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Občina posluje
pozitivno

Nastopajoči
navdušili občinstvo

Občina Naklo bo leto 2013 finančno
zaključila pozitivno. Jeseni so začeli izvajati
projekt Gorki in gradnjo vrtca Mlinček. Še
več pa v pogovoru z županom Markom
Mravljo.

Tudi letos je Občina Naklo v Osnovni šoli
Naklo organizirala Božično-novoletni
koncert. V soboto, 21. decembra, so se
občinstvu predstavili člani Pihalnega
orkestra Tržič in domačin Domen Križaj.
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Šoli dobili novi srajčici
Naj bo vaš praznični čas
lep in srečen!

V Podružničnih šolah Podbrezje in Duplje so se v prazničnem decembru razveselili prenovljene
podobe. Šola v Podbrezjah je praznovala tudi visok jubilej, stoletnico.

Danes objemamo
preteklost s spominom
in prihodnost
s hrepenenjem,
saj čas uči ljudi,
kako se živi.

Suzana P. Kovačič

Vesel božič in
srečno novo leto 2014!

WWW.NAKLO.SI

Duplje, Podbrezje – O sreči
so zapeli 20. decembra v Podružnični šoli Duplje na slovesnosti ob odprtju prizidka k šoli
in prvi fazi prenove. Prireditveni prostor je bil premajhen za
vse, ki so prišli pogledat nove
in prenovljene prostore. Ravnatelj Osnovne šole (OŠ)
Naklo Milan Bohinec je segel v
bogato zgodovino šolstva v teh
krajih, ki seže v leto 1859. Kot
zanimivost: leta 1950 je bila s
pomočjo udarniškega dela
zgrajena nižja gimnazija v
Dupljah, obiskovali so jo učenci iz Naklega, Podbrezij in

Plavanje za lep namen
Zunanjost šole v Dupljah z novim prizidkom / Foto: Tina Dokl

Simbolično sta trak ob odprtju prizidka in prenovljenih
prostorov v Podružnični šoli Duplje prerezala Marko
Mravlja in Milan Bohinec. / Foto: Tina Dokl

Dupelj. Leta 1965/66 je šola
postala podružnična šola na
novo zgrajene šole Franceta
Prešerna v Kranju, od leta
1997 pa je šola del OŠ Naklo.
Od leta 1974 je v Dupljah tudi
vrtec, najprej sta bila dva oddelka, danes imajo pet oddelkov
vrtca. »V zadnjih letih so se
pojavile težave s prostorsko stisko. Obnova in dozidava je bila
nujno potrebna. Župan je uvidel našo stisko, za del obnove
smo dobili evropska sredstva.
Marjan Markič je odlično
bedel nad gradnjo. Hvala vsem
v šoli za potrpljenje, nekaj
mesecev šolskega leta ste živeli
sredi gradbišča,« je še dejal
Milan Bohinec.
»Ali je kaj lepšega kot razposojen otroški smeh? Je kaj

bolj bolečega, kot otroški vek?
Bil je čas, ko je bilo več otrok
kot mest v vrtcu. Prostorsko
stisko smo tedaj rešili z oddelki vrtca v šoli. A ravnatelj je
vedel, da prihaja še večja
generacija, in ko smo iskali
rešitve za to, je direktorica
občinske uprave Silvana Markič rekla »bomo pa šolo obnovili«. Postopki so bili povezani z določenimi problemi,
vendar smo jih pripeljali do
izdaje gradbenega dovoljenja
in danes od odprtju prizidka
in prenovljenih prostorov verjamem, da šolo čaka še svetlejša prihodnost. Prihodnje
leto bo na vrsti druga faza
obnove,« je povzel župan
Marko Mravlja.
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PODJETNIŠTVO

ZANIMIVOSTI

DEDIŠČINA

REKREACIJA

Znanje je kapital

Volnena svetleča
skrivnost

Kako se pri vas reče

V Naklem lahko drsate

Biotehniški center Naklo in
KTD Pod Krivo jelko sta pripravila tradicionalno božično-novoletno razstavo z
dobrodelno noto.

Aktualen je projekt ohranjanja starih hišnih imen, en del
tega je knjižica Kako se pri
vas reče?, ki je izšla tudi za
naselja v občini Naklo. Obiskali smo kmetijo, ki nosi ime
po nekdanjem mlinu.

Brezplačno drsanje, igre
brez meja, hokejsko razigravanje, tečaji drsanja ¼
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Predsednik Združenja podjetnikov Naklo Franci Grašič o
tem, kako deluje Združenje
in kako danes preživeti kot
podjetnik.
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Župan Marko Mravlja
s sodelavci občinske
uprave Občine Naklo

Predsednik države Borut Pahor in dvakratni paraolimpijski
svetovni prvak v plavanju Darko Đurić sta se ob dnevu invalidov pomerila na 50 metrov v bazenu v ljubljanskem Tivoliju.
Dvoboj je dobil predsednik, ki pa je zmagovalni pokal po tekmi prepustil tekmecu. »Do plavalnega dvoboja je prišlo spontano, na nekem sestanku pri predsedniku, na katerem smo
govorili, kaj bi še lahko naredili za promocijo ob dnevu invalidov. Pričakoval sem, da me bo predsednik premagal; je v
dobri kondiciji, saj se precej ukvarja s športom,« je po tekmi
dejal Darko Đurić. Začeli so tudi z dobrodelno akcijo za Darkove nove nožne proteze, ki so zelo drage, saj za obe nogi
stanejo 82 500 evrov. V kolikor bi želeli Darku pomagati, da
stare nožne proteze nadomesti z novimi, mu lahko pomagate
z nakazilom na TRR: SI56 0510 0800 0024 242 s sklicem na
001989 in pripisom "Za darkove nove noge", račun je odprt
pri A banki. "Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite mi je omogočil, da pri njih na posebnem sklicu
zbiram sredstva, da bo vse, kot je treba," je povedal Darko.
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Šoli dobili novi srajčici
 1. stran
Podžupan Aleš Krumpestar
je podrobneje opisal investicijo v šolo in vrtec v Dupljah:
»Cela investicija je stala nekaj čez milijon evrov, delno
je sofinancirana iz EU, večinoma pa iz občinskega proračuna. Pridobili smo nove
prostore v kleti z novo kotlovnico in novim načinom ogrevanja na pelete, tudi pralnico
in priročno delavnico za potrebe vrtca. V pritličju smo
uredili novo kuhinjo in jedilnico. Jedilnice prej šola sploh
ni imela. V nadstropju smo
pridobili novo knjižnico,
nove sanitarije in novo večjo
učilnico. Podstreha je očiščena starih poveznikov, nadomestili smo jih z jeklenimi
profili. S tem je podstreha
možna za uporabo, izkoristili jo bodo prehodno za telovadnico, kasneje v učilnice.

Šolske prostore je blagoslovil domači župnik Franc
Grahek. Dejal je, da se človek kar pomladi, ko vidi
okrog sebe toliko mladine.
»Še naprej pa bodite v svojih
srcih veseli za to, kar imamo. Sreča je v nas samih,«
je vsem prisotnim zaželel
župnik. Kar sedemindvajset
let je šolo v Dupljah vodil
Polde Jeruc, zdaj je vodja
šole Mihela Križaj Trebušak.

Obnova šole v
Podbrezjah
Med ogledom prizidka k šoli in vrtcu v Dupljah / Foto: Tina Dokl
Poskrbeli smo tudi za večjo
prometno varnost z ureditvijo novih parkirnih prostorov.
Poglavitne prednosti so boljši prostori, boljši pogoji dela
tako za učence kot zaposlene
in pa prihranek sredstev zaradi cenejšega načina ogre-

vanja. S prenovo in prizidkom smo tudi zadostili trenutnim potrebam vrtca in
šole, v naslednji fazi, ki sledi
že leta 2014, pa bomo poskrbeli - tudi glede na povečanje
števila otrok – za dodatne
prostore.«

Nastopajoči najmlajši na slovesnosti v Dupljah / / Foto: Tina Dokl

Slovesnost ob končani prenovi Podružnične šole Podbrezje je bila 11. decembra,
učilnica pa je bila skoraj premajhna za vse, ki so se udeležili tako pomembnega dogodka ne samo za učence in
učitelje, ampak za cel kraj.
»Pred stotimi leti so se odločili, da postavijo to čudovito

Slavnostni trak so v Podružnični šoli Podbrezje 11.
decembra skupaj z učenci prerezali Milan Bohinec, Mateja
Jarc in Marko Mravlja. / Foto: Tina Dokl
šolsko poslopje. Ko sem v
Ljubljani državne organe
pred časom prosil, če bi sofinancirali obnovo, so mi rekli,
pa šolo zaprite, če nimate denarja za obnovo. Tega ne bi
dopustil, kajti kraj umre, ko
nima več šole. Uspeli smo z
vztrajnostjo, vizijo in upam,
da nam bo šolo uspelo še razširiti,« je dejal župan Marko
Mravlja. »Energetska sanacija je stala dobrih 150 tisoč
evrov, večino denarja je pri-

spevala EU, en del občinski
proračun. Šola je dobila novo
fasado, komplet novo centralno z ogrevanjem na pelete, izolirali smo podstreho,
namestili nova svetila, prepleskali vse stene,« je naštel
podžupan Aleš Krumpestar
in poudaril, da so rešili tudi
problem z vodo, ki je ob obilnem deževju poplavljala klet:
»Naredili smo drenažo in odvodnjavanje in mislim, da
smo s tem rešili problem.«

Nova fasada na Podružnični šoli Podbrezje / Foto: Tina Dokl

Sprejeli program športa in kulture
Občinski svetniki so sprejeli program športa in kulture za prihodnje leto, ki sta podlaga za objavi razpisov za sofinanciranje programov.
Suzana P. Kovačič
Naklo – Letni program športa v Občini Naklo za leto
2014 je podlaga za objavo javnega razpisa za izvajanje
športnih programov na območju občine. Pri občinski
upravi so svetnikom na decembrski seji še pred odločanjem pojasnili, da je predlagani program precej podoben letošnjemu, so pa izločili
vrhunski šport. Višina sredstev za sofinanciranje športnih programov je že določena v proračunu in znaša 48
821 evrov, od tega gre 48.121
evrov za dejavnost izvajalcev
letnega programa športa,
šeststo evrov za plačilo najemnin in sto evrov za stroške
materiala in storitev. Sofinancirali bodo športno vzgojo otrok, mladine in študentov v kakovostni šport, športno rekreacijo, kakovostni
šport (ki je vmesni člen med

rekreacijo in vrhunskim
športom), šport invalidov,
športne prireditve in izobraževanje strokovnih kadrov v
športu.

nanciranje kulturnih dogodkov in raznih predavanj, ki
jih pripravljajo v gostinskih
lokalih. Po njegovem mnenju je dovolj prostora za kul-

turo v Domu Janeza Filipiča
v Naklem, v dvoranah gasilskih domov po občini. »Ti
prostori so za domača društva tudi brezplačni za ta-

Kulturni dogodki
v lokalih, da ali ne
Sprejeli so tudi letni program
kulture, ki je podlaga za izvajanje kulturnih programov in
projektov, ki se uresničuje na
podlagi razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov, letnih
programov društev in javnih
zavodov na območju občine.
Občina bo sofinancirala knjižnično dejavnost, vzdrževanje kulturnih spomenikov,
ljubiteljsko kulturno dejavnost in kulturne projekte, občinske informativne medije
ter razstave in nagrade. Delovanju društev npr. bodo namenili 37.208 evrov.
Predlog župana Marka Mravlje je bil, da izvzamejo sofi-

Zadnja letošnja seja občinskega sveta / Foto: Tina Dokl

kšne namene,« je poudaril
župan. O predlogu bodo odločali pri predlogu sprememb in dopolnitev Pravilnika o sofinanciranju progra-

mov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v
občini na eni izmed prihodnjih sej.
Svetnik Ivan Meglič je omenil, da ima Kulturno turistično društvo Pod Krivo jelko
namen nadgraditi vsebino
Vogvarjeve hiše in ga je zanimalo, ali sofinanciranje tega
sodi v postavko vzdrževanje
kulturnih spomenikov. Župan mu je zagotovil, da bodo
to poskušali urediti z rebalansom proračuna, ki ga
bodo začeli pripravljati po
novem letu. Svetnik Jernej
Markič je opozoril še na nekaj: »V Pravilnik bi bilo treba
vnesti tudi obvezo, da društva sporočajo datume prireditev določeno število dni
pred prireditvijo, v nasprotnem primeru bi se jim lahko odvzelo določeno število
točk. To predlagam zato, da
se ne bi še dogajalo, da so tri
prireditve hkrati.«
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Pogovor, novice

Občina posluje
pozitivno

Ivan Hrkač v
Nadzornem odboru
Suzana P. Kovačič

Občina Naklo bo leto 2013 finančno zaključila pozitivno. Jeseni so začeli izvajati projekt Gorki in
gradnjo vrtca Mlinček. Še več pa v pogovoru z županom Markom Mravljo.
Suzana P. Kovačič

Marko Mravlja / Foto: Tina Dokl
Kako poteka projekt Gorki?
»Projekt poteka po časovnem planu. V Podbrezjah
smo med Dolenjo vasjo in
Srednjo vasjo z obnovo
kanalizacijskega voda že
zaključili. Hkrati smo z
občinskim denarjem obnovili vodovod, zasebni investitor pa je položil plinovod.
Spomladi bomo uredili še
cesto, pločnik in javno razsvetljavo ter nadaljevali gradnjo kanalizacijskega voda
od Srednje vasi proti Podtaboru po poljskih poteh.
Projekt Gorki hkrati poteka
na trasi mimo Biotehniškega centra v Strahinju do Žej,
v prihodnjem letu bo ta gradnja prišla v Naklo po cesti
od Bolera do krožišča. Takoj
zatem bomo na tej lokaciji
uredili še cesto, nov pločnik,
javno razsvetljavo.
Gradnja kanalizacije v Dupljah gre h koncu, investicijo
bomo zaključili spomladi z
asfaltiranjem ceste.«
Je bilo kaj škode v občini po
nedavnem vetrolomu?
»Kar veliko podprtih dreves je
bilo v delu Udin boršta proti
Krivi jelki ter med Cegelnico,

