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OBČINSKI 
NAGRAJENCI

S svojim delovanjem 
dajejo zgled

Predstavljamo zaslužne ob-
čane, letošnje prejemnike 
priznanj Občine Naklo.
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AKTUALNO

Dočakali novo vozilo

Gasilci PGD Duplje so svoj 
vozni park nadgradili z no-
vim gasilskim vozilom 
GVC-1.
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POGOVOR

Tudi danes bi izbral 
ples in folkloro

Pogovor z Andrejem Koši-
čem, častnim občanom ob-
čine Naklo
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MLADI

Državni prvak iz 
geografije

Matej Lukan iz Strahinja, di-
jak četrtega letnika Škofijske 
klasične gimnazije v Ljublja-
ni, je postal državni prvak s 
področja geografije.
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Nova 
kolesarska pot 
je že urejena

Pogovor z županom Občine 
Naklo Ivanom Megličem o 
aktualnih projektih
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Finfranje in 
Rokovnjaški 
tek

Na letošnjem Rokovnjaškem 
teku je bila z novim rekordom 
najboljša domačinka Karmen 
Klančnik Pobežin.

stran 8

Letno izide dvaindvajset številk www.go renj ski glas.siJe se ni ške no vi ce so red na pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas Od go vor na ured ni ca: Urša Peternel 

Naklo – Občina Naklo ura-
dno praznuje praznik 29. ju-
nija, ko goduje sv. Peter, ki 
je zaščitni svetnik farne cer-
kve v Naklem in je s krajem 
povezan kulturno in zgodo-
vinsko. Grb Občine Naklo, 
ki ima obliko ščita, simboli-
zira uspešno moderno obči-
no, ki svojo prihodnost pre-
udarno gradi na tradicional-
nih vrednotah.
Na osrednji prireditvi, slav-
nostni akademiji ob občin-
skem prazniku, ki bo pote-
kala v torek, 21. junija, ob 
20. uri v Osnovni šoli Naklo, 
bodo podelili priznanja leto-
šnjim občinskim nagrajen-
cem. Naziv častnega občana 
občine Naklo bo prejel mag. 
Andrej Košič, folklorist, ple-
salec, mentor  ... Njegovo 
delo je vidno, nagrajeno in 
prepoznavno ne samo v na-
kelski občini, temveč v celo-
tni Sloveniji in svetu. Srebr-
no plaketo Občine Naklo bo 
prejela Osnovna šola Naklo, 
in sicer za četrt stoletja uspe-
šnega delovanja. Priznanja 
Občine Naklo bodo prejeli 
zavzeta pedagoška delavka, 
mentorica skupin mlajših 
plesalcev in dolgoletna ob-

činska svetnica Nataša Zale-
telj, uspešni smučarski ska-
kalec Anže Semenič in duša 
Krajevne knjižnice Naklo, 
koordinatorka vseh krajev-
nih knjižnic v Mestni knji-
žnici Kranj, dolgoletna ob-
činska svetnica, dejavna še 
na številnih področjih, mag. 
Helena Krampl Nikač.
Junij je v občini Naklo mesec 
prazničnih dogodkov in pri-
reditev, ki jih bo dovolj za vse 

okuse in jih organizirajo ter 
nanje lepo vabijo številna lo-
kalna društva, organizacije – 
tudi v sodelovanju in podpori 
Občine Naklo. Koledar prire-
ditev ob občinskem prazniku 
je objavljen na peti strani ak-
tualnega Glasa občine Naklo.
»Predvsem bi se občanom 
rad zahvalil za razumevanje, 
potrpežljivost in sodelovanje 
v zahtevnih zadnjih dveh le-
tih razglašene epidemije co-

vida-19. Znova pa se je v na-
ših krajih začelo družabno 
življenje, kulturne priredi-
tve, tudi vsi občni zbori so 
bili spomladi v glavnem iz-
vedeni v živo. V dneh pred 
občinskim praznikom je že 
zelo razgibano s številnimi 
prireditvami in vse občane 
lepo vabim, da se jih udele-
žite v sproščenem in prije-
tnem vzdušju,« je povabil 
nakelski župan Ivan Meglič.

S priznanji se bodo na slavnostni akademiji ob prazniku Občine Naklo zahvalili letošnjim občinskim 
nagrajencem, ki s svojim delom in zgledom pomembno prispevajo k razvoju, ugledu in 
prepoznavnosti občine. Naziv častnega občana bo prejel mag. Andrej Košič. Junij je v Naklem 
zagotovo mesec številnih prazničnih dogodkov in prireditev, ki jih bo dovolj za vse okuse.

Praznik Občine Naklo 
in praznik vseh občanov

Suzana P. Kovačič

Čudovit razgled na Naklo / Foto: Primož Pičulin

Duplje – V Dupljah so že od 
nekdaj radi peli. Za pesem 
je Dupljance navduševal v 
začetku preteklega stoletja 
župnik Peter Bohinjec, nato 
pa tedanji šolski upravitelj 
Alojz Nečimer, ki je jeseni 
leta 1929 k prepevanju pova-
bil štiri domače fante, ki so 
se jim leta 1930 pridružili še 
novi. Zbor je imel leta 1931 
prvi javni nastop. To so bila 

rojstna leta sedanjega Mo-
škega pevskega zbora Tri-
glav Duplje. Pevci so name-
ravali na slavnostnem kon-
certu ob 90-letnici zapeti že 
leta 2020, vendar jim je epi-
demija prekrižala načrt. 
Uresničili so ga v petek, 27. 
maja, v polni dvorani gasil-
skega doma v Dupljah in 
navdušili z izborom sloven-
skih narodnih pesmi.

