prioritete »Trajnostna 
raba energije«, prednostne 
usmeritve »Energetska sa-
nacija javnih stavb«. Iz raz-
pisa so bila občini Naklo 
zagotovljena sredstva v viši-
ni 242.872,97 evra.
Na severnem delu bodo 
objekt prizidali in nadzidali. 
»Šola in vrtec bosta pridobila 
nove kletne prostore: kotlov-
nico, shrambo, arhiv, pralni-
co in šivalnico ter garderobe. 
V pritličju bo za potrebe ku-
hinje zgrajen prizidek na 
dvoriščni strani vrtca. Prido-
bljeni prostori bodo name-
njeni novi razdelilni kuhinji, 
dosedanji garderobni prosto-
ri šole pa bodo postali jedilni-
ca. Na dvoriščni strani šole 
bo prizidan nov nadstrešek, 
vhod v objekt bo prestavljen v 
prostor knjižnice, garderobni 
prostori bodo na mestu seda-
nje kuhinje. V nadstropju bo 
na novo nadzidana etaža, 
kjer bodo urejene sanitarije 
in nova učilnica. Urejen bo 
dostop na podstrešje, zgraje-
na nova medetažna plošča, 
lesena strešna konstrukcija 
pa bo nadomeščena z novo 
jekleno. Podstrešje bo tako 
pripravljeno na prenovo in 

ureditev učilnic v prihodnjih 
fazah gradnje. V okviru zu-
nanje ureditve bo na novo 
urejeno parkirišče. Celotna 
vrednost letošnje investicije 
je 872.480,35 evra,« je poja-
snil župan Marko Mravlja, ki 
pričakuje, da bodo dela zno-
traj šole končana do začetka 
pouka v novem šolskem letu, 
ravno tako energetska sana-
cija, medtem ko bo zunanja 
ureditev končana do konca 
oktobra 2013. Tiste občane, 
ki se bodo v času gradnje 
med šolskimi počitnicami 
zadrževali v objektu ali v oko-
lici šole, župan poziva, da 
upoštevajo predhodno naja-
vo gradnje in prepoved zadr-
ževanja na gradbišču oziro-
ma da gradnjo opazujejo  na 
način, s katerim bosta zago-
tovljeni njihova in izvajalče-
va varnost.

Iz starega bo nekaj novega
Z junijem so se začela gradbena dela prve faze gradnje šole in vrtca v Dupljah. Dela znotraj šole bodo 
končana do začetka pouka v novem šolskem letu, ravno tako energetska sanacija, medtem ko bo 
zunanja ureditev končana do konca oktobra 2013.

Uvedba v delo za izvedbo del v šoli in vrtcu v Dupljah / Foto: Tina Dokl

Župan Marko Mravlja in Franc Perme, direktor podjetja 
VG5, ki je izbrani izvajalec del, ob podpisu pogodbe.  

Suzana P. Kovačič

Podbrezje – Energetsko sa-
nacijo šole v Podbrezjah del-
no financira Evropska unija 
iz kohezijskega sklada. Inve-
sticija se izvaja v okviru 
Operativnega programa ra-
zvoja okoljske in prometne 
infrastrukture za obdobje 
2007–2013, razvojne priori-
tete »Trajnostna raba energi-
je«, prednostne usmeritve 
»Energetska sanacija javnih 
stavb«. Iz tega razpisa so 
bila občini Naklo zagotovlje-
na sredstva v višini 183 tisoč 
evrov. Prenovili bodo kotlov-
nico z zalogovnikom na le-
sno biomaso, obnovili bodo 
fasado in podstrešje, zame-
njali razsvetljavo in radiator-
ske razvode v objektu. Nekaj 
bo tudi splošnih vzdrževal-

nih del, kot so pleskanje, 
obnova žlebov in ureditev 
odtokov.

»Zaradi časovne omejitve, 
ki je vezana na poletne po-
čitnice, ko se objekt ne bo 

uporabljal v vzgojno-izobra-
ževalne namene, so se dela 
začela izvajati še pred kon-
cem šolskega leta. Pričaku-
jemo, da bodo dela znotraj 
šole dokončana do začetka 
pouka v novem šolskem 
letu, dela na fasadi pa ka-
kšen teden kasneje. Obča-
ne, ki bi v času gradnje na 
kakršenkoli način upora-
bljali objekt in se zadrževali 
v neposredni okolici šole, 
prosimo, da upoštevajo 
predhodno najavo gradnje 
in prepoved zadrževanja na 
gradbišču oziroma da gra-
dnjo opazujete na način, s 
katerim bosta zagotovljeni 
vaša in izvajalčeva varnost,« 
je opozoril župan Marko 
Mravlja. Šola v Podbrezjah 
bo sredi septembra prazno-
vala stoletnico obstoja.

Sanacija šole ob njeni stoletnici
Še pred zaključkom šolskega leta se je začela energetska sanacija šole v Podbrezjah, dela znotraj 
šolskega poslopja naj bi bila zaključena do novega šolskega leta.

Podpis pogodbe z izbranim izvajalcem del, podjetjem 
Adaptacije – Vzdrževanje Ljubljana. / Foto: Matic Zorman
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Suzana P. Kovačič

Naklo – Občinski svetni-
ki so na zadnji majski seji 
znova obravnavali dopolnje-
ni osnutek Odloka o občin-
skem podrobnem prostor-
skem načrtu (OPPN), ki se 
nanaša na gradnjo nove sta-
novanjsko – poslovne sose-
ske na območju sedanje as-
faltne baze v Naklem. V so-
seski so predvidene enodru-
žinske hiše, nestanovanjske 
stavbe, kot so garaže, potem 
stavba, namenjena družbe-
nim dejavnostim, lahko je to 
vrtec, ter odprte bivalne po-
vršine in igrišča. Od zadnje 
obravnave na izredni seji je 
investitor, Gorenjska grad-
bena družba, upošteval zah-
tevo svetnikov, da se na loka-
cijo ne umestijo stanovanj-
ski bloki in da se zniža do-
pustno število prebivalcev v 
novi soseski. Zdaj je predla-
ganih približno 334 stano-
vanj, prej 450. Gradili bodo v 
več fazah. Svetniki so z veči-
no glasov dopolnjeni osnu-
tek potrdili, projekt je zdaj v 
fazi javne razgrnitve.

V prvi obravnavi so svetniki 
sprejeli dopolnjeni osnutek 
Odloka o OPPN v Naklem 
ob avtocesti. Šest zasebnih 
investitorjev namerava ze-
mljišče v velikosti približno 
8278 kvadratnih metrov, ki 
na severni strani meji na av-
tocesto v Naklem, na jugo-
zahodnem delu pa z obsto-
ječo zazidavo, pozidati s tri-
najstimi individualnimi sta-
novanjskimi objekti. Predvi-
dene so nizkoenergetske 

stavbe. Zemljišča, ki so v 
naravi kmetijska, je občina 
že uvrstila med stavbna ze-
mljišča. 
Svetniki so sprejeli tudi Od-
lok o pokopališki in pogreb-
ni dejavnosti ter urejanju 
pokopališč v občini Naklo. 
Prej so imeli to dejavnost v 
občini urejeno s Pravilni-
kom, na kar so bili s strani 
Medobčinskega inšpektora-
ta opozorjeni, da predstavlja 
pravno podlago za njihovo 
ukrepanje tudi Zakon o pre-
krških, ki pa določa, da se 
globe lahko določijo le z Od-
lokom. Z Odlokom so uskla-
dili tudi prepovedana ravna-
nja na pokopališčih.
Sprejeli so tudi osnutek Od-
loka o načinu izvajanja go-
spodarske javne službe 
vzdrževanja občinskih cest 
in takoj za to točko Odlok s 
spremembah in dopolnitvah 
Odloka o občinskih cestah. 
S podelitvijo koncesije se je 
do zdaj izvajala le zimska 
služba in to bo veljalo še na-
prej, glede letnega vzdrževa-
nja občinskih cest pa so že v 
lanskem letu začeli pogovo-
re z javnim podjetjem Ko-
munalo Kranj, katerega sou-
stanoviteljica je tudi občina 

Naklo; to so zdaj uredili z 
Odlokoma. Del letnega 
vzdrževanja občinskih cest, 
kot so npr. večje sanacije as-
faltnih površin, Komunala 
Kranj ne bo izvajala, ker ne 
razpolaga z ustrezno meha-
nizacijo, zato se bodo ta dela 
oddajala izvajalcem na pod-
lagi predpisov o javnem na-
ročanju. Za čiščenje javnih 
površin, avtobusnih postaja-
lišč ostaja zadolžena občin-
ska mini komunalna služba.

Nekaj sklepov seje 
občinskega sveta

Občinski svetniki so sprejeli tudi osnutek 
Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne 
službe vzdrževanja občinskih cest.
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Suzana P. Kovačič

Naklo – Stanislav Koselj je 
eden od treh podžupanov v 
občini Naklo. Njegovi pred-
nostni nalogi v tej funkciji sta 
kontrolni nadzor investicij 
manjšega obsega in zimska 
služba. »Kljub obilnemu sne-
ženju minulo zimo smo bili s 
pluženjem preudarni, a še 
vedno učinkoviti. Iz proraču-
na je šlo za ta namen dobrih 

150 tisoč evrov, v primerjavi 
npr. z občino Žirovnica, kjer 
so porabili 450 tisoč evrov. 
Človeški faktor je pogosto pri-
soten, zelo pomembna je do-
bra presoja, da zimski službi 
ni potrebno plužiti še doda-
ten krog, ki traja dve do tri 
ure in tudi stane dodatnih 
120 evrov,« je ponazoril Sta-
nislav Koselj in dodal, da so 
tudi posamezne težave v zve-
zi s tem, ali je spluženo dovolj 

dobro, kar strpno reševali.
Podžupan bo v tem času izva-
jal kontrolni nadzor pri obno-
vi podstrešja na Podružnični 
šoli Podbrezje, v nadaljevanju 
mandata pa tudi nadzora po-
teka sekundarnih kanalizacij-
skih del v Dupljah in postavi-
tve opornega zidu v križišču 
na Okroglem. »Za gradbena 
dela je pristojen strokovni 
nadzor, moja vloga je bolj 
»super« nadzor, da vidimo, 
ali smo dobili vse tisto, za kar 
smo plačali iz proračuna,« je 
pojasnil Koselj, sicer strojnik, 
strokovnjak na področju 
strojnih inštalacij predvsem 
iz področja prezračevanja, fil-
trov za zrak 
Stanislav Koselj ima ura-
dne ure na občini vsako 
sredo od 8. do 12. ure, lah-
ko pa občani, če imajo vpra-
šanja zanj, vprašajo na ob-
čini za njegovo telefonsko 
številko. In kako ocenjuje 
trenutno delo celotne upra-
ve? »Mislim, da smo v do-
bri kondiciji, kar se tiče in-
vesticij. Največji poudarek 
pa je seveda na gradnji vrt-
ca v Naklem,« pove.

»Smo v dobri kondiciji«
S temi besedami aktualne investicije, z največjim poudarkom na gradnji 
vrtca v Naklem, ocenjuje podžupan Stanislav Koselj.

Stanislav Koselj / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Naklo – »Funkcijo podžupa-
na občine Naklo sem sprejel 
na povabilo župana Marka 
Mravlje. Zdelo se mi je, da 
so projekti, ki jih peljemo v 
občini, pomembni in zah-
tevni ter da lahko s svojim 
znanjem in izkušnjami pri-
spevam k temu, da se bodo 
projekti realizirali,« je pove-
dal novi podžupan Aleš 
Krumpestar, ki je občinski 
svetnik tretji mandat, po-
klicno pa že vsa leta deluje v 
gospodarstvu na komercial-
no–ekonomskem področju.
Aleš Krumpestar je kot pod-
župan zadolžen za več po-
dročij dela; sodeluje pri gra-
dnji vrtca v Naklem, sodelu-
je pri izvajanju energetske 
sanacije Podružnične šole 

Podbrezje, prav tako je vpet 
v projekt izvajanja rekon-
strukcije, dozidave, nadzida-
ve, spremembe namembno-
sti mansarde in energetske 
sanacije Podružnične šole 
in Vrtca Duplje v prvi fazi 
projekta. »Vsi ti trije projek-
ti bodo omogočili bistveno 
boljše življenje in pogoje 

dela naših najmlajših na eni 
strani, po drugi strani pa 
bomo z energetskima sana-
cijama objektov v Dupljah 
in Podbrezjah prihranili 
sredstva vzdrževanja in 
upravljanja prostorov. Učin-
ke pričakujemo torej tako na 
izboljšanju standarda kot na 
ekonomskem področju. Za 

sodobni enajst oddelčni niz-
koenergijski vrtec kot najpo-
membnejši projekt bomo 
razpis za izvajalca del obja-
vili julija, takoj v jesenskih 
mesecih pa načrtujemo za-
četek gradbenih del,« je po-
jasnil Krumpestar.
Podžupan je še povedal, da 
se v občini pripravlja strate-
gija razvoja, pri kateri bo 
prav tako sodeloval: »Dogo-
vorili smo se, da bomo jese-
ni začeli intenzivno delati 
na strategiji. Pomembno je 
vedeti že zdaj, v katero smer 
se bo občina razvijala v na-
slednjih desetih, petnajstih 
letih; od projekcije števila 
prebivalstva do infrastruktu-
re, razvoja šolstva, zdravstva 

 Veliko je v tej smeri že 
narejenega, veliko se dogaja, 
vendar se vizija potrebuje za 
uspešen dolgoročni razvoj 
občine.«
Aleš Krumpestar je obča-
nom na voljo vsako sredo 
ob osmi uri zjutraj v občin-
skih prostorih, še najboljša 
je predhodna najava. Dose-
gljiv je tudi po e-pošti na 
naslov ales.krumpestar@
obcina-naklo.si in po telefo-
nu na številko 041/628 
063. 