Gradnja vrtca Mlinček v Naklem / Foto: Tina Dokl

Preplastili del cestišča
Strahinjem in Dupljami.
Sanacija že poteka.«
Jeseni ste začeli izvajati projekt Učne poti Gorenjske,
pilotno pa Vikend doživetij v
Udin borštu. Kako bo projekt potekal naprej?
»Projekt, s katerim smo
uspešno kandidirali za
evropska sredstva skupaj z
občino Tržič, bomo nadaljevali maja 2014. Vabimo
domača društva, da se nam
pridružijo, zelo dober odziv
smo že dobili v Osnovni šoli
Naklo. V veselje mi je, da
bodo pri tem sodelovali tudi
otroci. Upam, da bomo
napletli dobro zgodbo za
aktiven turizem, da bomo za
obisk navdušili turiste od
blizu in daleč. Pogrešam
sicer več sodelovanja v projektu s strani tržiške občine,
dobro pa sodelujemo s Centrom za trajnostni razvoj
podeželja Kranj, ki vodi aktivnosti. Vikend doživetij v
Udin borštu konec septembra se je izkazal kot dober
začetek, seveda bo treba še
kar nekaj stvari dodelati.
V letu 2014 bomo nadaljevali tudi projekt Na vasi se

dogaja v dneh občinskega
praznika. Že zdaj vabim vse
zainteresirane razstavljavce,
društva in druge, naj se
oglasijo na občini, vzpostavijo kontakt z nami, da
bomo imeli na voljo čim več
podatkov. Pripravo prireditev bomo namreč začeli že
na začetku novega leta.«
Kako daleč je načrtovana selitev asfaltne baze v Gačo, na
mestu sedanje asfaltne baze v
Podrebru pa gradnja poslovno-stanovanjskega objekta?
»Občina Naklo je že predala
vso dokumentacijo in pogoje,
ki smo jih postavili izvajalcu,
Gorenjski gradbeni družbi. V
Gači mora izvajalec del upoštevati zahteve občanov glede
hrupa, dostopa do zemljišč
oziroma uvoza in izvoza v
Gačo, omogočiti morajo tudi
redno spremljanje meritev
emisij v zrak. Direktor
Gorenjske gradbene družbe
Branko Žiberna se je zavezal,
da bodo zasadili brežino, da
bo ostal čim bolj neokrnjen
pogled na veduto vasi Ljubno.
Upam, da se bo asfaltna
baza čim prej selila iz Podrebra v Gačo. Pri gradnji
poslovno-stanovanjskega
objekta, investitor je prav
tako Gorenjska gradbena
družba, so bile zahteve po
gradnji krožišča. Zaradi velikosti krožišča ni mogoče
umestiti v prostor, namesto
tega smo se dogovorili za
izvennivojsko križišče. Slednje bo ravno tako zagotovilo
večjo varnost v prometu.«
Kakšna je letošnja novoletna
okrasitev po občini?
»Zaradi varčevanja je okrasitev takšna, kot je. V tem
času si ne moremo privoščiti novih lučk in bogate
okrasitve.«

Del povezovalne ceste med Podbrezjami in Dupljami je bil
še makadamski. Konec jeseni so 260 metrov preplastili z
asfaltom. »Najprej smo morali odkupiti nekaj zemljišča ali
ga zamenjati z lastniki. Načrtujemo še preplastitev klanca
do Trnovca. Težko je verjeti, da bo to že prihodnje leto, bo
pa ta investicija vključena v občinski proračun 2015/16,« je
pojasnil župan Marko Mravlja.

Foto: Tina Dokl

Katere večje projekte, investicije bi izpostavili v občinskem proračunu za leto
2014? Kakšen je proračun?
»Proračun za prihodnje leto
je že sprejet, potreben pa bo
rebalans, ker dobivamo od
države nove zahteve, predvsem zaradi davka na nepremičnine. Kar nekaj občinskih
nepremičnin, kot so ceste in
pločniki, pa smo na zadnji
letošnji seji občinskega sveta
sprejeli v javno dobro, ker za
nepremičnine v javnem dobrem ni treba plačevati davka.
Občina bo letošnje leto finančno zaključila pozitivno, redno tudi plačujemo obveznosti
do svojih dobaviteljev, poslovnih partnerjev in do sodelavcev na občinski upravi. Občinski proračun za leto 2014 je v
osnovi vreden približno šest
milijonov evrov, glede na to,
da smo bili uspešni na kar
nekaj evropskih razpisih za
sofinanciranje projektov, pa
mislim, da bo na voljo več
denarja, od osem do devet
milijonov evrov. Prioriteta
ostaja gradnja vrtca Mlinček v
Naklem. Pripravljamo se na
razpis, na katerem bomo kandidirali za sofinanciranje vrtca
Mlinček, za drugo fazo obnove šole in vrtca v Dupljah
(načrtujemo še obnovo prvega
nadstropja, ureditev igralnice
za vrtec v spodnjem delu, ureditev okolice v južnem delu
poslopja in ureditev podstrehe ter nadaljevanje energetske sanacije) ter za obnovo
ceste na relaciji Bolero–krožišče v Naklem. Nekaj že dodeljenih evropskih sredstev za
zaključene projekte nam je
namreč ostalo, s prijavo na
razpis pa jih želimo počrpati,
da jih ne bo treba vračati.
V prihodnjem letu načrtujemo obnovo ceste od Cegelnice do Bolera (Grogova ulica),
pri obnovi Gorenjske ceste
pa bomo kandidirali za
evropska sredstva, projekt je
že narejen.«

Naklo – Na predzadnji letošnji seji občinskega sveta so
svetniki potrdili novega člana
Nadzornega odbora (NO)
Ivana Hrkača, ki je nadomestil Roka Rozmana. Predsednica Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja (Komisije) Tatjana
Kosec je pojasnila, da so med
predlogi, ki so jih občinski
upravi posredovale politične
stranke, zastopane v občinskem svetu, z dvema glasovoma za in enim proti predlagali Ivana Hrkača. Proti je
že na Komisiji glasoval svetnik Zdravko Cankar. »Svetniška skupina DeSUS je predlagala našega kandidata za
člana NO, mladega pravnika.
Noben član v zdajšnji zasedbi nima pravniške izobrazbe,
vsi so ekonomisti. Že leta
2007 pa smo na pobudo
takratne opozicije število članov NO s tri povečali na pet,
od tega naj bi bila vsaj dva
člana opozicijska, da bi imela

vsaj malo nadzora nad delovanjem občine,« je dejal
Cankar. Svetnika Marjana
Babiča je zanimalo, zakaj v
zapisniku niso navedeni predlogi drugih kandidatov za
člana NO. »Zakaj je komisija
zavrnila vse predloge iz opozicije,« ga je zanimalo.
Župan Marko Mravlja je
pojasnil, da so obstoječi člani NO v sestavi na predlog
strank LDS, NSi, SDS in
SD: »Kandidat Ivan Hrkač
je diplomirani inženir strojništva in diplomirani ekonomist, v mnogih podjetjih je
bil stečajni upravitelj. Je
strokoven in izkušen, ni pa
strankarski človek. Rad pa
dobim od NO smernice,
kako naj občina deluje.«
Svetniku Petru Celarju se
zdi Hrkač prava izbira:
»Nadzor, mislim, da bo pravi.« Celar je sicer menil, da
ima Cankar z vidika strankarskih kvot v NO prav, vendar je bil tudi prepričan, da
je novega člana NO predlagal prav Cankar.

Gorazd Pikec občinski svetnik
Nikolini Rozman je zaradi selitve v drugo občino prenehal
mandat občinske svetnice v občini Naklo. Mandat je prešel
na naslednjega kandidata z liste DeSUS Gorazda Pikca, njegovo imenovanje so svetniki na predzadnji letošnji seji
soglasno sprejeli.

Žontarjeva v Svetu zavetišča za zapuščene živali
V januarju se izteče štiriletni mandat svetnikom Sveta zavetišča za zapuščene živali. V Svetu so tudi predstavniki občin,
zato so občinski svetniki na zadnji letošnji seji občinskega
sveta Naklo imenovali Ano Žontar za novo članico Sveta
zavetišča s štiriletnim mandatom. V Svet zavetišča so vključeni tudi Branko Pirc iz zavetišča Perun, Rudi Bernik iz Veterinarske uprave Republike Slovenije in predstavnik Društva
za zaščito živali Jesenice.

NUSZ za leto 2014
Občinski svetniki so na zadnji letošnji seji občinskega sveta
sprejeli Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča
(NUSZ) v občini Naklo za leto 2014. Na občinski upravi so
pojasnili, da o davku na nepremičnine ni še vse povsem znano, zato je bilo treba za vsak slučaj sprejeti vrednost točke za
leto 2014. Ta bo za 1,9 odstotka višja kot letos, povišanje pa
je revalorizirana vrednost točke za leto 2013 z indeksom rasti
življenjskih potrebščin, kot ga je ugotovil republiški Statistični
urad za obdobje zadnjih dvanajstih mesecev.
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Zanimivosti
Imamo se lepo
Suzana P. Kovačič
naklo – Za zaključek leta so
imele druženje pri Marinšku v Naklem poverjenice
Društva upokojencev Naklo.
Udeležile so se ga Majda Novinec, Marija Debelak, Sonja
Homar, Marija Bajželj, Ani
Ahčin in Marija Štaut, zadržani pa sta bili Marija Čadež
in Francka Košnjek. Poverjenice skrbijo za stik z drugimi člani društva, zbirajo denar za izlete; letos so imeli
odlično organiziran izlet v
Makedonijo. Za novo leto so
že obiskale in obdarile starostnike in bolne ter jim poda-

rile tople in mehke deke za
hladne zimske dni. »Številni
upokojenci so osamljeni.
Verjamemo, da bi se radi
družili, samo ne odločijo se.
V Društvo upokojencev Naklo vabimo nove člane, tudi
mlade upokojence. Radi
smo skupaj, dejavni s(m)o
kolesarji, pohodniki, imamo
tudi šahovski krožek, balinanje in kegljanje, smučarsko
tekmovanje. Organiziramo
izlete, iz katerih lahko kar
povemo, da vsakdo pride zadovoljen,« so dejale poverjenice. Društvo upokojencev
Naklo ima približno 940 članov.

sedijo, od desne: Majda novinec, Marija debelak, sonja
homar, Marija bajželj, ani ahčin, Marija Štaut; stojijo, od
desne: predsednik du naklo jože kajin, tajnica du naklo
slavka jelenc in predsednik gospodarske komisije pri du
naklo janez Pirih. / Foto: Tina Dokl

anina zvezdica v naklem
OŠ Naklo s podružnicama in vrtcema – šola z velikim srcem
– se je decembra pridružila akciji Anina zvezdica. Zbrali
smo veliko hrane z daljšim rokom za družine, potrebne pomoči. Naš ravnatelj, učitelji, učiteljice, vzgojiteljice, otroci,
starši ... smo pokazali, da imamo srce na pravem mestu in
da nam ni vseeno za ljudi v stiski. Hrano bomo delili v SGTŠ
v Radovljici. Hvala vsem, ki ste sodelovali.

Čestitali so jubilantom
srečanje z jubilanti, ki so v zadnjih mesecih praznovali osemdeseti, devetdeseti ali še višji življenjski
jubilej, je popestrila plesna skupina skokice s pravljičnim nastopom.
Suzana P. Kovačič
naklo – Župan občine Naklo Marko Mravlja v imenu
občine Naklo ter predsednik
in tajnica Društva upokojencev Naklo Jože Kajin in Slavka Jelenc so bili gostitelji že
tradicionalnega srečanja z
jubilanti, ki so oktobra, novembra in decembra praznovali osemdeseti, devetdeseti ali še višji življenjski
jubilej. Srečanja so se udeležili Jožef Resman, Đurađ
Milešević, Mihaela Pavlin,
Franc Uranič, Veronika
Slak, Janez Pavlin in Marija
Zaletel. Nekaj jubilantov se
je opravičilo.
Za darilo so prejeli rožo in
ajdine blazinice. Slavljenci,
njihovi svojci in gostitelji so
preživeli prijeten popoldan
v gostilni Marinšek v Naklem, druženje jim je popestrila plesna skupina Frajle,
ki deluje pri plesni Skokice
OŠ Naklo pod mentorstvom
Nataše Zaletelj. Drugo- in
tretješolke so za pravljični

slavljenci v družbi Marka Mravlje, slavke jelenc, nataše zaletelj in skokic / Foto: Tina Dokl
december pripravile pravljični nastop s Piko Nogavičko, kraljičnami otroških
sanj, Mačkom Murijem,

miško Miki in Pikapolonico. Prikazale pa so tudi navijaški ples, s katerim so
spodbujale tekmovalce na

Defibrilator v Dupljah
krajevna organizacija rdečega križa duplje je s članarinami in prostovoljnimi
prispevki krajanov kupila defibrilator, ki je dragocena pomoč pri oživljanju.
Suzana P. Kovačič
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zgornje duplje – Krajevna organizacija Rdečega križa (KO
RK) Duplje je kupila avtomatski elektronski defibrilator, ki
so ga pred časom namestili na
gasilski dom v Dupljah. »Defibrilator smo kupili samo s
članarinami in prostovoljnimi
prispevki krajanov Spodnjih
in Zgornjih Dupelj ter Zadrage,« je povedala predsednica
KO RK Duplje Stanka Malovrh. Ob tej priložnosti so krajanom s pomočjo kranjske
ekipe za nujno medicinsko
pomoč, zdravnikov Mitje Mohorja in Miha Omana ter reševalca Karla Staniča tudi po-

kazali, kako deluje ta naprava,
ki je dragocena pomoč za oživljanje človeka pri zastoju
srca. »Oživljanje je tekma s
časom. Za vsako minuto, ki
preteče od nastopa zastoja
srca do prve defibrilacije, se
zmanjša verjetnost za preživetje za okoli deset do dvanajst
odstotkov,« je povedal Miha
Oman in poudaril, da je defibrilator namenjen laikom, ki
naj nikar ne oklevajo, če človek potrebuje pomoč. Defibrilator namreč tistega, ki pomaga, vodi skozi postopek oživljanja.

Priznanja krvodajalcem

Prikaz oživljanja s pomočjo defibrilatorja. defibrilator je
nameščen na gasilskem domu v dupljah. / Foto: Tina Dokl
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nedavnem mednarodnem
tekmovanju v dvoranskem
nogometu med Slovenijo in
Poljsko v Strahinju.

