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Suzana P. Kovačič

Naklo – Na slavnostni seji 
občinskega sveta v soboto, 
21. junija, v Domu Janeza 
Filipiča v Naklem so podelili 
priznanja letošnjim občin-
skim nagrajencem. Naziv 
častnega občana Občine 
Naklo so podelili Dušanu 
Mauserju za njegov izjemen 
prispevek k ohranjanju kul-
turne dediščine – Dupljan-
ske graščine. Srebrni plaketi 
so podelili Vidu Jagodicu za 
tridesetletno delo na podro-
čju športa v občini Naklo in 
Mari Črnilec za dolgoletno 
delo na področju turizma, 
kulture in okoljevarstva. 

Bronaste plakete so prejeli 
Franc Zadnikar za šestnajst-
letno aktivno delovanje v 
Moto društvu Oldteimer 
Naklo, Nežka Hribar za 
35-letno aktivno delovanje v 
Medobčinskem društvu 
invalidov Kranj na območju 
Nakla, Albina Troha za dol-
goletno delovanje na podro-
čju kulturne in športne akti-
vnosti upokojenk in upoko-
jencev, Dragica in Jožef 
Perne za dolgoletno aktivno 
delovanje na področju kul-
ture, turizma in varovanja 
naravne in kulturne dedišči-
ne ter Srečko Pogačnik za 
dolgoletno aktivno delovan-
je na področju gasilstva v 

občini Naklo. Spominsko 
priznanje Občine Naklo so 
podelili Pošti Naklo ob stoti 
obletnici delovanja Poštne-
ga urada v Naklem.
Poslanstvo praznika je 
povezati kraje v občini in 
krajane ter obiskovalcem 
odpreti vrata k naravni in 
kulturni dediščini, števil-
nim društvom, k lokalnim 
obrtnikom in podjetnikom, 
ki pokažejo svoje znanje, in 
gospodinjam, ki so pripravi-
le okusne dobrote. »Različ-
na paleta dogodkov po vseh 
vaseh je bila pestra in razgi-
bana. Za vsakogar se je naš-
lo nekaj,« je celodnevno 
dogajanje, ki se je zaključilo 

z veselico z ansamblom 
Zarja, strnil župan Občine 
Naklo Marko Mravlja. Osre-
dnja tema letošnje priredit-
ve je bilo čebelarstvo. Pose-
bnost je bil zagotovo pano-
ramski avtobus Veseli 
Janez, ki je ves dan brezpla-
čno vozil po prizoriščih s 
turističnim vodstvom na 
krovu. Odpeljal je proti 
Dupljam, nadaljeval v Pod-
brezje in se vrnil v Naklo ¼  
In kot so v recitaciji dejale 
Sonja, Anita in Katarina, 
mlade nastopajoče na 
popoldanski slavnostni seji: 
Lepa je naša dežela. 

Na vasi se je dogajalo
Ob prazniku Občine Naklo so podelili priznanja letošnjim občinskim nagrajencem. Za častnega 
občana so imenovali Dušana Mauserja. Praznik pa je 21. junija prinesel tudi vrvež vaškega semnja in 
različnih dogodkov pod že znanim imenom Na vasi se dogaja.

Župan Marko Mravlja z letošnjimi občinskimi nagrajenci / Foto: Tina Dokl
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V biološki učilnici OŠ Naklo so na 
stene narisali Kamniško-Savinjske Alpe 
in tropski gozd ter zanimivo idejo tik 
pred koncem šolskega leta pokazali 
javnosti. 
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Paleta barv in oblik,  
ki jih daje narava

Prvega septembra naj bi nov vrtec Mlinček 
v Naklem sprejel prve otroke. Projekt Gorki 
pa povzroča kar nekaj sivih las v občini. Več 
v pogovoru z županom Občine Naklo 
Markom Mravljo.
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Mlinček melje za 
otroke

Člani moto kluba Ptički brez 
gnezda so Darku Đuriću pre-
dali donacijo v vrednosti 3860 
evrov. Dvakratni svetovni 
plavalni prvak med invalidi 
potrebuje novi nožni protezi, 
za kateri mora zbrati skoraj 
osemdeset tisoč evrov.
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AKTUALNO

Donacija za Darka
V enajstih oddelkih novega 
vrtca Mlinček v Naklem je v 
šolskem letu 2014/15 predvi-
denih enajst oddelkov, v vrt-
cu Jelka pri šoli v Dupljah pa 
pet. Skupaj torej 270 otrok.
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AKTUALNO

Več otrok v vrtcih

Na novo postavljenem zna-
menju v Cegelnici piše: 
»Postavili krajani Cegelnice 
in farani Nakla v letu Gos-
podovem 2014.«
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ZANIMIVOSTI

Novo znamenje na 
Cegelnici

Na predvečer solsticija, 20. 
junija, je Mira Delavec Tou-
hami v Pirčevem domu na 
Taboru predstavila življenje 
in delo Josipine Urbančič 
Turnograjske.
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KULTURA

Josipina Turnograjska 
na Taboru

Občina Naklo je v svojem grbu upodobljena z dvema zla-
tima ključema, ki odpirata vrata v nebesa. Nebesa pa so 
obljubljena pridnim in prepričan sem, da smo občanke in 
občani Nakla pridni in zavzeti. 
Uradno je praznik Občine Naklo 29. junija, na dan, ko 
godujeta sveta Peter in Pavel. Praznik poživi življenje v 
občini, lep dokaz za to je bila dobro obiskana tradicional-
na prireditev Na vasi se dogaja, ki povezuje kraje, predv-
sem pa občane, vse od Naklega prek Dupelj do Podbrezij. 
Zgodaj zjutraj se svita, pod večer se mrači, kako pa bo čez 
dan, poskrbimo sami. Tisto najboljše in najlepše pa vedno 
pride iz srca.

Ob prazniku Občine Naklo vam iskreno čestitam.
Župan Marko Mravlja s sodelavci 

Drage občanke, spoštovani občani!

Suzana P. Kovačič

Duplje – Krajevna organiza-
cija Rdečega križa Duplje 
organizira terensko krvoda-
jalsko akcijo 31. julija od 7. 
do 13. ure v gasilskem domu 
v Dupljah. Pridne prostovo-
ljke Krajevne organizacije 
Rdečega križa Duplje s 
predsednico Stanko Malo-

vrh so sodelovale tudi na 
prireditvi ob občinskem pra-
zniku Na vasi se dogaja. V 
Podbrezjah so pripravile pri-
kaz oživljanja, tudi s pomo-
čjo avtomatskega defibrila-
torja, ter na lokacijah v Pod-
brezjah, Dupljah in v 
Naklem izvajale brezplačne 
meritve holesterola, krvnega 
sladkorja in krvnega tlaka.

Terenska krvodajalska 
akcija v Dupljah
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Občinski nagrajenci

Suzana P. Kovačič

Dušan Mauser, častni 
občan Občine Naklo
Dušan Mauser je bil član 
Radia Ljubljana že kot mla-
denič. Najprej je delal kot 
tonski mojster, pozneje tudi 
kot radijski in gledališki rež-
iser. Sčasoma je napredoval 
do delovnega mesta vodje 
radijske režije, vzporedno s 
tem mu je uspelo spraviti 
pod streho tudi diplomo iz 
režije na ljubljanski Akade-
miji za gledališče, radio, 
film in televizijo. Za svoje 
delo je leta 1968 prejel malo 
Prešernovo nagrado za reži-
jo radijske igre Pod mleč-
nim gozdom. Prejel je tudi 
številne nagrade in prizna-
nja na nekdanjem vsakole-
tnem festivalu jugoslovan-
skih radijskih postaj na 
Ohridu.
Njegovo delovanje na obmo-
čju Občine Naklo sega v leto 
1976, ko je skupaj s svojo 
družino kupil razpadajočo 
Ogradovo domačijo v Spo-
dnjih Dupljah. Hišo je iz 
grdega račka spremenil v 
bleščečega laboda. To leto 
pomeni rojstvo Dupljanske 
graščine. Obnove se je lotil 
skupaj s sinom Matjažem. 
Terjala je dokaj domiselno-
sti in veliko mero kompro-
misa, med skromnim ohra-
njenim originalnim in no-
vim dodatnim, v smislu 
nekdanje grajske arhitektu-
re. Del stavbe je danes opre-
mljen s starim pohištvom, 
preprogami, slikami in 
predmeti meščanske kultu-
re 19. stoletja, v spodnjih 
prostorih so galerijski pro-
stori in zgodovinska soba s 
prikazom zgodovine grašči-
ne. Leta 1985 je bila stavba 
razglašena za zgodovinski 
in kulturni spomenik. 
Od leta 1978 do danes se je 
v galeriji, ki je v spodnjih 
prostorih graščine, zvrstilo 
že prek 105 najrazličnejših 
razstav in kulturnih dogod-
kov. Še vedno z zanimanjem 
spremlja kulturno in gospo-
darsko življenje v vasi. Pred 
leti, v času delovanja Kino 
kluba Duplje, ki je bil pred-
hodnik KTD pod Krivo jelko 
Duplje, je s svojim strokov-
nim znanjem pripomogel k 
delu društva. 
Tretjega julija 1987 je Du-
šan Mauser prejel priznanje 
OF slovenskega naroda za 
uspešno delo na področju 
zgodovine Dupelj in preure-
ditve graščine, ki mu ga je 
podelila takratna Krajevna 
konferenca SZDL Duplje.

Vido Jagodic,  
srebrna plaketa
Že kot osnovnošolec se je 
vključil v Športno društvo 
TVD Partizan Duplje. Pri-
ključil se je rokometni sekci-
ji in kmalu zaigral v pionir-
ski ekipi. Izkazal se je kot 

odlični rokometaš in kmalu 
zaigral v mladinski ekipi ter 
pozneje v članski, za katero 
je igral osemnajst let. Uspe-
šen je bil tudi v smučarskih 
tekih. Še kot aktiven igralec 
rokometa je postal član 
Upravnega odbora TVD Par-
tizan Duplje. V njem je ak-
tivno deloval več kot dvajset 
let. V letu 2002, ko je pote-
kel mandat staremu odboru, 

je bil na občnem zboru izvo-
ljen za predsednika društva. 
Pod njegovim vodstvom je v 
društvu zavel nov veter. Bil 
je pobudnik za združitev ro-
kometnih klubov Duplje in 
Tržič. Deloval je tudi na ob-
činski ravni, saj je postal 
predsednik Komisije za 
šport Občine Naklo; njen 
predsednik je bil deset let, 
še vedno je član te komisije.

Mara Črnilec, srebrna 
plaketa
Mara Črnilec je od svojega 
šestega leta bivala na Polici 
in kasneje v Naklem. Bila je 
prva ženska v naklanski fari, 
ki je maturirala. Na ljubljan-
ski univerzi je doštudirala 
geografijo. Njena prva zapo-
slitev je bila v OŠ v Dupljah, 
poklicno pot je nadaljevala v 
OŠ Franceta Prešerna v Kra-
nju, dvanajst let je opravljala 
delo pomočnice ravnatelja. 
Vseskozi je aktivna na raz-
ličnih področjih, predvsem 
delo z mladimi ji je bilo naj-

bolj pri srcu, zato je dobila 
zlato značko takratne Slo-
venske skupščine. Za petin-
dvajsetletno vodenje kluba 
Slovenskega OZN-a je preje-
la plaketo Združenih naro-
dov. Dvajset let je vodila Ge-
ografsko društvo Gorenjske 
in v zahvalo dobila zlato 
značko geografskih društev 
Slovenije. Leta 1992 je pre-
vzela vodenje MePZ Dobra-

va Naklo. Leta 1992 je posta-
la predsednica Turističnega 
društva (TD) Naklo, v okviru 
društva je organizirala po-
stavitev muzeja mlinskih 
kamnov na Poličarjevi kme-
tiji na Polici. 
Aktivno je sodelovala pri na-
stanku zgibank, kartic, knjig 
in druge promocijske litera-
ture. Uspešno vodenje TD 
Naklo je zaključila v letu 
2005. Pred leti je skupaj s 
somišljeniki ustanovila Dru-
štvo za zdravo življenje in 
okolje Naklo, kjer opravlja 

tajniška dela. Je velika zago-
vornica čistega in zdravega 
okolja in še vedno aktivna 
pri urejanju okoljske proble-
matike v občini.

Franc Zadnikar,  
bronasta plaketa
Franc Zadnikar je na podro-
čju ohranjanja premične 
kulturne dediščine v občini 
Naklo, kakor tudi v Sloven-
skem prostoru, naredil izje-
men korak. Pred šestnajsti-
mi leti je bil eden izmed 
ustanoviteljev današnjega 
zelo uspešnega društva, 
Moto društva Oldteimer Na-
klo. V vseh teh letih je bil 
udeležen pri organizaciji 
tradicionalne prvomajske 
prireditve Razstava in para-
da starodobnikov; letos je 
bila že devetnajsta. V za-
dnjih osmih letih je prevzel 
krmilo omenjenega društva, 
ki ga uspešno vodi. 

Nežka Hribar,  
bronasta plaketa
Nežka Hribar praznuje 35. 
obletnico aktivnega dela pri 
Medobčinskem društvu inva-
lidov Kranj (MDI). V MDI se 
je vključila leta 1979 in takoj 
poprijela za delo. Ves ta čas je 
poverjenica za območje obči-
ne Naklo, razen Dupelj. Več-

krat na leto obišče prek sto 
rednih in podpornih članov 
MDI. Njeno zavzeto delo in 
dobra volja privabita na dru-
ženja, rekreacijo in izlete veli-
ko članov, tako da so občani 
Nakla na marsikaterem do-
godku zastopani v večini. 
Skrbi za izvedbo letnega pro-
grama društva, ki podpre 
tudi številne njene predloge. 
Od leta 2006 je pri MDI tudi 
predsednica socialne komisi-
je. Obišče in obdari socialno 
ogrožene težke in nepomič-
ne invalide. 

Albina Troha,  
bronasta plaketa
Albina Troha je vestno in 
prizadevno skrbela za kul-
turne in športne aktivnosti 
upokojencev v Naklem. Pri-
rejala je vsakoletne razstave 
ročnih del ter eno leto vodila 
tečaj izdelave makrameja in 
pletenja. V sedemdesetih le-
tih je bila aktivna v turistič-
nem društvu, takoj po svoji 
upokojitvi, leta 1986, pa je 
začela za upokojenke voditi 
telovadbo. Vse do danes je 
srbela za njihovo dobro kon-
dicijo in počutje. 

Dragica in Jožef Perne, 
bronasta plaketa

Člana KD Tabor Podbrezje 
Dragica in Jožef Perne že več 
kot dve desetletji s svojim de-
lovanjem ustvarjata, ohranja-
ta in razširjata pogoje za iz-
vajanje programov s podro-
čja kulture, turizma in varo-
vanja naravne in kulturne 
dediščine. V začetnem obdo-
bju sta bila osredotočena 
predvsem na kulturni spo-
menik Tabor, za katerega sta 
pripravljala strokovno in dru-
go literaturo ter gradivo, so-
organizirala kulturne prire-
ditve. Dolga leta sta skrbela 
za hortikulturno ureditev 
Tabora. Pred leti sta pionir-

sko začela organizirati Dne-
ve evropske kulturne dedišči-
ne, soorganizirati božično-
-novoletne in velikonočne 
delavnice, trikraljevske akci-
je, srečanja starejših kraja-
nov … Na njuno pobudo so 
bila postavljena spominska 
znamenja velikim Podbreža-
nom (Franc Pirc, Karl Mau-
ser, Mimi Malenšek), oživlja-
ta stara hišna in ledinska 
imena. S prispevki na doma-
či in občinski spletni strani, 
na Facebooku in v medijih 
skrbita za seznanitev javno-

sti. Njuno predano delo se 
odraža tudi pri pravni ureje-
nosti društvenega statusa in 
arhivske dokumentacije. S 
pozitivno energijo, umirje-
nostjo in širjenjem dobrih 
misli povezujeta krajane ter 
prispevata k ugledu in kul-
turnemu razvoju občine. 

Srečo Pogačnik,  
bronasta plaketa

Že kot fantič se je rad igral ga-
silca, zato se je v letu 1973 tudi 
vpisal med naklanske gasilce. 
Kot pionirček je obiskoval vaje 
in gasilska tekmovanja ter se 
veselil priznanj in osvojenih 
pokalov. Že zgodaj je začel 
obiskovati izobraževanja, spe-
cializacije, gasilsko šolo je 
opravil kot mladinec. Leta 
1991 je prestopil med opera-
tivne gasilce in kmalu prevzel 
poveljniško funkcijo v Gasil-
skem društvu Naklo. Sedaj s 
svojim znanjem kot podpo-
veljnik pomaga vodstvu dru-
štva. V devetdesetih letih, ko 
se je društvo hitro razvijalo, je 
sodeloval pri vseh akcijah, pri 
nakupu novega orodja, vozil … 
V vseh svojih aktivnih gasil-
skih letih je prejel kar nekaj 
priznanj in odlikovanj in po 
stažu nosi naziv GČ II. sto-
pnje. Še vedno se kot operati-
vec udeležuje intervencij, vaj 

in drugih nalog v društvu. Ve-
dno je pripravljen pomagati.

Pošta Naklo,  
spominsko priznanje

Pošta Naklo praznuje sto let. 
Prvega julija 1914 je Poštni 
urad v Naklem uradno začel 
delovati. Prihod Pošte v kraj 
je za Naklo pomenil razvoj 
kraja, napredek, odprtost v 
svet, komuniciranje, skratka v 
vseh stotih letih je Pošta kraju 
doprinesla prepoznavnost 
Naklega po svetu. Še vedno je 
velika pridobitev za kraj. 

Častni občan je Dušan Mauser
Ob prazniku Občine Naklo so v soboto, 21. junija, v Domu Janeza Filipiča v Naklem podelili letošnja občinska priznanja.