Aleš Krumpestar je novi 
podžupan
Pristojen je za več področij dela, od sodelovanja pri projektu gradnje novega vrtca v Naklem do 
sanacije šolskih poslopij v Podbrezjah in Dupljah. Sodeluje tudi pri pripravi strategije razvoja občine.

Aleš Krumpestar / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Naklo – Albin Golba je kot 
podžupan občine Naklo za-
dolžen za nadzor nad ure-
janjem pokopališč, za nad-
zor nad upravljanjem ob-
činskih stavb in stanovanj, 
na primer za vzdrževanje 
in pogodbene odnose, pa 
tudi za organizacijo občin-
skih prireditev, sodelovanje 
pri pripravi strategije ra-
zvoja občine, nadzor nad 
urejanjem ekoloških oto-

kov in za druge naloge v 
dogovoru z županom. Kot 
je povedal, se občani nanj 
največ obračajo z vprašanji 
glede gradnje kanalizacije 
ter prodaje in menjave ne-
premičnin.
Občinski svetnik je drugi 
mandat, po poklicu je orod-
jar, dejaven je v Prostovolj-
no gasilskem društvu Pod-
brezje in TVD Partizan 
Podbrezje. Uradne ure za 
občane ima Albin Golba ob 
sredah od 14. do 17. ure. 

Zanimajo se za 
kanalizacijo
»Občane najbolj zanima gradnja kanalizacije ter 
prodaja in menjava nepremičnin,« je povedal 
podžupan Albin Golba.

Albin Golba / Foto: Tina Dokl

EROIKA
29.6. ob 21.00 uri

Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.

PERPETUUM 
JAZZILE

12.7. ob 21.00 uri

19.7. ob 21.00 uri

GIBONNI 

6.7. ob 21.00 uri

STAND UP v tranzitu

10.7. ob 21.00 uri

MOČAN ROD
Marieluise FleisserPREDPREMIERA

CHAIKA 
(Odessa, Ukrajina)

28.6. ob 21.00 uri

Državni folklorni 
ansambel

www.tourism-kranj.si

Neure jeno park i ranje  
okrog pokopališča v Du-
pljah je že dlje časa pred-
stavljalo veliko težavo. Po-
kopališče sicer ima nekaj 
urejenih parkirnih prosto-
rov vzdolž ceste, ki pa za-
dovoljujejo potrebe le na-
ključnih obiskovalcev po-
kopališča. Ob vsaki nedelj-
ski maši, mašah ob prazni-
kih ali v času pogrebov je 
parkirišč občuteno prema-
lo. Kar precejšen del ze-
mljišča ob pokopališču je 
v lasti občine Naklo. V so-
glasju s solastnikom ze-
mljišča vzporedno vodene 
poti so tako konec maja 
zaropotali gradbeni stroji 
z namenom, da se uredi 
odvodnjavanje meteorne 
vode, na novo so se uredi-
li tudi priključki poslovil-
nih vežic, ki so bili do se-
daj izvedeni bolj provizo-
rično, teren pa so na kon-
cu tudi primerno utrdili in 
je sedaj primeren za parki-
ranje dobrih petnajstih av-
tomobilov. Iz občinske 
uprave so še sporočili, da 
bo na jesen sledila še pri-
merna zasaditev. S. K.

Duplje

Urejen je plato za 
parkiranje pri 
pokopališču

»Dogovorili smo se, da 
bomo jeseni začeli 
intenzivno delati na 
strategiji. Pomembno 
je vedeti že zdaj, v 
katero smer se bo 
občina razvijala...
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Suzana P. Kovačič

Podbrezje – V soboto, 22. 
junija, so odkrili spomenik, 
posvečen pisateljici in pre-
vajalki Mimi Malenšek. 
»Domačega kruha nikdar ne 
pozabiš,« je citat pisateljice, 
ki je otroštvo in mladost pre-
živela v Podbrezjah. »Pisate-
ljica je zelo cenila vas, v ka-
teri je odraščala. Oče jo je 
naučil brati, še preden je šla 
v šolo, v Podbrezjah sta za-
njo skrbela tudi ded in babi-
ca in tu je napisala svojo 
prvo povest Marija Tabor-
ska. Lani so se od nje za-
dnjič poslovili na podbre-
škem pokopališču, ki si ga je 
sama izbrala za svoj posle-
dnji dom. »Pisateljica je z 
vsakim obiskom Podbrezij, 
ki smo ga smeli doživeti, po-
stajala dostopnejša kot člo-
vek. Nič več ni bila le pisate-
ljica, katero ime je napisano 
na platnicah, za katerimi 
smo mnogokrat lahko našli 
opise Podbrezij, starejši pa 
so znali povedati, da se v ro-
manih prepozna tudi ka-
kšen podbreški značaj. Zdaj, 
ko je ni več, nas tolaži misel, 
da smo nekaj časa smeli biti 
njeni sopotniki. Naši sopo-
tniki so zdaj spomini in 
predvsem njene knjige,« je 
povedala Mojca Brezovec, 
predsednica KUD Tabor 
Podbrezje, ki je v sodelova-
nju z občino Naklo pripravi-
lo sobotno slovesnost ob od-
kritju spomenika.

Izredno pridna in rodovit-
na pisateljica
Slavnostna govornica je bila 
publicistka in aktivistka 
Alenka Puhar. »Besede o 
kruhu in pozabi so imeni-
tno izbrane za njeno ozna-
ko. S svojim pisateljskim 
delom je poosebljala tisto 
tradicijo, ki jo še najbolje 
hlebec kruha. Bila je izre-
dno pridna in rodovitna pi-
sateljica. Izdala je vsaj 35 
originalnih knjig in še celo 
vrsto drugih. To so v glav-
nem mogočne, debele knji-
ge, Mimi Malenšek se je 
prav nerada ustavila pod 
petsto, šesto strani. V vsa-
kem delovnem letu je obja-
vila eno debelo knjigo. Pri-
segala je na dobro zgodbo, 
polno zapletov, prisegala je 
na zanimive, pozornosti vre-
dne junake in bila je prepri-
čana zagovornica tradicije. 
Zdelo se ji je naravno, da je 
treba poznati lastne predni-
ke, da se spodobi vedeti, kaj 
so počeli, kaj so naredili, 
kako nas njihovi dosežki 
grejejo in kakšno senco me-
čejo na nas njihovi grehi, 
spodrsljaji. Pri tem je bila 
ambiciozna, njeno zanima-
nje je obsegalo nič manj kot 
dva tisoč let in vse je preštu-
dirala, kolikor je najbolj na-
tančno mogla. Ni bila samo 

plodna pisateljica, ampak 
tudi prizadevna bralka in 
tudi prevajalka tujih del. Sa-
dovi vse te zavzetosti so po-
stali berljivi v romanih o 
starih Karantancih, o Pre-
šernu in Trubarju, o Hrenu 
in Gallusu, Ketteju in Mur-
nu. Napisala je tudi roman o 
Janši, Zlati roj. Napisala je 
tudi nekaj romanov s sodob-
no tematiko, denimo o kovi-
narjih, to je o delavcih z Je-
senic, in pa Temno stran 
meseca, kjer se je prva lotila 
velike tragedije na Turjaku, 
spopada med ljudmi, ki so 
bili rojaki in so govorili isti 
jezik, a se vendar niso mogli 
in hoteli sporazumeti,« je 
povzela Alenka Puhar.

Noriška rapsodija gospe 
Malenšek
Slavnostni govornik je bil na 
povabilo družine in občine 
Naklo tudi Janez Janša, pri-
jatelj Mimi Malenšek. »Pre-
bral sem vse njene zgodo-
vinske knjige, večina teh 
zelo stvarno opisuje življe-
nje v preteklosti, tudi čas 
pred več kot dva tisoč leti, 
čas Noriškega kraljestva. 
Ugotovil sem, da obstaja 
eno samo delo v evropski li-
teraturi, ki govori o teh časih 
pri nas, in to je Noriška rap-
sodija gospe Malenšek. 
Ugotovil sem, da ona na 
prefinjen, literarni, kulturni 
način, tudi med vrsticami, 
govori pravzaprav o tem, da 
se je tudi iz tistih časov 
ohranilo veliko običajev, ki 

so še danes prisotni po slo-
venskem podeželju, da je 
bilo veliko ledinskih imen, 
ki so tudi danes običajna ge-
ografska imena na sloven-
skih zemljevidih. To je bil 
zadnji motiv, da sem se od-
ločil poiskati neposreden 
stik s pisateljico  Gospa 
Malenšek ni uporabljala 
samo svoje bogate domišlji-
je, tega izjemnega daru, ki 
ga je imela, ampak je tudi 
izjemno veliko energije vlo-
žila v študije vse razpoložlji-
ve literature, podatkov, lju-
deh o času, o katerem je pi-
sala. V zakladnici njenih 
knjižnih delih je verjetno 
več pristne, razumljive slo-
venske zgodovine in identi-
tete, kot v vseh šolskih učbe-
nikih, ki smo jih tiskali v 
Sloveniji v zadnjih petdese-
tih letih,« je povedal Janez 
Janša in se ob tej priložnosti 
pisateljici zahvalil še za pov-
sem osebno stvar: »Njena 
knjiga Črtomir in Bogomila 
mi je pomagala, da sem so-
progo prepričal, da sva se 
uskladila glede imena sina 
in ji bom zato večno hvale-
žen.«

Malenškova tudi na 
znamki
Idejo za spominski park pred 
cerkvijo je dal domači žu-
pnik Janez Rihar. Pred leti je 
blagoslovil kip Karla Mauser-
ja, zdaj je blagoslovil še kip 
Mimi Malenšek, za katero je 
prav gospod Rihar menil, da 
se mora pridružiti Mauserju.  

Doprsni kip Mimi Malen-
škove je delo kiparke Alojzi-
je Tomič pod mentorstvom 
akademske kiparke Eve Pe-
terson Lenassi. Kiparki To-
mičevi so se zahvalili s sliko 
njenega doma, Pogvajnove 
domačije v Srednji vasi, ki je 
delo podbreškega slikarja 
Zdravka Purgarja. Zahvala 
je šla tudi krajinski arhitekt-
ki Lili Vrtovec iz Ljubljane 
za ureditev spominskega 
parka, livarju Janezu Kavar-
ju iz Tržiča, kamnoseku Ja-
nezu Korenu iz Zgornjih 
Gorij in vrtnarskemu moj-
stru Tomažu Čufarju iz 
Podnarta. Ob tej priložnosti 
je KUD Tabor Podbrezje iz-
dal tudi razglednico in po-
sebno poštno znamko s por-
tretom pisateljice, prvič pa 
je izdana tudi povest Marija 
Taborska z zgodbo iz Podb-
rezij in okoliških vasi, ki jo 
je pisateljica napisala še kot 
šestnajstletno dekle. V knji-
gi so fotografije fresk Izidor-
ja Moleta iz cerkve na Tabo-
ru v Podbrezjah.
Pozdravni nagovor je imel 
župan občine Naklo Marko 
Mravlja, v kulturnem pro-
gramu so nastopili Mešani 
pevski zbor iz Podbrezij, in-
terpret besedil Tomaž Debe-
ljak, violinistka Tina Bla-
znik, glasbeni duet Urša in 
Jure Kavčič in domači pe-
snik Milan Debeljak. Še po-
sebej se je povezovalka pro-
grama Nataša Kne Leben 
zahvalila Daci Perne, ki je 
štiri mesece živela in garala 
za ta dogodek; poskrbela je 
za spominski park in za iz-
delavo doprsnega kipa Mimi 
Malenšek. Šolnik in lokalni 
zgodovinar gospod Stane 
Mihelič je strnil nekaj besed 
o pisateljici; Malenškovo je 
povabil in vabil v Podbrezje 
in potem so jo vabili in vabi-
li in nikoli ni odklonila. Be-
sedam zahvale vsem Pod-
brežanom, ki so kakorkoli 
sodelovali pri postavitvi spo-
menika se je pridružila tudi 
pisateljičina hčerka Emilija 
Šlibar Malenšek, o svoji 
mami pa med drugim deja-
la: »Zdi se, kot da je neu-
klonljivo sledila modrosti, 
da je zgodovina prerok, ki 
gleda nazaj, resnično pa je 
tudi spoznanje, ki pravi, da 
nas zgodovina nenehno uči, 
a kaj, ko ne najde učencev.« 
»Je vse to njeno, ves ta njen 
opus danes staromoden? So 
njene ambicije staromodne? 
Gotovo ne za zmeraj. Goto-
vo nas bo življenje prej ali 
slej spomnilo na vrednost 
kruha, na z njim povezane 
vrednote in na mnoge stare 
reke, ki so z njim povezani 
in iz njega izhajajo. Na mi-
sel mi prihaja naslednji, ko 
gledamo bronasto Mimi 
Malenšek. Bila je dobra kot 
kruh,« je sklenila Alenka 
Puhar. 