Priznanja krvodajalcem v dupljah, med njimi stanka Malovrh in predsednik Oz rk kranj
Marjan gantar / Foto: Tina Dokl

Ob tej priložnosti so podelili
priznanja krvodajalcem. Petindvajsetkrat so darovali Dragica Jošt, Damijan Jeruc,
Branko Bandelj, Slavko Jerše
in Janez Mohar. Dvajsetkrat
so kri darovali Damijan Rakovec, Blaž Bajželj, Ivanka Jeruc
in Marija Mohar. Petnajstkrat
so darovali Sabina Kranjc,
Saša Žgajnar, Nevenka Bandelj in Renata Košir. Desetkrat so darovali Miran Markič,
Metka Zupan Komuškič in
Sabina Gradišar. Petkrat pa so
darovali Iztok Jelenc, Boštjan
Bodljaj, Mitja Majnik, Eva
Majnik in Rok Malovrh.
Že pred tem so priznanja krvodajalcem podelili na prireditvi Območnega združenja
Rdečega križa Kranj, ki se jo
je udeležilo tudi nekaj članov
KO RK Duplje; petindvajsetkrat je daroval Rudi Dovžan
mlajši, petintridesetkrat sta že
darovala Nataša Škrjanc in
Andrej Kuhar, štiridesetkrat
Boris Škrjanc in kar osemdesetkrat je daroval – in to samo
kri! – Brane Pravhar.
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Podjetništvo

Znanje je kapital

ANKETA

Tako pravi podjetnik Franci Grašič o tem, kako kljubovati krizi in danes preživeti kot podjetnik.
Grašič je tudi predsednik Združenja podjetnikov Naklo.
Suzana P. Kovačič
Združenje podjetnikov
Naklo je bilo ustanovljeno
leta 1996. Kakšno je članstvo danes? Kakšna je članarina?
»Predsednik Združenja
sem zadnja tri leta. Članstvo je stabilno in šteje približno šestdeset članov. V
prihodnosti bi si želeli, da
bi se nam pridružili še novi
podjetniki in obrtniki, saj
letna članarina znaša samo
trideset evrov.«
Kakšne koristi imajo člani
od Združenja?
»Članom pomagamo s plačilom dela stroškov na sejmih, na primer na Mednarodnem obrtnem sejmu v
Celju ali na ljubljanskem
obrtno-podjetniškem sejmu. Za skupen nastop na
sejmih v tujini se ne odločamo, ker so večinoma specializirani, obrtniki in podjetniki v Naklem pa opravljajo
zelo različne dejavnosti.
Člani lahko najamejo enkratno posojilo v vrednosti
deset tisoč evrov, s tem da
združenje subvencionira
obrestno mero. Vračilna
doba teh bančnih posojil je
za zdaj eno leto, kar je kratek rok, zato se z bankami
že dogovarjamo, da bi rok
vračanja denarja podaljšale
vsaj na dve leti.
S pomočjo Obrtne zbornice
Kranj občasno tudi svetuje-

mo tistim, ki se za podjetništvo ali obrt šele odločajo.
Poskušamo poskrbeti tudi
za usmerjevalne table po
občini, s katerimi nas ljudje
laže najdejo. Odlično sodelujemo tudi z Območno
obrtno-podjetniško zbornico Kranj.
Bistvo povezovanja v Združenje je medsebojna pomoč
in izmenjava podjetniških
izkušenj, vsekakor pa je
najpomembnejše druženje.
Vsako leto tako organiziramo nogometno tekmo med
kmeti in obrtniki. V prihodnosti pa se še dogovarjamo, da bi enkrat tedensko
članom omogočili igranje
bowlinga.«
Združenje podjetnikov
Naklo štipendira dva dijaka
...
»Pri Združenju podjetnikov Naklo smo se odločili,
da bomo z dodelitvijo štipendij pomagali dvema
dijakoma. Imeli smo interni razpis, odločili smo se za
dva dijaka, ki sta otroka
dveh naših članov. Pri tem
smo postavili pogoj: želimo
namreč, da se srednješolca
redno šolata.«
Kako se promovirate v
domači občini?
»Občina za dejavnost Združenja vsako leto prispeva
nekaj denarja in zdi se mi
pravilno, da sodelujemo na
kakšni njihovi prireditvi. V

Metka in Franci Grašič / Foto: Tina Dokl

zadnjih letih ob občinskem
prazniku sodelujemo na
družabnem dogodku Na
vasi se dogaja. Nekajkrat
smo organizirali razstavo
izdelkov domačih obrtnikov
na različnih lokacijah, sedaj
pa nam imamo na Občini
Naklo postavljenih nekaj
vitrin z izdelki.«
Za katere dejavnosti so v
občini nove podjetniške priložnosti?
»Zadnje čase je velik poudarek na razvoju turizma in
raznih storitvenih dejavnostih. To so tudi priložnosti
za obrtnike in družinska
podjetja.«
Prihodnje leto bo dvajset let,
odkar ste začeli na svoje in
ustanovili podjetje Vaga.
Kakšni so časi za podjetništvo danes?
»Tako je, podjetje je v dvajsetem letu delovanja. Pred
tem sem delal v kranjski
Tehtnici, ker pa je šlo podjetje v stečaj, sem bil prisiljen
ustanoviti novo podjetje. Na
začetku je bilo delovno mesto garaža, kjer sem se ukvarjal le s servisiranjem tehtnic
in pripravo tehtnic na overitev. Leta 2005 pa smo kupili
nove, veliko večje poslovne
prostore v Britofu pri Kranju, kar je močno olajšalo
naše delo. Trenutno se
ukvarjamo s proizvodnjo in
prodajo tehtnic. V svojem
programu ponujamo navad-

ne, precizne, števne, laboratorijske, mostne in tirne
tehtnice. Po naročilu izdelujemo tudi nove tehtnice,
prodajamo mesarsko opremo ter brusimo nože. Vsako
leto nas lahko najdete na
Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju ter kmetijskih
sejmih v Komendi in Gornji
Radgoni. Trenutno smo v
Vagi štirje zaposleni, sem
pa tudi družbenik podjetja
Meritve SI, ki je akreditirano za kalibracijo in overjanje tehtnic, uteži, merilnikov
krvnega tlaka, merilnikov
tlaka v pnevmatikah in je
podjetje z državnim imenovanjem.
Obrtniki in podjetniki na
lastni koži vsakodnevno
občutimo, da so razmere v
domačem poslovnem okolju
neugodne in se še poslabšujejo, saj kupna moč upada.
Kriza je pokazala zobe v vsej
svoji veličini. A časa za
pomilovanje ni. Pametneje
je krizo izkoristiti sebi v
prid. Lahko je odlična priložnost za učenje, nadgradnjo
svojih strokovnega znanja,
za iskanje novih rešitev in
drugačnih, inovativnih pristopov.
Zdaj je za uspešno poslovanje podjetja treba delati »od
jutra do večera«. Nenehno
je treba slediti potrebam
trga, napredku tehnologije
in se vse bolj usmerjati na
avtomatizacijo. Znanje je
danes kapital.«

Marjan Trampuž, Izdelovanje drobnih kovinskih predmetov
in ključavničarstvo Naklo: »Obrt imamo že šestdeset let,
začel jo je moj oče Marjan, zdaj se vključuje že moj sin
Žiga. Največji problem, kot ga vidim, je plačilna nedisciplina.
Kar se pa dela tiče, se je treba truditi in dokazovati iz dneva
v dan, se vsaki stranki maksimalno posvetiti in ustreči
njenim pričakovanjem. Slovenski trg je majhen, zato je
treba gledati širše. Mi poslujemo tudi z avstrijskim in
nemškim trgom.« Foto: Matic Zorman

Vesna Lenardič, Pizzerija Bolero Naklo: »Tudi pri nas se
pozna letošnje leto, gospodarska kriza, ljudje nimajo toliko
denarja. Se pa nenehno trudimo in gostom radi ponudimo
kaj novega. S pizzerijo Bolero je začel moj oče Bojan pred
dvajsetimi leti, potem se mu je pridružil sin Beno. Tudi jaz
(hčerka, op. a.) pomagam. Brat Beno in podjetnik Jaka
Bajželj sta našla še en izziv, v najem sta vzela planinski
dom Rozka na Krvavcu, v katerem sta prenovila sobe,
postavila brezžični internet ¼ Povečala sta teraso, lep je
razgled v dolino. Hrana je domača, dodala sta še ponudbo
pic.« Foto: Matic Zorman

Matej Bernard, podjetje MB Naklo: Dobrih dvaindvajset let je
minilo, kar imam podjetje. V teh letih poslujemo uspešno in
beležimo večjo ali manjšo rast prodaje. Mnogi me sprašujejo,
kako nam to uspe. Recept je neizmerno enostaven, Najprej
moram biti svojim sodelavcem vzor. Neprestano je treba
graditi kapitalsko moč podjetja in s tem vsem zaposlenim dati
zopet občutek varnosti, potrebno je razvijati rast posameznika
in s tem rast podjetja, gojiti timski duh in pripadnost podjetju,
nuditi svojim sodelavcem dobre pogoje dela in jih razumeti
tudi takrat, kadar imajo težave. Jasno pa je tudi to, da je
potrebno dobro delo nagraditi in to tudi naredim vsako leto.
V letu 2013 smo kot družbeno odgovorno podjetje sredstva za
nakup poslovnih daril namenili v dobrodelne namene v
lokalni skupnosti. / Suzana P. Kovačič, Foto: Tina Dokl
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Dogodki
Novoletno srečanje upokojencev
Podbrezje – Tudi letošnje srečanje članic in članov Društva
upokojencev Naklo je bilo v gostišču Pri Slavki v Podbrez
jah. Udeležba je bila številna. Na srečanje je prišlo nad
osemdeset upokojenk in upokojencev, kar je več kot lani.
Predsednik društva Jože Kajin je povedal, da je bilo letošnje
leto delovno zahtevno, saj je društvo praznovalo šestdeset
letnico delovanja in je z zaprtjem terase v domu dobilo do
datne prostore, pa tudi na drugih področjih delovanja dru
štva so bili člani dejavni. Upokojencem, ki predstavljajo pe
tino prebivalk in prebivalcev občine Naklo, se je pridružil
tudi župan Marko Mravlja (na fotografiji) in jim zaželel mir
no in spodobno življenje, brez stresov in težav.

Odstranili podrto drevje

Slike, pesmi in ples
Zadnji petek v novembru je v Kulturnem domu Janeza Filipiča v Naklem, dan kasneje pa v Kulturnem
domu v Podbrezjah potekala zanimiva kulturna prireditev, ki je povezala slikarstvo, pesmi in ples.
Samo Lesjak
Naklo, Podbrezje – Prireditev, poimenovana Narodne v
sliki, pesmi in plesu, je zaživela že lani, tokrat pa se je je
udeležilo še večje število
ustvarjalcev, članov KD Dobrava Naklo in Društva likovnikov Cerklje, scenarij pa so
zasnovali v KUD Tabor Podbrezje. Ustvarjalci so na
ogled postavili osemintrideset slik, ustvarjenih na temo
narodnih pesmi. Tako so se
nekatere naslikane pesmi zapele, nekatere zaplesale, vse
pa so se napovedale z uvodno kitico naslikane pesmi.
Tematika ljudskih pesmi je
bila vnaprej izbrana z namenom predstavitve mnogih
narodnih, tradicionalnih,
ljudskih pesmi, šeg, navad,
značilnosti in zanimivosti.

Pet naslikanih pesmi so na
svoj lasten način predstavili
člani Otroške folklorne skupine Podkuca, ki pod vodstvom Špele Eržen in Stanke Kolenko deluje v okviru
KD Dobrava Naklo. Za pravo pevsko poslastico z devetimi zapetimi pesmimi pa
so poskrbele pevke ženskega pevskega zbora Dupljanke, ki jih vodi Katja Klančnik
Jelenc in delujejo pod okriljem KUD Triglav Duplje.
Zgibanko za prireditev, ki je
vsebovala pregled vseh slik
in avtorjev, je oblikoval Brane Lozar z Društva likovnikov Cerklje. Prireditev v Naklem sta vodili zelo dobri
mladi govornici Suzana Govekar in Neža Gubanc, v
Podbrezjah pa sta program
povezovala in popestrila
odlična Nataša Kne Leben in

Prireditev so popestrile članice Otroške folklorne skupine
Podkuca. / Foto: Luka Rener
Tomaž Debeljak, ki je tudi
prelepo zapel ob sliki na pesem En starček je živel. Obiskovalci so ob koncu uživali
v sproščenem druženju ter
ob raznovrstnih dobrotah, ki

so jih pripravili člani društev. Prireditev je tako povezala vsa tri kulturna društva
v občini, segla pa je čez občinske meje in tako uresničila lani zastavljen cilj.

Duplje – Uta z vpisno knjigo in klopcami ter igrali v bližini
so imeli med zadnjim neurjem, ki je podiralo drevje v Udin
borštu, srečo. Drevesa so padala vsevprek in zaprla pota do
priljubljene in množično obiskane Krive jelke, po uti pa je
udarilo le nekaj vej. Člani Kulturnega in turističnega društva
Kriva jelka niso stali križem rok. Pod vodstvom Danila vrta
ča in Franca Ravnikarja so požagali in odstranili podrto
drevje in postavili novo leseno ogrodje prireditvenega odra.
Med tistimi, ki so izrekli priznanje in zahvalo članom Krive
jelke, je tudi Jože Štular iz Spodnjih Dupelj, lastnik zemlje,
na kateri raste Kriva jelka in stoji hišica. »Prosim, zapišite,«
mi je dejal, »da sem hvaležen članom društva, ki so odstra
nili podrto drevje in vzorno uredili prostor ter pokazali od
govoren odnos do prostora, v katerem bodo lahko še naprej
razvijali svojo dejavnost. Hvala, fantje in možje!«

Najmlajši pri gasilcih
Duplje – Ob mesecu požarne
varnosti so pri dupljanskih
gasilcih zopet odprli vrata
najmlajšim. Obiskali so jih
otroci iz vrtca in šole Duplje.
Najmlajši otroci so si najprej
ogledali risanko Gasilec
Samo, nato pa so se preizkusili še kot »pravi gasilci«,
»špricali« so z vedrovkami,
lahko pa tudi z ročnikom.
Gasilci so jim pokazali oblačila gasilca, ki se pripravlja
na vstop v goreči prostor, na
koncu pa so si ogledali še
orodje in poslušali sireno. Tisti malo večji, ki že hodijo v
šolo, pa so lahko opazovali
gasilce, ki so izvajali taktično

mokro vajo in tako prikazali
reševanje ponesrečenca v gorečem objektu. Kar nekaj šolskih otrok že obiskuje gasilske vaje, zato so sošolcem
pokazali, kaj vse znajo. Tudi
tisti, ki se gasilskih veščin še
niso naučili, so se lahko v
njih preizkusili. Ker je za dobrega gasilca pomembno, da
dobro pozna orodje, so si ga
otroci dobro ogledali in našteli, čemu vse služi. Gasilci
so si želeli, da bi jim otroci
kaj narisali, zato so v vrtcu
barvali pobarvanke, ki zdaj
krasijo orodišče gasilskega
doma. Tako je minil sončen
dan, in ko so po zraku letele
majhne kapljice vode, so se
na nebu narisale mavrice.