Dušan Mauser / Foto: Tina Dokl

Vido Jagodic/Foto: Tina Dokl Mara Črnilec / Foto: Tina Dokl

Franc Zadnikar 

Nežka Hribar / Foto: Tina Dokl

Albina Troha / Foto: Tina Dokl

Dragica in Jožef Perne Foto: Tina Dokl

Srečo Pogačnik / Foto: Tina Dokl V imenu pošte Milena Jenko 
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Suzana P. Kovačič

Podbrezje – Člani moto klu-
ba Ptički brez gnezda so 
pred nedavnim organizirali 
zelo dobro obiskan Moto 
dan v Naklem. Prireditev je 
imela dobrodelno noto, saj 
so zbrana sredstva donirali 
dvakratnemu svetovnemu 
prvaku v plavanju, paraolim-

pijcu Darku Đuriću iz Pod-
brezij, ki zbira denar za 
nakup novih nožnih protez. 
Vabilu na prireditev so se 
odzvale tudi nekatere slo-
venske misice. Daša Podr-
žaj, Jinny Ribič, Marisa Viš-
nić in miss gluhih Maša 
Gruden so Darku z veseljem 
pomagale; za vsako fotogra-
fijo misice na motorju so 
kupci namenili deset evrov. 
Na sobotnem praznovanju 
praznika Občine Tržič pa so 
Ptički brez gnezda Darku 
predali ček v vrednosti 3860 
evrov, za kar se jim je Darko 
iskreno zahvalil.
Že nekaj mesecev poteka 
dobrodelna akcija Za Dar-
kove nove noge, saj Darko 
novih nožnih protez brez 
pomoči dobrih ljudi ne bo 
zmogel kupiti sam. Polna 
cena bionskih mikroproce-
sorskih protez nemškega 
proizvajalca Ottobock je 
118.112 evrov brez DDV-ja, 
ker pa nemški proizvajalec 

že dolga leta sodeluje s slo-
venskim Univerzitetnim 
rehabilitacijskim inštitu-
tom Soča in ker ima nem-
ško podjetje tudi poseben 
sklad za financiranje 
vrhunskih športnikov, so 
dali popust in končna cena 
Darkovih novih protez bo 
79.456 evrov. To pomeni, 
da mora Darko zbrati sko-

raj osemdeset tisoč evrov. 
V soboto je povedal, da ima 
zbranih že približno 45 
tisoč evrov. Zakaj potrebu-
je prav takšne proteze, je 
že pred časom utemeljila 
strokovna direktorica v 
Inštitutu Soča prof. Helena 
Burger: »Pri novih prote-
zah bo več senzorjev, ki 
bodo zaznavali, kaj se med 
hojo dogaja, kdaj želi dos-
topiti, kdaj narediti korak 
¼  Darko bo za to potrebo-
val bistveno manj miselne-
ga napora kot sedaj. Dru-
gačni bosta tudi stopali, ki 
mu bosta prihranili veliko 
energije.« Darko Đurić je 
protezi že preizkušal, zago-
tovili mu bosta večjo var-
nost, manj nevarnosti bo 
za padce, laže bo hodil. 
Velika želja je, da bi novi 
protezi kupil avgusta, saj 
bo privajanje nanju od nje-
ga zahtevalo kar nekaj 
»šole« s pomočjo fiziotera-
pevta.

Donacija za 
Darka
Člani moto kluba Ptički brez gnezda so Darku 
Đuriću predali donacijo v vrednosti 3860 evrov. 
Dvakratni svetovni plavalni prvak med invalidi 
nujno potrebuje novi nožni protezi, za kateri 
mora zbrati skoraj osemdeset tisoč evrov. 

Na sobotnem prazniku Občine Naklo so Ptički brez gnezda 
Darku Đuriću predali ček v vrednosti 3860 evrov, za kar se 
jim je iskreno zahvalil. / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Odprtje novega vrtca Mlin-
ček v Naklem ste napovedali 
za prvi september. Bo vrtec 
nared za sprejem prvih 
otrok? 
»Za 16. julij je napovedan 
tehnični pregled objekta, 
takoj zatem bomo začeli 
montažo notranje opreme. 
Pričakujem, da bo šlo vse po 
načrtih in da bo vrtec z 
novim šolskim letom polno 
zaživel. To bo eden najmo-
dernejših vrtcev na Gorenj-
skem. Je masivna gradnja, 
zaradi zelenega javnega 
naročanja je fasada lesena, 
ogrevanje bo s toplotno 
črpalko. Finančna konstruk-
cija gradnje je bila na podla-
gi javnega razpisa 2,8 mili-
jona evrov, 250 tisoč evrov 
stane notranja oprema, pet-
deset tisoč evrov stanejo 
otroška igrala, devetdeset 
tisoč evrov pa kuhinja. Sku-
paj torej slabih 3,3 milijona 
evrov za enajstoddelčni vrtec 
Mlinček. Res je bila sprva 
montažna gradnja ocenjena 
na 1,8 milijona evrov, ven-
dar je bil izračun narejen za 
šestoddelčni vrtec. V širitev 
smo šli, ker se v Naklem 
predvideva gradnja približ-
no tristo novih stanovanj na 
lokaciji sedanje asfaltne 
baze, vsako leto je tudi do 
deset individualnih stano-
vanjskih gradenj. Zaradi 
tega se v Naklem povečuje 
število otrok, in če kot dober 
gospodar gledaš v prihod-
nost, zgradiš nekaj več, da 
za prihodnje generacije pri-
hranimo stroške. Vrtec ne 
bo prazen, saj v primeru, da 
imamo še prosta mesta, lah-
ko sprejmemo otroke iz dru-
gih občin, v tem primeru 
njihove občine krijejo stroš-
ke. 
Za gradnjo vrtca smo najeli 
2,3 milijona evrov kredita, 
preostalo so lastna sredstva. 
Preden smo šli v gradnjo 
novega vrtca v Naklem, so 
šli vsi občinski svetniki na 
ogled vrtcev po Sloveniji. 
Našli smo primernega in 
našli smo tudi projektanta, 
ki ga je projektiral. Spre-
memba Občinskega podro-
bnega prostorskega načrta 
pa ni bila namenjena samo 
gradnji vrtca, ampak zajema 
tudi nov park med avtocesto 
in nadvozom, nov park 
mimo občinske stavbe in 
medgeneracijski športni 
park poleg doma starejših 
občanov.«

Omenili ste zadolževanje za 
nov vrtec. Za koliko je obči-
na še zadolžena?
»Za 2,3 milijona evrov za 
vrtec, kot sem že povedal, in 

še za Dom starejših obča-
nov, ki so ga odprli leta 
2005. Dodatnega zadolževa-
nja v tem trenutku nismo 
sposobni, niti za projekt 
Gorki. Projekt Gorki je bil z 
odločbo vsiljen Občini 
Naklo, predvsem je proble-
matičen vodovod na trasi 
Zadraga–Naklo. Ta je sicer 
sofinanciran s strani EU v 
vrednosti sedemsto tisoč 
evrov, ker pa je bil projekt 
slabo pripravljen, bo občina 
zaradi tega imela dodatne 
stroške, saj ti niso upraviče-
ni iz projekta Gorki. Samo 
en primer: če hočemo vodo 
dobiti v vodohran Duplje, je 
potrebnih dodatnih tristo 
tisoč evrov, da do vodohrana 
potegnemo cevi iz sistema 
Zadraga–Naklo. Za vse 
vodovodne priključke, ki 
niso bili v načrtih leta 2007, 
ko se je projekt pripravljal, 
bi občina potrebovala kar 1,5 
milijona evrov! Tega denarja 
občina v tem trenutku nima; 
zraven bomo dali dvesto do 
tristo tisoč evrov, da se bo 
projekt lahko vsaj približno 
nadaljeval po prvotnih načr-
tih. 16 odstotkov imamo 
dodatnih stroškov tudi za 
vodovod Bašelj, ker smo 
tam soudeleženi.«

Pa ste za projekt Gorki že 
dobili kak evropski evro?
»Prvih sto tisoč evrov smo 
dobili prejšnji ponedeljek. 
Bili smo prvi med vsemi tre-
mi občinami (še Kranj in 

Šenčur), ki smo sploh dobili 
kaj denarja. Občina mora 
projekt sicer zalagati, in to z 
»viškom« denarja, ki je bil 
predviden za druge stvari v 
občini, pa naj bo to za prvo-
majsko parado v Naklem ali 
izdajo Naklanca. Lahko tudi 
povem, da bo Naklanec 
izšel, samo da uredimo 
finance iz Evrope. Občinsko 
glasilo ni »ugasnjeno«, 
ampak je izdaja samo pre-
stavljena.«

Nekaj slabe volje je, ker ces-
ta skozi Duplje, pod katero 
ste uredili javno kanalizacijo 
in druge priključke, še ni 
asfaltirana.
»Občina je ugotovila nepra-
vilnosti pri izvedbi del in 
zaradi zaščite dokazov ceste 
še nismo smeli asfaltirati. 
Sodišče je poslalo sodnega 
izvedenca, in ko bo ta opra-
vil svoje delo, bomo cesto 
takoj asfaltirali.«
 
Na račun Gorkija plače 
zaposlenih uslužbencev ne 
trpijo?
»Plače normalno izplačuje-
mo, prav tako redno plačuje-
mo račune, ustavili smo pa 
izplačila iz naslova projekta 
Gorki. Ko bomo dobili vrn-
jena vložena sredstva, bomo 
poplačali tudi izvajalce na 
teh projektih.«

Koliko je trenutno zaposle-
nih na občinski upravi? 
Včasih je namreč slišati 

očitek, da je zaposlenih 
preveč ...
»Za sprejemno pisarno je 
predvideno eno delovno 
mesto, eno delovno mesto je 
za področje družbenih 
zadev, zaposleni sta dve 
finančnici pa direktorica 
občinske uprave in dodatno 
dva komunalna delavca, za 
katera pa moram povedati – 
takšni so tudi odzivi obča-
nov – da so javne površine v 
občini v zadnjem letu lepo 
urejene. Pod dodatno zapo-
slitev pa ne štejem dijakov 
in študentov Biotehniškega 
centra Naklo, ki občasno pri 
nas opravljajo obvezno delo-
vno prakso. S tem tudi vsaj 
malo lahko razbremenimo 
zaposlene. Zunanjih sodela-
vcev pa ne najemam, kar 
tudi pomeni, da so zaposle-
ni precej obremenjeni. 
Ob tem bi želel še nekaj 
povedati o selitvi občine na 
sedanjo lokacijo. O tem me 
kdaj kdo še kaj povpraša ¼  
Zakaj bi plačevali najemni-
no na nekdanji lokaciji, ki je 
skupaj s stroški znašala 28 
tisoč evrov na leto, če pa je 
stavba, v kateri smo sedaj, 
občinska? Selitev nas je res-
da stala nekaj deset tisoč 
evrov, a ta denar se bo hitro 
povrnil. Dvanajst kvadratnih 
metrov smo vzeli krajevni 
knjižnici na račun občin-
skih prostorov, ampak smo 
zgradili podest, ki je knjižni-
ci prinesel 28 dodatnih kva-
dratnih metrov površine.« 

Mlinček melje za 
otroke
Prvega septembra naj bi nov vrtec Mlinček v Naklem sprejel prve otroke. Projekt Gorki pa povzroča 
kar nekaj sivih las v občini. Več v pogovoru z županom Občine Naklo Markom Mravljo. 

Marko Mravlja / Foto: Tina Dokl

Donirate lahko en evro prek SMS s ključno 
besedo DARKO na številko 1919. Donirate lahko 
tudi na IBAN: SI56 6000 0000 0389 138, z 
referenco: SI 10 198900, z namenom 
DONACIJA ZA DARKOVE NOVE NOGE in 
kodo namena CHAR. Prejemnik je DRUŠTVO 
SONCE, Podbrezje 150, 4202 Naklo.
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Neža Rozman

Duplje – Prostovoljni gasil-
ci so tukaj zato, da pomaga-
jo. Pa naj si bodo ljudje, 
potrebni pomoči v njihovi 
bližnji okolici ali pa bolj da-
leč. In ravno s tem razlo-
gom so se mladi gasilci Pro-
stovoljnega gasilskega dru-
štva (PGD) Duplje odločili, 
da stopijo skupaj in poma-
gajo žrtvam poplav v Srbiji, 
Bosni in Hercegovini ter na 
Hrvaškem. Da bi lahko 
zbrali čim več, so humani-
tarno akcijo raztegnili na 
štiri dneve, in sicer so zbi-
rati začeli v četrtek, 22. 
maja, in končali v nedeljo, 
25. maja. Odzivnost sova-
ščanov in tudi prebivalcev 

okoliških vasi je bila po be-
sedah predsednika PGD 
Duplje Uroša Terana krep-
ko nad pričakovanji. Zbrali 
so skoraj tristo kilogramov 
konzervirane hrane, blizu 
dve toni vode in preko sto 
kilogramov pripomočkov za 
osebno higieno. Ljudje, ki 
so priskočili na pomoč, so 
prinašali tudi plenice za 
otroke in odrasle, posteljni-
no, odeje, brisače, dežna 
oblačila in žepne svetilke. 
Predsednik društva poudar-
ja, da se gasilci še enkrat 
zelo lepo zahvaljujejo obča-
nom in vaščanom Dupelj, 
da so tako nesebično pri-
skočili na pomoč in se hitro 
odzvali na povabilo k sode-
lovanju.

Humanitarna akcija za 
pomoč žrtvam poplav

Naklo – Konjeniško in Turistično društvo Naklo vabita v pe
tek, 27. junija, ob 18. uri  na prireditev Stoletje Pošte v Na
klem. Na prireditvenem prostoru ob današnjem poštnem 
uradu, sredi vasi, bodo obiskovalci v gledališki igri spoznali 
poštni urad nekoč in danes. V znani Korenčanovi, po doma
če Španovi gostilni bo Španova Zefa z »nabrušenim« jezi
kom gostom postregla z vipavcem, spotoma pa popazila še 
na pomožno pošto. Seveda bo pripeljala tržiška poštna koči
ja in prevzela pošto. Nato boste spoznali razvoj poštne de
javnosti do današnjih dni. Obiskala vas bosta pismonoša 
Joža in današnja naklanska poštna ekipa. Manjkalo ne bo 
hudomušnih skečev, glasbe s citrami in lepe slovenske ljud
ske pesmi (ljudska skupina Koledniki), ljudskih plesov (Fol
klorna skupina DU Naklo, otroška folklorna skupina Podku
ca), ob koncu pa tudi novejše plesne točke (šolska skupina 
Skokice). Konjeniško društvo bo izdalo spominsko razgle
dnico, Turistično društvo Naklo pa knjižico z naslovom Sto
letje Pošte v Naklem avtorja Damijana Janežiča.

Stoletje Pošte v Naklem

Suzana P. Kovačič

Naklo – Občinski svetniki so 
na nedavni izredni seji dali 
soglasje k predlaganemu 
številu in vrsti oddelkov ter 
številu otrok v vrtcih v obči-
ni Naklo za šolsko leto 
2014/15. Ravnatelj Osnovne 
šole Naklo Milan Bohinec, 
kamor vrtci spadajo, je pove-
dal, da so obravnavali 119 
vlog za razpis, od tega je bilo 
41 vlog za drugo starostno 
obdobje in 78 vlog za prvo 
starostno obdobje, kar je 
skupaj 24 vlog več kot v času 
razpisa v lanskem letu. »Od 
vseh prispelih vlog je bilo 18 
takih, kjer otrok s prvim 
septembrom ne bo izpolnje-
val starostnega pogoja za 
sprejem v vrtec, to je dopol-
njena starost enajstih mese-
cev; ta starostna omejitev je 
zakonsko določena. Po za-
ključenem razpisu smo do-
bili še osem naknadnih vlog 
za sprejem otrok, ki smo jih 
uvrstili na čakalno listo. Naj-
prej smo sprejeli vse v času 
razpisa vpisane otroke, tre-
nutno pa sprejemamo v pri-
meru prostih mest tudi na-
knadno vpisane otroke,« je 
pojasnil ravnatelj. Med na 
novo sprejetimi je enajst 
otrok iz drugih občin (4 iz 
Kranja, 3 iz Radovljice, 3 iz 
Šenčurja in 1 iz Škofje 
Loke). 

Možnost fleksibilnega 
normativa
Enajst oddelkov je z novim 
šolskim letom predvidenih v 
vrtcu Mlinček v Naklem in 
pet oddelkov v vrtcu Jelka v 
Dupljah. »Vsem staršem, ki 
so otroke letos vpisali in 
bodo njihovi otroci prvega 
septembra dovolj stari za 
sprejem v vrtec, smo poslali 
obvestilo o sprejemu in po-
ziv k podpisu pogodbe o 
medsebojnih pravicah in ob-
veznostih med vrtcem in 
starši. S podpisom pogodbe 
se šteje, da je otrok vključen 
v vrtec. Po končanem roku 
smo dobili vrnjenih 92 pod-
pisanih pogodb, 9 staršev 

pogodb ni podpisalo. V vrtcu 
je trenutno še nekaj prostih 
mest, kamor bomo lahko 
glede na starost in prosto 
mesto v oddelku sprejemali 

še naknadno vpisane otroke. 
Pri oblikovanju oddelkov 
smo upoštevali tudi možnost 
fleksibilnega normativa, kar 
povečuje zakonsko predpisa-
no število otrok v oddelkih do 
največ dva otroka več na od-

delek. S tem smo zagotovili 
večjo vključenost otrok v vr-
tec in upoštevali željo staršev 
po vključitvi otroka na želeni 
lokaciji. Razliko med dejan-
skim številom otrok v oddel-
kih in najvišjim normativom 
krije občina kot ustanovitelji-
ca vrtca,« je pojasnil Milan 
Bohinec. 

Sprejem otrok čez celo 
leto
V Dupljah bodo imeli tudi 
en starostno kombiniran po-
lovični oddelek, v katerega je 

trenutno vpisanih devet 
otrok in vzgojno delo lahko 
izvaja samo vzgojitelj brez 
pomočnika. Pri najmanj do-
datnih štirih vpisih pa bi na-

knadno zaposlili še pomoč-
nika vzgojitelja, skladno z 
normativi. »Izkušnje iz pre-
teklih let kažejo, da vsi starši 
prostega mesta v vrtcu ne 
sprejmejo (uveljavljajo še 
pravico do starševskega do-

pusta, imajo že zagotovljeno 
varstvo za otroka ipd.). Prav 
tako so primeru, da starši 
kljub že podpisani pogodbi 
otroka izpišejo. Najpogostej-
ši razlogi so: starši nakna-
dno dobijo odobreno pravi-
co do starševskega dopusta, 
brezposelnost, finančna sti-
ska, zdravstvene posebnosti 
idr. V vrtec sprejemamo 
otroke skozi celo šolsko leto 
na prosta mesta. Vsako leto 
se pojavi tudi potreba star-
šev po vrtcu za otroke, ki so 
kasneje rojeni – potreba po 

vključitvi otroka v vrtec ne-
kje od marca, aprila dalje, 
tako da bi lahko te vključili 
na morebitna prosta mesta v 
oddelkih in imeli oddelke 
bolj ali manj polno zasede-
ne,« je pojasnil Bohinec.