Bila je dobra kot kruh
V spominskem parku pred farno cerkvijo sv. Jakoba v Podbrezjah so se z doprsnim kipom poklonili spominu na pisateljico in prevajalko Mimi Malenšek. 
Ob tej priložnosti so prvič izdali povest Marija Taborska z zgodbo iz Podbrezij in okoliških vasi, ki jo je pisateljica napisala še kot šestnajstletno dekle.

Na mizi ob kipu so ždele njene knjige, dediščina, ki jo je 
zapustila domačemu kulturnemu društvu. 33 njenih 
avtorskih del in 22 prevodov. Molče so čakale. Iz njih so 
na ta dan brali. / Foto: Tina Dokl

Našla sta se pisateljica in politik. Slavnostni govornik je bil 
prijatelj Mimi Malenšek Janez Janša, na fotografiji v 
pogovoru z Emilijo Šlibar Malenšek. / Foto: Tina Dokl

Nataša Kne Leben je odlično povezovala program, Daca 
Perne pa je gospa, ki je več mesecev trdo delala za ta 
dogodek. / Foto: Tina Dokl

Slavnostna govornica Alenka Puhar. / Foto: Tina Dokl

Odkritju doprsnega kipa Mimi Malenšek se je poklonilo 
veliko gostov, domačinov  / Foto: Tina Dokl

Doprsni kip v poklon pisateljici.
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Jože Košnjek

Spodnje Duplje – Če ne bi 
bilo poguma in iznajdljivo-
sti družine Mauser iz Lju-
bljane in ustanov ter posa-
meznikov, ki so razumeli po-
men njene odločitve za na-
kup propadajoče graščine v 
Spodnjih Dupljah, bi bila da-
nes ta hiša razvalina ali pa je 
sploh več ne bi bilo. Takšna 
je bila (žal) usoda številnih 
slovenskih stavb, za kate-
re nihče, namerno ali nena-
merno, ni videl prihodnosti. 
Od nakupa leta 1976 so Ma-
userjevi potrebovali le dve 
leti, da so v pritličju uredili 

galerijo in konec maja leta 
1978 odprli prvo razstavo. 
Ta čast je doletela France-
ta Slano. Od takrat do danes 
je graščina, ki so ji lastniki 
z obnovo dali vsebino in jo 
spremenili v kulturno sredi-
šče Dupelj, če ne cele občine 
Naklo, gostila že sto razstav 
in drugih dogodkov. Samo 
Mauserjevi in njihovi prija-
telji in sodelavci vedo, koli-
ko ur prostovoljnega dela so 
vložili v obnovo hiše, kako so 
morali biti pozorni, da no-
tranjega in zunanjega vide-
za hiše niso skazili in kako 
najti sožitje med javnim de-
lom graščine in družinskim 

stanovanjem. Čeprav so ve-
liko delali sami, stroški ob-
nove, vsaj tako domnevamo, 
niso bili majhni. Danes je 
graščina z vrtom, kjer je vse 
postavljeno tja, kamor sodi 
in kjer mora biti, dupljanski 
dragulj.
Spoštovanja vreden jubilej 35. 
obletnice prve razstave in sto-
te prireditve v galeriji so pro-
slavili v soboto, 15. junija. Od-
prli so razstavo fotografij naj-
bolj odmevnih dogodkov, ki 
so se v 35 letih zgodili v gra-
ščini, in slik, ki so jih podari-
li slikarji, udeleženci tradicio-
nalnih likovnih kolonij in 
umetniki, ki so v graščini 
razstavljali. Razstava bo odpr-
ta do konca septembra. Spre-
hod po galeriji v pritličju nam 
pove, da je France Slana raz-
stavljal v dupljanski graščini 
kar šestkrat, da je bilo v njej 

nad deset slikarskih kolonij 
in da so v njej razstavljali 
mnogi bolj in manj znani 
umetniki. V graščini je bila 
»dupljanska ohcet«, svoja 
dela so postavili na ogled naj-
mlajši, redno jo obiskujejo 
koledniki, hvalevredno pa je 
sodelovanje s šolami, ki se iz-
raža v božično-novoletnih in 
velikonočnih razstavah. Gra-
ščino je obiskalo več znanih 
osebnosti iz kulture, gospo-
darstva in politike, med njimi 
leta 1999 tudi tedanji predse-
dnik Republike Slovenije Mi-
lan Kučan.
»Dupljanski graščak«, go-
spodar Matjaž Mauser je v 
slovesnem nagovoru ob ju-
bileju povedal, da se kako-
vost dogodkov v graščini 
povečuje in da imata za 
vključevanje graščinskega 
dogajanja v krajevno in ob-

činsko življenje največ za-
slug Kulturno turistično 
društvo Kriva Jelka Duplje 
in občina Naklo. Graščina je 
odprta za vse, ki želijo pri-
spevati h kulturnemu boga-
stvu kraja. Lastnikom in 
skrbnikom graščine se je za 

vse dobro, kar so storili za 
kraj in širše, zahvalil predse-
dnik Kulturno–turističnega 
društva Kriva Jelka Duplje 
Ivan Meglič. Da je bilo pra-
znično vzdušje še vedrejše, 
je poskrbela dupljanska Ro-
kovnjaška godba. 

Dupljanska graščina:  
od razvaline do dragulja
Letos mineva 35 let od postavitve prve razstave v galeriji obnovljene graščine v Spodnjih Dupljah, ki jo je leta 1976 družina Mauser rešila propada.

Zakonca Mauser vesta, kako najti sožitje med javnim 
delom graščine in družinskim stanovanjem. / Foto: Tina Dokl

Ob jubileju so odprli razstavo fotografij najbolj odmevnih 
dogodkov. / Foto: Tina Dokl

Dupljanska graščina je bila skromno podeželsko 
plemiško bivališče. Dupljanski vitezi se 
omenjajo v začetku 13. stoletja, v listini, ki 
datirata med letoma 1205 in 1208. Za razcvet 
graščine je pomembno 17. stoletje, ko jo leta 
1614 prevzame rodbina Crabath, s poroko pa 
pripade rodbini Posarelli. Njen najpomembnejši 
član je bil Anton Franc Jožef Posarelli, poslanec 
in član bratovščine sv. Dizme, ki je združevala 
predvsem izobražence plemiškega stanu. 
Njegova zasluga je obnova graščine in poslikava 
fasade, ki je obnovljena in daje graščini baročni 
videz. Po njegovi smrti so se lastniki hitro 
menjali. Graščina je postala navadna kmetija, ki 
je leta 1832 pogorela. Po njem so stavbo znižali 
in skrajšali. V naslednjih letih je izginilo vse, 
kar je stavbi dajalo grajski videz. Mauserjevi so 
jo v sedemdesetih letih preteklega stoletja rešili 
propada. Graščina je danes zgodovinski in 
kulturni spomenik.

Osmega aprila je Ministr-
stvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo izdalo sklep 
o sofinanciranju operacije 
iz naslova prednostne 
usmeritve »Regionalni ra-
zvojni programi« razvojne 
prioritete »Razvoj regij« 
operativnega programa 
krepitve regionalnih ra-
zvojnih potencialov 2007–
2013 za obdobje 2012–
2014. Odobrenih je bilo 
127.500 evrov, vsaki občini 
polovico.
Občino Tržič in Občino Na-
klo povezuje območje Udin 
boršta, ki je že v preteklosti 
predstavljal slikovito kraji-

no z mnogimi naravnimi 
potenciali. Ker imata obči-
ni veliko skupnih točk, po-
dobno strukturo gospodar-
stva, naravne in kulturne 
potenciale, podobno vizijo 
razvoja območja in hkrati 
podobne težave s prostor-
sko umestitvijo območja v 
razvojne strategije obmo-
čja, sta pristopili k skupne-
mu projektu. Prepoznava-
nje pomena nadaljnjega 
razvoja, ki bo temeljil na 
naravnih in kulturnih da-
nostih območja, ki bodo vi-
dno označeni z učnimi ta-
blami, učnimi točkami, 
klopmi in vstopno točko v 

Sebenjah. Dosedanja infra-
strukturna oprema učnih 
poti je vzpostavljena v obči-
ni Naklo, ki je tudi vodilna 
na promociji tega območja 

z društvom KTD Kriva Jel-
ka. S ciljem povezave s so-
sednjo občino je potrebno v 
občini Tržič vzpostaviti 
učno infrastrukturo. Ob 

raziskovalno-učnih točkah 
bodo predstavljena opazo-
vališča, opazovalna mesta 
in razgledišča. Tematske 
poti so v Udin borštu ideal-
ne mrežne povezave za na-
ravoslovne, družboslovne 
in športne vsebine, s ci-
ljem, da bodo obiskovalci 
celovito doživljali pokrajino 
in navezovali stik z naravo.
Poudarjen je tudi vzgojno 
izobraževalni vidik in po-
men razvijanja pozitivnega 
odnosa mladih do narave. 
Ključni cilj projekta je 
vzpostavitev strokovnih 
podlag za mrežo učnih poti 
Udin boršt kot fenomena 

Gorenjske s svojimi narav-
nimi danostmi in kulturni-
mi vsebinami. Specifični 
cilji obeh občin so: prostor-
ska in okoljska ureditev 
Udin boršta, ustrezna 
označitev in ureditev izo-
braževalnih poti, ureditev 
kolesarskih, pohodniških 
in tekaških poti, posodobi-
tev turistične znamenitosti 
in izboljšanje pogojev za 
razvoj turističnih dejavno-
sti, povezovanje občin re-
gij, čezmejno sodelovanje 
ter organiziranje dogodkov 
šol, društev, lokalnih sku-
pnosti drugih občin in regi-
je ali države.

Učne poti Gorenjske – Udin boršt
Občina Tržič in Občina Naklo skupaj nastopata v projektu Učne poti Gorenjske – Udin boršt. Tematske poti so v Udin Borštu idealne mrežne povezave za 
naravoslovne, družboslovne in športne vsebine, s ciljem, da bodo obiskovalci celovito doživljali pokrajino in navezovali stik z naravo.

Občina Naklo pripravlja v okviru projekta že za 
to jesen novo turistično prireditev Vikend 
doživetij, ki bo sestavljal voden pohod po Udin 
borštu, kolesarjenje in pohod po vodnih učnih 
poteh, vse podprte s strokovno pripravljenimi 
učnimi listi, primernimi tako za šole kot tudi 
splošne uporabnike. O organizaciji prireditve, 
pripravi in njenem poteku bo občina obveščala 
javnost preko medijev.
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Suzana P. Kovačič