Foto: Matic Zorman

Neža Rozman

Narodne pesmi so zaživele: ženski pevski zbor Dupljanke / Foto: Luka Rener

Blagoslov konj v Naklem
Na god svetega Štefana, 26. decembra, po vsej Sloveniji potekajo tradicionalni blagoslovi konj.
Tako je tudi v Naklem.
Tina Benedičič
Naklo – V Naklem so začeli
blagoslavljati konje leta 1996.
Zaradi teh srečanj so se konjerejci tri leta kasneje odločili, da se bodo povezali v društvo. Tako so leta 1999 ustanovili Konjeniško društvo
Naklo, člani pa so bili konjerejci iz občin Naklo, Tržič in
Kranj. »Ob ustanovitvi društva je bil žegen dobro obiskan; po letu 2000, ko se je
odcepila Kokrica, pa je število
članov, s tem pa posledično
konj, začelo upadati. Nekaj
članov prihaja iz Tržiča, tako
da najvztrajnejši na žegen
prijahajo iz Podljubelja in
Loma, obisk pa jim vrnemo

spomladi, ko konje blagoslovijo v Križah,« sta v en glas
zatrdila Janez Črnilec in Silva
Gregorc, predsednica Konjeniškega društva Naklo.
V društvu je trenutno 45 članov, dodatna pomoč pa bi jim
vsekakor prišla zelo prav, zato
bodo veseli vsakega novega
člana. Dobrodošel je vsakdo,
ki želi ohranjati kulturno dediščino in ima čas za to, saj so
člani aktivni čez celo leto. V
letošnjem letu so ponovno izdelali koledar, novost pa je
razglednica Konjeniškega
društva. Prvo soboto v avgustu so se udeležili slavnostnega sprevoda v Beljaku, vsako
leto pa sodelujejo na Dnevih
narodnih noš v Kamniku, na

Zaključek leta, kjer
bodo člani
Konjeniškega društva
strnili misli in se
zadnjič srečali pred
novim letom, bo tudi
tokrat 27. decembra v
Struževem.
Furmanskem prazniku v Postojni, za praznik svetega
Roka pa obiščejo Brezje.
Že nekaj let se na štefanovo
konjerejci zberejo pred Kulturnim domom Janeza Filipiča. Sprevod se nato odpravi
po Kranjski cesti do Bolera,

nato naredijo krog okoli cerkve ter se vrnejo nazaj na
zbirno mesto. »Posebnih priprav na blagoslov ni, le vsako
leto moramo izpolniti več
papirjev. Tak dogodek moramo prijaviti, zapreti cesto,
zbrati dovolj redarjev ¼ Vsekakor imamo s tem veliko
dela. Vsi konji morajo imeti
veljaven dokument in potrdilo o pregledu krvi. Udeležencem postrežemo s toplim
čajem, kuhanim vinom in
prigrizkom. Vsi sodelujoči in
obiskovalci, slednjih se običajno zbere okoli dvesto, pa
so letos prejeli najnovejšo
razglednico Konjeniškega
društva Naklo,« je povedala
Silva Gregorc.
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Zanimivosti

Nastopajoči navdušili
občinstvo
Tudi letos je Občina Naklo v Osnovni šoli Naklo organizirala Božično-novoletni koncert. V soboto, 21.
decembra, so se občinstvu predstavili člani Pihalnega orkestra Tržič in domačin Domen Križaj.
Tina Benedičič
Naklo – Koncert so tudi tokrat
odprli gostje iz Tržiča. Orkester, ki trenutno šteje 48 članov,
je kar 21 let vodil Franci Podlipnik, v začetku leta pa je njegovo mesto prevzel Nejc Bečan.
Občinstvo so ogreli s skladbami Winter Wonderland, v spomin na dvestoti obletnici rojstev Wagnerja in Verdija, ki ju
obhajamo letos, pa so zaigrali
še skladbi Tristan und Isolde
ter Triumph Marsch.
Nato se je predstavil 24-letni
Domen Križaj, sicer študent
glasbe in medicine. Ob klavirski spremljavi Nene Rion,
študentke klavirja na ljubljanski glasbeni akademiji, je
zapel dve pesmi, in sicer Vilharjevega Mornarja in Lipovškovo pesem Kaj b© jaz tebi
dal.
Tudi v drugem sklopu so se
člani tržiške pihalne godbe
predstavili s tremi skladbami.
Zaigrali so Dossevo Romantično balado, Gershwinovo © S
Wonderful, solist s pozavno
je bil Jaša Veselinovič, in Yellow Mountains.
V nadaljevanju koncerta je
občinstvo še enkrat navdušil

Domen Križaj ob spremljavi Pihalnega orkestra Tržič / Foto: Primož Pičulin
Domen Križaj. Da je odličen
operni pevec, je dokazal z arijama iz Mozartovih oper: brezhibno je odpel arijo Papagena
iz opere Čarobna piščal in arijo Leporella iz opere Don Giovanni. Tudi tokrat ga je pri
klavirju spremljala Nena Rion.
Zbrane v šolski telovadnici je
nagovoril tudi župan Marko
Mravlja, ki ni mogel skriti
navdušenja nad Domnovim
nastopom: »Prepričan sem,
da bosta Domen in Nena

zelo iskana glasbenika. Ne
samo v Sloveniji, temveč tudi
v tujini. Vem pa, da se bosta
z veseljem vračala v domače
okolje, kjer sta danes očarala
prav vse. Današnji koncert je
prav zares lepa uvertura v bližajoče se praznike. Upam,
da jih boste preživeli v družbi najbližjih, na tem mestu
pa vam želim vse dobro tudi
v novem letu.«
Koncert so s skladbami Last
Christmas, By Strauss in A

Happy Winter Holiday zaključili člani Pihalnega orkestra iz Tržiča. Ob koncu je
tudi letos sledilo presenečenje. Nastopajoči so združili
moči in tako je Domen Križaj ob spremljavi tržiške
godbe zapel Sveto noč. A
tudi to še ni bilo vse, saj so
Tržičani navdušili še s Straussevo koračnico Radetzky
Marsch, koncert pa končali
z Avsenikovo skladbo Ostanimo prijatelji.

Jaslice iz Dupelj v Rim
Ljudski umetnik Matevž Balantič je izrezljal čudovite jaslice, ki jih bosta zakonca Markič podarila
prijateljem v Rimu.
Suzana P. Kovačič
Sp. in Zg. Duplje – Jaslice, ki
jih bosta Tončka in Tadej
Markič podarila družinskim
prijateljem v Rimu, so nekaj
posebnega; Marija ima na
glavi belokranjsko pečo,
Jožef pri jaslicah ne stoji kot
običajno, ampak sedi. Jezuščka se lahko vzame iz Marijinega naročja, za primer, če
bi zajokal, da bi ga lahko
uspavali v jaslih. Ljudski
umetnik Matevž Balantič je

sledil željam zakoncev Markič in iz lesa ustvaril čudovito darilo.
Matevž Balantič iz Zgornjih
Dupelj rad ustvarja z rokami. »Že sedemdeset let
nazaj sem še kot otrok delal
jaslice iz mavca,« se spominja. Včasih je imel doma
orodjarsko obrt, devetnajst
let pa že rezbari, zdaj približno po dve uri na dan. Trenutno razstavlja jaslice v
frančiškanskem samostanu
v Novem mestu in v Jurkloš-

Čudovite lesene jaslice bodo krasile dom v Rimu. / Foto: Tina Dokl

tru. Njegove jaslice imajo
tudi v cerkvah v Dupljah in v
Kosezah v Ljubljani, kjer
hranijo njegove prve narejene jaslice.
Največ rezbari iz lipe, ker je
mehka. Za hrast pove, da je
primernejši za vrata. Njegova domača hiša je polna njegovih umetnin iz lesa; od
križevega pota, ki se vrti, do
okvirjenega portreta Avsenikov. Hrani Kekca, lesen
kipec, ki je njegov prvi nasploh z datumom iz decem-

bra 1994. Kekca je ustvaril
kar s kuhinjskim nožem.
Največji pa je leseni kip svetega Florjana, en meter je
visok in varuje gasilski dom
v Dupljah. Manjšega svetega
Florjana ima tudi na gasilskem domu v Žejah. Bogato
zbirko Matevža Balantiča
dopolnjuje še en prisrčen
spomin: s soprogo sta lani
praznovala zlato poroko, že
pred tem pa je v lesen okvir
postavil lesen relief – njun
portret.

Matevž Balantič rezbari devetnajst let. / Foto: Tina Dokl

Volnena svetleča
skrivnost
Biotehniški center Naklo in KTD Pod Krivo jelko
sta pripravila tradicionalno božično-novoletno
razstavo z dobrodelno noto.
Suzana P. Kovačič
Spodnje Duplje – Odprtje
razstave je bilo v Graščini
Duplje v petek pred božičem.
Program so obogatili koledniki Folklorne skupine Društva upokojencev Naklo, z
deklamacijami učenci Podružnične šole Duplje ter s
pesmijo in besedo dijaki Biotehniškega centra (BC) Naklo
Srednja šola. Na razstavi, ki
je na ogled do 5. januarja –
po dogovoru z Matjažem
Mauserjem na številki 25 71
503 ali po e-pošti info@grascina-duplje.si – so predstavljene pravljične dežele v izvedbi cvetličarjev, dopolnjene z
izdelki slaščičarjev ter z božično-novoletno dekoracijo v
letošnjih trendih.
Ob odprtju so enajstletni
slepi deklici Maji Košir -

Habjan z Godešiča podarili
donacijo, pripomočke za
lažje delo. Sredstva so začeli zbirati v adventnem času,
ko je BC Naklo organiziral
tekmovanje dijakov biotehniških šol Slovenije. Adventne aranžmaje iz tekmovalnega programa in donacije
slovenskih cvetličarjev so
prenesli v atrij Mestne hiše
v Ljubljani, kjer so imeli
dobrodelno
prodajno
adventno razstavo v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, Zvezi Leo in Lions
klubov Slovenije. S prodajo
izdelkov so zbrali petsto
evrov, nekaj denarja za
nakup pripomočkov je prispevala še Zveza Leo. Maja
se je za donacijo zahvalila
in številne obiskovalce razveselila z igranjem na harmoniko.

Ravnateljica BC Naklo Srednja šola Andreja Ahčin je
predala donacijo Maji Košir - Habjan. / Foto: Tina Dokl

Skupina nadarjenih cvetličarjev je ustvarila Volnene svetleče
skrivnosti pod mentorstvom dr. Sabine Šegula. / Foto: Tina Dokl

Domišljijski božič v ledeni dobi, dijaki 3.e / Foto: Tina Dokl
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Vrtec

Čas lepih želja in praznovanj
Dvanajst mesecev, skoraj 365 dni na leto v naših vrtcih, tako v vrtcu v Naklem kot v vrtcu v Dupljah, srečate otroke nasmejane in z iskrico v očeh, žalost
je kratkotrajna ... En mesec na leto pa je še bolj nasmejano igriv, poln pričakovanj, to je praznični mesec december.
Petra Pičulin in Saša
Meglič, vzgojiteljici
Petra Pičulin: »Vzgojiteljice
v Naklem pripravimo različne dejavnosti za otroke, ki
čarobnost meseca povečajo,
tako je tudi letos. Skupaj z
otroki smo krasili igralnice,
sejali božično žito, v sodelo-

vanju s podjetjem Medex
krasili smrečico, ki se imenuje Eko smreka, povabili v
vrtec različne goste, se z gospo Zdravko Klančnik naučili novo pesmico, pekli piškote, izdelovali voščilnice
ipd. Starejši otroci so v vrtcu
imeli »pižama žur«, na katerem se je plesalo in pelo,

Otroci pod mentorstvom Petre Pičulin in Jane Bajželj so
okrasili eko smreko v okviru natečaja Medex, od župana
Marka Mravlje pa ob voščilu prejeli tople zimske kape.
Project1_Layout 1 6/18/10 3:41 PM Page 1

po zabavnem večeru in obisku plesne skupine Skokice
iz OŠ Naklo pa so otroci v
vrtcu tudi prespali. V teh
dneh so tisti najstarejši otroci pripravili tudi za vse druge otroke v vrtcu lutkovno
igrico in jo veselo zaigrali.
Na obisk smo povabili tudi
Plesno društvo Netopir, da
so nam pričarali zimsko
vzdušje s plesom in igro in
na koncu zaplesali v novo
leto. V vrtcu se res veliko dogaja in res ni možnosti za
dolgčas ali žalost. Ko opazuješ otroke v teh predprazničnih dnevih, ki se jim iskrijo
oči, vidiš, da za otrokovo
srečo ni potreben material,
le malo pozornosti, pozitivne energije, topline in časa
¼ Nič drugega ne potrebujejo.»
Saša Meglič: »Mesec december je poln presenečenj tudi
za otroke v vrtcu v Dupljah.
Je čas, ko nas obiščejo dobri
možje, čas lepih želja in stiskov toplih dlani, čas, ki ga v
večji meri preživimo v krogu družine, čas, ko nas prevzame toplina v srcu. Za
večino od nas je prav čaro-

Z dobrodelno akcijo Anina zvezdica smo zbirali hrano in tako pomagali pomoči potrebnim.
ben in prav takšnega smo
vzgojiteljice poskušale pričarati tudi otrokom v vrtcu.
Vrtec smo praznično okrasili, izdelali smo novoletne
voščilnice, ki jih bomo podarili svojim najdražjim,

BARBI d.o.o.
RAČUNOVODSTVO
RAŒUNOVODSTVO

Tatjana Mikič
Tatjana
Mikiœ

Strahinj 74, 4202 Naklo
Strahinj 74, 4202 Naklo
Tel.:
04/257
8989
00,00,
Fax:041/578
04/257 700
89 01
Tel.:
04/257
Fax: 04/257 89 01
e-pošta:intatjana.mikic@siol.net
Vsem obœankam
obœanom œestitamo ob obœinskem
www.racunovodstvo-misa.si
in dræavnem
prazniku in æelimo veliko poslovnih
in osebnih uspehov.