Tudi nekaj novih 
zaposlitev
V novem vrtcu Mlinček v 
Naklem bo z novem šol-
skem letu enajst oddelkov, 
v katere je v predvidenih 
185 otrok, v vrtcu Jelka pa 
pet oddelkov, v katere je 
predvidenih 85 otrok. V no-
vem vrtcu v Naklem bodo 
lahko zagotovili predpisano 
notranjo igralno površino 
na otroka, saj bodo poleg 
igralnic v vrtcu tudi dodatni 
prostori za dejavnosti otrok, 
medtem ko bodo – dokler 
ne bo končana tudi druga 
faza prenove šole in vrtca v 
Dupljah – v vrtcu v Dupljah 
notranje igralne površine 
nekoliko manjše, vendar ne 
manjše od treh kvadratnih 
metrov na otroka do druge-
ga leta starosti, 2,6 kvadra-
tnega metra na otroka od 
drugega do tretjega leta sta-
rosti in 1,75 kvadratnega 
metra na otroka od tretjega 
leta starosti do vstopa v 
šolo. 
V obeh vrtcih je zaradi po-
večanja števila otrok in no-
vega vrtca Mlinček z novim 
šolskim letom predvidenih 
deset novih zaposlitev, od 
vzgojiteljev do kuharja. 
»Vzgojitelji bodo imeli po-
godbe za določen čas, saj se 
število otrok iz generacije v 
generacijo spreminja. Da 
bo delo teklo nemoteno, si 
bomo morali precej poma-
gati tudi z notranjimi pre-
razporeditvami zaposle-
nih,« je še pojasnil Milan 
Bohinec. Oba vrtca bosta z 
novim šolskim letom odpr-
ta nekoliko dlje časa, od 6. 
ure do 16.30. Vrtec Rožle se 
zapira z novim šolskim le-
tom, otroci in zaposleni 
bodo dobili nove prostore v 
vrtcu Mlinček, ki je zgrajen 
po vrtčevskih standardih. 

Več otrok v vrtcih
V enajstih oddelkih novega vrtca Mlinček v Naklem je v šolskem letu 2014/15 predvidenih enajst 
oddelkov, v vrtcu Jelka pri šoli v Dupljah pa pet. Skupaj torej 270 otrok. 

Milan Bohinec / Foto: Matic Zorman

»Vsem staršem, ki so otroke letos vpisali in 
bodo njihovi otroci prvega septembra dovolj 
stari za sprejem v vrtec, smo poslali obvestilo o 
sprejemu in poziv k podpisu pogodbe o 
medsebojnih pravicah in obveznostih med 
vrtcem in starši. S podpisom pogodbe se šteje, 
da je otrok vključen v vrtec."

Glas skoz©v as, petek, 27. junija 2014

Naklo – Dom starejših občanov Naklo je v prvih petih letih 
od odprtja deloval kot enota Doma starejših občanov Pred
dvor. Svetniki Občine Naklo so ocenili sodelovanje kot 
uspešno, zato so najem nakelskega doma za nadaljnjih pet 
let znova zaupali Domu starejših občanov Preddvor. 

Nakelski dom starejših ostaja enota Preddvora

Suzana P. Kovačič

Naklo - Najuspešnejše deve-
tošolce je na njihov zadnji 
osnovnošolski dan sprejel 
župan Občine Naklo Marko 
Mravlja. Učencem, ki so de-
vet let za svoje prizadevno 
delo prejemali odlične oce-
ne, je zaželel veliko sreče, 
predvsem pa je poudaril, da 
morajo v življenju početi ti-
sto, kar jih zanima, ter ohra-
niti temeljne vrednote, saj 
brez njih nismo to, kar bi 
morali biti. Ob stisku roke 
in predaji slovenske zastave 

jih je prosil, naj bodo pono-
sni na svoj izvor in Naklo, v 
katerega naj se v prihodnje 
radi in pogosto vračajo. Pri-
znanje za odličnost so preje-
li Meta Bajželj, Špela Rav-
nik, Katka Tirović, Kristjan 
Fortuna, Gaja Gril, Katarina 
Pikec, Katja Hudobivnik, 
Vesna Logonder, Gregor 
Igličar, Nika Podakar, Tina 
Jarc, Lara Boncelj, Anama-
ria Varga Okorn, Klavdija 
Aljančič, Domen Černilec, 
Ema Grašič, Julija Horvat, 
Žan Perko, Kaja Pleša in 
Neja Zupan.

Odličnjaki pri županu

Naklo – Vrtec Rožle bodo z odprtjem novega vrtca Mlinček 
v Naklem zaprli. Župan Marko Mravlja je pojasnil, da imajo 
s stavbo, ki niti ni ustrezala standardom za vrtec, načrte v 
smeri odprtja Vogvarjevega izobraževalnega centra. Za to je 
občina že imela odobrena evropska sredstva v višini dvesto 
tisoč evrov, vendar bi morala iz proračuna k temu primakni
ti še približno štiristo tisoč evrov. »Glede na slabe izkušnje 
pri črpanju evropskega denarja iz projekta Gorki smo se 
odločili, da za zdaj ne gremo v ta projekt. Vrtec se bo izpra
znil; ko bo finančna situacija boljša, bomo razmišljali na
prej. Na silo pa ne gre nič,« je še dodal župan.

Kaj bo z Rožletom
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Suzana P. Kovačič

Cegelnica – Sobotno dopol-
dne je bilo za krajane Cegel-
nice, farane Nakla posebno, 
saj so z blagoslovom doma-
čega župnika Janeza Zupan-
ca predali svojemu namenu 
novo postavljeno znamenje 
sredi vaškega središča. Pred 
štirimi leti je na tem mestu 
stala še na pol podrta 
Muhovčeva kmetija; lastni-
ke so preselili, ko so pred 
enaintridesetimi leti začeli 
graditi avtocesto. Tu je stalo 
tudi Muhovčevo znamenje, 
ki je bilo po dognanjih ljubi-

teljskega raziskovalca kraje-
vne zgodovine Damijana 
Janežiča eno najstarejših 
znamenj v občini, posveče-
no Mariji Pomagaj in naj bi 
bilo delo Janeza Gosarja iz 
Spodnjih Dupelj. Preselitve 
na drugo lokacijo Muhovče-
vo znamenje ni zdržalo, 
ampak se je porušilo. 
Zaveza Družbe za avtoceste 
v Republiki Sloveniji 
(DARS) je bila, kot je pojas-
nil župan Občine Naklo 
Marko Mravlja, da zapušče-
no kmetijo podere in zem-
ljišče spravi v normalno sta-
nje. Pred nekaj leti so to 

dejansko storili, DARS je to 
stalo približno osemdeset 
tisoč evrov. Od tistega tre-
nutka dalje je bila dolžnost 
občine, da območje dokon-
čno uredi, vendar tedaj 
denarja v občinskem prora-
čunu za to ni imela predvi-
denega. »Edinstveni primer 
v občini je, da so krajani s 
prostovoljnimi prispevki in 
delom uredili določen pros-
tor in za to jim gre tudi 
moja velika zahvala. Dolž-
nost ne samo krajanov, 
ampak tudi občine pa je, da 
se ta prostor vzdržuje in da 
kapelica služi svojemu 

namenu,« je dejal Marko 
Mravlja in se še posebej 
zahvalil domačinu Tonetu 
Koscu, ki je župana najbolj 
priganjal, da se mora pros-
tor urediti. Iz teh prvih raz-
govorov med županom in 
Tonetom Koscem je nastal 
vaški odbor, ki je idejo spra-
vil v življenje. "Želeli smo 
povezati krajane, zbližati 
različne nazorske poglede 
in vasi vrniti dušo," je dejal 
Tone Kosec in dodal, da 
finančna konstrukcija še ni 
zaključena, saj bodo zelene 
površine dobile tudi cvetlič-
ne nasade. 

Načrt za znamenje je naredi-
la arhitektka Sonja Sekavč-
nik, idejo za napise na ploš-
čah je dal pater Leopold 
Grčar, poslikava je delo 
umetnice Maše Bersan 
Mašuk. Modele za betonske 
odlitke je brezplačno izdelal 
in vlil Silvo Križaj. Tudi novo 
znamenje je posvečeno 
Mariji Pomagaj, proti Nakle-
mu je naslikana podoba sv. 
Petra, zavetnika fare, proti 
Strahinju podoba sv. Jakoba, 
zavetnika kmetov in popot-
nikov. S ceste proti vzhodu 
je pogled na blaženega 
Slomška. 

Scenarij za prireditev, ki je 
spremljala blagoslov zname-
nja, je pripravila Andreja 
Kosec. Nastopile so ljudske 
pevke Otroške folklorne sku-
pine Podkuca, Mladinski cer-
kveni pevski zbor, zapeli in 
zaigrali so Jerca Lunar, Neža 
Lunar, Julij Koporec in Jean 
Markič. Jerca Lunar je tudi 
povezovala program. 
Moralni dolg do spoštovanja 
preteklosti, tradicije je seda-
nja generacija izpolnila. Vaš-
ko središče naj bi dobilo tudi 
otroško igrišče v nadaljevan-
ju, saj so otroci gibalo sveta in 
vrvež življenja. 

Novo znamenje na Cegelnici
Na novo postavljenem znamenju v Cegelnici piše: »Postavili krajani Cegelnice in farani Nakla v letu Gospodovem 2014.«

Župnik Janez Zupanc je podelil novemu znamenju 
blagoslov. / Foto: Tina Dokl 

Zapeli in zaigrali so Jerca Lunar, Neža Lunar, Julij Koporec 
in Jean Markič. / Foto: Tina Dokl 

Glas skoz'vas, petek, 27. junija 2014

Župan Marko Mravlja se je še posebej zahvalil Tonetu 
Koscu. / Foto: Tina Dokl

Klemen Klinar, 
RAGOR

Naklo – Hišna imena so nes-
novna kulturna dediščina 
podeželja, ki izginja in se 
pozablja. Imena predstavljajo 
domače poimenovanje posa-
mezne hiše in se praviloma 
ne spreminjajo kljub menjavi 
priimka ali lastnika, marsikje 
imajo že večstoletno tradicijo. 
Domnevno so nastala iz pot-
reb po razlikovanju ljudi, ko 
še ni bilo priimkov in hišnih 
številk. Poleg hiše označujejo 
tudi vso drugo lastnino dolo-
čene domačije (polja, živali, 
gozd) ter predvsem ljudi, ki 
tam živijo. Na vasi se ljudje 
bolj kot po priimkih med 
seboj prepoznavajo po hišnih 
imenih.
Bogata dediščina, ki jo v sebi 
nosijo hišna imena, pa ni 
samo zgodovinske narave, 
temveč tudi jezikovne. S 
hišnimi imeni se namreč 
ohranja tudi lokalni narečni 
govor, ki je sicer vedno bolj 
podvržen vplivom knjižnega 
jezika in tujk. Zato so v pro-
jektu imena zbrana v njiho-
vi narečni podobi in takšna 
zapisana tudi na table s hiš-
nimi imeni, ki so namešče-
ne na domačije. Poleg tabel 
so zbrana hišna imena zabe-

ležena tudi v zbirki knjižic 
in v spletnem leksikonu 
www.hisnaimena.si.
Akcije zbiranja starih hiš-
nih imen so na Gorenj-

skem že dobro znane, saj 
je raziskanega že več kot 
pol območja Osrednje in 
Zgornje Gorenjske in 
zbranih okoli 5200 imen. 

V občini Naklo je bilo v 
preteklem letu zbranih že 
prek 280 starih hišnih 
imen. 
Občine Bohinj, Cerklje na 
Gorenjskem, Kranj, Kranj-
ska Gora, Naklo, Radovlji-
ca, Šenčur in Tržič so v letu 
2014 pristopile k novemu 
projektu z nazivom Dediš-
čina starih hišnih imen, v 
katerem bodo raziskani 
kraji, ki jih dozdajšnje akci-
je še niso dosegle. V nakel-
ski občini so to naselja 
Cegelnica, Malo Naklo, 
Naklo, Okroglo in Polica. 
Pri naboru se bomo posve-
tili le starim hišnim ime-
nom, ki so stara vsaj 70 let.
Če tudi vaša domačija nosi 
staro hišno ime, vas poziva-
mo, da nam ga sporočite na 
Razvojno agencijo Zgornje 
Gorenjske, kjer bomo ime-
na zbirali. Pokličete nas 
lahko na 04/581 34 16 ali 
nam pišete na klemen.kli-
nar@ragor.si.
Projekt Dediščina starih 
hišnih imen poteka v okvi-
ru Lokalne akcijske skupine 
Gorenjska košarica in je 
sofinanciran s strani Obči-
ne Naklo, Evropske unije 
prek programa LEADER in 
Ministrstva RS za kmetijs-
tvo in okolje.

Dediščina starih hišnih imen
V občini Naklo je bilo v preteklem letu zbranih že prek 280 starih hišnih imen.

Tudi Občina Naklo je v letu 2014 pristopila k 
novemu projektu z nazivom Dediščina starih 
hišnih imen, v katerem bodo raziskani kraji, ki 
jih dozdajšnje akcije še niso dosegle. To so 
naselja Cegelnica, Malo Naklo, Naklo, Okroglo 
in Polica. Pri naboru se bomo posvetili le 
hišnim imenom, ki so stara vsaj sedemdeset let.

Naklo – Takole so učenke in učenci višjih razredov Osnovne 
šole Naklo izvirno poslikali in prijetno popestrili prej pust 
siv zid pred občinsko stavbo v Naklem. Že lani so poslikali 
podhod pod avtocesto v smeri proti Cegelnici.

Otroška poslikava pred občinsko stavbo

Glas skoz©  vas je pri lo ga Go renj ske ga gla sa

IZ da Ja TeLJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

Od GO VOr Na ured NI Ca
Ma ri ja Volč jak

ured NICa
Suzana P. Kovačič

NO VI Nar JI
Jože Koš njek, Suzana P. Kovačič,  
Vilma Stanovnik

Ob LI KOV Na Za sNO Va
Jer nej Stri tar, Tri ci kel

Teh NIč NI ured NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO Gra FI Ja
Tina Dokl, Gorazd Kavčič

OGLas NO Tr Že NJe
Janez Čimžar, tel.: 041 704 857 

Glas skoz©  vas št. 1 je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas št. 51, ki je iz šla 27. junija 2014.
Brez plač no so ga pre je li vsi na roč ni ki Go renj ske ga gla sa in vsa go spo dinj stva v ob či ni Na klo, iz šel je v na kla di 19.200  
iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno 
lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 
Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: 
ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je 
poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska (enkrat letno), 
TV okno in osemnajst lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,70 EUR, 
redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20% popusta, letni 25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 
9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega 
obdobja / Oglasne storitve: po ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/201 42 48.
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Vilma Stanovnik

Podbrezje – Že tretje sreča-
nje med hokejisti in nogo-
metaši na nogometni zele-
nici je znova imelo dobro-
delno noto. Člani slovenske 
hokejske reprezentance, no-
gometaši, pa tudi gledalci so 
ob športnem druženju zbi-
rali denar za nove proteze 
Darka Đurića. Tako je na 
tekmi začetni udarec žoge 
pripadal prav izvrstnemu 
plavalcu Darku, nato pa so si 
številni gledalci lahko ogle-
dali pravi nogometni spekta-
kel, v katerem so se hokejski 

reprezentanti Žiga Jeglič, 
Boštjan Goličič, Robert Kri-
stan, Rok Tičar, Robert Sa-
bolič, Andrej Hebar, Anže 
Kuralt, Matic Podlipnik, 
Gregor Koblar in drugi 
predstavili tudi kot odlični 
nogometaši, saj so že tretjič 
premagali domačine, tokrat 
kar s 3 : 0. 
Hokejisti Žiga, Boštjan, An-
drej in Robert so za dražbo 
prispevali tudi reprezen-
tančne drese, prav tako so 
organizatorji zbirali prosto-
voljne prispevke ter na kon-
cu prireditve Darku izročili 
820 evrov. 

Dobrodelni 
nogometaši
Na igrišču Pod farovžem so se za dober namen 
pomerili člani naše hokejske reprezentance in 
domači nogometaši FBC Podbrezje.

Hokejisti so za Darka prispevali tudi reprezentančne drese.  

Na igrišču so se izkazali hokejisti, ki so zmagali s 3 : 0. 
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Po dveh skoraj 

popolnoma 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin 

najlepše vzpone 

zbrala v tretji 

knjigi. Vzpone je 

razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.
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Vodnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova 4 v Kranju, ga naročite po tel. št.: 04/201 42 41 
ali na: narocnine@g-glas.si.

Redna cena vodnika je 20 EUR. 
Če ga kupite ali naročite na 
Gorenjskem glasu, je cena le

Po dveh skoraj 

popolnoma 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin

najlepše vzpone 

zbrala v 

knjigi
razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.

Suzana P. Kovačič

Naklo – Nedavno praznova-
nje petletnice so popestrili 
Mešani pevski zbor Dobrava 
pod vodstvom zborovodje 
Andreja Zupana, z mlado-
stno svežino pa Ema Konte 
s flavti ter pevka Anita Perko 
in kitaristka Katarina Me-
glič. Ob tej priložnosti so 
odprli razstavo del likovni-
kov Kulturnega društva Do-
brava, s katerimi prav tako 
že vsa leta odlično sodeluje-
jo; imajo eno do dve razstavi 
na leto. Že ob odprtju doma 
so likovniki domu podarili 
sliko, sedanji direktorici An-
dreji Valant pa so ob jubile-
ju podarili prazno slikarsko 
platno. »Motiv na platnu bo 
nastal skupaj s stanovalci 
doma v likovni koloniji še 
letos,« je zagotovila Ronka 
Kozjek, predsednica likovne 
sekcije KD Dobrava. Valan-
tova je bila nad darilom, še 
posebej nad idejo zanj nav-
dušena. V nagovoru je di-
rektorica poudarila, da je 
dom zgrajen po sodobnih 
standardih, da je večina sob 
enoposteljnih, da imajo 
sobe lastne sanitarije, da so 
hodniki široki in prostori 
svetli ¼  Največ stanovalcev 
imajo iz občin Naklo in 
Kranj, pa tudi od drugod, 
prednost pri sprejemu pa 
imajo vedno Naklanci. Va-
lantova je pohvalila tudi 
strokovno in kakovostno 
delo zaposlenih ter poveza-

nost z lokalnim okoljem. »V 
domu je močno razvito tudi 
prostovoljno delo,« je še iz-
postavila.
Večinski lastnik stavbe je 
Občina Naklo, dejavnost 

institucionalnega varstva 
starejših oseb pa izvaja 
Dom za starejše občane 
Preddvor po medsebojni 
pogodbi, ki so jo podpisali 
23. aprila 2009. Šestega 

maja 2009 so sprejeli prve 
stanovalce in dom je bil 29. 
maja s 46 stanovalci že pol-
no zaseden. Sodelovanje 
med občino in domom je 
ves čas zgledno.