Moški pevski zbor Triglav Duplje je z jubilejnim 
koncertom v dvorani domačega gasilskega 
društva proslavil 90-letnico prepevanja in za to 
prejel zlato priznanje JSKD.

Praznična pesem 
v Dupljah

Jože Košnjek

Glas občine Naklo
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Spoštovane občanke in občani
občine Naklo!

Čestitamo vam ob dnevu državnosti
in ob občinskemu prazniku Občine Naklo.
Vabimo vas k obisku številnih prireditev,

ki jih skupaj z društvi pripravljamo
ob prazniku.

Župan Ivan Meglič z občinsko upravo in
Občinski svet Občine Naklo

Slavica Okorn je v imenu JSKD dupljanskemu zboru 
podelila zlato priznanje / Foto: Tina Dokl
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Občinski nagrajenci
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S svojim delovanjem dajejo zgled
Na slavnostni akademiji ob prazniku Občine Naklo, ki bo v torek, 21. junija, bodo podelili letošnja priznanja najzaslužnejšim občanom.

Častni občan občine 
Naklo: mag. Andrej Košič

Folklorist, plesalec, mentor, 
učitelj, vodja folklorne sku-
pine Sava Kranj (1965–
1985), predsednik Zveze 
kulturnih društev Kranj 
(1992–2002), vodja folklor-
ne skupine Društva upoko-
jencev Naklo (1996–2020) 
in še mnogo več je Andrej 
Košič.

Več kot 60 let je aktiven na 
področju folklorne dejavno-
sti. Njegovo delo je vidno, 
nagrajeno in prepoznavno 
na ravni ne samo nakelske 
občine, temveč celotne Slo-
venije. Njegovo ime je pre-
poznano tudi v svetu, saj je 
slovenski ljudski ples posta-
vil tako visoko, da je Folklor-
no skupino Sava popeljal v 
družino svetovnih skupin 
CIOFF, s čimer je skupina 
lahko začela nastopati na 
mednarodnih festivalih CI-
OFF. Andrej Košič je tudi 
dobitnik najvišjega prizna-
nja na področju folklorne 
dejavnosti, podeljena mu je 
bila Maroltova plaketa. Leta 
2010 mu je tedanji predse-
dnik republike dr. Danilo 
Türk podelil red za zasluge 

za velik prispevek na podro-
čju ohranjanja in negovanja 
tradicij slovenskega naroda 
na področju ljudskega plesa.
Je tudi začetnik in ustanovi-
telj folklorne skupine Dru-
štva upokojencev Naklo. 
Leta 1996 so z domačini in 
takratnimi člani društva 
upokojencev začeli aktivno 
iskati godbenike, plesalce in 
plesalke ter prve vaje imeli v 
Osnovni šoli Naklo. Štiriin-
dvajset let je skupini preda-
jal svoje znanje in jo s trdim 

delom in disciplino popeljal 
do veliko nastopov in vidnih 
uspehov na državnem nivo-
ju. S svojim entuziazmom 
in zavzetim delom mu je 
uspelo skupino ohraniti ak-
tivno in ta deluje še danes in 
bo še dolgo v ponos Naklu.

Srebrna plaketa Občine 
Naklo: Osnovna šola 
Naklo
Javni zavod Osnovna šola 
Naklo letos praznuje 25-le-
tnico. Vse od ustanovitve 
leta 1997 je šola tesno pove-
zana z lokalno skupnostjo, 
sodeluje tudi v številnih de-
javnostih na nacionalni in 
mednarodni ravni. Vsa leta 
si zaposleni v sodelovanju z 
Občino Naklo in starši priza-
devajo za kakovostno in ino-

vativno vzgojo, poučevanje 
in organizacijo številnih de-
javnosti. V ospredju so ve-
dno učenci. Poslanstvo jav-
nega zavoda predstavljata 
kakovostna predšolska vzgo-
ja in pouk, kar se je pokaza-
lo tudi v zadnjih dveh letih, 
ko so se zaposleni nemudo-
ma prilagodili razmeram in 
na daljavo ohranjali stik z 
otroki. Ob vrnitvi v prostore 
vrtca in šole so poskrbeli za 
spoštovanje vseh ukrepov, 
še bolj negovali prijetno in 
varno okolje. Verjamejo, da 
znanja, ki jih otroci in učen-
ci pridobijo v spodbudnem 
okolju, s pridom uporabijo 
pri lastnem razvoju, uvelja-
vljanju v družbi in razvoju 
lokalne skupnosti.
Za lokalno skupnost Osnov-
na šola Naklo pripravlja raz-
lične prireditve in občinske 
proslave ob slovenskem kul-
turnem prazniku in mate-

rinskem dnevu, učenci in 
njihovi mentorji so vpeti v 
raznolike druge kulturne in 
športne dejavnosti. Zaposle-
ni sodelujejo z zavodom za 
šolstvo v različnih projektih, 
ki krepijo bralno pismenost, 
socialne in kulturne kompe-
tence, digitalno pismenost, 
portfolio otroka in učenca, 
uvajajo formativno spre-
mljanje ... Za svoje dosežke 
na področju strokovnega 
dela in sodelovanja z zavo-
dom za šolstvom so decem-
bra leta 2017 prejeli Kumer-
dejevo priznanje, najvišje 
priznanje na področju šol-
stva v državi. Za projekt Era-
smus+ KA 2 pa so prejeli ja-
bolko kakovosti leta 2018. 
Naziv kulturna šola, ki ga 
podeljuje Javni sklad Repu-

blike Slovenije za kulturne 
dejavnosti, nosi ta javni za-
vod že vrsto let.