Otroci so v vrtcu spekli piškote, jih zapakirali v darilne
vrečke, ki so jih sami izdelali, ter jih podarili staršem kot
voščilo ob novem letu.

posadili smo tudi božično
žito, pekli piškote, pripravili
čajanko in se ob njej predajali božičnim zgodbam.
Obiskala nas je Zdravka
Klančnik, s katero smo prepevali zimske pesmi, ogledali smo si predstavo plesnega društva Netopir z naslovom Bela pravljica, ki je
otroke prav prevzela. Otroci
iz oddelka 5 so za mlajše
otroke pripravili dramatizacijo pravljice Grad gradič, za
kar gre vsa pohvala njihovima vzgojiteljicama. Obiskal
nas je tudi dedek Mraz, ki
nam je prinesel nove igrače,
v novo leto pa smo zaplesali
s plesno skupino Skokice iz
OŠ Naklo, ki so v vrtec prinesle še dodatno energijo.
Pika na i pa je bila še slovesnost ob odprtju prizidka,
ko smo pridobili kar nekaj
novih in tako potrebnih prostorov. Praznično razpoloženje smo pričarali tudi

med krajani, ko smo na jelki pred vrtcem prižgali lučke, ob njej zapeli in zaplesali, se pogreli s toplim čajem
in pokramljali."
Pika na i je bila še slovesnost ob odprtju prizidka,
ko smo pridobili kar nekaj
novih in tako potrebnih prostorov.
V teh prazničnih dneh pa
nismo mislili samo nase,
ampak smo se spomnili
tudi otrok in družin, ki praznikov ne morejo preživeti
tako kot mi, ki imamo vsega, lahko rečem, še vedno v
izobilju. S pomočjo dobrodelne akcije Anina zvezdica
smo zbirali hrano in tako
pomagali pomoči potrebnim. Veseli smo, da so šle
stvari v prave roke. Otroci in
vzgojiteljice iz Vrtca Duplje
vsem skupaj želimo čim
lepše praznične dni ter srečno, zdravo, uspešno in ljubezni polno novo leto 2014.

Čarobnost je v odnosih
Gabrijela Masten,

svetovalna delavka in
pomočnica ravnatelja
za vrtec

V vrtcu se začne z okraševanjem novoletne jelke, z izdelovanjem okraskov, voščilnic, z
okraševanjem vrtčevskih prostorov in s težko pričakovanim obiskom »dobrega
moža«. Vse to se običajno ponovi še v domačem okolju. In
vse to pričakovanje, napetost
in navdušenje otroke zelo
utrudijo – in pogosto dosežejo
vrhunec utrujenosti ali slabe
volje ravno takrat, ko naj bi se
imeli lepo. Še dodatno pa jih
bremenimo starši, ki poleg obveznosti in naglice od njih
pričakujemo, da so dobre volje. Seveda se enako pričakuje
tudi od odraslih ¼ Pa je res
tako?
Otroci v teh dneh, ko njihova
pričakovanja obarva navdušenje in veselje, potrebujejo še

več pozornosti ob kopici potrošniških sporočil, da praznično srečo in radost krojijo
materialne dobrine. Na žalost pa je za mnoge otroke ta
mesec prepojen s stresom, osamljenostjo in tudi s strahom,
ko trepetajo pred vzdušjem, ki
bo doma ¼ Občutki razočaranja, pa ne le zaradi neuresničenih materialnih želja,
ampak predvsem zaradi napetega družinskega ozračja,
pustijo pri otroku sledi. Otroška srca so namreč bolj občutljiva, kot si odrasli sploh lahko predstavljamo. Čutijo in
zaznavajo tudi tisto, kar bi
pogosto radi skrili. Vemo pa,
da hiter tempo življenja našim medsebojnim odnosom ne
prizanaša. In prazniki znajo
biti še kako naporni.

Praznična čarobnost se ne zgodi sama po sebi, čarobnost je v
odnosih. Že tako obrabljeno se
sliši, pa vendarle je treba poudariti, da je kvaliteta časa tisti
pomemben element tudi pri
preživljanju prazničnih dni in
ne toliko številne aktivnosti, če
jih spremlja občutek dolgočasja, utrujenosti, slabe volje, pa
tudi prisile ¼ .
Otrokom je še kako pomembno, da se skupaj z njimi igramo, da se jim takrat res nameni pozornost, da smo takrat res z njimi, se vživimo v
igro, se spremenimo v zdravnika, v leva; skupaj naredimo
živalski vrt, prodajalno, knjižnico; z njimi plešemo, pojemo in se smejimo. Kvalitetno
preživljanje časa s svojim
otrokom pomeni, da smo star-

ši res z otrokom v odnosu ©e na
na ena©. Torej, da obenem ne
govorimo po telefonu, gledamo elektronsko pošto, kuhamo, gledamo televizijo ipd.,
otrok pa nas pri tem opazuje
in praktično nima nič od nas.
Pomembno je, kako preživimo dani čas, ne koliko je tega
časa.
Prosta igra oziroma igra skupaj z otrokom lahko nemalokrat bogato nadomesti še tako
domiselno in dobro igračo.
Podobno kot otroci pa tudi
odrasli potrebujemo igro; zabavno, sproščeno in lahkotno
udejstvovanje. Skozi igro se
najlaže srečujemo s svojimi
otroki, se vživimo v njihovo
vlogo, prisluhnemo njihovi
govorici, razumemo njihove
naloge in se tako otroku dru-

gače približamo, ga spoznamo.
Včasih je dovolj le topla tišina v
domači dnevni sobi, v brezdelju, v miru, s prijetnim občutkom, da te imajo radi, da so te
veseli, da te razumejo, da nisi
odveč ¼ Pomembno je torej čustveno sporočilo, ki ga prinaša s
seboj aktivnost. Nič ne more
nadomestiti naše pristne bližine. In prav to otroci potrebujejo. Našo čustveno bližino, našo
spodbudo, toplino in varen objem. Tega pa ni vedno lahko
zagotoviti. Tu je potrebnega
precej poguma, da se srečamo
sami s seboj in tudi s svojimi
stiskami in dilemami.
Pomembno je, da se družimo
na način, da je vsem lepo. Da
se ne silimo, češ da vsi tako delajo.
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Šola

Nagrajeni z jabolkom
kakovosti
Biotehniški center Naklo prejel nacionalno priznanje jabolko kakovosti za najbolje zaključen projekt.
Suzana P. Kovačič
Naklo – Biotehniški center
Naklo je v okviru projektne
pisarne prejel nacionalno priznanje Jabolko kakovosti za
najbolje zaključen projekt v
programu Vseživljenjsko učenje (VŽU) – podprogram
Grundtvig. Razglasitev je bila
na slovesni podelitvi Jabolk
kakovosti 2013 v Grand hotelu
Union v Ljubljani enajstega
decembra. Plaketo in kipec za
prvo mesto v kategoriji Grundtvig Delavnice sta prevzela
Martina Kramarič in Peter
Ribič, ki sta projekt pri BC
Naklo tudi vodila.
CMEPIUS kot nacionalna
agencija programa EU – VŽU
priznanja podeljuje vsako
leto. Letošnja, deveta podelitev nacionalnih priznanj
Jabolka kakovosti so namenjena najboljšim zaključenim
projektom v vseh sektorskih
programih. Nacionalna agencija CMEPIUS je na podlagi
zaključene projektne dokumentacije predlagala najboljše projekte v ocenjevanje
zunanjim ocenjevalcem.

Biotehniški center Naklo je letos tretjič zapored
organiziral tekmovanje dijakov biotehniških šol
Slovenije.
Suzana P. Kovačič
Kranj – Odzvalo se je pet šol
– vse imajo program cvetličar
– oziroma trinajst tekmovalcev in osem mentorjev. Tekmovanje je potekalo v Mestni
knjižnici Kranj pred začetkom
adventnega časa. Tričlanska
strokovna komisija, floristi
Aleš Forjanič (Cvetličarna
Astrea Kranj), Marjan Česen
(JGZ Brdo) in Ivo Uršič (Cvetličarstvo in vrtnarstvo Ivo
Idrija) je imela zahtevno nalogo, izbrati najboljše. »Iskali
smo nekaj drugačnega, ampak
ravno tako s pridihom domačega. Pohvalim lahko ustvar-

jalnost vseh udeležencev,
mislim pa, da smo se člani
komisije prav odločili,« je
dejal Aleš Forjanič. Tekmovalci so žrebali tekmovalno številko oziroma geslo, tako so tekmovali »anonimno«. Vse
aranžmaje iz tekmovalnega
programa in donacije slovenskih cvetličarjev so prenesli v
atrij Mestne hiše v Ljubljani,
kjer so odprli dobrodelno
adventno razstavo v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, Zvezi Leo in Lions klubov
Slovenije ter Biotehniškim
centrom Naklo. Donacijo od
prodanih izdelkov so namenili
slepi deklici Maji z Godešiča.

Nacionalno priznanje jabolko kakovosti za 1. mesto sta prevzela Peter Ribič in Martina
Kramarič od dr. Alenke Flander, direktorice CMEPIUS-a, in Aleša Ojsterška, direktorja
Urada za razvoj izobraževanja. / Foto: Nuša Žibert
»Projekt BC Naklo - mednarodna delavnica Alternativni
viri energije in njihova uporaba v hortikulturi je rezultat
timskega dela. Delavnica je
potekala maja letos, vanjo so
bili vključeni starejši odrasli,
ljubitelji vrtov in rastlin iz

osmih evropskih držav: Italije, Norveške, Litve, Cipra,
Španije – Tenerifov, Francije,
Velike Britanije in Slovenije.
Program delavnice je vseboval vsebine s področja alternativnih virov energije in njihove uporabe pri proizvodnji

rastlin. Teorija je bila prepletena s praktičnimi ogledi in
predstavitvami na terenu ter z
obiski različnih krajev po Sloveniji, ki so bili predstavljeni
tudi z vidika kulture in kulinarike,« je povzela Martina
Kramarič

Narisali petdeset nasmehov
Peti dobrodelni koncert v Biotehniškem centru Naklo je bil dobro obiskan. Koncert organizirajo
predvsem zaradi vzgojnega namena, ker želijo pri dijakih spodbuditi občutek za pomoč sočloveku.

Foto: Matic Zorman

Neža Rozman
Strahinj – V dvorani Biotehniškega šolskega centra
Naklo so v petek, 6. decembra, dijaki pripravili že 5.
dobrodelni koncert z naslovom Narišimo nasmeh.
Dogodek je potekal z namenom, da bi zbrali denar za
šolski sklad, s katerim bodo
financirali šolanje in druge
šolske dejavnosti tistim dijakom, ki prihajajo iz socialno
šibkejših družin. Ob glasbenem dogajanju so gostje lahko sodelovali tudi pri srečelovu, kjer je bila vsaka srečka
dobitna. Izkupiček srečelova
so prav tako namenili šolskemu skladu. Prireditev so
povezovali kar štirje voditeljski pari, ki so večer odeli v
različne verze znanih slovenskih pesnikov, predvsem
Toneta Pavčka. Pri vseh točkah večera so nastopali ali
sodelovali dijaki, pridružile
pa so se jim tudi članice plesne skupine Skokice, ki
delujejo v sklopu Osnovne
šole Naklo. Dijak Gašper
Pičman je zaigral na harmoniko, Andraž Mulej pa je
publiko nasmejal z imitiranjem gospoda Serpentinška,
ki ga sicer igra Marjan Šarec.

Dobrodelni venčki

Dvorano sta v orientalske
ritme popeljali plesalki
Simona in Klavdija, zapeli
pa so tudi člani dijaškega
pevskega zbora. Večer so
popestrile skupine T. M. S.
Crew, rokerji Štekdoze in
ansambel Gorenjski zvoki z
venčkom Avsenikovih, ob
koncu pa je bučen aplavz
požela pevka Tea Drobnič.
Strahinjska dvorana je bila
letos zopet polna in vodstvo
šole je izjemno zadovoljno z
obiskom in odzivom na pri-

reditev. Pomočnica ravnateljice Monika Rant je povedala, da se za koncert vsako
leto odločijo predvsem iz
vzgojnega namena, ker želijo pri dijakih spodbuditi
občutek za pomoč sočloveku, da bi nekaj dobrega storili za druge. »Za nas je glavno, da dobijo dijaki toplino
nazaj,« je poudarila Rantova
in dodala, da znesek, ki ga
zberejo, ni pretirano velik,
vendar vsako leto pomagajo
vsaj petdesetim dijakom pri

financiranju položnic, učbeniškega sklada, ekskurzij in
drugih plačljivih dejavnosti,
ki pa so vseeno za dijake
obvezne. Izjemno pomembno pa se Rantovi zdi tudi
to, da na koncertu nastopajo
predvsem dijaki sami in tako
pokažejo, kaj znajo, zato se v
šoli potrudijo, da ne vabijo
veliko zunanjih gostov. Celoten večer je minil v božičnem duhu in upanju, da bo
čez leto narisali čim več nasmehov.

Komisijo je najbolj prepričal adventni aranžma Brigite
Klinar iz Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti iz Celja,
ki je ustvarjala pod mentorstvom Matjaža Pustoslimška.
Drugi je bil aranžma Maše Rajaković iz BC Naklo,
mentorica je bila Sonja Jerič Štefe. Jana Čarman iz BC
Naklo se je uvrstila na tretje mesto, ustvarjala je pod
mentorstvom Metke Celar. / Foto: Tina Dokl

Vezi prijateljstva in sodelovanja
Naklo – V BC Naklo so gostili triindvajset dijakov in učiteljev
iz Nemčije, Belgije in Španije, ob zaključku pa predstavili
delo in kulinariko sodelujočih držav. »BC Naklo v tem in
naslednjem šolskem letu sodeluje v projektu Comenius
Generation S(ustainability) s partnerskimi šolami iz Belgije,
Španije in Nemčije. V projektu z različnimi aktivnostmi
opozarjamo na pomen trajnostnega razvoja, tako smo jim
na naši šoli pripravili delavnice na temo varčevanja energije.
Posneli smo tudi več filmčkov, ki so objavljeni na spletu.
Tuji dijaki so bivali pri družinah naših dijakov in s tem
neposredno doživeli, kako poteka življenje v Sloveniji,« je
povzela Bernarda Božnar, koordinatorica projekta, in dodala, da bodo prihodnjič gimnazijci BC Naklo dobili priložnost, da potujejo v eno od partnerskih držav, tema pa bo
upravljanje odpadkov. Projekte Comenius sofinancira EU in
so namenjeni dvigu kakovosti šolskega izobraževanja v Evropi, spoznavanju in razumevanju evropske kulturne in jezikovne raznolikosti. »Veliko znanja ste prinesli k nam in verjamem, da ste ga veliko dobili tudi pri nas. Veseli bomo, če
se boste čez leta še vrnili v naše prelepe kraje,« je zbrane na
zaključnem dogodku nagovoril župan Marko Mravlja.