Naklo – Nogometni klub 
(NK) Naklo je uspešno kan-
didiral na razpisu Fundacije 
za šport in za gradnjo igrišča 
z umetno travo v velikosti 
60 krat 40 metrov pridobil 
približno 31 tisoč evrov, iz 
občinskega proračuna pa 
bodo dobili 60 tisoč evrov, 
kar je že vključeno v letošnji 
proračun. »Računamo tudi 
na nekaj sredstev sponzorjev 
in donatorjev, nekaj bo tudi 
prostovoljnega dela, saj želi-
mo, da bo igrišče zgrajeno 
do začetka nove sezone. Čez 
zimo smo uredili dokumen-
tacijo, vse projektne načrte. 
Za izbiro izvajalca del smo 
ustanovili komisijo, v kateri 
so člani nogometnega kluba 
in predstavniki občine,« je 
povedal predsednik NK Na-
klo Matjaž Gregorič in pou-
daril, da bo igrišče z umetno 
travo, ki ga bodo zgradili po-
leg obstoječega travnatega ob 
Merkurjevi poslovni stavbi v 
Naklem, velika pridobitev za 
klub: »Zelo smo veseli, da je 
občina pristopila k reševanju 
dolgoletne problematike, saj 
je to pridobitev za vse obča-

ne. Prednost treniranja bodo 
sicer imeli nogometaši, bo 
pa igrišče, ki bo tudi osve-
tljeno, na voljo tudi ostalim 
športnim društvom in zain-
teresiranim.«
Zemljišče za novo igrišče z 
umetno travo kot tudi za ob-
stoječe nogometno igrišče 
je Merkurjevo. Nakelska 
občina in Merkur sta za 
uporabo igrišča, ki ga upra-
vlja NK Naklo, sklenila na-
jemno pogodbo. »V občini 
se veliko otrok ukvarja z 
nogometom in da ne bi 

ustavili razvoja športa, smo 
se z NK Naklo dogovorili še 
za to investicijo; predpogoj 
za sofinanciranje v višini 
60 tisoč evrov pa je bila 
uspešna kandidatura pri 
Fundaciji za šport,« je poja-
snil župan občine Naklo 
Marko Mravlja.
NK Naklo ima skoraj 140 
članov, od tega je velika ve-
čina otrok in mladine. 
»Naša želja je, da bi na tem 
območju v skladu z zmo-
žnostmi uredili športni 
center z vso potrebno infra-

strukturo,« je še dejal Ma-
tjaž Gregorič.
Za mnenje smo povprašali 
tudi Cirila Žontarja, pred-
sednika Športnega društva 
(ŠD) Naklo, ki je povedal: 
»Občina je za gradnjo de-
vetletke v Naklem Športne-
mu društvu Naklo (nekdaj 
je bil to TVD Partizan Na-
klo) odvzela zemljo in se s 
tem obvezala, da bo društvu 
zagotovila nadomestno igri-
šče, ki ga do danes nismo 
dobili. ŠD Naklo je medtem 
z dovoljenjem Merkurja 
zgradilo nogometno igrišče 
na njihovem zemljišču; na-
jemnik zemlje in igrišča je 
ŠD Naklo, NK Naklo je pa 
uporabnik. ŠD Naklo je 
podprlo pobudo NK Naklo 
za gradnjo novega igrišča z 
umetno travo, saj bo ta reši-
tev vsaj delno razbremenila 
glavno igrišče in omogočila 
boljše pogoje dela. Pričako-
vanja ŠD Naklo še vedno 
so, da končno enkrat dobi-
mo ekvivalentno nadome-
stno zemljo od občine, da 
pa razumemo, da je priori-
tetna gradnja vrtca in vse 
nujno potrebne infrastruk-
ture v občini.«

Gradijo igrišče  
z umetno travo
Člani Nogometnega kluba Naklo, od tega je velika večina otrok in mladine, bodo predvidoma z novo 
sezono z novim igriščem dobili boljše pogoje za treniranje.
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Tina Benedičič

Konjeniško društvo Naklo, 
ki so ga več kot dobro dese-
tletje nazaj ustanovili ljubi-
telji konj iz Naklega in okoli-
ce, je tudi na letošnjem ob-
činskem prazniku organizi-
ralo tekmovanje v vleki trak-
torja za najmočnejšega Na-
kljanca oziroma Nakljanko. 
Traktor, ki se je do druge ure 
popoldne še prav spokojno 
nastavljal sončnim žarkom 
na bližnji zelenici pri parki-
rišču naklanske osnovne 
šole, so organizatorji nekaj 
minut pred začetkom tek-
movanja prestavili na glavno 
cesto, ki je za dobro uro in 
pol postala središče dogaja-
nja.
Kazalo je, da bo tudi tokrat 
tekmovalcev bolj malo, ko pa 
je začetniška trema popusti-
la, so se prijavili tudi tisti, ki 
so si sprva mislili prireditev 
le ogledati. Pravila vleke so 
bila jasna; tekmovalci, lahko 
posamezno ali pa v paru, so 
morali traktor kar najhitreje 
zvleči od starta prek ciljne 
črte. Lahko obuti, bosi, po-
stavljeni naprej, levo, desno 
ali pa celo ritensko. Kakor-
koli, samo brez goljufanja! 
Komisija je pogumneže, ki 
so se odločili pomeriti v vle-
ki, razdelila v tri kategorije, 
in sicer moško, žensko in 

kategorijo parov, kjer so ve-
činoma tekmovali otroci.
Tekmovanje je trajalo uro in 
pol, prijave pa sta sodnici po-
birali kar sproti. Napetost je 
naraščala in do konca tekmo-
vanja se je ugibalo, kdo med 
petnajstimi prijavljenimi 
tekmovalci bo letos prejel na-
ziv najmočnejšega prebival-
ca v občini. Posebna pohvala 
gre pripadnicam nežnejšega 
spola; med odraslimi je kot 
edina prijavljena ženska tek-
movalka blestela Sabina Ko-
šir, ki je za zahtevano razda-
ljo potrebovala dobrih 30 se-
kund, pri otrocih pa sta Ema 
in Ajda, ki sta tekmovali v 
paru, pometli z vso fanto-
vsko konkurenco.
Nekoliko bolj izenačeni so 
bili moški tekmovalci, ki so 
se želeli dokazati tako sebi 
kot navijačem ob cesti. Boj 
stotink, ki so odločale o zma-
govalcu, je bil napet prav do 
konca tekmovanja. Letos je 
naziv najmočnejšega Na-
klanca pripadel Janezu Čr-
nilcu, ki je s časom 21,96 
sekunde privlekel traktor čez 
ciljno črto. Zmagovalec je 
poleg simbolične nagrade 
prejel tudi prehoden pokal. 
Če bo sloves najmočnejšega 
v občini uspel obdržati več 
kot leto dni, pa bomo lahko 
videli ob naslednjem občin-
skem prazniku.

Najmočnejši je 
Janez Črnilec
Pravila vleke so bila jasna: tekmovalci, lahko 
posamezno ali pa v dvojicah, so morali traktor 
kar najhitreje zvleči od starta prek ciljne črte. 

Edina odrasla ženska tekmovalka Sabina Košir 

Tina Benedičič

Letošnji občinski praznik 
bodo v lepem spominu za-
gotovo ohranili dupljanski 
gasilci, saj so po slavnostni 
seji občinskega sveta občine 
Naklo pred gasilskim do-
mom blagoslovili nov gasil-
ski avtomobil.
Ko so se člani povabljenih 
gasilskih društev postavili v 
zbor, se je prireditev lahko 
začela. Uvodna točka je tudi 
tokrat pripadla Urški Kavčič 
iz Podbrezij, ki je brezhibno 
odpela slovensko himno. Po 
pozdravnem nagovoru je 
pred Dupljance in ostale obi-
skovalce stopil tudi Brane 
Teran, predsednik Gasilske 
zveze Naklo. 
Nov gasilski avtomobil, slav-
nostno okrašen in parkiran 
pred garažo gasilskega 
doma, je kar privabljal pogle-
de tako domačinov kot tudi 
naključnih mimoidočih. Bo-
gato opremljena rdeča strela 
GVM-1 naj bi služila pred-
vsem prevozu mladine na 

tekmovanja. Za pooblaščene-
ga voznika so izbrali Miho 
Toporša, vlogi botrov pa sta 
si prislužila Marjan Markič 
in Brane Teran.
Pri nakupu vozila je dupljan-
skim gasilcem na pomoč pri-
skočila tudi občina Naklo, ki 
je prispevala tretjino celotne-
ga zneska. V imenu občine 
je zbrano množico nagovoril 
župan Marko Mravlja, ki 
upa, da bo vozilo služilo le 
lepim namenom, saj si tudi 
on, tako kot vsakdo izmed 
nas, želi čim manj posredo-
vanj na intervencijah.
Pred blagoslovom novega vo-
zila sta Ivo Černilec in Brane 
Teran v imenu Gasilske zve-
ze Naklo  podelila priznanja 
izbranim dupljanskim gasil-
cem. Le-ti so si priznanja pri-
služili z rednim sodelova-
njem na intervencijah in po-
žrtvovalnim delom, poleg 
tega pa so vedno pripravljeni 
na poziv, saj z veseljem po-
magajo ljudem v stiski.
Novo gasilsko vozilo je blago-
slovil župnik Franc Grahek, ki 

je gasilcem zaželel srečno in 
predvsem varno vožnjo. Z be-
sedami, da nas Bog spremlja 
na vsakem koraku, je vsem 
voznikom položil na srce, naj 
upoštevajo cestnoprometne 
predpise, trenutne razmere na 
cestah, predvsem pa naj vozijo 
razumno. Kajti razumnost je 
umetnost, ki nas uči, kako da-
leč sme segati naša drznost! 

Ob koncu prireditve sta pri-
znanji prejela še botra, po-
sebni zahvali pa so dupljan-
ski gasilci podelili tudi žu-
panu Marku Mravlji in žu-
pniku Francu Grahku. Ve-
selega vzdušja pa s tem še 
ni bilo konec; po blagoslovu 
so se lahko obiskovalci zavr-
teli še ob zvokih ansambla 
Zarja.

Blagoslovili nov gasilski avto
Kako zahtevno je življenje gasilcev, se marsikdo od nas sploh ne zaveda. Izpostavljeni nevarnosti 
velikokrat tvegajo svoje življenje, saj je njihova prva naloga pomagati drugim.

Nov gasilski avtomobil, slavnostno okrašen in parkiran 
pred garažo gasilskega doma, je kar privabljal poglede.

Za 
vsakega 
kupca še 
medaljica

                    Zares kakovostni gumeni 
                    balinčki, primerni za 
                    tekmovanja in zabave, zdaj na 
                    voljo tudi na Gorenjskem glasu 
po neverjetni ceni 15 EUR (redna cena je 
19,90 EUR). Balinčke vam pošljemo tudi 
po pošti, a plačate tudi poštnino. 
Resnično, to so balinčki, ki jih boste imeli 
za vedno.
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Naklo – Društvo upokojen-
cev (DU) Naklo je visok ju-
bilej praznovalo v telovadni-
ci Osnovne šole Naklo v pe-
tek, štirinajstega junija. Ta-
kole je voditeljski par, Neža 
Rozman in Jože Mohorič, 
napovedal začetek praznič-
nega večera: »Minilo je šest-
deset let in v tem obdobju je 
DU Naklo iz tistih skro-
mnih začetkov preraslo v 
zares dobro organizirano 
celoto in uspešno povezalo 
interes posameznega upo-
kojenca z interesom sredi-
ne, v kateri živimo. Pridobili 
ste si tisto spoštovanje, ki ga 

brez dvoma zaslužite in ste 
si ga s svojim delom pošte-
no prislužili. Ne bova našte-
vala vseh dejavnosti in ak-
tivnosti, ki jih opravljate v 
okviru svojega društva, tega 
je ogromno in naj bo tako 
tudi v prihodnje. Podrobne-
je o vsem in vseh pa lahko 
preberete v najnovejšem bil-
tenu, ki ga je ob 60-letnici 
»skup spravil« odgovorni 
urednik, gospod Jože Ko-
šnjek.«
Sedanji predsednik DU Na-
klo Jože Kajin je v nagovoru 
segel v živahno preteklost in 
poudaril, da je bil in je še ve-
dno glavni namen delovanja 
društva organizirati različne 

interesne dejavnosti, njiho-
vo folklorno skupino pa opi-
sal kot biser, saj je skupina 
ponesla dober glas po obči-
ni, Sloveniji in po Evropi. 
Kajin je izpostavil tudi do-
bro delo socialne komisije 
pri društvu, ki obiskuje naj-
starejše in bolne člane. V 
DU Naklo je vključena veli-
ka večina upokojencev v ob-
čini, društvo ima skoraj ti-
soč članov. Slovesnosti so se 
udeležili tudi vsi štirje častni 
člani DU Naklo, Zdenko Ko-
šir s Cegelnice, Rudi Nadi-
ževec iz Strahinja in Fanika 
Pagon ter Jože Kašpar iz Na-
klega.
Za jubilej je številnim 
zbranim na slovesnosti če-

stital župan občine Naklo 
Marko Mravlja. Poudaril 
je, da je v njihovi družbi ve-
dno lepo: »Hvaležen sem 
vam za vsak trenutek, ki 
ste ga delili z mano in mo-
jimi sodelavci in vedno 
sem vam pripravljen po-
magati po svojih močeh.« 
Predsednica Zveze društev 
upokojencev Slovenije Ma-
teja Kožuh Novak je izpo-
stavila neverjetno organizi-
ranost zveze in njenih dru-
štev, ki temelji na prosto-
voljstvu, predsednik Pokra-
jinske zveze društev upo-
kojencev Gorenjske Janez 
Sušnik pa je DU Naklo po-
delil majoliko z napisom 
»Za prijatelje iz DU Na-

klo« in izpostavil, da je 
kljub krizi, ki jo imamo v 
državi, treba strniti vrste.
DU Naklo je prejelo Zlato 
plaketo Zveze društev upo-
kojencev Slovenije, prav 
tako zlato plaketo je po-
smrtno prejel dolgoletni 
podpredsednik in predse-
dnik DU Naklo Marjan 
Gradišar, prevzela jo je nje-
gova soproga Stanka Gra-
dišar. Za Gradišarja so po-
udarili, da je bil »s srcem 
in dušo« dejaven v društvu. 