Dom z dobrimi temelji
»Razumevanje, strpnost, sožitje, dobrota, spoštovanje. To so vrednote, katerim sledimo že od odprtja 
Doma starejših občanov Preddvor – enote Naklo pred petimi leti,« je povedala Mojca Sajovic, 
socialna delavka in voditeljica prireditve na praznovanju jubileja. 

Ronka Kozjek in Andreja Valant / Foto: Tina Dokl

Prijetno vzdušje ob praznovanju mini jubileja. / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Koliko gostov imate na letni 
ravni, kakšna je struktura 
gostov?
»V povprečju imamo okoli 
14 tisoč gostov na leto. K 
nam prihajajo iz celega sve-
ta, največ jih je seveda iz 
Evrope. Večinoma so to po-
slovneži, športniki, preho-
dni gostje in tisti, ki si po 
porokah, obletnicah, roj-
stnodnevnih zabavah v hote-
lu privoščijo počitek po pra-
znovanju. Zadnje čase je 
tudi vse več večjih skupin, ki 
se odločajo za daljše bivanje 
pri nas.«

Glede na ekonomsko situa-
cijo, število gostov upada ali 
raste?

»Zadnja leta je število go-
stov približno enako ali celo 
malce narašča, kar je glede 
na trenutno situacijo pri nas 
in v svetu zelo spodbudno. 
Ker so to po večini poslovne-

ži, športniki in prehodni go-
stje, ostanejo v hotelu pribli-
žno dve do tri noči. Lahko 
tudi povem, da so pogoji za 
hotelsko dejavnost in samo 
sodelovanje z občino Naklo 

dobri, in upam, da bo tudi v 
prihodnje ostalo tako.«
 
Je morda kakšna novost v 
letošnjem letu?
»V začetku letošnjega leta 
smo začeli sodelovati z para-
olimpijcem, svetovnim re-
korderjem in dvakratnim 
svetovnim prvakom Dar-
kom Đurićem pri zbiranju 
sredstev za nakup bionsko 
mikroprocesorske proteze. 
Z vsakim obiskom v hotelu 
ali restavraciji mu pomagate 
tudi vi. Kar se tiče drugih 
hotelskih dejavnosti, pa sko-
zi celo leto ponujamo razne 
ugodnosti ob nakupih fitnes 
kart za dijake in študente, 
praznovanju otroških roj-
stnodnevnih zabav na bo-
wlingu ¼ «

V povprečju imajo  
14 tisoč gostov na leto
Hotel Marinšek v Naklem so odprli jeseni leta 2009. Z lastnikom in direktorjem hotela Marjanom 
Marinškom v kratkem pogovoru tudi o tem, kako poslujejo v teh ne preveč rožnatih časih.

Marjan Marinšek / Foto: Matic Zorman
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Miša Čimžar

Iz pristanišča Livorno smo s 
trajektom odpluli proti Gol-
fo Aranci na Sardiniji. Pris-
peli smo zvečer, peljali smo 
se mimo znane in poleti 
oblegane Smaragdne obale 
in se pripeljali v naš prvi 
hotel Rena Bianca, kjer smo 
prespali dve noči. Nismo 
imeli le sob, temveč cele 
apartmaje. Posebnost tega 
hotela je bila izjemna »ume-
tniška svoboda«, ki so jo 
pokazali natakarji pri pisan-
ju računov za pijačo. Prepla-

čevanje in vračanje denarja 
se je zavleklo pozno v večer.
Naslednji dan smo se odpra-
vili na oglede. Obiskali smo 
enega od več tisoč nuraških 
stolpov, ki so posejani po 
vsej Sardiniji. Narejeni so 
stolpi iz velikih kamnitih 
blokov, zloženih drug na 
drugega tudi v več nadstro-
pij. Nadstropja so povezova-
le stopnice. Stolp je bil 
obdan z dvema obzidjema. 
Strokovnjaki niso enotnega 
mnenja, čemu so služili. 
Bolj se nagibajo k domnevi, 
da so bili to prej kultni kot 
obrambni objekti. Zunaj 
obzidja so ponekod nastaja-
le nuraške vasi, vse zgradbe 
so bile okrogle oblike, tako 
kot stolpi. Vodnjak, ki je lju-
di preskrboval z vodo takrat, 
še danes deluje. Stolpi so 
nastajali od pribl. 1600 do 
400 pr. n. št.
Ogledali smo si še grobnico 
velikanov. Grobnice so spo-
meniki, ki so jih gradili že 
predniki Nnuragov in so 
nastajale od 2200 do 1600 
pr. n. št. Velikanske grobni-
ce imajo portale iz kamnitih 
blokov. Sredi portala je maj-
hna odprtina (lažni vhod), ki 
je služila dušam in živim, ki 
so h grobnicam prinašali 
darove. Ni jasno, ali so vanje 
pokopavali vse ljudi ali samo 
pomembne.
Pot smo nadaljevali skozi 
Calangianus, mesto, ki je 
znano po predelavi plute. 

Ob cestah smo videli rasti 
veliko hrastov plutovcev. 
Petletnemu drevesu odstra-
nijo del lubja z debla in več-
jih vej, po 10 do 12 letih se 
lubje popolnoma obnovi. 
Drugi obrez da najboljšo 
pluto. 
Z rta Sta. Teresa Gallura, 
kjer se Sardinija najbolj pri-
bliža Korziki, smo videli 
bele skale, na katerih je kor-
ziško mesto Bonifacio. Spre-
hodili smo se še do razgled-
ne točke na Capo D’Orso in 
si ogledali velikansko granit-
no skalo v obliki medveda – 

ali kake druge živali. Vsak je 
lahko pustil domišljiji pros-
to pot.
V četrtek smo se odpravili 
proti Oristanu. Na poti smo 
se ustavili pri cerkvi Sv. Tro-
jice, kjer stoji kip čudodelne 
Marije z detetom, na stebrih 
pa so reliefne upodobitve 
klečečih volov, ki so, tako 
pravi legenda, prišli k cer-
kvi, ko se je začela maša, in 
pokleknili.
Ogledali smo si mesto Sas-
sari in pot nadaljevali v Alg-
hero, prijetno obmorsko 
mesto, v katerem še vedno 
stoje obzidje in mogočni 
obrambni stolpi. Obiskali 
smo cerkev sv. Marije in se 
sprehodili po mestu. Neka-
teri so se odločili, da bodo 
nekaj ur preživeli v pravem 
dopustniškem vzdušju. 
Vozili so se celo s kočijo, da 
o kavicah in sladoledih niti 
ne govorimo. Drugi pa smo 
se napotili v Neptunovo 
jamo. Ko smo se z roba par-
kirišča zazrli v globino, smo 
vsi vedeli, da je pred nami 
654 stopnic navzdol, potem 
pa tudi navzgor. Nazaj smo 
prisopihali vsi. Kaj pa nam 
je drugega preostalo! Neptu-
nova jama je kraška jama z 
vsem, kar vanjo sodi. V njej 
je tudi 120 m dolgo slano 
jezero. Lepa je in mislim, da 
ni nikomur žal, da jo je obi-
skal.
Prenočili smo v Oristanu. 
Tokrat so nas pri večerji 

posedli glede na hrano, ki 
smo jo izbrali. Ribji menu 
za eno dolgo mizo, mesni 
pa pri drugih dveh mizah. 
Začetno razburjenje se je 
kmalu poleglo, saj smo dob-
ro jedli, žejen ni bil nihče, 
imeli smo pa nove prijetne 
sosede in sogovornike. Po 
zajtrku smo šli na ogled 
mesta. Največji vtis je na 
nas naredila zgodba o lepi in 
modri vladarici Eleonori, ki 
je na prestol sedla leta 1383, 
združila pod svojo vladavino 
vso Sardinijo in sprejela 
zakonik Carta de Logu v 
sardskem jeziku, ki je veljal 
vse do leta 1827. Mogočen 
spomenik ima na Piazza 
Eleonora d’Arborea.
In že smo prispeli na polo-
tok Sinis, po katerem smo 
se popeljali z vlakcem, izsto-
pili smo pred vhodom v 
ostanke nekoč cvetočega pri-
staniškega in trgovskega 
mesta Tharros. Mesto so v 8 
st. pr. n. št. zgradili Feniča-
ni, največji razcvet pa je 
doživelo pod Rimljani. Ime-
lo je vodovod in kanalizaci-
jo, ceste, ki so še danes v 
dobrem stanju, terme, tem-

plje in mnoge stanovanjske 
zgradbe. Veliko je še neod-
kritega, ker je za izkopavan-
je zmanjkalo denarja. Ogle-
dali smo si tudi starodavno 
cerkev sv. Janeza iz Sinisa iz 
6. stoletja.
Popoldne smo prispeli v 
glavno mesto Cagliari. Na 
poti do hotela so nas pozdra-
vila lepa, visoka drevesa, vsa 
odeta v vijolične cvetove. 
Imenujejo se jacaranda. 
Večina od nas jih je videla 
prvič. V Cagliariju smo obi-
skali arheološki muzej in z 
razgledne ploščadi občudo-
vali mestno panoramo. Z 
vajo so nas prijetno presene-
tili akrobatski letalci. Njiho-
va spretnost je osupljiva.
Vzeli smo si nekaj časa za 
posedanje po lokalih in za 
nakupe.

Naslednje jutro smo se pelja-
li mimo slanih jezerc. V njih 
so plamenci ravno zajtrkova-
li in sploh niso opazili, kako 
z zanimanjem jih gledamo. 
Ob 12.30 smo bili že v kraju 
Arbatax, kjer so se na ogled 
postavile zanimive rdeče 
čeri. Pot smo nadaljevali po 
odlični gorski cesti in se pov-
zpeli na višino 1017 m. S tak-
šne višine je bilo kaj videti! 
Spustili smo se do kraja Cala 
Ganone, se vkrcali na hitro 
ladjo Tio Pepe, ki nas je 
popeljala po zalivu pesnikov 
in nas odložila na lepi plaži 
Cala Luna. Nekateri smo 
zaplavali v Tirenskem mor-
ju, drugi so se ohladili do 
gležnjev, tretji pa samo od 
znotraj v bližnjem bifeju.
Zadnji dan našega potovan-
ja smo se odpeljali do otoš-

ke kulturne prestolnice 
Nuoro. Tam se je rodila 
Nobelova nagrajenka za 
literaturo (1926) Grazia 
Deledda. Njeni opisi življe-
nja na Sardiniji, predvsem 
pa opisi pokrajine so izjem-
ni. V slovenskem prevodu 
jo najdemo v zbirki Nobe-
lovci. Ogledali smo si njeno 
rojstno hišo in obiskali 
njen grob.
Ostala nam je samo še pot 
do pristanišča Olbia. Spoto-
ma smo se ustavili v piceri-
ji Porta Smeralda, kjer smo 
imeli zadnje skupno kosilo. 
Zvečer smo se spet vkrcali 
na trajekt in odpluli proti 
domu. Veliko lepega smo 
videli, veliko zanimivega 
izvedeli, udobno in varno 
smo se vozili, na Sardinijo 
nam bo ostal lep spomin.

Izlet na 
Sardinijo
Cilj potovanja, ki ga je od tretjega do devetega junija organiziralo Društvo 
upokojencev Naklo, je bil drugi največji italijanski otok Sardinija.

Stopnišče, ki vodi v Neptunovo jamo.

Na izlet bodo ostali lepi spomini.

Zaradi dotrajanosti sistemov za vodooskrbo na našem območju smo se v Občini Naklo 

skupaj z Mestno občino Kranj in Občino Preddvor odločili, da jih s pomočjo sredstev 

Kohezijskega sklada EU, Ministrstva RS za kmetijstvo in okolje ter lastnih sredstev 

dogradimo in hidravlično izboljšamo. V občini Naklo bomo tako tekom projekta 

»Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop«, ki ga aktivno izvajamo že 

od konca lanskega leta, izgradili transportni vodovod na trasi Zadraga − Naklo. Poleg 

omenjenega bodo v okviru projekta izgrajeni še transportni vodovod na trasi Bašelj − 

Kranj z vodohranom Zeleni hrib ter objekt Ultrafiltracije Bašelj. 

Izgradnja bo omogočila doseganje zastavljenih okoljskih standardov, ki so bistvenega 

pomena za zdravo življenje na območju vseh vključenih občin, zlasti pa bo reševala 

težave, povezane s zagotavljanjem zanesljive oskrbe s kakovostno pitno vodo.

Izgradnja transportnega vodovoda na trasi Zadraga – Naklo poteka po načrtovanem 

terminskem planu in v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI). 

Izvedenih je 75 % (5.192 m od 6.882 m) transportnega vodovoda.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in dobro voljo, ki jo izkazujete. Samo z vašo 

pomočjo lahko tako velik projektu uspešno pripeljemo do cilja.

S skupnim projektom treh občin bo občanom zagotovljena 
zanesljivejša vodooskrba in dodatni vodni viri

Mimo BTŠ.

Pred montažo.

Detajl priprave cevi pred montažo.

SKUPAJ DO BOLJŠE VODOOSKRBE

Operaci jo delno f inancira Evropska uni ja , in s icer iz Kohezi jskega sklada . 
Operaci ja se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja okol jske in prometne inf rastrukture za obdobje 2007-2013 , 
razvojne pr ior i tete: »Varstvo okol ja – področ je voda«; 

prednostne usmeritve: »Oskrba s p itno vodo«.

clanekKranj3.indd   5 23/6/14   9:00 AM
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Kultura

Tina Benedičič

Podbrezje – Gostja večera 
Mira Delavec Touhami že 
desetletje prosti čas in pri-
hranke namenja potova-
njem med Tuarege, ki jim 
pomaga tako z oblačili, obu-
tvijo, zdravili, hrano kot s 
spoznavanjem njihove zgo-
dovine in kulture ter uče-
njem njihovega jezika. No-
madsko saharsko ljudstvo jo 
imenuje Hči puščave, prav 
takšen pa je tudi naslov knji-
ge, ki jo je izdala letos, v njej 
pa se zahvalila možu Abdelu 
in Tuaregom, saj so jo nau-
čili živeti z drugimi in za 
druge. 
Tako Mira kot Josipina sta 
živeli v Preddvoru in njegovi 
okolici, a bolj kot zgodbe o 
bližnjih gradovih in njenih 
prebivalcih so Miro v času 
priprav na diplomsko delo 
leta pritegnila ljubezenska 
pisma med Lovrom Toma-
nom in Josipino Urbančič. 
Josipina je v slovenski lite-
rarni prostor vstopila dve 

leti po Prešernovi smrti. Ta-
krat je prevladovala nemšči-
na, bitka za pisanje v sloven-
ščini je bila zelo težka, a 
mlado dekle, ki je začelo 
ustvarjati, še preden je po-
stalo polnoletno, je sloven-
ski narod ves čas prepričeva-
lo, da smo Slovenci vredni 
zaupanja, naš jezik pa nika-
kor ni jezik hlapčevstva. Po-
nosna, da je Slovenka, je v 
dveh letih ustvarila prek šti-
rideset zgodb.
Mira je Josipinino življenje 
in delo proučevala zadnjih 
dvanajst let. Pravi, da se je 
je slovenska pisateljica iz 
19. stoletja dotaknila na več 
kot tisoč načinov. Prav njej 
in Lovru je posvetila tudi tri 
knjige, hkrati pa se je na li-
terarnem večeru spomnila 
tudi na bližajoči se dan dr-
žavnosti. »Vsak izmed nas 
je nosilec kulturne dedišči-
ne. Naši predniki so jo po-
sredovali nam, mi bomo o 
njej ponosno pripovedovali 
zanamcem. Tako majhen 
narod smo, hkrati pa smo 

ogromno dosegli. Naš lite-
rarni opus je zavidanja vre-
den. Biti moramo ponosni 
sami nase, na svojo zgodo-
vino, slovenski jezik, drža-
vo. Bodimo ponosni, da 
smo Slovenci, saj imamo 
kaj pokazati. Ne skrivajmo 
se v majhnost, saj imamo 
razlog, da smo veliki med 
velikimi,« je sklenila svoj 
nagovor. V nadaljevanju je 

prebirala ljubezenska pi-
sma med Josipino in zaro-
čencem Lovrom, bogat kul-
turni program pa so ji po-
magali sooblikovati Kranj-
ski kvintet z domoljubnimi 
pesmimi, pevca Urša in 
Jure Kavčič, recitator ljube-
zenskih pesmi tuareške po-
ezije Tomaž Debeljak ter 
povezovalec programa Jer-
nej Jeglič.

Josipina Turnograjska 
na Taboru
Na predvečer solsticija, 20. junija, je Mira Delavec Touhami, doktorica mednarodnega prava in 
literarnih ved, v Pirčevem domu na Taboru predstavila življenje in delo Josipine Urbančič 
Turnograjske.

Bogat kulturni program je sooblikoval Kranjski kvintet. 

Mira Delavec Touhami je predstavila življenje in delo 
Josipine Urbančič Turnograjske. Ob njej Jernej Jeglič, ki je 
povezoval program.