Ob zaključku so dijaki predstavili svojo državo tudi
s kulinaričnega vidika. / Foto: Luka Rener
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Obletnica
Turizem v Naklem
Ob 50-letnici Turističnega društva Naklo je izšel
zbornik z naslovom Turizem v Naklem in
podnaslovom Tujski promet in turizem ter z
njima povezani dogodki in ljudje v občini Naklo.
Suzana P. Kovačič
Zbornik ima osem poglavij:
Turistično društvo Naklo
skozi čas, Kronika Turističnega društva Naklo, 1963–
2013, Sekcija zgodovinarjev
ljubiteljev, Spomini turističnih delavcev, Turizem je njihov kruh in življenje, Nakljancem je življenje narekovala cesarska ali velika cesta,
Tudi pomembne osebnosti
in vojske so potovale skozi
Naklo in Turizem je spodbudil razvoj Nakla in spremenil zavest ljudi. Avtorja
besedil sta Damijan Janežič
in Drago Papler. Pri delu sta
se obrnila na občane, ki so s
spomini pripomogli h kakovostnejši in pestrejši vsebini, kot so Peter Komovec,

Janez Markič, Mara Črnilec,
Pavel Kozjek, Milan in Dragica Jenko ter Alojz Paulin.
Pri odkrivanju arhiva sta
pomagala Franc Jelovčan in
Rado Vodenik.
Zbornik obsega 216 strani,
180 dokumentarnih fotografij, 56 dokumentov in 22
prispevkov iz časopisja. Uredniško delo je opravil Damijan Janežič, jezikovni pregled Jožica Koder, oblikovala ga je Nataša Artiček, izdalo in založilo ga je Turistično društvo Naklo. V pogovoru z Jožetom Mohoričem so
avtorja in nekdanja predsednica Mara Črnilec pred
časom predstavili nekaj
ključnih mejnikov in anekdot iz polstoletne zgodovine
društva.

Drago Papler, Damijan Janežič in Jože Mohorič na
predstavitvi zbornika Turizem v Naklem. Drago Papler je
tudi avtor dokumentarnega filma Turistična sopotja, v
katerem predstavlja uro in 53 minut dolgo popotovanje
po turističnih prireditvah v Naklem od leta 1993 do
danes. / Foto: Tina Dokl

Turistično društvo
Naklo v zlatih letih
Osrednja prireditev ob praznovanju jubileja je bila v Domu Janeza Filipiča v Naklem.
Suzana P. Kovačič
Naklo – Voditelj osrednje
novembrske prireditve Jože
Mohorič je poseben pozdrav
najprej namenil častnim članom društva Jožetu Resmanu, Petru Komovcu, Mirku
Poličarju, Mari Černilec in
Franciju Jelovčanu. Ob tej
priložnosti so razvili tudi nov
prapor, ki bo v čast društvu.
Sedanji predsednik TD
Naklo Aleš Kokalj se je v
besedi sprehodil skozi bogato društveno zgodovino. TD
Naklo je bilo ustanovljeno
13. novembra 1963. Društvo
je delovalo na območju Krajevnih skupnosti Naklo,
Duplje in Podbrezje. Do
okoli leta 1990 so se največ
posvečali sobodajalstvu.
Leta 1966 je bila poleg gostilne Marinšek (danes Hotel
Marinšek) zgrajena turistična poslovalnica. »Zdaj pripravimo dve večji prireditvi
na leto; pustno maškarado
in Najlepše doma. V zimskem času pripravimo več
potopisnih, etnoloških in
zgodovinskih predavanj. V
prihodnosti si za člane društva in občane želimo pripraviti vsaj en izlet letno in v
društvo pritegniti več mladih, ki bodo naše delo nadaljevali. Seveda je letos ob
zlatem jubileju več priredi-

Osrednja slovesnost ob zlatem jubileju Turističnega
društva Naklo / Foto: Tina Dokl
tev,« je povedal Kokalj. Od
leta 2006 TD Naklo deluje
na območju vasi Naklo,

Malo Naklo, Polica, Okroglo, Žeje, Strahinj in Cegelnica. Ob petdesetletnici so

»No, da so Naklanci sploh ustanovili društvo, so
bili »krivi« predsednik Turističnega društva
Kranj Franc Dolinar, Peter Komovec, Jože
Resman in Marica Križaj. Peter Komovec je
povedal, da mu je Dolinar dejal: »Peter, v
Naklem morate ustanoviti društvo. Mimo vrat
vam vozijo turisti. Daj, pridobi še nekaj
somišljenikov in začnite. Če česa ne boste
vedeli, se boste vedno lahko obrnili name,« je
spomine obudil Damijan Janežič.

prejeli priznanji Turistične
zveze Slovenije in Gorenjske turistične zveze.
Zlati jubilej so popestrili izvajalci, tenorist Domen Križaj,
organistka Melita Maček,
ljudska skupina Šestica, folklorna skupina Podkuca, harmonikar Jan Zadnikar in dr.
Gregor Voglar, ki ga je uprizorila Katarina Meglič, njegovo soprogo pa je zaigrala Anita Perko. Voglar je predstavil
spremembe v Naklem v zadnjega pol stoletja.
Podelili so tudi priznanja za
najlepše urejene hiše, balkone in vrtove. V kategoriji balkonsko cvetje so s priznanji
nagradili Ivo Križaj iz Naklega ter družine Leban iz Naklega, Kokalj – Ažman z Okroglega, Sušnik in Žižek iz Strahinja. Za najlepše urejen vrt
so dobile priznanja družine
Artač, Bernard in Pužem, vse
iz Naklega. Za tradicijo ohranjanja gorenjskega nageljna
so se najbolj potrudili Helena
Rant iz Strahinja ter Zdenko
Košir in Tone Onišak s Cegelnice. Za izvirno ohranjanje
stavbne dediščine sta posebni
priznanji dobili Zaletelova
kmetija iz Malega Naklega in
Novakovo znamenje v Žejah.
Zahvalno listino je prejelo
podjetje MB Naklo, ki je spomladi pokrilo stroške čistilne
akcije.

Veselo Pod Krivo jelko
V gasilskem domu v Dupljah je bilo spet veselo. Polno dvorano obiskovalcev
so najprej ogreli Gašperji, zatem pa ...
Suzana P. Kovačič
Zgornje Duplje – Kulturno
turistično društvo (KTD) Pod
Krivo jelko je pred časom
organiziralo 15. Veselo jesen
Pod Krivo jelko. Tradicionalno je bila prireditev odlično
obiskana, odlično razpoloženje pa je med obiskovalce
ponesel ansambel Gašperji s
pevcema Mojco Bitenc in
Bracom Korenom. Kaj je
novega v Dupljah, je župana
Marka Mravljo povprašal
sovoditelj, dolgoletni novinar
in urednik Gorenjskega glasa Jože Košnjek. Mravlja je
povedal, da je poleg kanalizacije, cest ¼ njegova prioriteta, da šola ostane v kraju in
da se otrokom v vrtcu in šoli
z obnovo in prizidkom k šolskemu poslopju zagotovijo
še boljše razmere. O turizmu
pa je dejal: »Deset avtobusov
iz Pariza v Naklo, to je prava
zgodba. Veliko stvari moramo še narediti, pomembno

pa je, da gremo po skupni
poti.«
Mladostno energijo je na
oder prinesel Otroški pevski
zbor POŠ Duplje pod vodstvom Marka Kavčiča, Moški
pevski zbor KUD Duplje je
skozi pesem vodil Dejan
Heraković, vrhunski baritonist in glasbeni pedagog z
mednarodnimi izkušnjami.

Šestnajstletni Žiga Jelar je
pokazal, da je s harmoniko
vse boljši in boljši. Z ljudskimi so odprle srca pevke
Folklorne skupine Podkuca,
z ljubeznijo do petja in glasbe se je izkazal tudi Ženski
pevski zbor Dupljanke pod
vodstvom zborovodkinje
Katje Klančnik Jelenc.
Jože Košnjek je na oder pova-

Prejemniki priznanj za najlepše urejene domove in druge
objekte z Markom Mravljo in Ivanom Megličem. / Foto: Tina Dokl

bil še enega sogovornika,
predsednika KTD Pod Krivo
jelko Ivana Megliča. »Če ne bi
bilo Ivana Megliča, KTD Pod
Krivo jelko ne bi deloval že
osemnajst let,« je povedal Košnjek, Meglič mu je vrnil kompliment: »Za prireditev pa si
zaslužen tudi ti, Jože, sicer se
ne bi letos že petnajstič zbrali
na Veseli jeseni. Vesele jeseni
je pripravljal Gorenjski glas in
smo pred leti rekli, kaj pa v
Dupljah? A ne bo nič? Smo
»zagrabili« in prireditev še traja.«
KTD Pod Krivo jelko Duplje
nadaljuje tudi tradicijo podeljevanja priznanj za najlepše
urejene domove in druge
objekte. Prejeli so jih Marija
in Peter Hkavc iz Spodnjih
Dupelj, družina Toporš iz
Spodnjih Dupelj, Gabrijela
in Franc Štular iz Spodnjih
Dupelj, Ana in Andrej iz
Zgornjih Dupelj ter Irena in
Vido Jagodic iz Zgornjih
Dupelj.
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Dediščina

Kako se pri
vas reče
Aktualen je projekt ohranjanja starih hišnih imen, del tega je knjižica Kako
se pri vas reče?, ki je izšla tudi za naselja v občini Naklo. Obiskali smo
kmetijo, ki nosi ime po nekdanjem mlinu.
Suzana P. Kovačič
Naklo – Hišna imena označujejo domačije in pripadajoče posesti ter predvsem
ljudi, ki na teh domačijah
živijo. Ta domača imena so
nastala iz potrebe po lažjem
ločevanju domačinov med
seboj in so se na domačijah
obdržala kljub menjavi lastnikov in njihovih priimkov.
Danes z opuščanjem kmetij
in zamiranjem kmečkega
načina življenja v vaseh hišna imena izginjajo iz vsakdanjega govora, mnoga
imena poznajo le še starejši.
Za ohranitev te dediščine se
od junija 2012 do decembra
2013 izvaja projekt Nomen
vulgare v okviru Letnega
izvedbenega načrta LAS
Gorenjska košarica 2011.
Sofinanciran je s strani
Evropske unije, programa
LEADER, delno ga financirajo tudi v projekt vključene
občine. Partnerstvo sestavlja dvanajst gorenjskih
občin, med njimi občina
Naklo. Strokovni izvajalec
projekta je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
(RAGOR).
V okviru akcij zbiranja starih hišnih imen izhaja tudi
zbirka tiskanih knjižic Kako
se pri vas reče?, ki se z novi-

mi raziskovanji nadgrajuje.
Knjižico s tem naslovom in
podnaslovom Hišna imena
v naseljih Bistrica, Gobovce,
Podbrezje, Spodnje Duplje,
Strahinj, Zadraga, Zgornje
Duplje in Žeje je založila
tudi Občina Naklo. V njej so
zbrana hišna imena za posamezna območja, vsebina pa
je obogatena tudi z zgodbami, povezanimi s hišnimi
imeni, s starimi fotografijami domačij in razglednicami krajev. Nadgradnja projekta bo vzpostavitev spletnega leksikona hišnih imen
Gorenjske.
Po končanem zbiranju hišnih imen lastniki domačij,
ki nosijo staro hišno ime, po
pošti prejmejo dopis s predstavitvijo projekta in s pozivom k soglasju za označitev
hiše s starim hišnim imenom. Lastniki, ki soglasje
oddajo, dobijo brezplačno
tablo s hišnim imenom, ki
je zapisano v narečni obliki,
in odtisom grba občine.
Table so ročno izdelane iz
žgane gline, ovalne oblike in
dimenzij okoli 25–40 cm v
dolžino (odvisno od dolžine
hišnega imena) in 15–20 cm
v višino. Tabla je na stavbo
pritrjena z dvema vijakoma,
montažo izvede dostavljavec
– monter, lastnik tablo na

hišo lahko namesti tudi
sam.

P r Mlinarj v Podbrezjah
¼

ali Pri Mlinarju, kot se
poknjiženo reče kmetiji v
Dolenji vasi v Podbrezjah.
Danes kmetujeta mama
Francka in njena hčerka
Katja. »Kmetija je dobila
ime po mlinu, vodne pravice pa ima družina že 280
let. Mlin so zaprli po drugi
svetovni vojni, žago je leta
1960 zaprla tedanja oblast.
Čez leta bi žago spet lahko
zagnali, pa je moj tast Janez
rekel, da se bomo raje
usmerili v kmetovanje.
Imamo svoj jez približno
kilometer stran od hiše in
malo hidroelektrarno, ki
smo jo postavili leta 1980
in imamo zanjo urejeno
koncesijo. V načrtu sta
posodobitev in povečanje
hidroelektrarne. Mala hidroelektrarna zdaj daje približno 12 kilovatov na uro;
kadar ne porabimo elektrike, jo damo v javno omrežje, če jo potrebujemo več,
kot je proizvedemo, jo pa
lahko vzamemo,« pove
Francka Drinovec. Na tej
kmetiji se je rodil njen
pokojni mož Franci, gospa
Francka pa je bila doma v
Struževem in prav tako

Katja in Francka Drinovec ter štirje od skupaj devetih Franckinih vnukov: Nina, Marko,
Maj in Svit / Foto: Tina Dokl
kmetuje že od ranih let. Staro hišno ime P r Mlinarj
ostaja, čeprav imajo pri hiši
ves čas drugačne priimke.
»Leta 1900 je prišel k hiši
Štular, leta 1934 Drinovec iz
Strahinja ¼ Zdaj smo že
druga generacija Drinovčevih, Katjini otroci pa se že
pišejo Sajovic,« je razložila
Francka Drinovec, ki ima
pet otrok: Uršo, Aleša, Alenko, Katjo in Tatjano. Urša je
poročena v Dupljah, Aleš je
ostal v stari hiši zraven
kmetije in se ukvarja z avtoprevozništvom, Tatjana je v
Poljčah, Alenka in Katja pa
stanujeta skupaj z mamo in
že svojima družinama. Od
Katje, ki je zaključila šolanje
v Biotehniškem centru
Naklo, se je nekako pričako-

valo, da bo postala gospodarica kmetije. »Pri svojih
devetnajstih letih sem ostala
doma in začela pomagati
mami, ki je ovdovela. Če bi
hodila v službo, ne bi mogla
kaj dosti pomagati, moj partner je pa tudi v službi,« je
povedala Katja, mama pa je
dodala: »Delo imava porazdeljeno. Jaz sem bolj za ročna dela, Katja je bolj za traktor, čeprav za sušenje sena
tudi sama še sedem na traktor. Se nič kaj dosti ne meniva, raje delava.« Obdelujeta
dvajset hektarov zemlje, od
tega je imata nekaj v najemu, šest hektarov je njiv.
»Pridelujeva ječmen, krompir, preostalo je silažna
koruza in travno deteljna
mešanica za kolobarjenje.