Večer so popestrili Ženski 
pevski zbor Dupljanke pod 
vodstvom Katje Klančnik 
Jelenc, pevka Neža Lunar, 
Skokice iz OŠ Naklo, ki so 
razveselile babice in dedke, 
pa glasbeni duet Urša in 
Jure Kavčič, Jan Zadnikar z 
diatonično in klavirsko 
harmoniko ter Folklorna 
skupina Društva upokojen-
cev Naklo. Po zaključku 
uradnega dela so za zabavo 
in ples poskrbeli člani an-
sambla Goveja župca.

Praznovali biserni  
jubilej
V Društvo upokojencev Naklo je vključena velika večina upokojencev v občini. Družijo se, rekreirajo, 
si pomagajo in tudi plešejo. Skupaj tkejo dragocene niti prijateljstva ... 

Janez Sušnik je Jožetu Kajinu podaril majoliko z napisom 
Za prijatelje iz DU Naklo. Desno so Neža Rozman, Mateja 
Kožuh Novak in Jože Mohorič. / Foto: Tina Dokl

Folklorna skupina DU Naklo. Srečujemo jih na prireditvah doma in v tujini. / Foto: Tina Dokl Skokice iz OŠ Naklo ... nastop za vse babice in dedke / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Naklo – Sedemnajst učenk 
in učencev, ki so se pred 
kratkim poslovili od osnov-
nošolskih klopi in so jim 
devet let spričevala krasile 
le najlepše ocene, je v ob-
činskih prostorih sprejel 
župan občine Naklo Marko 
Mravlja. Poudaril je, da je 
učenje tista vrednota, ki 
jim bo v življenju odprla ve-
liko vrat, predvsem pa jim 
bo omogočila tisto, po če-
mer hrepenijo. Hkrati jim 
je zaželel, naj še dolgo osta-
nejo otroci in naj se jim ne 
mudi v svet odraslih. Žu-
pan jih je pogostil s kre-
mno rezino in vsakemu 

učenki in učencu podaril 
slovensko zastavo kot po-
memben simbol identitete. 
Ravnatelj Milan Bohinec 
jih je pohvalil za uspešno 
delo, zaželel jim je vse do-
bro vnaprej, predvsem pa 
jim je zaželel, da bi bili v 
življenju zelo uspešni in da 
bi posegali po zvezdah. Pri-
znanje za odličnost so pre-
jeli: Lucija Korenčan, Jure 
Markič, Andraž Žnidar, 
Nejc Košir, Jaka Majnik, 
Špela Rozman, Gaber Ože-
govič, Asja B. Pivk, Lara 
Drinovec, Tina Blaznik, 
Urša Žun, Manca Šparovec, 
Marija Poklukar, Veronika 
Rakovec, Petra Fister, Jera 
Toporiš in Klara Perko.

Učencem priznanje za odličnost
Župan je že tradicionalno ob koncu šolskega leta sprejel učenke in učence Osnovne šole Naklo, ki so bili vseh devet let šolanja odlični. 

Šestnajst odličnjakov (manjkal je Gaber Ožegovič) v družbi župana, ravnatelja, učiteljev  / Foto: Tatjana Lotrič Komac
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Nataša Medved, 

koordinatorka projekta 

Zdravje v vrtcu

Zavedamo se, da je zdravje 
temelj dobrega počutja. 
Zato se v vrtcu Duplje vklju-
čujemo v projekt Zdravje v 
vrtcu, ki ga vodi Zavod za 
zdravstveno varstvo Ljublja-
na. Zdravje ne pomeni le 
spoznavanje in okušanje 

zdrave prehrane, ampak 
tudi telesna aktivnost, dobri 
in pozitivni medsebojni od-
nosi, skrb za osebno higieno 
in varno fizično okolje. 
Vzgojiteljice si prizadeva-
mo, da bi otroci preko igre 
spoznali, kako zelo je po-
membno zdravo življenje, 
kajti prinaša nam dobro po-
čutje, zadovoljstvo in spro-
ščenost.

Zdravje v vrtcu

Priprava jagod za jagodni sok / Foto: Aleksandra Šimenec

Živite svoje sanje

Biotehniški center Naklo je imel maja in junija 
kar nekaj zanimivih dogodkov. Obiskala sta jih 
astronavtka Sunita Williams in profesor Ronnie 
Lessem, soavtor integralne ekonomije. Odprli so 
park avtohtonih medonosnih rastlin, pripravili 
razstavo Mavrica poklicev, ...

V drugi polovici maja je BC Naklo obiskala astronavtka 
slovenskih korenin Sunita Williams in se družila z dijaki in 
študenti. Ogledala si je tudi posestvo, mladim pa položila 
na srce: »Živite svoje sanje.« / Foto: Tina Dokl

Sunito Williams so navdušile živali, saj je znano, da je kot 
mlado dekle želela postati veterinarka. Foto: Tina Dokl

Ob zaključku izobraževanja so svoje zaključne izdelke 
predstavili dijaki poklicnih programov: gospodarji na podeželju, 
vrtnarji, cvetličarji, peki in slaščičarji. / Foto: Matic Zorman

Park avtohtonih medonosnih rastlin je nastal kot rezultat 
sodelovanja gorenjskih in avstrijsko-koroških partnerjev na 
podlagi triletnega čezmejnega projekta Amc Promo BID.  
/ Foto: Matic Zorman, besedilo: Suzana P. Kovačič

Tanja Dovžan, 

vzgojiteljica

Letos je bil prvič organiziran 
pevski zborček v Vrtcu pri 
Podružnični šoli Duplje. Na 
pevskem zboru smo peli pe-
smice, poslušali in spozna-
vali glasbila (harmonika, 
klavir, kitara, flavta ...), igrali 
na inštrumente (palčke, ore-
hove lupinice ...), poslušali 
glasbo za različna razpolo-

ženja in se pripravljali na 
nastope. Imeli smo dva jav-
na nastopa na prireditvi Pri-
žgimo si lučke in ob odprtju 
razstave v Graščini z naslo-
vom: »Od zrna do kruha« 
ter nekaj internih nastopov. 
Otroci so z veseljem hodili 
na pevski zborček in z nav-
dušenjem nastopali. Pevski 
zborček je bil za otroke po-
pestritev, saj v glasbi neiz-
merno uživajo.

Prepevali v pevskem 
zborčku Iskrice

Pevski zborček je bil za otroke popestritev, saj v glasbi 
neizmerno uživajo.

Damjana Debenec, 

pomočnica 

vzgojiteljice

V projektu vsa leta izvajamo 
različne dejavnosti: igre 
sproščanja, bibarije, igre 
vlog, pantomimo, spoznava-
nje čustev preko pravljic in 
vživljanje v junake, spozna-
vanje različnih načinov za-
vedanja svojih čustev, s kate-
rimi se srečujemo v življe-
nju,  Letos smo večji pou-
darek namenili empatiji. 
Empatija pomeni razumeti 
potrebe in čustva otrok, vr-
stnikov, prijateljev, tako pri 
otrocih kot pri odraslih. Za 
pomoč pri razumevanju ču-
stev smo si poleg dejavnosti, 
ki smo jih že izvajali, izbrali 
lutke in se tako celo leto ob 
pomoči lutk vključevali v 
proces socializacije. Nekate-
ri otroci potrebujejo spodbu-
do za vključevanje v družbo 
vrstnikov, pri čemer so jim 
lutke pomagale do lažjega 
vključevanja. Preko lutk 
smo se učili tudi reševanja 
konfliktov ter sprejemanja 
svojih čustev in čustev dru-
gih – tako negativnih kot po-
zitivnih. Osvajali smo vešči-
ne empatije in tako postajali 
vse bolj povezani. Tudi ples 

in glasba sta nas popeljala v 
vloge princesk, snežink, de-
žnih kapljic in še marsičesa. 
Vsak dan pa so naš izziv 
predmeti, rastline, živali, 
igrače, sovrstniki, odrasli, 
gozd, živali. Z njimi sodelu-
jemo, jih upoštevamo, se 
pogovarjamo, za njih skrbi-
mo, jih poslušamo, jim po-
magamo, k njim pripada-
mo.
Za zaključek letnega projek-
ta smo si v Vrtcu pri PŠ Du-

plje izbrali dejavnosti, preko 
katerih smo kar najbolje 
lahko izražali svoja čustva. Z 
vzgojiteljicami smo zaigrale 
lutkovno predstavo Bobek in 
barčica za vse otroke vrtca. 
Potrudile smo se, da smo 
kar najbolje izražale čustva 
pravljičnih junakov. Nekate-
ri otroci so v lutkovni pred-
stavi pokazali empatijo z 
mimiko obraza in telesa. Na 
vsebino pravljice smo pri-
pravile igre z vodo, ob kate-

rih so otroci pokazali veliko 
veselje, za konec pa smo se 
sprehodili še po čutni poti.
Zavedamo se, da so čustva 
pomembna za razvoj naše 
osebnosti. In le, če bomo 
spodbujali izražanje čustev 
in jih sprejemali, bomo zra-
sli v odgovorne in razume-
vajoče ljudi. Pri tem projek-
tu osebno rastemo tudi stro-
kovne delavke. Vsak dan se 
trudimo, da smo dober 
zgled otrokom. 

Čustva odpirajo um – 
šola prihodnosti
V vrtcu pri podružnični šoli Duplje in v Vrtcu Rožle izvajamo projekt Čustva odpirajo um že tretje 
leto. Letos smo večji poudarek namenili empatiji.
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O zlatih priznanjih  
so povedali

Lovro Krumpestar, 7. razred:

»Z nalogo S kolesom in jezikom na pot po občini Naklo 
smo tekmovali na državnem tekmovanju Turizmu pomaga 
lastna glava. Predstavili smo ribnik Žeje, graščino in 
Voglarjevo hišo v Dupljah, cerkev v Podbrezjah in gostilno 
Bovavc v Strahinju.«

Tjaša Sušnik, 5. razred

»Državno zlato priznanje sem prejela pri tekmovanju iz 
Vesele šole. Teme so zanimive, npr. letos smo imeli teme o 
vodi, svetlobi  Še bom tekmovala naprej.«

Manca Šparovec, 9. razred:

»Prejela sem državna zlata priznanja za Proteus, za 
tekmovanje iz poznavanja sladkorne bolezni, iz kemije, 
Cankarjevo priznanje in zlatega z Otroško folklorno 
skupino Podkuca. S tem si širim razgledanost na več 
področjih. Vpisala pa sem se na škofijsko klasično 
gimnazijo.«

Anže Kozina, 8. razred:

»Prvi sem bil na državnem tekmovanju v Kopru v metu 
vortexa. Treniram dvakrat na teden pri Športnem društvu 
Naklo.«

Suzana P. Kovačič

Naklo – »Dragi moji otroci. 
Dogodek te vrste letos orga-
niziramo prvič. Toliko uspe-
hov, toliko vloženega truda, 
da sem čutil, da si zaslužite 
še dodatno pozornost. Vaše 
sposobnosti, delo vaših 
mentoric in mentorjev je 
hvale vredno. Razdajate se 
na toliko področjih poleg 
šole, vemo pa, da se brez ga-
ranja uspeha ne da doseči. 
Uspeti na tekmovanjih in 
doseči zlata priznanja na dr-

žavnem tekmovanju je velik 
dosežek. V generaciji je 20 
tisoč učencev; na naši šoli je 
približno 450 učencev, kar 
pomeni, da imamo eno zla-
to državno priznanje na de-
vet osnovnih šol. Ti dosežki 
pomagajo pri vpisih na sre-
dnje šole, štipendijah , « je 
zbrane nagovoril ravnatelj 
OŠ Naklo Milan Bohinec.
Zlate petošolke so postale 
Petra Ahčin (folklora), Tjaša 
Sušnik (Vesela šola), Taja 
Klemenčič (atletika). Zlata 
šestošolca sta postala Ana 
Ferjanc (Turizmu pomaga 
lastna glava), Tine Gregorc 
(atletika). Med sedmošolci 
so zlata državna priznanja 
prejeli Lenart Kolja Kokalj 
(Vesela šola), Kristina Legat 
(folklora), Martina Poklukar 
(folklora), Nika Teran (logi-
ka), Mark Ambrožič (Turiz-
mu pomaga lastna glava), 
Ambrož Drinovec (folklo-
ra), Lovro Krumpestar (Tu-
rizmu pomaga lastna gla-
va). Z zlatimi so se izkazali 

tudi osmošolci Kristjan For-
tuna (Turizmu pomaga la-
stna glava, raziskovalna na-
loga Mladi raziskovalci zgo-
dovine pri ZMPS), Katja 
Hudobivnik (Turizmu po-
maga lastna glava), Vesna 
Logonder (slovenščina, Tu-
rizmu pomaga lastna glava, 
raziskovalna naloga Mladi 
raziskovalci zgodovine pri 
ZMPS), Polona Meglič (fol-
klora), Katarina Pikec (Tu-
rizmu pomaga lastna gla-
va), Miha Pintar (kemija), 
Vita Weisseissen (Turizmu 

pomaga lastna glava), Gre-
gor Igličar (fizika, geografi-
ja), Anže Kozina (atletika), 
Martina Legat (folklora), 
Neja Zupan (slovenščina, 
raziskovalna naloga Mladi 
raziskovalci zgodovine pri 
ZMPS), Nika Podakar (razi-
skovalna naloga Mladi razi-
skovalci zgodovine pri 
ZMPS), Julija Horvat (razi-
skovalna naloga Mladi razi-
skovalci zgodovine pri 
ZMPS). Med devetošolci so 
zlata državna priznanja pre-
jeli Nejc Košir (fizika, fol-
klora), Špela Rozman (fol-
klora), Manca Šparovec 
(slovenščina, biologija, 
sladkorna bolezen, kemija, 
folklora), Urša Žun (logika, 
biologija), Lara Drinovec 
(slovenščina, logika, folklo-
ra), Blaž Perne (folklora), 
Asja Bonnie Pivk (biologija, 
sladkorna bolezen, folklo-
ra), Andraž Žnidar (Turiz-
mu pomaga lastna glava), 
Petra Fister (slovenščina. 
logika), Patricija Gnidovec 