Tina Benedičič

Podbrezje – V nedeljo, 22. 
junija, so Nataša Kne Leben, 
Daca in Joc Perne v Pirče-
vem domu na Taboru v be-
sedi in sliki predstavili delo 
tega poznobaročnega kipar-
ja.
Nihče ne ve, kdaj točno je 
Poljak prišel v Podbrezje. 
Viri pravijo, da je najprej 
ustvarjal v Ljubljani, nato v 
Kranju v Vrbnikovi delavni-
ci, kasneje ga je pot zanesla 
v Podbrezje, natančneje k 
Žagarju v Srednjo vas. Prav 
tako ima zgodovina težave z 
njegovim imenom in priim-
kom. Poleg Petra obstaja 
tudi zapis Piotr, priimek 
Žiwobski pa najdemo zapi-
san v kar šestih različicah. 
Tudi dr. Blaž Resman, ki se 
zaradi obveznosti v tujini 
srečanja ni udeležil, v svoji 
knjižici o njem razmišlja ta-
kole: »Tudi sam mu nisem 
prišel čisto do živega. Vem, 
da je Poljak, Kazimirjev sin. 
Izrazit kiparski talent, a ni 
jasno, kje se je izšolal in na-
biral izkušnje ¼ «
V zapisih se njegovo ime 
omenja leta 1782, ko je od 
župnika dobil izpisnico za 
poroko in se konec januarja 

poročil s Frančiško Zaparin. 
Poznobaročni mojster kipar-
jenja na Gorenjskem je v 
Podbrezjah vsekakor pustil 
velik pečat in zapustil drago-
ceno dediščino. Odprl je svo-
jo delavnico ter v farni cerkvi 
sv. Jakoba mojstrsko ustvaril 
čudovite oltarje. Prav tako je 
prispeval k postavitvi oltarjev 
še v Kropi, Kovorju, Zgornji 
Besnici in drugod po Gorenj-
skem.
Štiri leta po poroki, leta 1786, 
v Podbrezjah priimka Žiwob-
ski ne srečamo več. Najverje-
tneje je izpolnil vsa naročila 
in novo priložnost ustvarja-
nja poiskal v Zasavju.
Literarni program so tudi to-
krat popestrili z glasbo. Do-
mačina Tomaž Debeljak in 
Tadeja Kostov sta se predsta-
vila kot odlična solista, spre-
mljala pa ju je pianistka Ma-
teja Praprotnik Blumauer iz 
Ljubnega. 
Nič hudega, če ste predstavi-
tev zamudili. Organizatorji 
so obljubili, da bodo literar-
no-umetniški večer ponovili 
takrat, ko bodo Petru Žiwob-
skemu v spominskem parku 
pri farni cerkvi sv. Jakoba 
postavili spomenik ob Mimi 
Malenšek in Karlu Mauser-
ju. 

Predstavili delo 
Petra Žiwobskega
Kulturno društvo Tabor je v zbirko znamenitih 
Podbrežanov uvrstilo tudi Petra Žiwobskega.

Tadeja in Tomaž sta zapela himni, poljsko in slovensko. 
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Suzana P. Kovačič

Naklo – Otroška folklorna 
skupina (OFS) Podkuca je 
imela v letošnjem šolskem 
letu že kar tri starostne sku-
pine, kot je povedala njihova 
umetniška vodja Špela Er-
žen: »V mlajši starostni sku-
pini so prvošolci in drugo-
šolci. S svojim prvim sku-
pnim nastopom so se nam 
predstavili ob materinskem 
dnevu. Le tri dni kasneje so 
se z izredno energijo, željo 

po še boljšem nastopu, do-
bro zapetih pesmicah in 
usklajenih korakih predsta-
vili na odru v Kulturnem 
domu v Predosljah z odrsko 
postavitvijo Ko bom zrasu, 
bom pa ovce pasu. Z velikim 
navdušenjem so dečki in ve-
liko deklic oblekli čisto nove 
kostume in bili z dobrimi 
ocenami strokovne spre-
mljevalke zelo zadovoljni. 
Na območnem srečanju v 
Predosljah so se z novo odr-
sko postavitvijo Šuštar je 

čuka klav predstavili tudi 
učenci od tretjega do šestega 
razreda, ki sestavljajo sre-
dnjo starostno folklorno 
skupino. Kar petnajst učen-
cev te skupine sodeluje že 
pet let, njihovi nastopi pa so 
zelo prepričljivi in enotni 
tako pri plesu, igri kot pri 
petju. S svojo odličnostjo so 
prepričali tudi strokovno 
ocenjevalko in bili izbrani 
za medobmočno srečanje, 
ki je bilo spomladi v Festi-
valni dvorani na Bledu. Od 

oktobra 2013 imamo tudi 
mladinsko skupino, v kateri 
so starejši učenci Osnovne 
šole Naklo in plešejo pri fol-
klorni dejavnosti že več let. 
Pridružili so sem jim sre-
dnješolci, nekaj je bivših fol-
klornikov, lanskih udeležen-
cev državnega srečanja in 
prejemnikov zlatega prizna-
nja, šest pa je novincev. Ob 
petkih zvečer vztrajno vadijo 
in se pripravljajo na prve 
skupne nastope. Seveda mo-
ramo tudi zanje do prvih na-
stopov priskrbeti ustrezno 
kostumsko podobo.«
Špela Eržen je poleg folklor-
nikov pohvalila tudi ljudske 
pevke Otroške folklorne 
skupine Podkuca, ki prije-
tno presenetijo poslušalce z 
usklajenim večglasnim pe-
tjem; vse tudi plešejo pri 
Podkuci. Marca so na držav-
nem tekmovanju Pa ta viža 
ni preč 2014 prejele zlato 

priznanje. V začetku junija 
so imele ljudske pevke sku-
pen nastop z vsemi osnov-
nošolskimi folklorniki. 
»Koncert z naslovom Glas-
beni utrinki slovenske ljud-
ske pesmi je bil ob zaključ-
ku šolskega leta naše Otro-
ške folklorne skupine Pod-
kuca, z nami sta nastopila 

tudi pianistka Nena Rion in 
baritonist Domen Križaj; 
oba priznana glasbena 
ustvarjalca sta bila učenca 
naše pole. Vsem najmlaj-
šim sta s svojim skupnim 
nastopom pokazala, kako se 
lahko razpnejo umetniška 
krila,« je povzela Špela Er-
žen.

Podkuca v zlatem
Otroška folklorna skupina Podkuca si je priplesala medobmočno srečanje v 
Predosljah, njihove ljudske pevke pa so se z usklajenim večglasnim petjem 
odele v zlato.

Ljudske pevke OFS Podkuca razveseljujejo z ubranim 
petjem na številnih prireditvah. / Foto: Luka Rener
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Jože Košnjek

Duplje – V pogovorih pevk 
ženskega pevskega zbora 
Dupljanke in ducata Dup-
ljancev, ki so bili z njimi na 
poti na Slovaško, beseda še 
vedno rada zaide na uspeš-
no nastopanje na aprilskem 
mednarodnem pevskem 
tekmovanju Slovakia Cantat 
v Bratislavi. Tam so dupljan-
ske pevke pod vodstvom 
Katje Klančnik osvojile zlato 
priznanje, kar štejejo, glede 
na kakovostno konkurenco, 
za enega največjih uspehov 
zbora. Med tridnevnim biva-
njem v slovaškem glavnem 
mestu je bilo nekaj časa tudi 
za ogled slovaške prestolni-
ce in po uspehu tudi za sla-
vje v eni od primestnih gos-
tiln, kjer so postregli z zna-
čilnimi slovaškimi jedmi. 
Ker vožnja do Bratislave ni 
pretirano dolga in so Dup-
ljanci zadnji dan bivanja kar 
zgodaj krenili domov, je bilo 

dovolj časa tudi za ogled 
Dunaja. Z dobrim razpore-
dom in odličnim vodenjem 
Katje Rozman smo obiskali 
vse, kar je v tako kratkem 

času treba videti na Dunaju: 
opero, mestno hišo, parla-
ment, rezidenco predsedni-
ka republike, restavracijo 
Saher in tudi grobnico dru-

žine Habsburg, kjer je zad-
nji našel svoj mir Otto von 
Habsburg, prijatelj Sloveni-
je. Pevke pa so bile še pose-
bej počaščene, da so ob vrni-
tvi v Duplje v gasilskem 
domu pripravili sprejem, na 
katerem jim je v imenu 
občine čestital svetnik Peter 
Hkavc. Občina Naklo in 
župan Marko Mravlja pa sta 
pevkam in spremljevalcem 
za pot v Bratislavo podarila 
krepko malico.

Spomin na Bratislavo
Med vračanjem domov so pevke pevskega zbora Dupljanke in njihovi 
spremljevalci obiskali še Dunaj.

Dupljanske pevke in njihovi navijači na bratislavskem gradu

Bojana Dolinar

Strahinj – V BC Naklo men-
torji skupaj z dijaki že vrsto 
let praznujemo kulturne 
dneve s številnimi recitacija-
mi, deklamacijami, plesom, 
petjem in zadnja leta tudi z 
igranjem dramskih iger. 
Letos so dijaki dramskega 
krožka še posebej navdušili 
gledalce z izvirno igro Drevo 
na sodišču. Scenarij zanjo 
napisali dijaki sami in se 
kasneje tudi poistovetili z 
izbranimi vlogami.
Zgodba je sestavljena iz treh 
dejanj in je po vsebini zelo 
preprosta. Drevo Jože Hrast 
(žrtev) se znajde na sodišču 
zaradi tožbe proti Di Anto-
niu, ker mu je poškodoval 
levo vejo. Vsi dokazi kažejo, 
da bo Hrast tožbo dobil brez 

težav, saj primer vodi vrhun-
ski tožilec, toda konec se dra-
matično obrne, kajti tudi 
odvetnica obtoženega Di 
Antonia ima pri sebi skrito 
orožje.  Idejo za igro so dijaki 
dobili na prvem srečanju 
dramskega krožka, ko je 
pogovor zašel v pravniške 
vode. Nekdo je opisal svoj 
obisk na sodišču, kjer je bil 
priča, in iz tega se je rodila 
naša igra, ki smo ji dodali 
prvine ameriškega (filmske-
ga) sodišča.
Kot mentorica in režiserka bi 
rada poudarila, da svojim 
dijakom dam veliko svobode 
pri besedilu, saj sem mnen-
ja, da se moraš v nepredvid-
ljivi situaciji na odru znajti 
sam, pod drobnogled pa 
sem vzela njihovo gibanje in 
nebesedno izražanje. 

Drevo na sodišču
Dramska igra Biotehniškega centra Naklo: 
scenarij zanjo so napisali dijaki sami in se 
kasneje tudi poistovetili s svojo izbrano vlogo.

Od desne proti levi v prvi vrsti Rok Lenaršič, Luka 
Mugnaioni, Klavdija Kejžar, Lara Rozman; v drugi vrsti 
Bojana Dolinar, Tilen Drešar; v tretji vrsti pa Urban Roblek, 
Domen Tičar, Miha Zupan  / Foto: arhiv BC Naklo

Suzana P. Kovačič

Naklo – Ravnatelj OŠ Naklo 
Milan Bohinec je pred krat-
kim sprejel in pogostil učen-
ce, ki so se v tem šolskem letu 
najbolje odrezali na državnih 
tekmovanjih, ter njihove 
mentorje. Zlato priznanje so 
prejele ljudske pevke Petra 
Ahčin, Kristina Legat, Marti-
na Poklukar, Polona Meglič 
in Martina Legat, njihova 
mentorica je Špela Eržen. 
Zlato priznanje za Veselo 
šolo je prejela Tjaša Sušnik 
pod mentorstvom Petre 
Jelenc. Zlato Cankarjevo priz-
nanje so prejele Neja Zupan, 
Nika Podakarin Neža Urbiha, 
njihova mentorica je bila Tat-
jana Lotrič Komac. Zlato priz-
nanje iz angleščine je dobil 
Lenart Kolja Kokalj pod men-
torstvom Anje Košnik. 
Dobitnice zlatega priznanja iz 
logike so Nika Frelih, Nika 
Teran in Vesna Logonder, 
mentorici sta bili Špela Knez 
in Tihana Smolej. Zlato priz-
nanje iz matematike sta osvo-

jila Žan Žnidar in Gregor 
Igličar, njuni mentorici sta 
bili Petra Peternel in Tihana 
Smolej. Dobitnica zlatega 
Proteusovega priznanja je 
Ema Grašič, njena mentorica 
pa Špela Eržen. Zlato Stefa-
novo priznanje za področje 
fizike in zlato Dominkovo 
priznanje za področje astro-
nomije je prejel Gregor Igli-
čar pod mentorstvom Špele 
Knez. Gregor Igličar je osvojil 
tudi zlato priznanje Bober, 
mentor je bil Matjaž Jeruc. 
Dobitnica zlatega Preglovega 
priznanja je Karmen Jošt, 
njena mentorica je bila Nata-
ša Černilec. Zlato priznanje 
iz atletike je prejel Anže Kozi-
na, njegov mentor je bil Bojan 
Klančnik. Dobitniki zlatega 
priznanja – raziskovalne 
naloge iz zgodovine so Kris-
tjan Fortuna, Vesna Logon-
der, Nika Podakar, Julija Hor-
vat, Neja Zupan in Ema Gra-
šič, njihova mentorica pa 
Marjeta Šifrer. Zlato priznan-
je za dosežke v judu pa je pre-
jela Zala Černilec. 

Zlati na državnih 
tekmovanjih

Suzana P. Kovačič

Duplje – Dušan Mauser je 
postal častni občan Občine 
Naklo zaradi izjemnega pri-
spevka k ohranjanju kultur-
ne dediščine – Dupljanske 
graščine. Ljubljančan, ki del 
časa še vedno preživi v meš-
čanskem stanovanju ob Lju-
bljanici, ob reki, ob kateri še 
vedno rad kolesari, se je na 
določeni točki življenja 
zamislil, kaj bo počel ob 
upokojitvi. Na radiu, kjer je 
večinoma delal kot režiser, 
mu je bilo delo všeč, vedno v 
veselje. »Vedno sem imel v 
sebi tudi željo, da bi na 
Gorenjskem rešil kakšno 
hišico. Tiste lepe kar izginja-
jo, mladi jih podrejo ¼  Iskal 
sem tako, potrebno popravil 
in takšno sem v oglasu našel 
v Dupljah. V življenju se 
hitro odločam, in ko sem jo 
prvič videl »v živo«, sem 
vedel, da se bo kar podrla. 
Pa saj sem si rekel, da bi rad 
delal in delal, kar naprej,« je 
razložil. 
To je šele kratek uvod v dol-
go zgodovino Dupljanske 
graščine. S sinom Matjažem 
sta podrtijo podrla do osnove 
in začela graditi iz osnove. 
Posvetovala sta se s strokov-
njaki pri spomeniškem var-
stvu, kako se pravilno lotiti 
gradnje. Gradbeni material 
je bil lomski les, kamen in 
pesek, delovni pripomočki 
pa večinoma kar njune roke. 
»Zmeraj sem pa izprosil 

kakšno vrečko cementa 
(smeh),« je dodal Dušan. 
Sin Matjaž se je lotil razisko-
vanja zgodovine hiše, brskal 
po starih dokumentih ¼  
Dušana Mauserja vodita 
razum in volja. »Če ste zdra-
vi in če imate voljo, lahko 
naredite vse,« je prepričan 
še danes pri svojih 93 letih, 
ko je malo v Ljubljani, malo 
v Dupljah. Še vedno vozi 
avto. »Kako bi pa drugače 
vozil stvari gor in dol. Z avto-
busom bolj težko,« pravi. 
In kako so mestnega človeka 
sprejeli na podeželju? »Spo-
dbudno je bilo to, da sem bil 

prvi Ljubljančan v vasi 
(smeh), ne vem, kako bi 
bilo, če bi prišla dva naen-
krat (smeh). Pa šalo na 
stran. Stara, na pol podprta 
hiša je bila že moteča v kra-
ju, okrog nje so same lepe 
hiše. Zelo hitro sem s sosedi 
vzpostavil stike, še zdaj ima-
mo krasne odnose, me pod-
pirajo, mi pomagajo, res 
sem zadovoljen,« je iskreno 
odgovoril Dušan, ki ima 
poleg graščine, o kateri je 
Televizija Slovenija posnela 
tudi film v angleškem jezi-
ku, številne hobije. Pozimi 
restavrira stare ure, poleti 

kolesari, sestavlja maketo 
španskega ladjevja srednje-
ga veka. Je popotnik, ljubi-
telj lepega, ki je znal za 
umetnost navdušiti tudi svo-
jega sina. Pravi, da ima v 
sebi večni nemir. 
Ob imenovanju za častnega 
občana se je predlagateljem 
in občinskim svetnikom, ki 
so ga potrdili za častnega 
občana, iskreno zahvalil. O 
Dupljanski graščini, ki je 
danes ponos celega kraja, pa 
je dejal: »Vse, kar tule vidite, 
kar je nastalo, se je začelo 
pri meni. Sin to krasno 
nadaljuje.«

»V meni je večni nemir«
Častni občan Občine Naklo Dušan Mauser je posnel nešteto radijskih zgodb slovenskega podeželja, 
doživljal pa ga ni vse dotlej, dokler ni zasledil oglasa, da se nekaj zanimivega prodaja v Dupljah. 

Oče in sin, Dušan in Matjaž Mauser s soprogama / Foto: Tina Dokl
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Jana Bajželj,  
vrtec Rožle

Naklo – Gibanje je ena od 
najpomembnejših aktivno-
sti, ki nam zagotavlja kako-
vost življenja, zato je po-
membno, da otroku že v ra-
nem otroštvu ustvarimo po-
zitiven odnos do gibalnih 
dejavnosti in mu pri tem 
oblikujemo navade za gibal-
no aktivnost in zdrav ži-
vljenjski slog. Zaradi sodob-
nega načina življenja otroci 
nemalokrat nimajo zagoto-
vljenih osnovnih temeljev 
za skladen razvoj. Številne 
raziskave kažejo, da redna 
gibalna aktivnost predstavlja 
izjemno pomembno razvoj-
no spodbudo, ki je hkrati ko-
ristna za krepitev in varova-
nje zdravja. Zgodnje vključe-
vanje otrok v različne športne 
dejavnosti, ob katerih otroci 
doživljajo ugodje, veselje, ra-
dost, uspeh, se bo zagotovo 
odražalo tudi v načinu življe-
nja v naslednjih starostnih 
obdobjih, kajti športne nava-
de postanejo sčasoma sestav-
ni del človekove osebnosti in 
obenem tudi njegov sistem 
vrednot. Vrtec vsakodnevno 

omogoča in spodbuja, da z 
različnimi dejavnostmi v pro-
storu in na prostem otrok 
spozna in razvija gibalne spo-
sobnosti. Zato so bili naši 
otroci tudi letos vključeni v 
gibalno-športni projekt Mali 
sonček. Dejavnosti in naloge 
v tem projektu se razlikujejo 
glede na trajanje in zahtev-
nost. Tako otroci iz leta v leto 
napredujejo prek programa 
od modrega prek zelenega in 

oranžnega do rumenega 
sončka. Pri tem se seznanijo 
z naravnimi oblikami gibanja 
na prostem ali z dejavnostmi 
na trim stezi, z igrami na 
prostem, z vožnjo s poga-
njalčkom in skirojem in z 
igrami z žogo. Ustvarjali smo 
tudi z gibom in ritmom, ele-
menti atletske in gimnastič-
ne abecede nam niso več ne-
znanka, predšolski otroci so 
opravljali plavalni tečaj in ob 

tem zelo uživali. Za opravlje-
no nalogo ali za udeležbo na 
športnem srečanju pa je vsak 
otrok prejel primerno nalep-
ko, katere smo nalepili v 
ustrezno okence v knjižici. 
Poleg ciljev iz kurikula je 
eden glavnih ciljev Malega 
sončka spodbuditi pri otrocih 
željo, navado in potrebo po 
športnem udejstvovanju v 
vseh starostnih obdobjih, ne 
glede na vremenske razmere. 