Imava 40 do 50 glav živine.
Edino krompir je za maloprodajo,« sta dejali in še razložili, da je čar kmetije v
tem, ker lahko paseta živino
kar doma, ker je dovolj zemlje okrog, in še voda je zraven.
P r Mlinarj je prav živahno,
mama Francka ima namreč
devet vnukov, starih od leta
in pol do deset let; od najmlajšega do najstarejšega
gredo po vrsti Sara, Svit, Pia,
Mark, Taja, Ajda, Maj, Nina,
Nika. Včasih jih varuje tudi
po šest naenkrat ¼ In ko sta
Nika in Nina letos hodili po
vasi za svete tri kralje, so ju
spraševali, čigavi sta. »Sta
rekli Mlinarjevi, ne Drinovčevi,« je še dejala Francka
Drinovec.

NOVI NISSAN NOTE
Z VARNOSTNO TEHNOLOGIJO SAFETY SHIELD
Kombinirana poraba goriva: 3,6–4,7 l/100 km. Emisije C0 2 : 92–10 9 g/km.
Slika je simbolna. Več na www.nissan.si. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana.

ASP

Jesenice
Lesce

Finžgar jeva 2, Tel.: 0 4/58 33 330
H ra š k a c e s t a 2 5 , Te l . : 0 4 / 5 3 5 3 4 5 0

VABLJENI NA TESTNO VOŽNJO!
VOZILA NA ZALOGI.

www.gorenjskiglas.si

PrEdVIdITE NEPrIčAkOVANO

V tej knjigi boste našli odlične recepte za drobno
pecivo, rezine, rezinice, minjone, rulade, mafine,
sadne pite iz krhkega biskvitnega testa, pecivo iz
listnatega testa, sladice v kozarcu ter sladice sveta.
Redna cena knjige je 12,50 EUR. Če knjigo kupite ali
naročite na Gorenjskem glasu, je cena le
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po
tel.:04/201-42-41 ali na: narocnine@g-glas.si.

10
EUR
+ po

št n i n a
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»Z najboljšimi
željami«
Tako piše na eni izmed številnih voščilnic, ki so ročno delo danes
83-letnega Ivana Kunčiča. Prvo voščilnico je izdelal leta 1960. Še danes je
ljubitelj lepe besede in lepopisa, pa tudi fotografije in harmonike.
Suzana P. Kovačič

Foto: Tina Dokl

Naklo – »Srečno novo leto«
je napisano na prvi voščilnici, ki jo je leta 1960 Ivan
Kunčič sam narisal in napisal. Z eno samo voščilnico,
ki jo je opazil neki trgovski
potnik ob priložnostnem
obisku, se je Kunčiču odprl
trg. Trgovskega potnika je z
ročnim izdelkom namreč
tako navdušil, da je dobil že
prve večje naročilo za voščilnice. Ivan Kunčič je bil
zaposlen v kranjski Planiki
kot grafik, izdelovanje voščilnic, kasneje tudi plakatov,
vizitk in drugega tiska pa
mu je vzelo še preostanek
»dneva in noči«. Njegova
soproga Valentina je bila
šivilja, ker pa je imela izreden podjetniški čut, sta s

soprogom združila moči in
se z delom in naročili v
domači tiskarni lahko kosala
z državnimi ustanovami, ki
so opravljale to dejavnost.
Ivan Kunčič še danes voščilnice za rojstne dneve in druge praznike domačim napiše lastnoročno in jih pošlje
po pošti. »Z vsakim pismom
pride tudi del njega,« pove
njegova hčerka Janja. Včasih
je zbiral stare voščilnice iz
celega sveta, zdaj pa ima v
domačem arhivu, kot pravi
»še za kubik svojih kartic«.
Rad pokaže številne motive
na novoletnih voščilnicah in
voščilnicah za druge priložnosti, ki današnjo srednjo
generacijo spomni na njeno
otroštvo; motive prisrčnih
dimnikarčkov, šopkov drobnega cvetja, drobnih siničk.

Ivan Kunčič s hčerko Janjo. Naslikana »pripoved s panja« v njegovih rokah je njegovo
delo, darilo za v čebelnjak Sajovčevih. / Foto: Tina Dokl
Čeprav ima doma "kubik"
kartic, verjetno jih je še več,
pa je Ivan Kunčič ob obisku
najprej pokazal legendarne

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

9

EUR

www.gorenjskiglas.si

Postrezite sebe in svoje najdražje z dobrotami
v obliki piškotov in drugega drobnega peciva.
V knjigi najdete tudi recepte za peko brez jajc in
brez moke. Redna cena knjige je 12,10 EUR.
Če knjigo, bogato opremljeno s fotografijami,
kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

stare fotoaparate. Na primer
Flexaret. Enega je vzel iz
omare, in to po štiridesetih
letih. Fotografiral je rad in

Plakat, ki vabi na ples in ga je izdelal Ivan Kunčič leta
1954. / Foto: Tina Dokl

www.gorenjskiglas.si

Kako prisrčno je napisati nekaj lepega, spodbudnega
na takšno voščilnico. Kako bolj osebno kot sms-voščilo.

Zanimivo, kako je začel »tiskati« prve črke. Črke je preslikaval iz nemških knjig,
vsako posebej, in jo vsako
posebej tudi montiral na
papir, pa retuširal ¼ Tehnološki napredek, pred desetletji je bil to letraset, kasneje
sitotisk, mu nikakor »ni
ušel«. Prvi daleč naokrog je
imel sitotiskarski stroj, ki ga
je pred časom doniral kranjskemu Centru Korak. »Nihče pa ni imel takega povečevalnika, kot sem ga imel jaz.
Nekdo mi ga je pripeljal iz
Nemčije, letnica njegove
izdelave pa seže pred leto
1950,« pove Ivan Kunčič in
pokaže to čudo tehnologije,
ki je uporabno še danes.
V vseh stvareh, ki se jih loti,
četudi je to učenje angleščine pri njegovih osemdesetih letih, je samouk. Bistre
glave in iznajdljiv. Uspešen,
čeprav je že od otroških let
skoraj gluh. Da ga slišite,
kako še danes zaigra na harmoniko. »Šest let sem zbiral denar, da sem kupil prvo
harmoniko.« Zdaj ima dve
in prav na obe še vsak dan
zaigra: eno mu je prodal
znani skladatelj Peter Lipar.
»Oče mi je pripovedoval,
kako veliko željo je imel po
igranju harmonike še kot
fant. Šel je v gozd in ostal
tam, dokler se ni naučil
nekaj zaigrati. Potem je prišel v gostilno, zaigral Kovači
smo in zaslužil nekaj dinarjev,« pove hčerka Janja.

Lokalna novica je kraljica

veliko. Kadar legendarni
Glasovec, fotoreporter
Franc Perdan ni imel časa
za fotografiranje, je šel pa
on. Tako preprosto to pove,
kot lahko veliko pove o
domačem Strahinju, kjer je
odraščal.
Ivan Kunčič je, čeprav mu
ponagaja zdravje, vedrega
obraza. Njegova pogosta
družabnica v pogovoru je kar
njegova Janja. »To so najini
dragoceni skupni trenutki.
Dragoceno je tudi to, da nam
dobre stare stvari ne uidejo
in da se mlajši lahko učimo
modrosti starejših,« je povedala Janja Sajovic in zaključila s tem, na kar se dandanes pogosto pozablja: »Le
kdo da vrednost našemu življenju, če ne naši otroci in
naši starši?«
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V dolini Drave

Ex-tempore mladih

Jože Košnjek
Duplje – Za cilj tokratnega
sicer tradicionalnega letnega
izleta so izbrali Gorenjcem
manj znane kraje ob reki
Dravi. Z dobro voljo in priboljški v trdem in tekočem
stanju založena druščina se
je najprej za kratek čas ustavila na Trojanah, nato pa jo
je čakala prva točka izleta –
Ruše, ki so bile do leta 2006,
ko so postale mesto, največja
slovenska vas. Občina z
okrog 7500 prebivalci ima
marsikaj pokazati. Nam sta
lokalna turistična vodička
Olga Malec in župnik Robert
Senčar predstavila del zgodovinskega, kulturnega in
naravnega bogastva kraja, ki
je cvetel in se razvijal predvsem zaradi tovarne dušika in
vodnih elektrarn v dolini
Drave, propad industrijskega velikana pa je upočasnil
razvoj kraja. Ruše imajo eno
najlepših baročnih Marijinih
cerkva v Sloveniji, katere
prva predhodnica je bila
zgrajena že v 11. stoletju, v
14. stoletju pa je začela dobivati sedanjo podobo. Ker so

Prizadevna člana društva Kriva jelka Marta Rozman in
Pavel Umnik sta bila nagrajena s pohodnimi palicami.
se s pomočjo Marije Ruške
zgodili številni čudeži in je
kraj obvarovala pred turškim
uničenjem, je postala zavetnica romarjev, ki še danes ob
Marijinih praznikih, še
posebej pa septembra, ko
ima njihova Marija god,
posamezno ali v procesijah
romajo v Ruše. Spoznali
smo poslopje, v katerem je
do leta 1706 delovala latinska gimnazija, in letno gledališče v obliki amfiteatra, v

katerem je prostora za tisoč
ljudi. Imajo hotel, v katerem
so nam za slovo pripravili
izvrstno malico in nam zaželeli srečno potovanje do Selnice ob Dravi, kjer smo spoznali obratovanje podjetja
Soven, ki je največji slovenski predelovalec ovčje volne
in izdelovalec kakovostnih
volnenih izdelkov. Letno
odkupijo okrog 120 ton volne. Zadnja postaja v dolini
Drave pa je bil ogled hidroe-

lektrarne Fala, ki je začela s
petimi agregati obratovati
leta 1918 in je najstarejša
med osmimi slovenskimi
elektrarnami na Dravi (njen
tok po Sloveniji je dolg 133
kilometrov – op. p.), Avstrijci
pa jih imajo 14. V starem
delu Fale so v strojnici uredili enkraten muzej. Tokrat je
bila Drava umirjena, pohlevna. Ko obiskovalcu povedo,
kako visoka in divja je bila
lanskega novembra in do
kam so segali njeni udari, se
lahko le zamisliš, kolikšno
silo morajo vzdržati betonske pregrade in zapornice in
kaj bi se zgodilo, če bi popustile ¼
Pot smo sklenili v Peterkovi
gostilni v Moravčah, v kateri
gospodarijo daljni sorodniki slovitega skakalca. Večerja in zabavne igre ter srečelov, za katerega je svoj dar
prispeval vsak udeleženec
izleta, so bili čudovit sklep
zanimivega celodnevnega
potepanja. Kam bomo šli
prihodnje leto, še ne vemo.
Zanesljivo nekam, kjer
bomo znova spoznali kaj
novega!

Foto: Tina Dokl

Člani Kulturnega in turističnega društva so spoznavali kraje v spodnjem delu dravske doline.

Spodnje Duplje – V Vogvarjevi hiši je bila pred časom na
ogled razstava likovnih del v sklopu prireditev Ex-tempore
mladih Duplje 2013. Predsednik KTD pod Krivo jelko Ivan
Meglič je čestital vsem sodelujočim, pohvalil ustvarjalnost
mladih: "Verjamem, da bodo mladi ustvarjalno nadaljevali
po začetih poteh." Komisija je imela težko nalogo, iz vsake
triade osnovne šole je izbrala enega nagrajenca: drugošolca
Aljaža Šparovca iz POŠ Duplje, osmošolko Niko Teran iz
OŠ Naklo in petošolca Jaka Resmana iz POŠ Duplje.

Spodnje Duplje naj izletniški kraj
Med letošnjimi prejemniki priznanj Gorenjske turistične
zveze med izletniškimi kraji so največ točk dobile Spodnje
Duplje pred Preddvorom in Kupljenikom.

Izletniki v naravnem gledališču v Rušah

Bi bili radi še boljši ljubimci ?

VESELI
NA VOLJO BREZ RECEPTA
DECEMBER
V KRANJU

21.12. - 31.12.

Božično novoletni sejem
www.sextablete.si

- NARAVNO IN ZA VSA LETA 7.12. - 5.1.

Razstava jaslic

ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ, GLAVNI TRG 2, KRANJ

ob vodnjaku

NA VOLJO BREZ RECEPTA

www.sextablete.si

- NARAVNO IN ZA VSA LETA

v rovih pod starim Kranjem
21.12. ob 19. uri

Queen Real Tribute

4 tablete + 1 brezplačno = 30,60 EUR
23.12.
uri županov božični koncert
= 58,14 EUR
(zaob
1219.
tablet)
Nuša Derenda
tablet + 7trgu
brezplačno = 82,62 EUR (za 20 tablet )
na13Glavnem

21. - 31.
december
2013
9 tablet
+ 3 brezplačno

Bi bili radi še boljši ljubimci ?

27.12. ob 19. uri Orlek

4 tablete + 1 brezplačno = 30,60 EUR
9 tablet + 3 brezplačno = 58,14 EUR (za 12 tablet)
13 tablet + 7 brezplačno = 82,62 EUR (za 20 tablet )

Kako lahko pride do trajnega povečanja
? Smolar
28.12. ob 19. uri Adi

Kako lahko pride do trajnega povečanja ?

- ANONIMNA DOSTAVA V 24 URAH - Čuki
BREZ&STRAN.
UČINKOV
sprevod
Dedka Mraza

- ANONIMNA DOSTAVA V 24 URAH - BREZ STRAN. UČINKOV

30.12. ob 17. uri
www.penistablete.si

www.penistablete.si

31.12. ob 22. uri na Slovenskem trgu

www.tourism-kranj.si

Helena Blagne &
Ansambel Saša Avsenika

10 tablet
= 32,74 EUR
20 tablet + 4 brezplačno = 63,51 EUR (za 24 tablet)
30 tablet + 10 brezplačno = 93,30 EUR (za 40 tablet)
vd_KRANJČANKA_02.indd 1

10 tablet
= 32,74 EUR
20 tablet + 4 brezplačno = 63,51 EUR (za 24 tablet)
30 tablet + 10 brezplačno = 93,30 EUR (za 40 tablet)
10.12.2013 12:53:56
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V Naklem lahko drsate
Brezplačno drsanje, igre brez meja, hokejsko razigravanje, tečaji drsanja ¼
Suzana P. Kovačič
Naklo – Novo montažno drsališče nasproti občinske
stavbe v Naklem so odprli v
petek, 20. decembra. Veliko
je trideset krat trinajst metrov in je osvetljeno v večernih urah. Drsališče je novost
v Naklem. Občina Naklo je
drsališče dala v upravljanje
Vita centru. Polona Zupan
iz Vita centra je povedala, da
so sezono drsanja odprli 25.
decembra, trajala pa bo vsaj
do sredine marca. Drsanje
je brezplačno. Drsalke si

lahko tudi izposodite, za dve
uri drsanja stane izposoja tri
evre. Drsalke izposojajo od
ponedeljka do petka od 15.
do 21. ure, v času šolskih počitnic ter ob sobotah in nedeljah pa od 10. do 21. ure.
Med tednom je v dopoldanskem času po dogovoru možna izposoja drsalk za organizirane skupine. »Obiskovalcem drsališča poleg izposoje drsalk ponujamo tople
napitke in prigrizke,« je še
dejala Zupanova.
Od 6. do 10. januarja bodo
organizirali tečaj drsanja za

otroke od četrtega leta starosti naprej. Cena tečaja bo 15
evrov na otroka, za vsakega
dodatnega otroka iz ene družine bo tečaj stal evro manj.
11. januarja bo brezplačno
hokejsko razigravanje za
otroke in mladino do 14. leta
starosti, 18. januarja bodo
potekale igre brez meja prav
tako brezplačno. Od 20. do
24. januarja bodo organizirali še en tečaj drsanja za
otroke od četrtega leta starosti naprej. Program animacij za februar in marec bodo
še sporočili.