Priznanje Občine Naklo: 
mag. Helena Krampl 
Nikač
Helena Krampl Nikač je 
duša Krajevne knjižnice Na-
klo, koordinatorka vseh kra-
jevnih knjižnic pri Mestni 
knjižnici Kranj. Življenjska 
pot jo je po različnih poteh 
končno pripeljala do njene 
največje ljubezni – knjig, 
branja. Aktivna je na najra-
zličnejših področjih, od 
športa, plesa, politike do 
društvenega dela. Je dolgole-
tna članica Turističnega dru-
štva Naklo, predsednica 
Društva gorenjskih bibliote-
karjev, članica Konjeniškega 
društva Naklo, kjer vodi in 
organizira delo plesne sekci-
je in kjer plešejo plese v vr-
sti. Udeležujejo se srečanj 

plesnih skupin, zaplešejo na 
različnih prireditvah, tudi v 
Domu starejših Naklo.
Helena Krampl Nikač je dva 
mandata občinska svetnica. 
Podpira programe in aktiv-
nosti, ki so v dobro občanov. 
Je idejna vodja projekta pri-
dobivanja novih prostorov 
za Krajevno knjižnico Naklo. 
Rada dela z najmlajšimi, za-
nje pripravlja delavnice, pra-
vljične urice, delavnice dru-
žinskega branja. Enako 
aktivna je pri delu z najsta-
rejšimi, saj so stanovalci 
Doma starejših Naklo redni 
gosti in udeleženci bralnih 
uric in delavnic. Z veseljem 
poišče primerno knjigo za 
vsakega bralca, pomaga od-
praviti težave pri branju in s 
svojim navdušenjem do 

knjig navdušuje in širi bral-
no kulturo.
Vedno najde rešitev za sode-
lovanje in izstopa iz ustalje-
nih okvirov. Krajevna knji-
žnica Naklo, ki deluje kot 
enota Mestne knjižnice 
Kranj, pod njenim vodstvom 
in usmerjanjem močno iz-
boljšujejo svoje rezultate na 
področju obiskanosti in šte-
vilu izposojenih in prebra-
nih knjig.

Priznanje Občine Naklo: 
Anže Semenič
Anže Semenič je bil rojen 
leta 1993 in pri 28 letih za-
ključuje športno kariero. 
Dne 9. januarja 2013 je debi-
tiral na tekmi svetovnega po-
kala v Wisłi, kjer se je prebil 
skozi kvalifikacije in na tek-
mi zasedel 40. mesto. Dne 
14. februarja leta 2015 je do-
segel svojo prvo uvrstitev 
med dobitnike točk na tekmi 

svetovnega pokala v poletih 
v Vikersundu, kjer je zasedel 
26. mesto. Da je dober leta-
lec, je znova pokazal v finalu 
sezone svetovnega pokala 
leta 2015. Med posamezniki 
je bil deseti, kar je njegov 
dotedanji najboljši rezultat 
med svetovno elito. Izkazal 
se je tudi na moštveni preiz-
kušnji, kjer so Slovenci sla-
vili pred vsemi. Na finalu 
leta 2016 je skupaj z ekipo 
osvojil drugo mesto.
Njegova najboljša sezona je 
zagotovo 2017/2018. Dne 
28. januarja leta 2018 je sla-
vil svojo prvo zmago v sve-
tovnem pokalu, potem ko je 
bil najboljši na tekmi v polj-
skih Zakopanah. Tega leta je 
na svetovnem prvenstvu v 
smučarskih poletih v Ober-

stdorfu skupaj z ekipo osvo-
jil naslov podprvakov in sre-
brno medaljo. Poleg tega je v 
letu 2013 v Liberecu skupaj z 
ekipo osvojil naslov mladin-
skega svetovnega prvaka.

Priznanje Občine Naklo: 
Nataša Zaletelj
Nataša Zaletelj je zavzeta pe-
dagoška delavka, ki že 25 let 
opravlja poklic učiteljice ra-
zrednega pouka, obenem pa 
23 let vodi in poučuje skupi-
ne mlajših plesalcev, ki so že 
vrsto let nepogrešljivi tako 
na občinskih kot tudi držav-
nih dogodkih po vsej Slove-
niji. Plešejo vrtčevska in 
osnovnošolske skupine. Ve-
liko ji pomenijo medsebojna 
povezanost, razumevanje in 
iskrica zadovoljstva v otro-
ških očeh. Poučevanje je za-
njo izziv, kako otroke na čim 
zanimivejši način pripeljati 
do cilja. Bodisi v razredu ali 

na plesnem parketu. Proces 
poučevanja rada popestri z 
dejavnostmi za razvoj ču-
stvene inteligentnosti, ki je 
zelo pomemben temelj v ži-
vljenju. Ko uči, je lahko 
ustvarjalna.
V krogu ljudi, ki jim ni vsee-
no za naš kraj, je že vrsto let 
voljena v občinski svet, kjer 
predlaga in se aktivno vklju-
čuje v razvojne projekte naše 
občine.
Velja ji globoka zahvala in 
hvaležnost, najprej za opra-
vljeno delo v pedagogiki, saj 
je njen doprinos znatno pri-
speval k odličnemu razvoju 
več generacij otrok v nakel-
ski občini, nato za opravlje-
no delo v obdobju dveh 
mandatov v občinskem sve-
tu Občine Naklo.