(Turizmu pomaga lastna 
glava), Tibor Jezeršek (Tu-
rizmu pomaga lastna gla-
va), Aleš Poklukar (folklo-
ra), Marija Poklukar (biolo-
gija, folklora), Jera Toporiš 
(slovenščina, logika). 
Učenkam in učencem je če-
stital tudi župan Marko 
Mravlja in vsakemu podaril 
USB ključek. Šola jim je po-
darila knjigo Ivana Cankarja 
Na klancu, mentorjem pa 
knjigo Kruh. Mentorji učen-
cem so bili Marjana Komar 
za logiko, Špela Eržen za bi-

ologijo in folkloro, Bojan 
Klančnik za atletiko, Petra 
Jelenc za Veselo šolo, Daša 
G. Mahmoud za geografijo 
in Turizmu pomaga lastna 
glava, Nataša Černilec za ke-
mijo, Špela Knez za logiko 
in fiziko, Tina Žagar Pernar 
za slovenščino in za razisko-
valno nalogo Mladi razisko-
valci zgodovine pri ZMPS, 
Barbara Vevar za sladkorno 
bolezen in Marjeta Šifrer za 
raziskovalno nalogo Mladi 
raziskovalci zgodovine pri 
ZMPS. 

Znanje jih je odelo v zlato
Devetintrideset učenk in učencev Osnovne šole Naklo je pod vodstvom desetih mentoric in 
mentorjev seglo po najvišjih zlatih državnih priznanjih iz več področij dela.

»Vaše sposobnosti, delo vaših mentoric in mentorjev je hvale vredno. Razdajate se na toliko področjih poleg šole, vemo 
pa, da se brez garanja uspeha ne da doseči,« je dobitnikom zlatih državnih priznanj čestital ravnatelj Osnovne šole Naklo 
Milan Bohinec. / Foto: vse fotografije Tina Dokl

»V generaciji je 20 tisoč učencev; na naši šoli 
je približno 450 učencev, kar pomeni, da 
imamo eno zlato državno priznanje na devet 
osnovnih šol. Ti dosežki pomagajo pri vpisih 
na srednje šole, štipendijah ...«

Nejc Košir, 9. razred: 

»Prejel sem državno zlato priznanje iz fizike, pa tudi zlato 
priznanje s folklorno skupino na državnem tekmovanju. 
Vpisal sem se na škofijsko klasično gimnazijo v Ljubljano.«
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Jože Košnjek

Zgornje Duplje – Če malo 
starejše ljudi iz Dupelj in 
vasi pod Kriško Goro in v 
okolici Tržiča vprašaš, ali po-
znajo Pavla Štularja, jih bo 
večina odkimala. Če pa spra-
šuješ po Kovačevem Pavlu ali 
»Pajotu«, bo večina odgovo-
rila, da ga seveda pozna. Pa-
vla Štularja, kovača iz Zgor-
njih Dupelj, imajo ljudje 
radi, saj  pomaga, če le ute-

gne. Kot zagrizen »hribovec« 
drugačen niti ne zna biti, saj 
je tudi na svoji koži skusil, da 
življenje ni vselej prijetno.

Pavel se je rodil v kovaški 
družini. Starša sta bila iz 
Podbrezij. Oče je bil kovač, 
ki je imel prvo kovačijo naj-
prej na koncu Zgornjih Du-
pelj, gledano proti Tržiču, 
nato pa je na drugi strani 
ceste še pred letom 1939, 
ko se je Pavle rodil, zgradil 
najprej kovačijo, nato pa še 
hišo. Pavle je bil seveda oče-
tov vajenec. Dve leti je delal 
pri njem. Spominja se, da 
so v kovačiji delali vse, kar 

je bilo kovaškega. Tudi ko-
nje so podkovali, saj je bilo 
takrat na naših cestah še 
precej pravih »konjskih 

moči«. Ljudje so naročali 
pluge, motike, ohišja za vo-
zove z gumijastimi kolesi. 
Nato se je zaposlil »Pri Kaj-
tanu« v Tržiču, v Tovarni 
kos in srpov, kjer je ostal do 
upokojitve leta 1990. Z vi-
dom je imel hude težave in 
svojega poklica ni zmogel 
več opravljati. Odločil se je 
za operacijo. Uspela je in 
Pavlov vid se je zboljšal. Se-
daj mu je na enem očesu 
ponovno začel pešati.

Kovačev Pavle ni kovač, ki bi 
brez smisla udarjal po žele-
zu in nakovalu in ga pokoril. 
V njem je nekaj umetniške 

žilice, zato je bil v svoji kova-
čiji bolj umetnostni kot kla-
sični kovač. Ne spominja se 
natančno, koliko lestencev 
in svečnikov je skoval, koli-
ko okenskih mrež, derez, ko 
v trgovini še niso bile napro-
daj, alpinističnih klinov in 
»kanonov« za steklenice so 
oblikovale njegove roke. 
Pred leti so ljudje veliko 
povpraševali po tem, danes 
pa ne več. »Ali je res kriza 
tako huda, da ljudje za take 
reči nimajo več denarja,« se 
sprašuje Pavel.
Zaljubljen je v gore, še po-
sebej v Kriško, za katero 
pravi, da je »naša gora«. Bil 
je med najbolj zavzetimi 
graditelji doma in tovorne 
žičnice. Koval je orodje, da 
so lažje delali in urejevali in 
varovali planinska pota. 
»Tako dobri prijatelji smo 
bili. Pa nas je vedno manj. 
Saj so že skoraj vsi iz naše 
generacije umrli,« otožno 
pove Pavel. Za številne pla-
ninske postojanke je skoval 
obešala za sušenje premo-
čenih planinskih oblek. 
Kočo na Robleku krasi velik 
klin, ki ga je za njeno stole-
tnico kot darilo Planinskega 
društva Križe  skoval Kova-
čev Pavle. In še veliko nje-
govih izdelkov bi se našlo 
po gorenjskih domovih in 
planinskih postojankah.
Pavle še kuje, če mu kdo kaj 
naroči.  Kovačija je njegovo 
življenje in njegova ljube-
zen. Če mu bo zdravje na-
klonjeno, bi rad še udarjal 
po razbeljenem železu in 
nakovalu.

Kovačev Pavle še kuje
Pavle Štular iz Zgornjih Dupelj je kovač in velik ljubitelj gora, še posebej Kriške, ki je »njegova gora«.

Kovačev Pavle v svoji kovačiji

Milan Debeljak  

Podbrezje - »Vesele glasove 
so nam podelile naše lepe 
nove orgle, ki jih je postavil 
naš vrli Gorenjec in Podbre-
žan Peter Rojc. S svojim de-
lom se je kakor izvrsten in 
izkušen mojster zopet dobro 
obnesel. Res je, da te orgle 
ne hruše in ne vpijejo, kakor 
bi kaka neubrana ušesa rada 
imela, temveč pojo veliča-
stno, ljubeznivo, rahlomilo 
in mirno, kakor pihlja poni-
žni vetrič med cvetlicami 
pomladnega loga. In ravno 
to pa je cerkveno in budi 
lepa čustva. Kadar se takšni 
glasovi zlivajo po božjem 
hramu, se zdi, kakor je nek-
daj prerok čutil, da Božji gla-
sovi v rahlih sapicah mimo 
šumljajo in Božjo prisotnost 
oznanjajo.« Tako je »Zgo-
dnja Danica« 1856, št. 51, 
poročala o podbreškem iz-
delovalcu orgel, Petru Roj-
cu. V svoji delavnici pri Pi-
skaču je izdelal lepo število 

kakovostnih cerkvenih in-
štrumentov. Ene od orgel so 
krasile tudi taborsko cerkev, 
a so bile izropane hkrati z 
bronastimi zvonovi že med 
prvo svetovno vojno.
Čisto podobne orgle je Rojc 
naredil tudi za cerkev na 
Ovsišah pri Podnartu. Tam 
so se pred štirimi leti odloči-
li, da orgle nadomestijo z 
novimi. K sreči je takrat že 
veljala cerkvena določba, da 
kakovostnih inštrumentov z 
mehanskim načinom delo-
vanja ni dovoljeno zavreči, 
ampak jih je treba ponuditi 
drugim župnijam in jih ob-
noviti, kar pa je seveda na 
njihovih ramenih.
Da bodo orgle na razpolago, 
je našemu župniku Janezu 
Riharju povedal dr. Matjaž 
Ambrožič, profesor cerkve-
ne zgodovine in referent za 
zvonove in orgle pri Lju-
bljanski nadškofiji. Ko je 
župnik ugotovil, da se po 
velikosti natanko prilegajo 
taborskemu koru, se je do-

govoril s priznanim cer-
kljanskim orglarskim moj-
strom Močnikom, ki je or-
gle najprej za tri leta shra-
nil, zdaj pa obnovil. Obno-
vil je tudi meh, ki je še ostal 
od prejšnjih taborskih or-
gel, in dovod zraka v piščali, 
restavrator Omi Begič pa je 
polepšal omaro z vsemi 
okraski. Opravljenih je bilo 
tudi precej prostovoljnih 
delovnih ur. Vseh stroškov 
je bilo 25 tisoč evrov. Od 
tega je nekaj tisoč že porav-
nanih.
Prvič je orgle, šele napol 
prenovljene, preizkusila 
naša glasbenica Nena Koz-
jek lani na božični večer za 
otroško polnočnico. Takrat 
je bil postavljen šele en re-
gister piščali, tako da se je 
delo nadaljevalo preko vse 
zime in še ni čisto dokonča-
no.
Čeprav tega našega dela ni-
smo obešali na veliki zvon, 
kot je zaradi velikih stro-
škov pri postavitvi orgel obi-

čajno, se ljudje v vasi zani-
majo za novo bogastvo ta-
borske cerkve, saj bo to veli-
ko delo pri ohranjanju 
umetnostne in kulturne 
dediščini in hkrati spome-
nik mojstru Rojcu, ki je 
tako skromno in predano 
živel za svoj poklic prav v 
Podtabru.
S tem zapisom bi radi se-
znanili vse bralce, da za 
14. julij napovedujemo 
dogodek blagoslovitve. 
Tako veliko delo je lahko 
samo skupno delo. Zato 
smo se na župnijskem 
svetu odločili, da bomo 
vse krajane Podbrezij pro-
sili za finančno pomoč. 
Nove orgle priporočamo 
tudi darežljivosti vseh 
vas, ki ljubite glasbo in se 
veselite, ko se staro ohra-
nja novemu rodu. Zmeraj 
dobrodošli na našem pre-
lepem Taboru, ki ga naša 
skupna skrb in ljubezen 
odevata v vedno novo le-
poto.

Nove orgle na Taboru

Suzana P. Kovačič

Naklo – »Knjiga govori o 
treh ptičkih, ki nosijo očala 
s stekelci različnih barv. 
Očala dobijo doma že ob roj-
stvu in ko se ptički srečajo, 
se ne morejo zediniti, ka-
kšne barve je svet okrog 
njih. Namesto da bi se igrali, 
se prepirajo, nakar pride ne-

varnost, v kateri morajo 
združiti moči in sodelovati,« 
je povzela Mojca Zupan Vr-
tač in poudarila: »Knjiga je 
igriva pripoved o prijatelj-
stvu. Spomni nas na to, da 
smo si ljudje različni. Veli-
kokrat dokazujemo svoj prav 
in šele nekaj, kar nas vrže iz 
naših vsakdanjih okvirov, 
povzroči, da svet zagledamo 
v drugi luči. Šele takrat si 
znamo stopiti nasproti. Sto-
rimo to že prej.« Knjiga je 
napisana v rimah. Uroša 
Hrovata je Mojca Zupan Vr-
tač poiskala po spletu. »Po-
klicala sem ga, mu v vpogled 
poslala besedilo in je pristal. 
Na prvo najino srečanje je že 
prišel s skico ptička. Prav ta-
kšnega ptička bi jaz narisala, 
če bi ga znala,« je dejala in 
razkrila zanimivo podrob-
nost: »Po rodu sem Kropar-
ka in tudi Uroš Hrovat, prav-

zaprav njegova mama, izha-
ja iz Krope. Naša soseda je 
bila.« Mojca Zupan Vrtač 
zdaj živi z družino v Du-
pljah, kjer z možem  vodita 
družinsko podjetje Moj ser-
vis, ki je založilo slikanico 
Kakšne barve je moj svet. 
Diplomirala je iz zgodovine 
in geografije, izpopolnjevala 
se je tudi na podiplomskem 

študiju na Ekonomski fakul-
teti, smer podjetništvo. V 
svet otroških knjig sta jo vr-
nila njena dva otroka. Evro 
od vsake prodane knjige pre-
ko spletne knjigarne otro-
ške-knjige.si in trgovine Ca-
spo v Škofji Loki Mojca Zu-
pan Vrtač nameni Društvu 
za nenasilno komunikacijo. 