Za zdrav duh v 
zdravem telesu
Naši otroci so bili tudi letos vključeni v gibalno-športni projekt Mali sonček. Dejavnosti in naloge v 
tem projektu se razlikujejo glede na trajanje in zahtevnost.

Odrasli se zavedamo, da smo otrokom najboljši zgled, zato smo ob zaključku projekta 
letos spet povabili k sodelovanju tudi starše naših otrok, da skupaj z njimi sodelujejo na 
Rožletovem teku. 

Otroci in 
vzgojiteljice Vrtca 
pri PŠ Duplje

Duplje – Spoznavali smo 
gozd, njegovo rastlinje in 
prebivalce, njegove izrazne 
značilnosti v različnih letnih 
časih, spoznavali in razvr-
ščali smo gozdne plodove, 
opazovali barve gozda, diha-
li gozdni zrak, prebirali knji-
ge o gozdu, si ogledali nekaj 
risank v povezavi z gozdom, 
odtisovali drevesne liste, iz-
delali gozd iz slanega testa, 
živali iz gozdnih plodov, iz-
delali nekaj družabnih iger z 
gozdno tematiko ¼  V maju 
smo pripravili razstavo, na 
kateri so si obiskovalci lahko 
ogledali naše izdelke.
Vsebini projekta primerno 
smo določili destinacijo iz-
leta ob zaključku šolskega 
leta. Podali smo se v žival-
ski vrt. Prvovrstno doživetje 
je bila že vožnja z avtobu-
som, po prihodu v Ljublja-
no pa smo polni pričako-
vanj vstopili v živalski vrt in 
nismo bili razočarani. Vide-

li smo nekaj znanih in spo-
znali precej novih živali, se 
čudili njihovim barvam, ve-
likosti oziroma majhnosti, 
gibanju, opazovali njihove 
medsebojne odnose, poslu-
šali njihovo oglašanje, se 
jim nasmejali, se ob njihovi 
mirnosti tudi sami umirili, 
nekatere smo lahko celo po-

božali, jih »počesali« in ob 
tem doživeli pristen stik z 
živaljo. Poseben poudarek 
smo namenili gozdnim ži-
valim ter se pogovarjali, kje 
živijo tiste živali, ki jih v na-
ših gozdovih ne moremo 
srečati. Energijo, ki nam je 
ostala, smo nato uspešno 
porabili na igralih in se pol-

ni novih doživetij vrnili na-
zaj v vrtec. 
Projekt bomo v prihodnjem 
šolskem letu nadaljevali z 
vključitvijo v mrežo gozdnih 
vrtcev in prek različnih iger 
in številnih sprehodov v 
gozd še poglobili in nadgra-
dili izkušnje in spoznanja 
letošnjega šolskega leta. 

Iz čarobnega gozda v živalski vrt
V vrtcu pri Podružnični šoli Duplje smo v tem šolskem letu oblikovali projekt, ki smo ga poimenovali 
Čarobni gozd. V projekt smo vključili vse otroke vrtca, potekal pa je enkrat tedensko celo leto.

Jana Blaznik,  
Vrtec Rožle

Naklo – V letošnjem šol-
skem letu je v našem vrtcu 
potekal projekt z naslovom 
Prijateljica lutka, dober dan. 
Otroci so celo leto spoznava-
li različne vrste lutk, na pri-
mer prstne, ročne, na palici, 
iz različnih materialov ¼  
Tudi sami so se preizkusili v 
izdelovanju lutk iz različnih 

materialov. Z lutko so se 
otroci potolažili, zarajali, 
prepevali in z njihovo pomo-
čjo zaigrali dramatizacijo po 
vsebinah zgodbic. Ob koncu 
leta, smo si za zaključek pro-
jekta v Lutkovnem gledali-
šču v Ljubljani ogledali pred-
stavo z naslovom Zverjasec. 
Prav tako smo v prostorih 
našega vrtca pripravili raz-
stavo lutk, ki so jih otroci iz-
delali med letom.

Prijateljica lutka,  
dober dan

Meta Šimnic, vrtec 
Rožle

Naklo – Tudi otroci v vrtcu 
radi pojejo, plešejo, se zaba-
vajo. Že pred leti smo se z 
otroki srečevali na raznih 

prireditvah ter ob kitari kaj 
lepega zapeli. Letos pa se je 
porodila ideja, da bi obliko-
vali pevski zborček, kjer bi 
se v dopoldanskem času 
srečevali otroci, ki radi poje-
jo. Zborček je tako obisko-
valo kar osemintrideset 
otrok. Skupaj smo se odloči-
li, da se bomo imenovali 
Snežinka. Skozi leto smo 
pripravili različne progra-
me. Jeseni smo prejeli Spar-
kijevo povabilo ter se udele-

žili Sparove zabave. Sodelo-
valo je osemindvajset otrok 
iz oddelkov 5, 6 in 7 vrtca 
Rožle. V decembru smo na-
stopali ob postavitvi novole-
tne jelke v Naklem in zapeli 
strokovnim delavkam in 

staršem ob koncu šolskega 
leta. Otroci so radi peli pe-
smice, najbolj pa so uživali, 
kadar smo uporabili razne 
pripomočke ob petju: kape 
iz papirja, bobne, igrače. 
Naučili smo se okrog dvaj-
set pesmic in zapeli tudi 
ljudske. Zborček je obisko-
valo največ deklic, med nji-
mi sta bila dva fanta. Zapeli 
bomo tudi ob odprtju nove-
ga vrtca in nadaljevali priho-
dnje leto.

Zapela je Snežinka
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Suzana P. Kovačič

Naklo – Osnovna šola Naklo 
in Kulturno društvo (KD) Do-
brava Naklo sta povabili na 
odprtje poslikave v biološki 
učilnici Osnovne šole (OŠ) 
Naklo in na predstavitev slika-
nice Kamniška roža mlade 
avtorice Marije Poklukar. Po-
slikave sten učilnice so se loti-
li likovno nadarjeni sedanji in 
tudi že nekdanji učenci te 
šole (Miha Štilec, Marija Po-
klukar, Katarina Pikec, Vita 
Weisseisen, Anamarija Varga 
Okorn, Neža in Eva Gregor-
čič, Kristina Legat, Karmen 
Jošt, Žan Eržen), učiteljici bi-
ologije Špela Eržen, ki pravi, 
da je dodala kak detajl, in Ka-
tja Bokal, ki je tudi članica KD 
Dobrava Naklo. Piko na i po-
slikavam so dale prav likovni-
ce KD Dobrava Naklo, poleg 
Bokalove še Ronka Kozjek, 
Dana Šemrov in Barbara Po-
gačnik. Medgeneracijsko so-
delovanje se je izkazalo kot 
zelo uspešno. »Veliko naših 
učencev je likovno nadarjenih 
in ideja o poslikavi učilnice je 
zorela že dlje časa. Na eni 
strani stene učilnice smo na-
risali Kamniško Savinjske 
Alpe, za detajle pa dodali npr. 
sovo, ki je simbol modrosti in 
učenosti, pa orhideje, ki raste-
jo na slovenskih travnikih ¼  
Na drugi steni smo narisali 
tropski gozd. Oboje tudi 

obravnavamo pri biologiji in 
je zato poslikava lahko prije-
tna popestritev pouka,« je str-
nila Špela Eržen. Denar za 
barve in še drug potrebni ma-
terial ter izdajo slikanice Ka-
mniška roža so skupaj s KD 
Dobrava Naklo prejeli prek 
javnega občinskega razpisa 
za projekte, za kar se Erženo-
va občini zahvaljuje.

Kamniška roža
Marija Poklukar je dijakinja 
Škofijske klasične gimnazi-
je v Ljubljani, lani je konča-
la šolanje v OŠ Naklo. Že 

lani jo je mentorica Špela 
Eržen spodbudila k izdaji 
slikanice, a je tudi za to bil 
potreben čas. Marija je pre-
jela zlato Proteusovo pri-
znanje iz znanja biologije in 
napisala raziskovalno nalo-
go na temo orhidej. Iz tega 
je razvila pripovedko, se 
igrala z besedami in iz ime-
na dečka Marka, rojenega 
pod Kamniško Savinjskimi 
Alpami, izpeljala ime za že 
znano endemitsko kukavi-
čevko kamniško murko. 
Marko je glavna oseba v pri-
povedki Kamniška roža, ki 

je izšla pred kratkim. Nigri-
tella je ime rojenice, ki je 
skrbela za Marka, hkrati pa 
je latinsko ime za skupino 
orhidej murk. Vodilo mlade 
avtorice je bilo, da te čudovi-
te cvetlice, ki rastejo v nara-
vi, približa tudi najmlajšim. 
Kamniška murka ima te-
mno rdeče cvetove, spodnji 
so svetlejši, včasih skoraj 
beli in je upodobljena tudi 
na steni biološke učilnice 
OŠ Naklo v objemu Kamni-
ško Savinjskih Alp. Marija 
Poklukar je slikanico tudi 
likovno opremila. Mentori-

ca pri nastajanju slikanice 
je bila Špela Eržen, lektori-
rala jo je Jasna Zupan, zalo-
žilo pa KD Dobrava Naklo. 
Sedem izvodov, ker je se-
dem pravljično število, je 
Marija Poklukar podarila 
knjižnici OŠ Naklo.
Prireditev tik ob koncu šol-
skega leta je privabila števil-
ne obiskovalce, za katere so 
v kulturnem delu nastopili 
učenec Žan Eržen s harmo-
niko, ljudske pevke in pevci 
Otroške folklorne skupine 
Podkuca, ki delujejo na OŠ 
Naklo, učiteljica glasbene 

umetnosti Erika Bersenda 
je zaigrala na harfo, vse sku-
paj pa v besedi lepo zaokro-
žila učiteljica biologije in 
gospodinjstva Suzana Gove-
kar. V šolskem hodniku so 
bile na ogled vivarijske živa-
li iz šole: deguji, mongolski 
skakač, želva rdečevratka, 
pet vrst paličnjakov ¼  Zanje 
so poskrbeli učenci in učen-
ke interesne dejavnosti 
Igraje v vivaristiko. Biolog 
Miha Povšič pa je prinesel 
kraljevo pitonko Tonko, gre-
benastega gekona in ptičje-
ga pajka. 

Paleta barv in oblik, ki jih daje narava
V biološki učilnici Osnovne šole Naklo so na stene narisali Kamniško-Savinjske Alpe in tropski gozd ter zanimivo idejo tik pred koncem šolskega leta 
pokazali javnosti. Obenem je bila predstavitev slikanice Kamniška roža avtorice Marije Poklukar.

Izvirna stenska poslikava v biološki učilnici  / Foto: Luka RenerŠpela Eržen in Marija Poklukar / Foto: Luka Rener

Mag. Gabrijela Masten 
svetovalna delavka in 
pomočnica ravnatelja  
za vrtec 

Pred nami je čas, ko načrtuje-
mo dopust, počitnice. Veseli-
mo se prostih dni, ko bomo 
skupaj s svojimi najdražjimi. 
V poletnih mesecih je v vrtcu 
prisotnih manj otrok, zato 
temu primerno organiziramo 
delo. Zaradi racionalne orga-
nizacije in obveze koriščenja 
letnega dopusta zaposlenih v 
času šolskih počitnic se skupi-
ne otrok, glede na predpisane 
normative, združujejo. Otro-
ci imajo tako možnost (še bo-
lje) spoznati tudi druge otro-
ke in druge strokovne delavke 
vrtca. Včasih je to težava, 
drugič bogastvo novega okolja 
in novih prijateljskih vezi. 
Vzgojno-izobraževalno delo v 
vrtcu prisotnih strokovnih de-
lavk pa je tudi v tem času na-
črtovano po načelih in ciljih 
kurikula. Organizacija dela 
je sicer nekoliko spremenjena, 
prilagojena počitniškim mese-
cem, kljub vsemu pa še naprej 
poteka dnevni program, kjer 
se izvajajo različne, otrokom 
zanimive dejavnosti. 
Ker so poleti dnevi topli, se 
lahko večina dejavnosti izva-

ja na prostem: igra, sprosti-
tev, zabava, malica, risanje, 
ustvarjanje z barvami ¼  
Otroci se zelo radi igrajo: uži-
vajo pri igrah z vodo.
Starši, ki imajo poleg letnega 
dopusta tudi možnost varstva 
za svoje otroke s pomočjo sta-
rih staršev ali koga drugega, 
se po navadi odločijo za zača-
sen izpis otroka iz vrtca ozi-
roma rezervacijo. V času po-
letnih počitnic je namreč otro-
ka mogoče začasno izpisati iz 
vrtca za najmanj trideset in 
največ šestdeset koledarskih 
dni (rezervacija).
Na podlagi Sklepa o določitvi 
cen programov v vrtcih na ob-
močju občine Naklo lahko 
starši oz. skrbniki otrok, za 
katere je Občina Naklo po ve-
ljavni zakonodaji dolžna kri-
ti del cene vrtca, uveljavijo 
rezervacijo enkrat letno v ob-
dobju od 1. julija do 31. avgu-
sta. Starši, ki rezervacije v 
poletnih mesecih ne uvelja-
vljajo, to pravico lahko izkori-
stijo kateri koli mesec med 
(šolskim) letom, vendar le 
enkrat letno za najmanj pol-
no enomesečno in največ dvo-
mesečno odsotnost otroka (za 
en mesec se šteje dvajset delov-
nih dni), in jo morajo vrtcu 
napovedati najpozneje en te-

den pred prvim dnem odso-
tnosti. Za ta mesec plačajo 
rezervacijo v višini štirideset 
odstotkov plačila, ki je določe-
no z odločbo o višini plačila 
za program vrtca. 
Začasni izpis otroka staršev s 
stalnim bivališčem drugih ob-
čin se obračuna na podlagi 
izjave za začasni izpis otroka 
iz vrtca (rezervacija) v skla-
du z veljavnim sklepom obči-
ne, v katerih imajo stalno pre-
bivališče.
Marsikateri otroci so odsotni 
iz vrtca lahko tudi po dva me-
seca, so pa primeri, ko je otrok 
morda doma le dan ali dva. 
Kljub zanimivemu poletne-
mu programu v vrtcu in do-
bremu počutju otroka v vrtcu 
je večina otrok rada tudi 
doma – skupaj s starši vsaj 
nekaj dni! Obiskovanje vrtca 
je za otroka "služba". Veseli 
smo sicer, kadar to službo z 
veseljem opravljajo, a vendar-
le – tako kot odrasli – tudi oni 
potrebujejo nekaj dni »dopu-
sta«. Tudi oni se morajo od-
počiti.
Ena izmed otrokovih osnov-
nih potreb je tudi potreba po 
stiku, ki jo starši zagotovijo s 
tem, da so na otroka pozorni, 
da si vzamejo zanj čas ¼  Da 
ta potreba ni zadovoljena, 

nam lahko zelo jasno pokaže-
jo, kadar kažejo nemirnost, se 
nesprejemljivo vedejo ali celo 
zbolijo ipd.
Pri tem ni tako pomembno, 
ali preživimo dopust na mor-
ju ali doma. Pomembno je, 
da smo skupaj, da se skupaj 
umaknemo običajnemu rit-
mu vsakdanjika, da si dopu-
stimo oddahniti. Kljub vsem 
zanimivim dejavnostim, ki 
jih pripravimo v vrtcu, otrok 
vendarle potrebuje tudi malo 
umika, dopusta, počitka.
Nekaj idej, kako lahko skupaj 
z otrokom preživimo "do-
pust" doma – aktivnosti, za 
katere nam med letom zmanj-
ka časa in energije: gremo 
skupaj na jutranji sprehod, 
opazujemo sončni vzhod, gre-
mo teč v naravo, se igramo z 
vodo, »se gremo morje – nare-
dimo si plažo«, se igramo z 
naravnim materialom (ka-
menčki, storži, listje, vejice 
¼ ), beremo, pripovedujemo, 
si izmišljujemo pravljice, po-
jemo, plešemo v senci velikega 
drevesa, v ogledalu »lovimo 
sončne zajčke«, opazujemo 
lesketanje obešenih neuporab-
nih zgoščenk, se gremo igre 
vlog (smo natakarji, kuharji 
in gostje, frizerji, prodajalci 
in kupci, lahko smo otroci in 

vzgojitelji itd.), naredimo pi-
knik, raziskujemo naravo, 
opazujemo oblake, poslušamo 
ptice, veter, skačemo po lu-
žah, gremo na večerni spre-
hod z baterijskimi svetilkami, 
lovimo kresničke, opazujemo 
zvezde, zvezdne utrinke, 
imamo pižama žur, prespi-
mo v šotoru ipd.
Včasih je dovolj le topla tiši-
na, v brezdelju, v miru ... 
Otrok ne potrebuje nenehno 
igranje z odraslim, a tako kot 
vsak ima tudi on rad občutek 
varnosti in sprejetosti. Da ve, 
da smo ga veseli, da ga ima-
mo radi, da nam ni odveč. 
Pomembno je torej čustveno 
sporočilo, ki ga prinaša s seboj 
aktivnost. Nič ne more  nado-
mestiti naše pristne bližine. 
In to otroci potrebujejo. Našo 
čustveno bližino, našo spod-
budo, toplino in varen objem. 
Tega pa ni vedno lahko zago-
toviti. Tu je potrebnega precej 
poguma, da se srečamo sami s 
seboj in tudi s svojimi stiska-
mi in dilemami.
Posebno mlajši otroci potre-
bujejo veliko nežnosti in sti-
ka. Otroci tudi radi pomaga-
jo odraslim. Res je, da včasih 
za to potrebujemo več časa, a 
to je dobra naložba za jutri, 
danes pa zanimivo in kako-

vostno preživeti čas z otro-
kom. Dovolimo jim, da nam 
pomagajo pri nakupovanju, 
zlagajo kupljeno v omare, da 
nam pomagajo pri brisanju 
posode, pri pripravi pogrinj-
kov na mizi, brisanju prahu, 
pometanju, sesanju, pranju – 
seveda odvisno od njihove sta-
rosti in zmožnosti.
Pri vsem tem pa ne pozabimo 
na smeh, ki je ključ pozitivne-
ga starševstva in pomemben 
vidik gradnje kakovostnega 
odnosa staršev z otrokom.
Vsi potrebujemo počitek –
tako otroci kot odrasli. Že 
zelo majhen otrok zmore spo-
štovati mamičino željo, da v 
miru spije kavico. Pomembno 
je ravnovesje med časom, ki 
ga imamo odrasli zase, in ti-
stim, ki ga preživimo skupaj 
z otrokom. 
Prav je, da od dopusta in po-
čitnic dobimo tisto, kar nas 
napolni s tistim, kar nam čez 
leto manjka (počitkom, dru-
ženjem z dragimi in podob-
no), in se znebimo tistega, 
kar nam čez leto dela pregla-
vice in skrbi (stres, utrujenost 
in podobno). To lahko dobi-
mo tudi doma in nam ni tre-
ba hoditi na drugi konec sve-
ta. Preprosto in spontano je 
velikokrat najlepše!