Suzana P. Kovačič

Ravnatelj OŠ Naklo Milan Bohinec / Foto: Gorazd Kavčič Anže Semenič / Foto: Jože Košnjek

Nataša Zaletelj / Foto: Primož Pičulin

Andrej Košič / Foto: Igor Kavčič

Mag. Helena Krampl Nikač / Foto: Lea Krampl

Glas občine Naklo
Glas občine Naklo je pri lo ga Go renj ske ga gla sa

IZ DA JA TELJ
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj, 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj

OD GO VOR NA URED NI CA
Ma ri ja Volč jak

URED NI CA
Suzana P. Kovačič, suzana.kovacic@g-glas.si 

OB LI KOV NA ZA SNO VA
Jer nej Stri tar, Ilo var Stri tar, d. o. o.

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

FO TO GRA FI JA
Tina Dokl, Go razd Kav čič, Primož Pičulin

OGLAS NO TR ŽE NJE
Robert Aleksić, tel.: 040/ 508 891 
robert.aleksic@g-glas.si 

Ne na ro če nih pri spev kov in pi sem bral cev ne 
ho no ri ra mo. 

Glas občine Naklo, št. 1/let nik 2022 je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 47, ki je iz šel 14. junija 2022.
Časopis Glas občine Naklo je pri lo že n Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla n v vsa go spo dinj stva v ob či ni Naklo, iz šel 
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Nazorjeva ulica 1, 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 od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. ure, petek od 8. do 15. 
ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov 
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Kateri so pred kratkim za-
ključeni oziroma aktualni 
projekti v občini?
Na Okroglem smo v prete-
žni meri zaključili investici-
je v komunalno infrastruk-
turo. Potrebni sta še 
ureditev dveh črpališč in iz-
vedba tlačnih vodov. V Go-
bovcah smo uredili dve ces-
ti in javno razsvetljavo. V 
Zadragi potekajo zemeljska 
dela za novi vodohran, vo-
dovodne cevi pa so že polo-
žene. Kolesarsko pot Stra-
hinj–Spodnje Duplje je 
izvajalec del že končal. Ko-
lesarsko pot bomo simbolič-
no s kolesarjenjem članov 
Društva upokojencev Naklo 
odprli 25. junija. V sever-
nem delu Podbrezij sta se 
začeli gradnja kanalizacije 
ter obnova druge infrastruk-
ture (vodovod, NN omrežje, 
TK in plinovod) in ceste. 
Obnova vodovoda in kanali-
zacije v Žejah je večinoma 
zaključena, treba je monti-
rati le še dve črpališči. Za 
rekonstrukcijo ceste Žeje–
Bistrica je že izbran izvaja-
lec del.
V načrtu imamo še povezavo 
kanalizacije Zadraga–
Duplje, ureditev tega dela 
ceste in ureditev kolesarske 
poti na odseku Zadraga–ob-
činska meja, za kar upam, 
da se bo zgodilo še letos.

Kako kaže z rekonstrukcijo 
ceste od krožišča na Polici 
do Marinška v Naklem?
Na občini smo svoj del ob-
veznosti izpolnili in že pod-
pisali pogodbo o sofinanci-
ran ju  rekons t rukc i je 
regionalne državne ceste od 

krožišča do Marinška v 
Naklem. Direkcija RS za in-
frastrukturo je projekt sicer 
malo ustavila iz znanih ra-
zlogov, kljub temu upam, 
da bomo rekonstrukcijo 
ceste izvedli z manjšim ča-
sovnim zamikom. Projekt 
je vreden 3,9 milijona 
evrov, od tega bo približno 
700 tisoč evrov občinskih 
sredstev, preostalo bo zago-
tovila država. Na občini se 
trudimo, da bo v sklopu 
tega urejen tudi pločnik na 
Polici in ob Glavni cesti v 
Naklem.
Tudi za projekt kanalizacije 
severnega dela Podbrezij 
smo kandidirali na javnem 
razpisu za okrevanje in od-
pornost; za širitev industrij-
ske cone v Naklem, kjer in-
tenzivno pripravljamo 
dokumentacijo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, pa 
smo kandidirali na javnem 
razpisu agencije Spirit za 
projekt poslovnih con v vred-
nosti enega milijona evrov.
Kar me moti, je, da se dolo-
čeni projekti, za katere ima-
mo odobrena evropska 
sredstva, kar ne odvijajo, pa 
bi morali že biti v izvedbi. 
Taka primera sta projekta 
Žive legende in Pametna 
osvetlitev.

Načrtujete kakšno investici-
jo tudi na področju šol?
Pričakujemo gradbeno dovo-
ljenje za dve dodatni učilnici 
v mansardi matične Osnov-
ne šole Naklo za potrebe raz-
redne stopnje. Učilnici 
bomo, vsaj tako pričakujem, 
uredili med poletnimi šol-
skimi počitnicami. V matič-
ni šoli bo treba zamenjati 
tudi ogrevanje.

Koliko pa na projekte vpliva-
jo podražitve, ki smo jim 
priča v zadnjem času?
Pri približno petih do dese-
tih projektih, ki smo jih iz-
vedli še po starih razpisih, 
prihaja do zahtev za podra-
žitve. Pri novih investicijah 
so višje cene očitno že upo-
števane v projektantskih oce-
nah, tak primer so Žeje in 
Podbrezje.