Za vzdrževanje, animacijo in prijetno vzdušje bo na drsališču v Naklem skrbelo podjetje
Vita center. Fotografija je nastala še pred odprtjem drsališča. / Foto: Tina Dokl

Napolnili dvorano
v Strahinju
Vse o ločevanju odpadkov
Včasih ne veste, kam sodi kakšen odpadek? Obiščite spletno stran
www.krlocuj.me, kjer boste našli tudi abecednik odpadkov.
Če med naštetimi odpadka ne najdete, nas pokličite po telefonu
04 28 11 311 ali nam pišite na info@krlocuj.me.
Na spletni strani www.krlocuj.me objavljamo vse informacije o pravilnem ravnanju z odpadki:
- urnike rednega odvoza odpadkov po posameznih občinah,
- delovni čas zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov,
- cenike enkratnega najema večjih zabojnikov (če prenavljate stanovanje ali hišo in želite za dan ali več najeti velike zabojnike) in
ostale cenike ravnanja z odpadki,
- predstavljamo pravilno odlaganje odpadkov po posameznih vrstah,
- predstavljamo izdelke za lažje ločevanje odpadkov,
- in ostale koristne informacije, ki vam pomagajo pri vsakdanjem
ravnanju z vašimi odpadki.
Preko elektronskega obrazca na spletni strani lahko naročite nov
zabojnik oz. zamenjate obstoječega. Če obstoječi zabojnik ne
ustreza količini odpadkov, ki jih ustvarite, se odločite za najem večjega oz. manjšega.

KOMUNALA KRANJ, D.O.O., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Predstavljamo pa tudi poseben prostor za zbiranje uporabnih
predmetov v zbirnem centru Zarica. Kar je za nekoga odpadek,
je za drugega morda uporaben izdelek.

VSE O ODPADKIH
www.krlocuj.me
V prostorih »PONOVNE RABE« lahko oddate uporabne izdelke
in po ugodnih cenah izberete nekaj zase.
Zbrali smo odgovore na vprašanja, ki nam jih najpogosteje zastavljate. Če odgovora na vaše vprašanje na tem mestu ne najdete,
nam to sporočite na info@krlocuj.me. Z vašo pomočjo bomo spletno mesto bogatili z informacijami.
Svoje znanje glede pravilnega ločevanja odpadkov lahko preverite tudi v spletnem kvizu in igri Očistimo mesto. Posebej za naše
najmlajše smo pripravili tudi igro Spomin, ki otroka na zabaven
način uči ločevanja odpadkov. Za uspešno reševanje kviza vas tudi
nagradimo. Vabljeni k »igranju«!

Naša mlada malonogometna reprezentanca do
21 let je na Gorenjskem dočakala lep sprejem, saj
so gledalci najprej napolnili dvorano v Strahinju,
nato pa še v Tržiču.
Vilma Stanovnik
Strahinj – Konec prejšnjega
meseca se je naša malonogometna reprezentanca
predstavila na Gorenjskem,
kjer je odigrala dve prijateljski tekmi z reprezentanco
Poljske.
Najprej je bilo srečanje v
Strahinju. Varovanci trenerja Mateja Kavčiča so uspeli
napolniti dvorano, tekmo pa
sta si ogledala tudi predsednik KMN pri NZS Vlado
Močnik ter selektor naše
članske malonogometne reprezentance Andrej Dobovičnik. Oba sta bila navdušena tako nad zanimanjem
navijačev za mali nogomet
kot predstavo naše mlade reprezentance.
Vse pa se je začelo s slavnostnim uvodom, ko je domači
pevski zbor najprej zapel
poljsko, nato pa še slovensko himno. Že v prvih minutah tekme so bili nato
naši v napadih odločnejši,
na žalost navijačev pa je

strel Tineta Šturma ustavila
vratnica. Sledila sta atraktivna gola Nika Zajca, tretjega
za Slovenijo pa je zadel kapetan Dani Vulikič. Poljaki
so nato znižali na 3 : 1, po
minuti odmora so bili naši
uspešni še dvakrat, končni
rezultat tekme pa je bil 5 : 2
za naše.
»Tekma je bila dobra, prav
tako pristop igralcev, ki so izpolnili tisto, za kar smo se
dogovorili,« je po srečanju v
Strahinju povedal domači
trener Matej Kavčič, strelec
dveh zadetkov za Slovenijo
Nik Zajc pa je dodal: »Zmagali smo povsem zasluženo!«
Po tekmi v dvorani v Strahinju so naši mladi malonogometni reprezentanti naslednji dan igrali še v Tržiču,
kjer so bili od Poljakov boljši
z 2 : 1. »Hvala navijačem za
podporo. Vesel sem, da smo
bili na Gorenjskem na obeh
tekmah lepo sprejeti in da
tudi tu radi gledate futsal,«
je še dodal kapetan Slovenije Dani Vulikić.

Naša mlada malonogometna reprezentanca je navdušila
tako v Strahinju kot v Tržiču. / Foto: Futsal.si
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Decembrski kolaž
dogodkov v občini

Nočni pohod do Krive jelke
V soboto, 4. januarja 2014, ob 19. uri vabljeni na 13. nočni
pohod do Krive jelke v organizaciji Kulturno turističnega
društva Pod Krivo jelko. Pohodnike bodo obiskali Sveti trije
kralji, hkrati bo dogodek tudi zaključek koledovanja s člani
Folklorne skupine Društva upokojencev Naklo.

December je mesec luči, praznovanj in pričakovanj. V praznični evforiji se staro leto počasi poslavlja
in v soju blišča naznanja prihod novega. Božične melodije nas nehote opozarjajo, naj pozabimo na
slabe stvari, okrašena mesta in domovi pa izžarevajo toplino in povezanost.
Tina Benedičič

Koledniki Folklorne skupine Društva upokojencev Naklo so
pred dnevi prišli na odprtje Božično-novoletne razstave v
Graščini Duplje. / Foto: Tina Dokl

Zlate Dupljanke po nova odličja na Slovaško

Novoletno drevesce v krožišču / Foto: Tina Dokl
Konjeniško društvo Naklo
je v soboto, 14. decembra,
organiziralo postavitev in
blagoslov božičnega drevesca pred vrtcem Rožle. Prireditev so odprli nakljanski
koledniki, ki so z ljudskimi
kolednicami zbranim zaželeli vse dobro tudi v prihajajočem letu. Bogat kulturni program, ki so ga malo
za šalo, malo pa zares povezovali v tako imenovani
krčmi, so s svojimi nastopi
še posebej popestrili najmlajši iz nakljanskega vrtca
Rožle. Pika na i je bil vsekakor prižig lučk na božičnem drevesu.
Lučke so nekaj dni pred
tem prižgali tudi pred vrtcem v Dupljah. Božično
drevesce je letos dobilo
novo lokacijo, s petjem in
plesom pa so božično-novoletni duh priklicali otroci
iz oddelkov tri, štiri in pet.

Pevke ženskega pevskega zbora Dupljanke že vrsto let dokazujejo, da med zborovskimi vrstami niso od muh. Že več kot
dvajset let nastopajo po celi Sloveniji in tudi v tujini. Slednja
jih je vedno lepo sprejela. Na tekmovanjih doma so se uvrščale na visoka mesta, leta 2011 pa so v iskanju novih izzivov
odšle na tekmovanje Praga Cantat v Prago na Češkem.
Občinstvo so navdušile in dosegle zlato priznanje, premagale pa so pevke iz Indonezije in Češke Republike. Dupljanke
pa si skupaj z zborovodkinjo Katjo Klančnik Jelenc želijo še
več. Leta 2014 se bodo odpravile na tekmovanje pevskih zborov v Bratislavo na Slovaškem. Pevke pravijo, da se na tekmovanje odpravljajo zato, da bi pokazale, kaj zmorejo, kljub
temu, da niso vse šolane pevke, hkrati pa bodo tako ponesle
ime občine Naklo, pa tudi Slovenije po Evropi.

Trikraljevska akcija v Podbrezjah
KUD Tabor v soboto, 28. decembra pripravlja tradicionalno
trikraljevsko akcijo. Pri društvu upajo,da bo vreme omogočalo trem skupinam obhod po vseh zaselkih Podbrezij. V
januarju bodo organizirali delavnico za palčice iz filca, prav
tako v prvi polovici januarja načrtujejo občni zbor društva. V
februarju ob kulturnem prazniku bo branje Prešernove poezije pod podbreškima lipama, istega meseca bo tudi literarni večer v Pirčevem domu na Taboru ob izidu knjige pozno
baročnega kiparja Petra Žiwobskega.

Konjeniško društvo Naklo je organiziralo postavitev in
blagoslov božičnega drevesca pred vrtcem Rožle.

www.gorenjskiglas.si

Zadnji mesec je praznično
obarvan tudi v občini Naklo.
V pestrem kolažu prireditev
se je za vsakogar našlo kaj,
najprej pa so v občini poskrbeli za najmlajše. Sveti
Miklavž je otroke prvič obiskal 6. decembra, in sicer v
Kulturnem domu v Podbrezjah. V spremstvu parkeljnov je pot nadaljeval proti
Dupljam, obisk pa je zaključil v soboto, 7. decembra,
v Kulturnem domu Janeza
Filipiča v Naklem. Letos so
poleg že stalnih Miklavževih sodelavcev v vrečke presenečenja, ki so narisale
nasmeh na obraz prav vsem
otrokom v občini, darilo
prispevali tudi člani moto
kluba Ptički brez gnezda.
Dogajalo pa se je tudi v Pirčevi hiši. Sredi meseca so
člani Kulturno-umetniškega društva Tabor pripravili
dve predpraznični delavnici; izdelovanje maket o
taborski cerkvici je bilo
zaradi zahtevnega ter
natančnega izrezovanja,
barvanja in lepljenja namenjeno starejšim, čeprav so
jim tudi otroci z veseljem
priskočili na pomoč. Okoli
dvajset sodelujočih je v
nekaj urah izdelalo čudovite makete. »Bistvo delavnice, ki je sicer dodatek
Taborskim dnevom, je ozaveščanje mladih, da spoznajo ta biser, ki stoji na
Taboru,« je povedala Daca
Perne, ena od pobudnic
delavnice.
Veliko ročnih spretnosti je
zahtevala tudi delavnica o
izdelovanju novoletnih voščilnic, namenjena podbreški mladini. Delavnico so
obiskala predvsem dekleta,
ki so s pomočjo izkušenih
mentoric izdelala lične
novoletne čestitke.

25
EUR

Avtorica v knjigi s 350 stranmi piše o najbolj skritih, intimnih
dejanjih spolnosti naših prednikov, o življenju dekel in
hlapcev, o otroštvu dedov in babic, zidavi hiš po 2. svetovni
vojni in o okoliščinah, v katerih so se včasih rojevali otroci.
+ p o in a
št n
Zanimive so zgodbe o tem, kako in zakaj so se ljudje
sovražili, se ženili, umirali. Posebno poglavje je namenjeno
dedu Luki, ki je bil znana žirovska legenda. Redna cena knjige je 30 EUR.
Če jo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu je cena le 25 EUR + poštnina.

KUD Tabor je pripravilo predpraznično delavnico
izdelovanja maket taborske cerkve ...

Sveti Miklavž je otroke obiskal v Podbrezjah, Dupljah in v
Naklem.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po tel.:
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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Sto let šole v Podbrezjah
Sredi decembra so v Podružnični šoli Podbrezje poleg prenove šolskega poslopja praznovali tudi visok jubilej. Ravnatelj OŠ Naklo Milan Bohinec:
»Pravo dušo dajo zgradbi ljudje, ki v njej živijo in delajo. Že predniki so znali vzpostaviti stik s krajem, mladostno energijo. S tem šola utripa še danes.«

Vodja Podružnične šole Podbrezje Mateja Jarc je številnim gostom in obiskovalcem
namenila pozdravne besede.

Milenka Jekovec je v letu 1960/61 obiskovala prvi razred te
šole in ga zaključila z odličnim uspehom. V pogovoru z
učenko Tino Jeglič je povedala veliko zanimivega.

Otroški pevski zbor Podružnične šole Podbrezje je zapel Šolarji odprte glave, Podbrežani
vredni slave ¼ Zborček vodi Marko Kavčič.

Citrarki Katja Svetelj in Tanja Kokalj, obe učiteljici v POŠ
Podbrezje. Sveteljeva poučuje 1. in 2. razred, Kokaljeva uči
5. razred in je tudi druga učiteljica v 1. razredu.

Tretješolca Pia in Oskar sta se pripravljala na
simbolični prerez traku, s čimer so prenovo šole tudi
uradno zaključili.

Učiteljski pevski zbor Osnovne šole Naklo pod vodstvom Marka Kavčiča

Iz šolske kronike: "Šolsko leto se je začelo 16. 9. 1913 s šolsko sveto mašo.
Po maši je bilo blagoslovljenje novega šolskega poslopja. Nato pa se je
vršilo vpisovanje otrok. Na novo se je vpisalo 13 dečkov in 5 deklic. V
začetku šolskega leta 1913/1914 je bilo 53 učencev – 1. razreda (2 oddelka),
60 učencev – 2. razreda (2 oddelka), 21 učencev – ponavljalna šola. Skupaj:
134 učencev (3 učitelji). Prva učiteljica in začasna voditeljica je postala
Antonija Štamcar. Začasna učiteljica pa je postala Doroteja Heinricher.
Šolo so s prenovo odeli v tople barve. / Besedilo: Suzana P. Kovačič, foto: Tina Dokl