Kakšne barve 
je svet
 je naslov slikanice za vse otroke in njihove 
starše, ki jo je napisala Mojca Zupan Vrtač. 

Mojca Zupan Vrtač je pet slikanic podarila OŠ Naklo, na 
fotografiji skupaj z ravnateljem Milanom Bohincem. 

Evro od vsake prodane knjige preko spletne 
knjigarne otroške-knjige.si in trgovine Caspo v 
Škofji Loki Mojca Zupan Vrtač nameni Društvu 
za nenasilno komunikacijo. Pet izvodov je pred 
kratkim podarila Osnovni šoli Naklo.
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Prijavite se na brezpla›no obveˆ›anje po e-poˆti ali 
SMS sporo›ilih.  

Obiˆ›ite naˆo spletno stran www.komunala-kranj.si in izpolnite 
obrazec "Prijava na obvestila".

Vaˆo prijavo lahko sporo›ite tudi na info@komunala-kranj.si 
ali pisno na naslov Komunala Kranj, d.o.o., Ulica Mirka 
Vadnova 1, 4000 Kranj.

Komisija za šport in rekreacijo Društva upokojencev Naklo 
je v soboto, 1. junija, v okolici Zdravstvenega doma in Doma 
starejših občanov priredila tradicionalni test hoje na 2 kilo-
metra. Udeležilo se ga je skoraj trideset udeležencev, ki so 
tako na najbolj učinkovit način preverili svoje telesne spo-
sobnosti. Sabina in Erika Povšnar s kranjskega Zdravstveno 
vzgojnega centra sta vsakemu udeležencu hoje pojasnili, kaj 
doseženi rezultati merjenja pomenijo in kaj bi kazalo pri 
telesni vadbi izboljšati oziroma spremeniti. J. K. 

Naklo

Test hoje v Naklem

Vsakemu udeležencu so najprej izmerili krvni tlak.

Letošnja in že lanska generacija devetošolcev OŠ Naklo je 
svoj pečat pustila v podhodu med Cegelnico in Naklim. 
Mladi so s pisanimi barvami na svoj način porisali stene 
podhoda in jih naredili zanimive za mimoidoče. Na del nji-
hove mladosti bo lep spomin vsakič, ko bo pot vodila iz 
Cegelnice v Naklo in obratno. Poleg tega na Cegelnici obči-
na že ureja parkovno površino. S. K.

Cegelnica

Mladost v podhodu

Izviren spomin na generacijo devetošolcev / Foto: Matic Zorman

Na Cegelnici se že kažejo zametki manjše urejene 
parkovne površine. / Foto: Matic Zorman

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

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

RAČUNOVODSTVO

Tatjana Mikič
Strahinj 74, 4202 Naklo

Samo Lesjak

Kakšni so bili vaši začetki? 
Kdo vas je navdušil nad har-
moniko?
»Harmoniko igram od 
osmega leta, nad njo pa sem 
se navdušil prek mojega ded-
ka, ki me je naučil prvih glas-
benih korakov, za kar sem 
mu zelo hvaležen. Nato sem 
začel obiskovati tečaj diato-
nične harmonike v Podljube-

lju pri mentorju ter mojem 
vzorniku Mirku Šlibarju. Ka-
sneje sem se vpisal tudi na 
Glasbeno šolo v Tržiču, kjer 
zaključujem nižjo glasbeno 
šolo, na kateri pa se posve-

čam predvsem klavirski har-
moniki.«

Gotovo zahteva veliko truda, 
da vadbo harmonike uskladi-
te tudi s šolskimi obveznost-
mi? Ostane sploh še kaj pro-
stega časa za druge stvari?
»Poleg dveh ur tedensko 
učenja z mentorjem vadim 
veliko tudi sam, okoli dve do 
tri ure na dan. Pri tem gre za 
mnogo odrekanja, vendar 

me igranje harmonike veseli, 
v veliko pomoč pa mi je dru-
žina, ki mi vseskozi stoji ob 
strani. Sicer obiskujem Gim-
nazijo Franceta Prešerna v 
Kranju, kjer sem zaključil 

tretji letnik, igram pa tudi v 
šolskem orkestru. Sedaj v 
času počitnic bo še več časa 
za harmoniko, morda pa 
tudi za ostale stvari.«

Na šoli ste prejeli tudi nagra-
do za posebne dosežke v 
izvenšolskih dejavnostih. To 
pa je le ena izmed številnih 
nagrad in priznanj, ki ste jih 
deležni v zadnjem času.
»Najbolj sem se razveselil 

prvega mesta v dokaj močni 
konkurenci na gorenjskem 
prvenstvu v Besnici, ki se ga 
udeležujem že sedem let, 
napredek pa je očiten. Ude-
ležujem se tudi Avsenikove-

ga tekmovanja v Begunjah, 
kjer sem letos v treh različ-
nih kategorijah – diatonična 
in klavirska harmonika ter 
nastop komornih skupin – 
prejel dve zlati ter srebrno 
priznanje.«

Pa vam bolj leži diatonična 
ali klavirska harmonika? Ka-
tere skladbe najraje preigra-
vate?
»Včasih sem rajši igral na dia-
tonično, na katero igram 
skladbe, ki gredo hitro v uho, 
to so novejše poskočnice Mo-
drijanov, Gadov in podobnih 
skupin, danes pa mi je skoraj-
da ljubša klavirska harmoni-
ka, na kateri poleg Avsenikov 
rad zaigram tudi klasike, na-
primer Mozarta ali Vivaldija. 
Lotevam se tudi pop skladb, 
tako sedaj pripravljam venček 
uspešnic skupine ABBA, ki ga 
nameravam predstaviti na 
družabnih prireditvah, za ka-
tere prejemam vedno več va-
bil.«

Torej lahko rečemo, da har-
monika tudi med mladimi še 
vedno ostaja popularna?
»Tako je. Mnogo je nadarje-
nih harmonikarjev, ki igramo 
z veseljem, nasplošno pa mla-
de narodnozabavne skupine 
širijo tovrstno glasbo tudi 
izven standardnih okvirov, 
tako žanrskega kakor geograf-
skega. Tudi sam imam željo 
ustanoviti lastno skupino ter 
igrati avtorske skladbe, ven-
dar se zavedam, da si mo-
ram prej še nabrati potrebne 
izkušnje. Volje je zaenkrat 
dovolj.«

Harmonika ostaja popularna
Osemnajstletni Jan Zadnikar iz Naklega v zadnjem času s svojimi harmonikarskimi nastopi 
navdušuje občinstvo na mnogih prireditvah, na tekmovanjih pa posega po najvišjih mestih. Kljub 
številnim priznanjem ostaja skromen, glede svojih načrtov pa realen in optimističen – igranje 
harmonike mu je v veselje.

Mladi harmonikar Jan Zadnikar je prejel številna priznanja, med drugimi tudi z 
mednarodnega tekmovanja v Beltincih. / Foto: Samo Lesjak



14

Zanimivosti

Glas skoz' vas, petek, 28. junija 2013

Simon Šubic

Naklo – Moto klub Ptički 
brez gnezda iz Podbrezij je 
maja pripravil drugi moto 
dan, ki ga je posvetil ozave-
ščanju o varni vožnji. Na 
Dnevu varne vožnje, ki je 
potekal na parkirišču pred 
Merkurjem v Naklem, so so-
delovali tudi občina Naklo, 
Gasilsko reševalna služba 
Kranj, Policijska postaja 
Kranj, kranjski AMZS in 
Zdravstveni dom Kranj. Za 
obiskovalce, večina se je se-
veda pripeljala na jeklenih 
konjičkih, nekateri tudi s 
starodobniki, so pripravili 
zelo pester program, od pri-
kaza varne in spretnostne 
vožnje do prikaza reševanja 
iz poškodovanega vozila in 
nudenja prve pomoči pone-
srečencu, na stojnicah pa so 
različni ponudniki razsta-
vljali dodatno motoristično 
opremo.
S prikazom varne vožnje se 
je predstavila Avtošola Hu-
mar, pri njih so se bodoči 
vozniki lahko pozanimali 
tudi o postopku pridobitve 
vozniškega dovoljenja. S 
spretnim manevriranjem 
med stožci je navdušil vo-
jaški policist na motorju, 
svoje vozniške sposobnosti 
pa so lahko preizkusili tudi 
obiskovalci. Za največjo 
atrakcijo sta najbrž poskr-
bela Tadej Dolenc z vrago-
lijami na motorju in Grega 
Ivič z avtomobilom. Tudi 
najmlajši so imeli na voljo 

svoj poligon s stožci, med 
katerimi so vijugali s poga-
njalčki. Da se bodo vsi pri-
sotni čimbolj varno vozili 

po naših cestah, pa je z bla-
goslovom poskušal poma-
gati nakelski župnik Janez 
Zupanc.

»Lanska prireditev nam je 
zelo dobro uspela, zato se ni 
bilo težko odločiti, da jo po-
novimo tudi letos. Obisk je 
bil še boljši kot na prvi prire-
ditvi, zato se bomo potrudi-
li, da prireditev postane tra-
dicionalna,« je povedal vod-
ja prireditve Peter Drinovec. 
Predsednik moto kluba Ptič-
ki brez gnezda (ime so si 
nadeli po knjigi Frana Mil-
činskega) Igor Drinovec je 
pristavil, da 23 članov kluba 
povezuje predvsem ljube-
zen do motorjev, s katerimi 
se radi odpravijo na daljše 
ture in moto zbore.
Po besedah župana Marka 
Mravlje so takšne prireditve 
za občino Naklo, ki se želi 
razvijati tudi svoje turistične 
potenciale, zelo pomembna. 
Kot je poudaril, je Naklo z 
vsakoletno organizacijo treh 
velikih motorističnih prire-
ditev – marčevskim Offroa-
dom v Bistrici, prvomajsko 
parado starodobnikov in 
majskim dnevom varne vo-
žnje – postalo vodilna go-
renjska občina na motori-
stičnem področju, ne naza-
dnje pa je kot moto destina-
cija omenjeno tudi v brošuri 
motorističnih poti. Tudi 
sam motorist se je preizku-
sil tudi v spretnostni vožnji 
med stožci in po njej pove-
dal: »Pri vožnji med stožci 
zlahka ugotoviš, da si za ma-
nevriranje med stožci zelo 
hitro prehiter. Na to mora-
mo motoristi misliti tudi 
med vožnjo po cesti.«

Varnost je na prvem mestu
Tudi letos so člani moto kluba Ptički brez gnezda pripravili moto dan. Čeprav je bila glavna tema 
pomen varne vožnje, pa so obiskovalci lahko videli tudi nekoliko manj varne vragolije.

Tadej Dolenc med izvajanjem svojih trikov

Župnik Janez Zupanc je blagoslovil tako motorje kot 
njihove lastnike.

Jože Košnjek

Duplje – Marsikdo še ne ve, 
da dobrih 1380 metrov nad 
morjem pod mogočnim Kr-
nom, blizu Krnskega jezera, 
leži planina Duplje. Včasih 
je bila na njej živahna paša, 
sedaj pa zanjo med živino-
rejci ni več zanimanja. Leta 
1993 so jo Dupljanci obiska-
li prvič, deset leta kasneje, 
leta 2003, v počastitev 110–
letnice planinstva v Sloveni-
ji pa drugič. Na prvem po-
hodu je bilo 100 Dupljank 
in Dupljancev, na drugem 
deset let kasneje pa kar 123. 
Novogoriški planinci so pri-
pravili gostom z Gorenjske-
ga zares pravi prijateljski 
planinski sprejem.
Letos 17. avgusta, v počasti-
tev 120–letnice planinstva v 
Sloveniji, odhajajo Dupljan-
ci na planino Duplje že tre-
tjič. Iz Dupelj bodo odšli ob 
pol šestih zjutraj in se peljali 
do doma dr. Klementa Juga 
v Lepeni, od koder se bo za-

čel ne preveč zahteven vzpon 
preko Dupelskih vrat do pla-
nine Duplje, Krnskega jeze-
ra in bližnjega doma, s kate-
rim gospodari Planinsko 
društvo Nova Gorica. Po do-
brih dveh prostih urah v ču-
doviti naravi pod Krnom, 
kjer se bo mogoče ohladiti v 
Krnskem jezeru, se bodo po-
hodniki vrnili v Lepeno in se 
skozi Log pod Mangartom in 
preko prelaza Predil in Trbi-
ža vračali domov. Kot se za 
planince spodobi, se bodo 
ustavili v Mojstrani in si 
ogledali Slovenski planinski 
muzej. Organizatorja, špor-
tno društvo Partizan in Kriva 
jelka, bosta poskrbela za var-
no vodenje pohoda in za 
okrepčilo, za dobro voljo pa 
bodo poskrbeli udeleženci 
sami. O podrobnostih izleta 
in ceni, ki bo našim žepom 
primerna, bodo še obveščali. 
Sedaj je važno, da se odločite 
in rezervirate to avgustovsko 
soboto za izlet in za druže-
nje s sokrajani, za kar doma 
pogosto zmanjka časa.