Kako je z OOPN za nogome-
tno igrišče v Naklem?
Občinski prostorski načrt 
smo sprejeli, Občinski 
podrobni prostorski načrt 
(OPPN) je v pridobivanju. 
Postopoma bo igrišče večna-
mensko, investicija se nada-
ljuje naslednje leto. Na igri-
šču tekme zdaj igrajo mlajše 
selekcije, člani pa trenirajo. 
Kasneje bo igrišče zadosto-
valo tudi pogojem za članske 
nogometne tekme, v špor-
tnem centru pa bodo še dru-
gi športni objekti. Apeliram 
na domače športne delavce, 
da si prizadevajo, da bomo 
imeli še več nogometašev.

Ali je železniška proga do 
Naklega še aktualna?
Tovorne postaje v Naklem 
ne bo, za potniški promet je 
pa še zmeraj opcija in se v 
zvezi s tem pripravlja držav-
ni lokacijski načrt. Zdi se 
mi, da bi bila to dobra prido-
bitev za občane.

Kako vzdržen je letošnji ob-
činski proračun?

Za zdaj smo v okvirih, na 
junijski seji bomo izvedli tri 
prerazporeditve sredstev, in 
sicer iz projektov, pri kate-
rih se zatika zaradi doku-
mentacije in dovoljenj, na 
tiste, za katere imamo vse 
urejeno. Letošnji proračun 
je zelo visok, vreden okrog 
9,5 milijona evrov, od tega 
je investicij za okrog 5,5 mi-
lijona evrov. Upam pa, da 
bo tudi nova vlada imela po-
doben posluh za občine, kot 
ga je imela prejšnja, in da 
bo glavarino prilagodila tre-
nutnim podražitvam.

Kdaj bo naslednja seja ob-
činskega sveta, bo na dnev-
nem redu kakšna posebna 
točka?
Naslednja seja bo 14. junija. 
Na nedavnem sestanku Sve-
ta ustanoviteljev Komunale 
Kranj nas je direktor sezna-
nil z napovedanimi podra-
žitvami zaradi dražitve ener-
gentov, o čemer naj bi 
razpravljali na naslednji seji 
občinskega sveta. Ravnanje 
z mešanimi komunalnimi 
odpadki naj bi se podražilo 
za 1,51 evra na gospodinj-
stvo, s poračunom za prvo 
polovico leta za 2,65 evra. 
Glede na stanje podražitev, 
ki so na trgu, bo to mogoče 
še »šlo skozi«, veliko večja 
zadeva so biološki odpadki. 
Ravnanje z njimi naj bi se 
podražilo za 4,84 evra na go-
spodinjstvo, v primeru, da 
poračunamo še za nazaj, pa 
za 6,65 evra. Vse skupaj po-

meni podražitev za 8,9 evra 
na gospodinjstvo in Komu-
nala Kranj ima nalogo, da 
pripravi bolj razumen pred-
log. Niti ni primerno, da bi 
cene storitev zviševali, nivo 
storitev pa zniževali. Direk-
torju komunale sem npr. 
tudi predlagal, naj nam 
predstavi varianto, za koliko 
bi podražili storitev pobira-
nja odpadkov od vrat do 
vrat, kjer to ni zagotovljeno, 
da bi si ljudje to lahko še 
privoščili in da bi to storitev 
predvsem starejšim lahko 
še bolj približali. Treba bo 
najti kompromise, tak je 
moj pogled.

So še težave z neprijetnim 
vonjem iz asfaltne baze 
Gača?
Gorenjska gradbena družba 
(GGD) mi je zagotovila, da 
bodo uredili pretakanje bi-
tumna, v katerega bodo me-
šali aditiv, ki bo neprijetni 
vonj nevtraliziral, vendar 
mislim, da tega še niso nare-
dili. Zelo sem nezadovoljen, 
ker se z vetrom širi neprijet-
ni vonj proti Podbrezjam, še 
posebno v jutranjih urah.
Ves čas sem aktiven v tej 
smeri, da se to uredi. Če 
bodo ljudje začeli protestira-
ti, jih bom pri tem podprl.
Na še en problem bi rad 
opozoril. Upravna enota 
Kranj nam omogoča delova-
nje Krajevnega urada v Nak-
lem samo vsak prvi četrtek v 
mesecu za tri ure. Ljudje 
menjajo osebne izkaznice, 
vozniška dovoljenja in dobi-
jo termin čez dva meseca. 
Potem se prijavijo raje v Tr-
žič in seveda obiska v Nak-
lem ni. Menim, da je tri uri 
na mesec odločno premalo.

V občini se krepijo zdra-
vstvene dejavnosti ...
Z začetkom letošnjega leta 
imamo pod okriljem ZD 
Kranj nov program fiziotera-
pije, delujejo ambulanta pri-
marnega zdravstva, očesna 
ambulanta, dializni center, 
tudi zobozdravstvo, ki naj bi 
se z novim investitorjem, ko 
bodo dani pogoji v poslovni 
coni, še širilo.

Je trend priseljevanja v ob-
čino?
Želja priseljevanja bi bila, če 
bi bila možnost gradnje sta-
novanjskih hiš. Kaže zelo 
slabo, ker nimamo primer-
nih zemljišč za gradnjo, ki 
bi jih ljudje prodajali; vse dr-
žijo zase, ker ni novih ze-
mljišč. Čakamo na gradnjo v 
nekdanji asfaltni bazi v 
Podrebru, jama je zasuta in 
začeli bodo z obremenitveni-
mi nasipi za stanovanja, pri-
dobljeno je že gradbeno do-
voljenje za infrastrukturo.