Poletje v vrtcu in »polnjenje baterij« doma
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Suzana P. Kovačič

Strahinj – Na razstavi prej-
šnji četrtek so svoje izdelke 
predstavili dijaki, kandidati 
srednjih poklicnih izobraže-
valnih programov pek, sla-
ščičar, gospodar na podeže-
lju, vrtnar in cvetličar. Rav-
nateljica srednje šole v Bio-
tehniškem centru (BC) Na-
klo Andreja Ahčin je pouda-
rila, da so to za gospodarstvo 
pomembni poklici, in mla-
dim položila na srce, da je 
pomembno, da vedo, kaj po-
meni, če ima človek poklic 
in zna opraviti neko delo. 
Pokazali so tudi cvetlične 
kreacije, ki so izpitna dela 
mednarodnega cvetličarske-
ga izpita FlorCert. Poseb-
nost BC Naklo namreč je, da 
so znotraj kurikula oblikova-
li skupino nadarjenih dija-
kov, ki imajo dodatne ure 
floristike pri dr. Sabini Še-
gula z namenom, da se kre-
pi njihova strokovna uspo-
sobljenost, da dobijo doda-
tno znanje s področja obli-
kovanja in spoznajo delo na 
terenu. Teme tokratnega iz-
pita FlorCert so bile prazno-
vanje sonca, Marimekko, 
Facebook in reciklaža v 
modi. »Sledimo novostim 
na trgu, hkrati smo se veliko 
naučili in veselili, rezultati 

pa so na ogled,« je strnila 
Šegulova. 
Veliko so povedali tudi dija-
ki sami. Obiskovalce so pou-
čili o tem, da jih izobraževal-
na smer gospodar na pode-
želju usposablja za vodenje 
kmetije, za delo v zadrugah 
¼  Brez vrtnarjev ne bi bilo 
zelenjave, rož, dreves, vrtov, 
parkov ¼ , cvetličarke za-
ključnega tretjega letnika pa 
so imele v zadnjem šolskem 
letu med seboj le enega so-
šolca. Slaščičarji s svojimi 

izdelki redno zalagajo šol-
sko trgovino Pod kozolcem, 
in ko mi ponoči spimo, peki 
delajo. »Bodite ponosni na 
to, kar ste doslej ustvarili, in 
kar pogumno naprej, verja-
mem v vas,« je mlade, neka-
teri med njimi si bodo poi-
skali službe, nekateri bodo 
nadaljevali šolanje, spodbu-
dil župan Občine Naklo 
Marko Mravlja. Dodajmo, 
da so dijaki s pomočjo men-
torjev želi uspehe tudi na 
številnih tekmovanjih.

Istega popoldneva je poteka-
la okrogla miza Izzivi cvetli-
čarstva, katere se je udeležil 
tudi nizozemski veleposla-
nik v Sloveniji Pieter Jan 
Langenberg. Namen okro-
gle mize je bil obrtnikom in 
gospodarstvu predstaviti ci-
lje mednarodnega projekta 
FlorCert, kako poteka izo-
braževanje, in se pogovoriti 
o novih priložnostih v stro-
ki. Predstavili so tudi prvi 
učbenik s področja floristi-
ke, ki bo izšel v teh dneh. 

Lepota cvetja  
in okus sladkega
Dijaki zaključnih letnikov srednje poklicnih programov Biotehniškega centra Naklo so se predstavili z 
razstavo Mavrica poklicev.

Dijak Dejan Bobnar je naredil torto jagodnega okusa. Da 
pa je navdušen navijač Arsenala, ni skrivnost ... 

Ko ima človek poklic in zna opraviti neko delo, nastanejo 
tudi okusni piškoti. / Foto: Tina Dokl

Direktor BC Naklo dr. Marijan Pogačnik, organizator izobraževanja odraslih v BC Naklo 
Peter Ribič in nizozemski veleposlanik Pieter Jan Langenberg med ogledom šolskega 
posestva / Foto: Majda Kolenc Artiček

Petra Klemenčič in njen cvetlični čevelj: raziskovala je na 
temo reciklirani material v modi. / Foto: Tina Dokl
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Suzana P. Kovačič

Naklo – Namen projekta je 
širši javnosti približati v celo-
to povezane lokalne naravne 
in kulturne znamenitosti ob-
močja Udin boršt kot poseb-
nosti gorenjskega območja s 
svojimi geomorfološkimi 
značilnostmi in izkoristiti 
območje za rekreacijske, tu-
ristične in izobraževalne na-
mene. Udin boršt je sicer 
prepreden z velikim številom 
sprehajalnih in pohodnih 
poti, ki jih obiskovalci kori-
stijo za kolesarjenje in tek. 
Projekt je bil za sofinancira-
nje s strani Evropskega skla-
da za regionalni razvoj in 
Republike Slovenije izbran 
iz naslova prednostne usme-
ritve Regionalni razvojni 
programi razvojne prioritete 
Razvoj regij. Ta poteka kot 
del izvajanja Operativnega 
programa krepitve regional-
nih razvojnih potencialov 

2007–2013 za obdobje 
2012–2014. Vrednost pro-
jekta je 183 tisoč evrov z 
vključenim DDV-jem, od če-
sar 85 odstotkov upraviče-
nih stroškov krije EU Sklad 
za regionalni razvoj in RS.

Nova stojala za kolesa 
Naravoslovne in podeželske 
znamenitosti so predstavili 
na različne načine. Občina 
Naklo je v letih 2013 in 2014 
nadgradila obstoječe kole-
sarske poti na svojem delu 
širšega območja Udin boršta 
tako, da je na različna mesta 
postavila deset stojal za kole-
sa; vsako stojalo za deset ko-
les. S tem so te poti postale 
še bolj zanimive za ljubitelje 
narave, rekreativce, družine 
in šolske skupine. Za pope-
stritev naravoslovno-turistič-
nih aktivnosti in dogodkov 
ob poteh so kupili trideset 
stojnic in sodobno prenosno 
opremo za ozvočenje ter 

vzpostavili učilnico na pro-
stem. Slednja vsebuje dve 
lokaciji s po enim komple-
tom lesenih usmerjevalnih, 
razlagalnih in spodbujeval-
nih tablic in tabel za vzposta-

vitev sonaravne učilnice na 
prostem na temo Človekova 
kultura v naravi ¼ , duh nara-
ve v človeku v Udin borštu. 
Prvi komplet je namenjen 
označevanju dela gozda – 
učilnice, ki bo služila učenju 

duhovnega spoznavanja na-
rave, povezovanja človeka z 
gozdom ter gozdni meditaci-
ji. Drugi komplet je name-
njen označevanju dela gozda 
– učilnice, ki bo služil kul-

turnemu ustvarjanju na 
podlagi navdiha narave. Oba 
kompleta bosta postavljena 
na širšem območju med Ro-
kovnjaškim taborom pri iz-
letniški točki Kriva jelka, 
kjer je tudi predel enega naj-

bolj prvinskih gozdov v Udin 
borštu.

Www.udinborst.com
Na področju promocije sta 
partnerski občini nadgrajeno 
turistično-izobraževalno po-
nudbo promovirali prek no-
vih gradiv in komunikacij-
skih orodij. Občina Naklo je 
vzpostavila spletno stran 
www.udinborst.com, ki je 
namenjena predstavljanju 
Udin boršta in njegove po-
nudbe doživetij narave v slo-
venščini, angleščini in nem-
ščini. Septembra lani so pr-
vič izvedli tridnevni dogodek 
Vikend aktivnih doživetij na-
rave in podeželja v Udin bor-
štu, ki so ga letos maja pono-
vili in nadgradili v tridnevni 
Vikend aktivnih doživetij na-
rave in podeželja v Udin bor-
štu z navezavo na tradicio-
nalno finfranje v Udin bor-
štu; pri tem je sodelovala 
tudi Občina Tržič. Občina 

Naklo je pripravila tudi nov 
turistični produkt Rokovnja-
ška malha, ki vsebuje edin-
stveno izdelano kartonasto 
malho, napolnjeno z rokov-
njaško malico ter bidonom 
za osvežilno pijačo ¼  Vsi do-
godki so bili dobro obiskani, 
vsakič je bilo od tristo do pet-
sto obiskovalcev, so povedali 
pri občinski upravi.

Nova zloženka
Z namenom vsebinske do-
polnitve in nadgraditve izva-
janja turizma doživetij nara-
ve in podeželja oziroma izo-
braževalnega turizma so bila 
pripravljena številna nova 
informativna, izobraževalna 
in interpretacijska gradiva. 
Občina Naklo je izdala zlo-
ženko V deželi konglomera-
tnega krasa, v kateri so na 
razgiban način predstavljeni 
pojavi konglomeratnega kra-
sa v zahodnem delu Udin 
boršta. Tri tematske poti po 
obeh občinah (Pot po Deželi 
konglomeratnega krasa, Na-
ravoslovno-podeželska učna 
pot Kriva jelka ter Učna pot 
po mokrišču Blata) pa so do-
bile učne liste, s katerimi 
bodo obiskovalci aktivno 
spoznavali naravoslovne in 
podeželske vsebine teh poti. 

Z rokovnjaško malho v Udin boršt
Z namenom aktiviranja turistično-izobraževalnih potencialov Udin boršta sta občini Tržič in Naklo spomladi leta 2013 začeli 
izvajanje projekta Učne poti Gorenjske – Udin boršt. Poglejmo, kaj novega so naredili na tem področju v nakelski občini. 

V projektu je prišlo na območju Udin boršta 
prvič do dejanskega razvojnega sodelovanja 
dveh občin (od treh, ki si delijo to območje) prek 
občinskih meja. Prav tako je pomembno, da so 
poleg občin aktivno, tudi s svojimi pobudami, 
sodelovala številna lokalna društva in 
organizacije, šole, pa tudi posamezniki in 
področni strokovnjaki.
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Čisto je lepo.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj

V občini Naklo upravljamo z dvema vodovodnima 
sistemoma. Naša glavna skrb je zagotoviti zadost-
no količino pitne vode, ki je ustrezne kakovosti. 
Izraz »ustrezna kakovost« pomeni, da pitna voda 
ne vsebuje mikroorganizmov ter drugih snovi v 
koncentracijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi 
lahko predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi.

Kakovost pitne vode ugotavljamo z odvzemom 
vzorcev vode na različnih mestih v omrežju. Na 
odvzetih vzorcih se v laboratoriju opravijo mikro-
biološka in fizikalno kemijska preskušanja.

Vodovodni sistem Kranj
Vodovodni sistem Kranj oskrbuje s pitno vodo 
61.077 prebivalcev. V letu 2013 smo skupaj iz 
sistema distribuirali  5.595.863 m3 pitne vode, od 
tega 240.622 m3 v občini Naklo. S pitno vodo iz 
vodovodnega sistema Kranj se oskrbujejo naselja 
v naslednjih Mestni občini Kranj ter občinah 
Naklo, Preddvor in Šenčur. V občini Naklo se 
oskrbuje 1.981 prebivalcev v naseljih Naklo, 
Okroglo in Polica. 

Naselja v občini Naklo se oskrbujejo s pitno vodo 
iz virov Bašelj (zajetja in vrtine) in zajetja Nova 
vas. Pitna voda se stalno dezinficira s presvetljeva-
njem z UV žarki, občasno pa se uporablja tudi 
natrijev hipoklorit.

V letu 2013 je bilo iz zgoraj naštetih naselij za 
mikrobiološka preskušanja odvzetih dvanajst vzor-
cev pitne vode, medtem ko je bil za fizikalno 
kemijsko preskušanja odvzet en vzorec. Mikrobio-
loška preskušanja so pokazala, da je bil en odv-
zeti vzorec neustrezen. Vzrok neustreznosti je bil v 
interni napeljavi hišnega vodovodnega omrežja, 
zaradi zastajanje vode. Vsi ostali vzorci so bili, 
glede na obseg opravljenih preskušanj, ustrezni.

Vodovodni sistem Kovor - Naklo
Vodovodni sistem Kovor - Naklo s pitno vodo oskr-
buje 3.193 prebivalcev v naseljih Bistrica, Cegel-
nica, Podbrezje, Spodnje in Zgornje Duplje, Stra-
hinj, Zadraga in Žeje.
Viri pitne vode so vrtini Duplje in vrtina Podbrezje, 
ki se napajajo iz aluvialnega (peščeno prodnate-
ga) vodonosnika. Pitna voda se ne dezinficira ali 
kako drugače obdeluje. V letu 2013 smo distribu-
irali 293.111 m3 pitne vode.
Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih 
šestindvajset vzorcev pitne vode, medtem ko sta 
bila za fizikalno kemijska preskušanja odvzeta 
dva. Laboratorijska preskušanja so pokazala, da 
so bili, glede na obseg opravljenih preskušanj, vsi 
odvzeti vzorci ustrezni.

Ker želimo, da boste še naprej lahko uporab-
ljali zdravstveno ustrezno pitno vodo, bomo 
nadaljevali z nadzorom pitne vode tako iz 
rednih kot rezervnih vodnih virov in iz omre-
žja vodovodnega sistema. 

Soodgovorni za 
ohranjanje  

kakovosti vode
Kakovost pitne vode se poleg notranjega nadzora 
spremlja tudi v okviru državnega monitoringa. 
Zagotavlja ga Ministrstvo za zdravje, nosilec 
monitoringa je Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano.

Za ohranjanje čiste pitne vode smo seveda 
soodgovorni tudi uporabniki sami. 

Poskrbeti moramo za redno vzdrževanje hišnega 
vodovodnega omrežja, ki vključuje cevovod, opre-
mo in naprave, ki so vgrajene med priključkom na 
sistem za oskrbo s pitno vodo in mestom uporabe 
pitne vode. Upoštevajmo naslednja priporočila:
▶ Redno čistimo mrežice na pipah (približno 
enkrat na 14 dni). Čiščenje pomeni spiranje z 
vodo in po potrebi odstranjevanje vodnega kam-
na.
▶ Vodo uporabljajmo na vseh pipah v stanovanju 
oziroma hiši. Vsako jutro na pipi, pred prvo upo-
rabo tega dne, stočimo nekaj vode (voda naj teče 
dve minuti oziroma do ustalitve temperature 
vode). Enako naredimo, ko pridemo iz službe, 
predvsem pa, ko se vrnemo po daljši odsotnosti.
▶ Na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, izvajaj-
mo tedensko izpiranje do stabilizacije temperatu-
re vode.
▶ Evidentirajmo slepe rokave in jih odstranimo. Do 
takrat je potrebno enkrat na teden spirati vodo iz 
slepih rokavov.

Na onesnaženje vpliva tudi uporaba kemikalij. 
Okoljsko osveščen uporabnik lahko s premišljenim 
ravnanjem zmanjša uporabo kemikalij in posledič-
no stopnjo onesnaženosti odpadne vode. 
Na kakovost pitne vode vpliva tudi ravnanje z 
odpadki. Divja odlagališča so velik potencialni 
onesnaževalec podtalnice, zlivanje odpadnih kemi-
kalij v kanalizacijo in vodotoke prav tako povzroča 
onesnaževanje pitne vode. V okolici objektov za 
zajem pitne vode je prepovedan vnos nevarnih sno-
vi in gnojil v tla ter preoravanje travinja. Pomembno 
je tudi kako pogosto in na kakšen način greznice 
praznimo. Greznične gošče so zelo koncentriran 
odpadek, ki poleg dušikovih spojin lahko vsebuje 
še druge okolju nevarne snovi. 

Zavedajmo se, da vodni viri niso neomejeni, 
zato z njimi ravnajmo skrbno, celovito in traj-
nostno. Le tako bomo lahko tudi v bodoče pili 
svežo vodo, vodo iz pipe.

Obveščanje v  
času motene oskrbe  

s pitno vodo
Včasih je zaradi okvar oziroma posegov na jav-
nem vodovodnem omrežju in objektih oskrba s 
pitno vodo motena. V času večjih okvar obvestimo 
Center za obveščanje, Občino in sporočilo posre-
dujemo radijskim postajam ter objavimo na naši 
spletni strani www.komunala-kranj.si. Dodatno 
imamo vzpostavljeno tudi osebno obveščanje po 
SMS in/ali sporočilih po elektronski pošti. 

Če na osebno obveščanje še niste prijavljeni, 
to lahko storite po elektronski pošti na naslov 
info@komunala-kranj.si, preko obrazca na 
spletni strani www.komunala-kranj.si ali ose-
bno na sedežu našega podjetja. Lahko nam 
tudi pišete na naslov Komunala Kranj, d.o.o., 
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

Poseben poziv k obvezni prijavi velja za pred-
stavnike javnih ustanov (šole, vrtce, zdravstvene 
ustanove, gostinske lokale, …).

O načinih obveščanja v posameznih primerih gle-
de na zahteve pravilnika o pitni vodi vas podrob-
neje seznanimo vsako leto, z obvestilom na hrbtni 
strani naših položnic. 