Dupljanci gredo  
na svojo planino

Športno društvo Partizan in Kulturno–turistično 
društvo Kriva Jelka Duplje vabita v soboto, 17. 
avgusta, na tretji pohod na planino Duplje pod 
Krnom.

Člani Konjeniškega društva Naklo so se že dvanajstič udele-
žili razstave stare kmetijske mehanizacije v Jablah. Bilo je 
razstavljenih veliko restavriranih starih traktorjev, priključk-
ov in vprežnega orodja. Člani Konjeniškega društva Naklo 
so predstavili lep restavriran kimpež in prikazali klepanje 
kose. Okoli klepača Toneta je bilo skozi veliko obiskovalcev, 
kateri so si z zanimanjem ogledovali klepanje kose, nekateri 
pa obujali spomine na čase, ko so še sami to delali. S. K.

Na razstavi v Jablah
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Samo Lesjak

Naklo – Na tradicionalni no-
gometni tekmi med kmeti 
in obrtniki – prva je bila od-
igrana že daljnega 1973 – so 
bili tokrat boljši kmetje s 5 : 
0. Dva gola je dal Rok Gra-
šič, po enkrat pa so zadeli 
Jure Jeglič, Sebastijan Perko 
in Anže Cankar. Že sam za-

četek dogodka je bil simboli-
čen, saj so se na prizorišče 
kmetje pripeljali s traktor-
jem Žige Kleindinsta, obr-
tniki pa s tovornjakom Boja-
na Bajžlja.
V razburljivi tekmi se je še 
posebej izkazal vratar Lovro 
Sušnik, sicer po poklicu po-
štar, ki je za napadalce obr-
tniške ekipe predstavljal ne-

premostljivo oviro. S svoji-
mi dolgoletnimi izkušnjami 
sta pomagala Darko Mihelič 
in Tone Korenčan, zelo ko-
risten na sredini igrišča pa 
je bil Tomaž Debeljak. Obr-
tniki so po tekmi iskreno 
čestitali nasprotni ekipi, 
prav vsi pa si zaslužijo po-
hvale za borbenost in pošte-
no srečanje v prijateljskem 

duhu, ki se je zaključilo s 
sproščenim skupnim dru-
ženjem ob kulinaričnih do-
brotah. Organizacijski vodja 
Zdravko Cankar se je zahva-
lil vsem udeležencem, po-
kroviteljem ter organizator-
jem, Konjeniškemu dru-
štvu, Združenju podjetni-
kov, Kmetijski zadrugi ter 
NK Naklo.

Kmetje zmagali s p etardo

Nogometni ekipi pred tradicionalnim srečanjem. / Foto: arhiv tekme (Tadej Mohorič)
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Suzana P. Kovačič

Začelo se je s slovensko hi-
mno, ki jo je zapel domači 
nogometaš in zborovski pe-
vec Tomaž Debeljak. Sledila 
je predstavitev obeh ekip, 
kapetan hokejistov je bil 
Rok Tičar, kapetan domačih 
pa Nejc Jeglič. S piskom so-
dnika Janeza Moharja in za-
četnim udarcem župana 
Marka Mravlje se je igra za-
čela. Dvakrat po trideset mi-
nut se je končalo brez gola, 
v enajstmetrovkah pa je do-

mača ekipa ugnala rise s pet 
proti tri; na dveh tekmah 
doslej so zmagali hokejisti, 
domači pa so za tokrat oblju-
bili, da v tretje risom tega ne 
bodo več dopustili ... 
Dogodek je imel tudi dobro-
delno noto; hokejisti so re-
prezentančni dres z njihovi-
mi podpisi izročili Jerneju 
Jegliču, tajniku društva TVD 
Partizan. »Najlepša hvala za 
vašo pozornost in veliko da-
rilo, saj so na dresu podpisi 
najboljših slovenskih hoke-
jistov. V zadnjem času pogo-

sto vidimo in slišimo, da 
mnogi ne morejo več zago-
toviti dostojnega preživetja 
sebi in svojim družinam, 
celo otrokom, zato sem se 
odločil, da reprezentančni 
dres s podpisi igralcev dr-
žavne hokejske reprezen-
tance dam na dobrodelno 
dražbo. Celotni izkupiček 
bomo namenili Krajevni or-
ganizaciji Rdečega križa 
Podbrezje,« je povedal Je-
glič. Dres je dosegel ceno 
sto evrov, kupil ga je nogo-
metaš Andraž Menegalija, 

denar pa so takoj predali po-
verjenici Krajevne organiza-
cije Rdečega križa Podbrez-
je Mari Markič, ki je poveda-
la, da bodo denar namenili 
za plačilo položnic ljudem v 
stiski.
Športni, dobrodelni in obe-
nem jubilejni dogodek, saj 
TVD Partizan Podbrezje le-
tos praznuje 65-letnico, so 
sklenili v prijetnem druže-
nju, ki so ga popestrili glas-
beni gostje DJ »Balanca«, 
Duo Veseljak in mladi har-
monikar Anže Prostor.

Športno in dobrodelno
V tradicionalni nogometni tekmi Pod farovžem v Podbrezjah sta se pred nedavnim pomerili ekipa FC 
Podbrezje, ki igra v 2. gorenjski nogometni ligi, in ekipa igralcev Hokejske reprezentance Slovenije, v 
kateri sta nastopila tudi domačina Žiga Jeglič in Boštjan Goličič.

Ekipa FC Podbrezje in ekipa igralcev Hokejske reprezentance Slovenije v družbi Jerneja Jegliča, župana Marka Mravlje, ki 
je dal prvo podajo za začetek tekme in sodnika Janeza Moharja. / Foto: Tina Dokl

Akcija / Foto: Tina Dokl

Hokejisti so reprezentančni dres z njihovimi podpisi 
izročili Jerneju Jegliču, ta pa je dres dal na dobrodelno 
dražbo. / Foto: Tina Dokl

Jernej Jeglič

Podbrezje – Telesna kultura 
in šport sta v Podbrezjah že 
pred 2. svetovno vojno imeli 
množico pristašev, saj so 
Sokolsko društvo ustanovili 
že januarja leta 1931. Pred 
65 leti, v aprilu leta 1948, pa 
je nekaj zavzetih pristašev 
športa (v novih političnih 
razmerah) ustanovilo dru-
štvo za športno rekreacijo in 
telesno vzgojo oziroma TVD 
Partizan Podbrezje.
Zaradi tradicije in splošne-
ga trenda takratnih špor-
tnih panog sta se najprej 
razvili talna telovadba ozi-
roma proste vaje in orodna 
telovadba. V kasnejših letih 
so člani društva tekmovali 
še v naslednjih disciplinah: 
atletika (teki, skok v daljavo, 
skok v višino, met žoge), 
smučarski skoki in teki, ve-
leslalom, nogomet, keglja-
nje, balinanje, tenis, nami-
zni tenis in judo. Nekaj 
članov pa je preseglo dru-

štveni okvir, zato so v novih 
okoljih samostojno oz. z 
ekipami postali republiški, 
državni, balkanski in 
evropski prvaki.
Ne samo tekmovalni šport, 
tudi množične rekreacijske 
prireditve so zbliževale Pod-
brežane. Več kot deset let se 
je več kot 100 Podbrežanov 

zbiralo v Planici, na Poklju-
ki, v Gozd Martuljku, na Ze-
lenici,  na »Podbreških be-
lih dnevih« in tekmovalo v 
veleslalomu, smučarskih te-
kih, skokih in kombinaciji.
Vsa leta so se posamezni 
člani dodatno izobraževali, 
tako da je društvo vedno 
razpolagalo s svojim stro-

kovnim, trenerskim ka-
drom. Le s športnimi objek-
ti ni bilo take sreče: nogome-
tno igrišče je bilo vedno na-
jeto in se je selilo s porečja 
Bistrice na lokacijo »Pod fa-
rovžem«, balinišče na Bi-
strici je preraslo grmovje, 
lastnik in najemnik je teni-
ško dvorano prodal,  ven-
dar so se kljub temu vsa dru-
štvena zemljišča ohranila v 
enaki površini, premoženje 
pa se je celo povečalo.
Vsa leta so društvo vodili 
Podbrežani, ki so s prostovolj-
nim delom in organizacijski-
mi sposobnostmi pripomogli 
k temu, da se je društvo raz-
vijalo in ohranjalo svoj osnov-
ni namen: uvajanje raznovr-
stnih oblik športne rekreacije 
in telesne vzgoje zaradi varo-
vanja zdravja, delovnih spo-
sobnosti in oblikovanje celo-
vite osebnosti.
V počastitev 65-letnice dru-
štva smo pripravili tri večja 
športna tekmovanja, podeli-
tev dveh jubilejnih priznanj, 
ene bronaste in štirih srebr-
nih plaket pa smo opravili 
med polčasoma tradicional-
ne nogometne tekme me FC 
Podbrezje in člani Hokejske 
reprezentance Slovenije. Ju-
bilejna priznanja je podelil 
predsednik TVD Partizan 
Podbrezje Blaž Fister.

Priznanja ob jubileju
Letos mineva 65 let od ustanovitve TVD Partizana Podbrezje.

Od leve: podeljevalca priznanj Špela Marinšek in Blaž 
Fister, Jan v imenu družine Gubanc je prevzel jubilejno 
priznanje, srebrno plaketo so prejeli Darko Đurić, Boštjan 
Goličič, Žiga Jeglič in Pavel Debeljak, z bronasto plaketo so 
se zahvalili družini Šefer. / Foto: Tina Dokl  

TVD Partizan Duplje znova prireja Dan rokometa v Dupljah. 
Jutri, v soboto, 29. junija, ste ob 13. uri vabljeni na ženski in 
moški turnir v rokometu, ki bo potekal na rokometnem igri-
šču v Dupljah. Od 19. ure dalje bo na rokometnem igrišču 
Sobotna noč z ansamblom Joške v'n z gostom večera Pe-
rom Lovšinom, prav tako v organizaciji TVD Partizan Du-
plje. S. K.

Spodnje Duplje

Dan rokometa in Sobotna noč
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Na vasi se je dogajalo
Nemogoče je bilo v soboto, 22. junija, na praznovanju občinskega praznika zaobjeti prav vse dogodke, nekaj foto utrinkov pa smo zbrali že kot povabilo 
na praznovanje čez leto dni ...

Suzana P. Kovačič, foto: Tina Dokl

V Naklem je bila včasih predilnica volne. Desetletno Evo 
Rant zanima to delo »po starem«, s seboj je prinesla tudi 
kolovrat.

Stojnice v Naklem, Podbrezjah in v Dupljah so bile odlična 
priložnost za predstavitev domačih obrtnikov, društev... 

Člani Društva za priznanje praženega krompirja kot samostojne 
jedi in obenem tudi člani Turističnega društva Naklo so 
postregli s čez sto porcijami praženega krompirja.

Ljubitelj in zbiratelj kaktusov Cene Štilec iz Naklega. Leta 
1968 je kupil prvega v Seči pri Portorožu, čeprav je njegova 
posebnost, da sam seje in cepi kaktuse. 

V Podbrezjah je bilo veselo pri gasilskem domu. 
Nastopila so tudi dekleta iz Plesnega studia Špela. 

Muzikal Mirka Kunčiča »Triglavska roža« v priredbi Katje Klančnik Jelenc in Mihe Štefeta in 
v izvedbi Ženskega pevskega zbora Dupljanke in Dramske skupine Živčki na slavnostni seji.

Slavnostna seja občinskega sveta občine Naklo pred graščino Duplje z gosti

Panoramski avtobus Veseli Janez je s krožno vožnjo 
povezal kraje v občini Naklo. 

Dogodek Na vasi se dogaja je tudi pred gasilski dom v 
Podbrezje privabil številne obiskovalce. 

Marjeta Štilec je pokazala vezenino z letnico 1914, ki jo je 
izvezla njena mama. 

Mažoretke so spremljale godbo na pihala tik pred 
začetkom slavnostne seje v Dupljah. 