Junija je praznik Občine 
Naklo. Kakšno je vaše sporo-
čilo občanom?
Predvsem bi se jim zahvalil 
za razumevanje, potrpežlji-
vost in sodelovanje v zahtev-
nih zadnjih dveh letih raz-
glašene epidemije covida-19. 
Znova pa se je v naših krajih 
začelo družabno življenje, 
kulturne prireditve, tudi vsi 
občni zbori so bili spomladi 
v glavnem izvedeni v živo. V 
dneh pred občinskim pra-
znikom je že zelo razgibano 
s številnimi prireditvami, ki 
jih organizirajo domača 
društva in vse občane lepo 
vabim, da se jih udeležite v 
sproščenem in prijetnem 
vzdušju.

Pogovor z županom Občine Naklo Ivanom Megličem o aktualnih projektih

Nova kolesarska pot je že urejena
Suzana P. Kovačič

Župan Ivan Meglič / Foto: Tina Dokl

S kolesarjenjem DU Naklo bodo kolesarsko pot Strahinj-
Spodnje duplje simbolično odprli 25. junija. / Foto: Primož Pičulin

V severnem delu Podbrezij sta se začeli gradnja kanalizacije 
ter obnova druge infrastrukture. / Foto: Primož Pičulin

V Zadragi potekajo zemeljska dela za vodohran, vodovodne 
cevi so že položene. / Foto: Primož Pičulin

Na občini pričakujejo gradbeno dovoljenje za dve dodatni 
učilnici v mansardi matične OŠ Naklo. / Foto: Primož Pičulin

Investicija je bila tudi v Gobovcah, kjer so uredili dve cesti 
in javno razsvetljavo. / Foto: Primož Pičulin
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Dočakali novo vozilo
Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Duplje so aprila svoj vozni park nadgradili z novim 
gasilskim vozilom GVC-1.

Zgornje Duplje – Občina 
Naklo je lani sprejela načrt 
opremljanja prostovoljnih 
gasilskih društev Gasilske 
zveze Naklo. Po besedah 
naklanskega župana Ivana 
Megliča je za nakup štirih 
novih gasilskih vozil predvi-
denih šeststo tisoč evrov. 
Lani so kot prvi novo vozilo 
prejeli v PGD Naklo, letos 
so svoj vozni park obogatili 
dupljanski gasilci. Aprila so 
sprejeli težko pričakovano 
novo vozilo GVC-1 v vre-
dnosti 290 tisoč evrov, pri 
čemer je Občina Naklo za-
gotovila 215 tisoč evrov, pre-
ostanek so gasilci financira-
li z lastnimi sredstvi in s po-
močjo vaščanov.
Gasilci v Dupljah imajo po 
novem tri vozila, zadnje vo-
zilo so prevzeli pred dvajse-
timi leti. »Vozila, ki smo jih 
imeli doslej, se ne morejo 
primerjati z našo novo pri-
dobitvijo. Gre za gasilsko 
vozilo s cisterno, ki bo zago-
tavljalo učinkovitejše in hi-
trejše intervencije, s tem pa 
tudi večjo varnost obča-
nov,« je povedal Uroš Te-
ran, predsednik PGD Du-

plje, kjer je sicer štirideset 
aktivnih operativnih članov, 
ki letno zabeležijo od 10 do 
25 intervencij. V društvu so 
še pojasnili, da je vozilo 
opremljeno po najnovejših 
tehnoloških trendih, med 
drugim vsebuje tri tisoč li-
trov vode, zmogljivo črpal-
ko, hitro napadalno cev, pri 
gašenju jim bodo v pomoč 
štirje vgrajeni izolirni dihal-

ni aparati z dodatnimi štiri-
mi rezervnimi tlačnimi po-
sodami, na voljo je tudi 120 
litrov penila.
V Dupljah so pred štirimi 
leti dogradili garažni pro-
stor, ki je prilagojen za shra-
njevanje novega vozila, pred 
kratkim pa so zaključili tudi 
s prenovo starega dela orodi-
šča. Novo vozilo, ki ga je iz-
delalo podjetje Euro GV iz 

Ilirske Bistrice, bodo slavno-
stno sprejeli 25. junija, ko 
bodo organizirali tudi gasil-
sko parado in veselico. Pri-
hodnje leto se bodo novega 
vozila razveselili še v PGD 
Žeje, zadnji pa bodo na vrsti 
gasilci PGD Podbrezje. Kot 
je še pojasnil župan, je bilo v 
naklanski občini predlani 59 
intervencij, lani pa nekaj več 
kot trideset.

Maša Likosar

Dupljanski gasilci so vozni park obogatili z novim gasilskim vozilom GVC-1. / Foto: Tina Dokl

V Zdravstvenem domu Kranj so konec maja uvedli aplikacijo Gospodar zdravja, ki je nadomestila 
uveljavljeno komunikacijo z zdravnikom po elektronski pošti.