Spremljamo kakovost  
pitne vode

Letno poročilo o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi  
v občini Naklo za leto 2013

Glas skoz'vas, petek, 27. junija 2014

Tina Benedičič

Naklo – Tako naključni obi-
skovalci kot tisti, ki so vožnji 
z motorjem prepuščeni z 
dušo in srcem, so lahko 
videli marsikaj, saj so orga-
nizatorji pripravili pester 
program. 
Za pravi adrenalinski spek-
takel je z vragolijami na 
motorju tudi tokrat poskrbel 
Tadej Dolenc, nekoliko bolj 
umirjeno pa so spretnostno 
vožnjo po poligonu prikazali 
predstavniki vojaške polici-
je. Svoje motorje so na ogled 
postavili tudi možje v mod-
rem. Letos so k sodelovanju 
povabili šolo vožnje B & B, 
svoje stojnice pa so imeli 
tudi razstavljavci motoristič-
ne opreme. »Poskrbeli smo 
tudi za najmlajše. Ti so se 
lahko pomerili v vožnji s 
poganjalčki, zaradi prijetnih 
poletnih temperatur pa jim 
je zagotovo prijal tudi slado-
led, ki smo ga delili. Sicer pa 
sem navdušen nad toliko 
obiskovalci,« je povedal Igor 
Drinovec, predsednik moto 
kluba Ptički brez gnezda. 
Srečno pot in mirno vrača-
nje v svoja gnezdeca je Ptič-
kom in drugim motoristom, 
ki so obiskali prireditev, 

zaželel tudi župnik Janez 
Zupanc. Nekaj minut pred 
poldnevom jih je z blagoslo-
vom motorjev pospremil k 
previdni in predvsem varni 
vožnji. Organizatorji so pos-
krbeli tudi za glasbeni pro-
gram, saj je zbrano množico 
zabavala rock skupina Ilio-
ni, še pred tem pa je za obi-

lico smeha poskrbel igralec 
Matjaž Javšnik.
Tokrat je prireditev imela 
dobrodelno noto, saj so 
zbrana sredstva donirali 
dvakratnemu svetovnemu 
prvaku v plavanju, parao-
limpijcu Darku Đuriću iz 
Podbrezij za novi nožni pro-
tezi. 

Srečno pot, 
motoristi
Letošnji, sicer že tretji Moto dan v Naklem, ki so ga člani moto kluba Ptički 
brez gnezda pred nedavnim organizirali na parkirišču poslovne stavbe 
Merkur, je obiskovalce spet pozitivno presenetil.
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Splača se biti naročnik 
Gorenjskega glasa

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: 
narocnine@g-glas.si
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GORKIGORKI
Po številnih usklajevanjih in dogovorih so se v mesecu oktobru lani, na veselje vseh sodelujočih 
občin, Mestne občine Kranj, Občine Šenčur in Občine Naklo, začela dela na projektu »Odvajanje in 
čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega 
polja – 2. sklop«
V občini Naklo tako s pomočjo sredstev Kohezijskega sklada EU, Ministrstva RS za kmetijstvo in 
okolje ter lastnega prispevka že gradimo povezovalni kanal, ki bo odvajal komunalne odpadne vode 
s kanalizacijo že opremljenih delov aglomeracij (aglomeracije 3814 – Podbrezje, 3813 – Podbrezje 
– Srednja vas, 3812 – Bistrica) na CČN Kranj. Centralna čistilna naprava Kranj, ki bo v okviru istega 
projekta nadgrajena in rekonstruirana, bo tako prečistila komunalne vode na način, ki kar se da malo 
obremenjuje okolje. Vodni viri v sodelujočih občinah Šenčur, Naklo in Mestni občini Kranj ter širše 
bodo po koncu projekta bistveno manj onesnaženi, kar hkrati pomeni, da se bodo izboljšali življenjski 
pogoji in zdravstveno stanje prebivalcev, torej vseh nas.
Izgradnja kanalizacije na trasi Podtabor – Bistrica – Žeje – Strahinj poteka po načrtovanem 
terminskem planu in v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI) z manjšimi spre-
membami, potrjenimi s strani projektanta. Izvedenih je 77 % gravitacijske kanalizacije (3.227 m od 
4.195 m), 63 % tlačne kanalizacije (245 m od 392 m), oziroma 76 % celotnega sistema kanalizacije 
(3.472 m od 4.587 m). 
V prihodnjih mesecih bomo z deli seveda nadaljevali, zaradi česar bo še naprej prihajalo do zaprtij 
posameznih lokalnih cest, o čemer vas bomo redno obveščali. Ob tej priložnosti bi se vam želeli 
iskreno zahvaliti za doslej izkazano potrpežljivost, dobro sodelovanje in razumevanje. Prav zaradi 
vaše dobre volje nam uspeva projekt brez večjih pretresov peljati po zastavljeni poti. 

Občina Naklo gradi povezovalni kanal
Skupaj s sosednjima Mestno občino Kranj in Občino 
Šenčur sredi enega najpomembnejših infrastrukturnih 
projektov v zadnjih 40 letih

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne 
prioritete: Varstvo okolja – področje voda. Prispevek Skupnosti znaša 85,00 % javnih upravičenih 
stroškov. Lastna udeležba Republike Slovenije znaša 15,00 % javnih upravičenih stroškov.

Polaganje kanlizacijskih cevi v Strahinju (BTŠ).

Zaključna dela: meritve podlage pred polaganjem asfalta.

V Podbrezju.

clanekGorki4d.indd   3 23/6/14   8:49 AM

Suzana P. Kovačič

Naklo – Be fit – be smart je 
izobraževalni program, ki s 
pomočjo društva Be fit – be 
smart in z lokalnimi špor-
tnimi junaki v okviru špor-
tnih dogodkov in delavnic 
spodbuja in ozavešča mlade 
za aktiven in zdrav način ži-
vljenja. V ta namen so za-
snovali športne parke Era-
smus na prostem, ki omo-
gočajo športne aktivnosti po 

tem programu. Prvi posku-
sni športni park so postavili 
v Občini Naklo na lokaciji 
drsališča nasproti občinske 
stavbe, sicer pa se program 
že izvaja v dvanajstih člani-
cah Evropske unije na ravni 
lokalnih skupnosti. Kot je 
povedal trener Tom Stroj-
nik, so vaje namenjene vsa-
komur, vabljeni vsi družin-
ski člani: »Vaje na orodjih 
temeljijo na varni vadbi z 
uporabo lastne telesne teže 

in se prilagajajo posamezni-
ku in njegovi fizični pripra-
vljenosti,« je pojasnil trener. 
V Naklem bo športni park 
Erasmus uporabnikom, ki 
jim bodo v pomoč trenerji, 
brezplačno na voljo do sre-
dine julija.
Ravno lokalne skupnosti, lo-
kalni gospodarstveniki naj bi 
prepoznali pravo vrednost 
teh športnih parkov, kot so 
pojasnili pri društvu Be fit – 
be smart: »S strategijo Evro-

pa 2014–2020, ki ji zvesto 
sledi tudi program EU Era-
smus, hoče Evropska unija 
razviti pametno, trajnostno 
in vključujoče gospodarstvo, 
ki bi vsem omogočalo napre-
dek. Temelj za to je zdravje 
evropskih državljanov. Le 
zdravi ljudje lahko kot aktiv-
no prebivalstvo povečujejo 
produktivnost in konkurenč-
nost gospodarstva.« Zdravje 
pa pomeni tudi redno tele-
sno aktivnost ¼

Vaje prilagajajo 
posamezniku
Športni park Erasmus se v Sloveniji prvič predstavlja ravno v Občini Naklo. Poskusno, brezplačno bo 
na voljo uporabnikom do sredine julija. Slovenci smo celo pobudniki tega programa.

Šeststo kvadratnih metrov vadbene površine na prostem 
/ Foto: Tina Dokl

Predstavitve športnega parka Erasmus se je udeležil tudi 
plezalec Jure Bečan. Na sliki s Tomom Strojnikom.  

Jože Košnjek

Duplje – Tradicija, da takrat, 
ko je v Dupljah dan rokome-
ta, rado dežuje, je trmasta. 
Tudi letošnji turnir, ki je bil v 

soboto, 14. junija, na rokome-
tnem igrišču v Dupljah, je 
motil dež. Na njem je tekmo-
valo devet moštev, ki pa tek-
movanja niso mogla normal-
no končati. O zmagovalcih so 
odločale sedemmetrovke. Pri 
moških je Loka v finalu s 3 : 2 
premagala moštvo Duplje 
mladi. Tretji so bili dupljan-
ski veterani, četrti Trebanjci 
in peti Preddvorčani. Pri de-
kletih so Žabice iz Dupelj s 4 
: 2 premagale Novo mesto. 
Tretja je bila Izola, četrti pa 
Šentjernej. Igralke in Igralci 
Dupelj so igrali z žalnimi tra-

kovi v spomin na nedavno 
umrlega športnika, tudi roko-
metaša Filipa Grašiča. Kot 
gostje so igrali tudi kadeti 
moštva Duplje - Tržič in Cer-
klje. Med moškimi so bili 

najboljši strelec Luka Jerko-
vič (Preddvor), najboljši vra-
tar Matej Kejžar (Loka) in 
najboljši igralec Matic Kralj 
(Duplje mladi). Pri dekletih 
je bila najboljša strelka Davi-
dela Tičič (Izola), najboljša 
vratarka Jolanda Lenič (Žabi-
ce) in najboljša igralka Alen-
ka Hrastar (Novo mesto). So-
dili so Luka Alič, Miha Ja-
mnik, David Komovec in Sil-
vo Vidic. Čeprav je dež pre-
prečil veselico, je dan roko-
meta uspel in privabil ob 
igrišče kar precej ljubiteljev 
tega športa.

Dan rokometa
Moštvo Loke je zmagalo med moškimi, 
dupljanske Žabice pa med ženskami. O 
zmagovalcih so odločale sedemmetrovke.

Veterani Dupelj so bili tretji

Vilma Stanovnik

Ebenthal – Minuli konec te-
dna je ekipa mladih nogo-
metašev U13 Nogometnega 
kluba Naklo nastopila na 
turnirju v avstrijskem 
Ebenthalu na Koroškem. 
Fantje so pod vodstvom tre-
nerja Pera Kristića odigrali 
tri tekme. Kljub dobri igri so 
prvi dve z ekipo DSG Volks-
bank iz Borovelj ter z doma-
čini SC Ebental zaključili z 

neodločenim izidom. V tre-
tji tekmi so se izkazali in 
samo v nekaj minutah kar 
trikrat zatresli mrežo celov-
ške ekipe SV Donau, kar je 
zadostovalo za skupno tur-
nirsko zmago. 
Veselje naklanskih nogome-
tašev po napornem turnirju 
je bilo nepopisno, turnir v 
sosednji Avstriji pa je lahko 
dober zgled za organizacijo 
podobnih medsosedskih no-
gometnih srečanj.

Najboljši v Avstriji

Mladi nogometaši so iz Ebenthala odnesli zmagovalni 
pokal.
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Tina Benedičič

Naklo – Tudi ob tokratnem 
občinskem prazniku je Kon-
jeniško društvo Naklo orga-
niziralo tekmovanje v vleki 
traktorja za najmočnejšega 
Naklanca. Če je lani nekate-
re premagala trema in so si 
tekmovanje raje ogledali, je 
bila letos zgodba drugačna. 
Za laskavi naziv najmočnej-
šega v občini se je potegova-
lo nekaj več kot trideset tek-
movalcev in tako so traktor, 
sicer v lasti domačina z bliž-
nje kmetije, na glavni cesti v 
bližine naklanske osnovne 
šole z navdušenjem in hkra-
ti v borbenem duhu vlekli 
tako stari kot mladi. 
Pravila vleke so bila jasna; 
tekmovalci, lahko posamez-
no ali pa v paru, so morali 
kar najhitreje premagati tri-
deset metrov dolgo pot od 

starta prek ciljne črte. Lah-
ko obuti, bosi, postavljeni 
naprej, levo, desno ali pa 
celo ritensko. Kakorkoli, 
samo brez goljufanja! 
Komisija je prijavljene tek-
movalce razdelila v več 
kategorij; med seboj so se 
pomerili otroci, ki so tek-
movali v paru, pionirji, mla-
dinci, člani in predstavnici 
ženski kategorije. 
Posebna pohvala gre pripa-
dnicam nežnejšega spola; 
med odraslimi je spet bles-
tela Sabina Košir Mali, ki je 
za zahtevano razdaljo pot-
rebovala dobrih 38 sekund 
in je sotekmovalko Ano 
Grašič prehitela za slabe 
štiri sekunde, med pionirji 
pa je Tamara Jelušič, edino 
prijavljeno dekle v tej kate-
goriji, pometla z vso fan-
tovsko konkurenco. V kate-
goriji dvojic med mlajšimi 

tekmovalci sta prvo mesto 
osvojila Grega Aljančič in 
Anže Prostor, med starejši-
mi pa sta bila najhitrejša 
Bojan Bajželj in Štefan 
Komuškič. Žiga Demšar je 
bil nepremagljiv med mla-
dinci, Tomaž Jošt pa med 
člani.
»Dva naziva najmočnejšega 
v občini sta dovolj. Danes 
sem samo gledalec,« je med 
tekmovanjem povedal lan-
ski zmagovalec Janez Črni-
lec. Naziv najmočnejšega 
Naklanca je tako pripadel 
Tomažu Joštu, ki je za tride-

set metrov dolgo pot potre-
boval dobrih 23 sekund. 
Simbolične nagrade, ki jih je 
prispevala Občina Naklo, so 
prejeli prvi trije tekmovalci v 
vsaki kategoriji. Najboljši 
med najboljšimi, Tomaž 
Jošt, pa je domov odnesel še 
prehodni pokal. Razglasitev 
rezultatov je popestril mimo-
idoči občan, ki je prvouvršče-
nim obljubil še oddih v 
Moravskih Toplicah, križar-
jenje po Nilu in potovanje po 
lastni izbiri kadarkoli in 
kamorkoli. Seveda vse to na 
lastne stroške.

Najmočnejši je 
Tomaž Jošt
Za laskavi naziv najmočnejšega Naklanca se je potegovalo nekaj več kot trideset tekmovalcev.

Zmagovalka Tamara

Tudi starejši so se pomerili v vleki traktorja.

Besnica – Letos je v Besnica gostila že 23. Gorenjsko prven-
stvo harmonikarjev in 6. Mednarodno tekmovanje harmoni-
karjev za Pokal Kranja, ki je bil hkrati tudi izbirno tekmova-
nje za Zlato harmoniko Ljubečne, ki bo avgusta. Absolutna 
zmagovalka tokratnega tekmovalnega popoldneva je posta-
la Ana Jesenovec, medtem ko je občinstvo osvojil Jan Zadni-
kar. Devetnajstletnik iz Naklega je v svoji skupini dosegel 
tudi uvrstitev na drugo mesto.

Jan Zadnikar osvojil občinstvo

Jože Košnjek

Okroglo – V prijetnem oko-
lju Doma slepih in slabovi-
dnih Slovenije na Okroglem 
je Društvo upokojencev 
Naklo organiziralo gorenj-
sko prvenstvo društev upo-
kojencev v kegljanju s kro-
glo na vrvici. Tekmovalo je 
15 ženskih in moških ekip iz 
sedmih društev upokojen-
cev. Ta športna zvrst je bila v 
tekmovanje gorenjskih upo-
kojencev uvrščena šele pred 

nekaj leti. V tekmovanju 
moških so se na prva tri 
mesta uvrstile ekipe Rateče 
- Planica z 256 podrtimi 
keglji, Naklo z 227 podrtimi 
keglji in Kamnik s 118 podr-
timi keglji. V ženski konku-
renci je ekipa Dovje - Mojs-
trana zmagala z 213 podrti-
mi keglji, drugouvrščeni 
Kamnik pa je podrl enega 
manj – 212. Tretje so bile 
kegljavke ekipe Rateče - Pla-
nica. Med ženskami je bila s 
63 podrtimi keglji najboljša 

Anica Kržič iz Žirovnice, 
med moškimi pa s 67 podr-
timi keglji Vinko Šumi iz 
ekipe Rateče - Planica. Naju-
spešnejšim sta pokale in 

kolajne podelila predsednik 
Društva upokojencev Naklo 
Jože Kajin in predsednica 
društvene komisija za šport 
Darinka Križnar.

Upokojenci 
podirali keglje
Društvo upokojencev Naklo je organiziralo 
gorenjsko prvenstvo upokojencev v kegljanju s 
kroglo na vrvici.

Domačini iz Naklega so bili drugi. Člani ekipe Janez Štilec, 
Brane Fister, Tone Zupin in Pavle Umnik (od desne) s 
predsednikom društva Jožetom Kajinom.

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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V knjigi je zbranih 80 najboljših hitrih receptov in 
zagotovo bo prav vsak našel nekaj zase in za vsak 
letni čas. Poleg receptov za testenine, njoke in 
rižote, ne manjka receptov za zelenjavne, mesne 
in ribje jedi. Poleg kratke priprave je vodilo knjige 
predvsem uravnoteženost obroka.
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glas skoz' vas
Obiskovalcem pokazali,  
kaj znajo, kaj zmorejo ...
Celodnevna prireditev Na vasi se dogaja, letos že tretjič in lahko rečemo, da že tradicionalna, je bila 
ob občinskem prazniku v soboto, 21. junija. Tudi obiskovalcev je bilo tradicionalno veliko, nekateri so 
se od Naklega, Dupelj do Podbrezij in nazaj popeljali s panoramskim avtobusom, spet drugi so 
kolesarili ... Če strnemo: za vsakega se je kaj našlo.

Panoramska vožnja z Veselim Janezom je povezala Naklo, Duplje in Podbrezje. Vaški lovski golaž je skuhala in postregla Lovska družina Udinboršt.

Neža Černilec iz Strahinja se je predstavila z unikatnim 
nakitom, ki ga izdeluje sama. / Suzana P. Kovačič, Foto: Tina Dokl

Članice in en član skupine Spominčice iz Naklega znajo klekljati, pred časom pa so osvojili 
tudi znanje izdelovanja cvetja iz krep papirja.

Taborniki Rodu Staneta Žagarja mlajši delujejo tudi v šoli v Dupljah in imajo dve skupini: 
Tabor neustrašljivih in Lene smrkce. Tokrat so pripravili Lov na lisico in Orientiring. 

Tekmovanje s samokolnicami v Dupljah. Da je bila naloga 
težja, je bilo v samokolnici vedro z vodo, ki se seveda ni 
smela politi. Tjaša Hkavc je bila s svojim časom 
zadovoljna, pravi, da je bilo za zabavo in smeh. 

Palačinke so bile okusne, ni kaj dodati temu ... Posnetek je 
iz Dupelj.

Zakonca Mauser sta pripravila vse za slikarsko delavnico v 
senci Graščine Duplje. En dan prej pa skupaj naslikala 
sliko (na fotografiji). 