Uvedli Gospodarja zdravja

Naklo – Aplikacija Gospo-
dar zdravja je uporabniško 
prijazna in enostavna, za 
dostop je potrebna le števil-
ka zdravstvene kartice, poja-
snjujejo v Zdravstvenem 
domu Kranj. Pacient pove-
zavo do nje najde v sple-
tnem urniku svojega zdrav-
nika (ordinacijski časi). Ti-
sti, ki elektronskega komu-
niciranja niso vešči, lahko 
za komunikacijo z zdravni-
kom še naprej uporabljajo 
klasične poti – telefonsko 
naročanje in osebni obisk 

zdravnika, poudarja direk-
torica ZD Kranj Lili Gantar 
Žura.
Aplikacija Gospodar zdravja 
je dostopna vsakomur z ra-
čunalnikom in mobilnim te-
lefonom. Pacient, v njego-
vem imenu pa lahko to stori 
tudi kdo drug, na enostaven 
način, zgolj z navajanjem 
številke zdravstvene kartice, 
postori vrsto opravkov, ki so 
doslej zahtevali dragocen čas 
na obeh straneh. Vodja zdra-
vstvene nege v Zdravstve-
nem domu Kranj Jože Pre-
stor pojasnjuje, da je z 
aplikacijo možno naročati 

recepte in medicinsko teh-
nične pripomočke, se dogo-
voriti o napotnicah za speci-
alistične preglede in urejati 
bolniški dopust. »Izjema je 
le elektronski posvet z zdrav-
nikom, kjer je zaradi zau-
pnosti treba opraviti regi-
stracijo, s katero pridobite 
uporabniško ime in geslo,« 
je dejal Prestor.
Aplikacija omogoča tudi na-
ročanje na preglede, obseg 
te storitve pa je odvisen od 
vsakega zdravnika posebej. 
Vsaj sprva je na tak način na 
razpolago le manjši del 
zdravnikovega urnika, saj se 

naročanje primarno še na-
prej opravlja telefonsko s po-
močjo medicinske sestre.
Prehod na aplikacijo Gospo-
dar zdravja omogoča ZD 
Kranj, ki ga tako kot druge 
zdravstvene domove po Slo-
veniji pesti pomanjkanje 
družinskih zdravnikov, iska-
nje notranjih rezerv in po-
sledično izboljšanje sistema. 
»Čeprav gre le za začetek, za 
prvo črko v dolgem procesu 
digitalizacije storitev v zdra-
vstvenih domovih,« je dejal 
vodja družinskih zdravnikov 
v ZD Kranj dr. Luka Kri-
stanc.

Simon Šubic

Nakło nad Notecią  – Sodelo-
vanje med občino Naklo in 
poljsko občino Nakło nad 
Notecią  se je začelo leta 
1998, v zadnjem času so ob 
velikem prizadevanju polj-
skega župana Slawomirja 
Napierale in domačega žu-
pana Ivana Megliča sodelo-
vanje okrepili. Izmenjave so 

na različnih področjih, maja 
se je k prijateljem na Poljsko 
odpravila enajstčlanska sku-
pina gasilcev iz nakelske ob-
čine, ki so sodelovali na slo-
vesnosti ob 110-letnici Pro-
stovoljnega gasilskega dru-
štva (PGD) Šlešin. Župan 
Občine Naklo Ivan Meglič je 
nagovoril zbrane gasilce iz 
občine Nakło nad Notecią , 
kot pa je poudaril, so bili 
opaženi tudi naši gasilci, ki 
so korakali v paradi za slo-
vensko zastavo in za prapo-
rom Gasilske zveze Naklo. 
Obisk je bil tudi delovne na-
rave. Vodstvo tamkajšnjega 
PGD Naklo jim je predstavi-

lo več kot dvestoletno zgo-
dovino društva, način njiho-
vega delovanja in sodobno 
opremo, ki je primerljiva z 
našo, kot je dejal župan Me-
glič. Spoznali so tudi delo 
tamkajšnje poklicne gasil-
ske enote, mestnega redar-
stva, občinskega kriznega 
centra, projekt pametnih 
skupnosti in pa kolesarske 
mreže, ki je »podobna naši 

in ki ima podobne zagonske 
težave kot naša«. Sledil je 
obisk mestnega pristana, ki 
je zametek razvoja turizma 
v občini Nakło nad Notecią , 
in še drugih znamenitosti, 
se povzpeli na ladjo srednje 
šole za rečno plovbo, »kapi-
tan pa nas je varno vozil po 
reki Noteć, s katero so me-
ščani močno povezani in so 
nanjo tudi ponosni,« je pov-
zel župan Meglič. Obiskali 
so tudi pobudnika medob-
činskega sodelovanja Pawla 
Wyczanskega. Poljski prija-
telji bodo obisk vrnili junija 
ob prazniku naše Občine 
Naklo.

Suzana P. Kovačič

Trdno prijateljstvo 
dveh občin

Naklo – »Dnevno varstvo je 
oblika institucionalnega var-
stva, namenjena posamezni-
kom, ki še ne potrebujejo ce-
lodnevne, stacionarne oskr-
be in si želijo oziroma potre-
bujejo pomoč ali organizira-
no obliko bivanja le za dolo-
čeno število ur dnevno. 
Osnovni kriterij za vključitev 
oseb v dnevno varstvo je, da 
se uporabniki dnevno vrača-
jo domov,« je najprej poja-
snil direktor Doma (starej-
ših) Petra Uzarja Tržič Do-
men Rakovec.
Dnevno varstvo so v njihovi 
nakelski enoti vzpostavili s 
prvim junijem. »Glede na 
velikost doma je dnevno var-
stvo predvideno za tri do šti-
ri uporabnike. Postopek za 
sprejem v dnevno varstvo v 

Enoto Naklo je podoben kot 
pri sprejemu v celodnevno 
varstvo doma. Prosilec po-
šlje prošnjo za sprejem ali 
premestitev v institucional-
no varstvo, na katero pripiše 
'dnevno varstvo', prošnji pa 
priloži tudi mnenje o zdra-
vstvenem stanju na predpi-
sanem obrazcu. Prošnja s 
priloženim zdravniškim 
mnenjem se lahko posredu-
je na različne načine: po po-
šti na naslov doma, osebno 
na recepciji doma Naklo ali 
pa skenirana ne e-naslov 
sprejem.naklo@dputrzic.si. 
Komisija za sprejem in pre-
mestitev obravnava prejete 
prošnje in prosilcem posre-
duje obvestilo o njeni ustre-
znosti oz. morebitni dopol-
nitvi, uvrstitvi na čakalno 
listo ali možnosti za spre-
jem,« je razložil Rakovec.

Suzana P. Kovačič

Dnevno varstvo 
starejših v Naklem

Naklo – V šolskem letu 2022/23 so skupaj za obe enoti vrtca 
v občini Naklo prejeli 73 vlog za vpis otrok. Kot je na majski 
seji občinskega sveta povedal ravnatelj OŠ Naklo Milan Bo-
hinec, je bilo 58 vlog za prvo starostno obdobje in 15 za 
drugo starostno obdobje. Sprejeti bodo vsi otroci, ki bodo s 
prvim septembrom izpolnjevali starostni pogoj (najmanj 
enajst mesecev starosti). Na čakalnem seznamu ostane 13 
otrok, ki bodo starostni pogoj dopolnili med šolskim letom 
2022/23, ki jih bodo sprejemali postopoma in glede na pro-
sta mesta. Delo bo potekalo v 12 oddelkih v Vrtcu Mlinček 
in štirih v Vrtcu Jelka. V obravnavanih točkah dnevnega reda 
so svetniki potrdili letošnje občinske nagrajence, sprejeli za-
ključni račun proračuna občine za leto 2021, odlok o ureditvi 
pogrebne in pokopališke dejavnosti, odlok o OPPN za gra-
dnjo poslovnega objekta Ahat, za predstavnika občine v sve-
tu zavoda OZG imenovali Aleša Krumpestarja ...

Sprejem otrok v vrtec v šolskem letu 2022/23

Sodelovali so v gasilski paradi / Foto: Foto: Arhiv GZ Naklo

K prijateljem na Poljsko se je odpravila skupina 
gasilcev iz nakelske občine, ki so sodelovali na 
slovesnosti ob 110-letnici PGD Šlešin.

Zgornje Duplje – V gasilskem domu v Zgornjih Dupljah je 
na začetku junija potekala redna vsakoletna krvodajalska ak-
cija, ki jo z Zavodom za transfuzijsko medicino iz Ljubljane 
pripravlja Krajevna organizacija Rdečega križa Duplje na 
čelu s prizadevno predsednico Stanko Malovrh. Odziv krvo-
dajalcev je bil zelo dober, so ocenili udeleženci akcije.

Naklo – Pri Osnovni šoli (OŠ) Naklo so imeli na začetku 
junija tehnični dan. Obiskali so jih člani Prostovoljnega ga-
silskega društva Naklo, ki so jim predstavili opremo za reše-
vanje in osnove prve pomoči in oživljanja. V Vogvarjevi hiši 
v Spodnjih Dupljah pa je do 17. junija na ogled vsakoletna 
pregledna slikarska razstava učencev iz OŠ Naklo in obeh 
podružničnih šol, ki jo organizira KTD Pod krivo jelko.

Tehnični dan pri šoli in razstava v Vogvarjevi

Terenska krvodajalska akcija v Dupljah
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Naklo – V Medgeneracij-
skem centru Naklo, ki deluje 
pod okriljem Ljudske uni-
verze (LU) Kranj, bodo tudi 
v poletnem času organizirali 
različne dejavnosti za vse ge-
neracije. Med 4. in 8. juli-
jem bo potekal počitniški te-
den za otroke, stare od 6 do 
12 let. Vsak dan v tednu 
bodo med 8. in 16. uro orga-
nizirali dopoldanske in po-
poldanske aktivnosti, od 
spoznavnih in družabnih 
iger, celodnevnega pohoda 
do Krive jelke, ustvarjalnice, 
filmskega doživetja s slad-
kim presenečenjem, lova za 
zakladom, spoznavanja 
Francije do obiska Biotehni-
škega centra Naklo in nasto-

pa DSO Naklo. »Na počitni-
ške aktivnosti, na katere se 
je treba prijaviti, sprejmemo 
15 otrok,« je pojasnila Mojca 
Rozman, organizatorka izo-
braževanja na LU Kranj.
V juliju in avgustu bodo po-
tekale tudi aktivnosti, name-
njene vsem generacijam. Ju-
lija načrtujejo delavnico 
Kako se lahko sam učim tuj 
jezik z aplikacijo Duolingo 
na pametnem telefonu in 
delavnico joge obraza za po-
letni sijaj. Avgusta bo na 
sporedu joga obraza za lah-
kotno srce, priprava potova-
nja s pomočjo računalnika 
in večer ljudskih pesmi z 
Dečvami. »Za točen termin 
in uro spremljajte spletno 
stran Občine Naklo ali poi-
ščite zgibanko v trgovini 

Mercator Naklo in na Občini 
Naklo,« je dodala Rozmano-
va. V soboto, 18. junija, se 
bodo med 9. in 12. uro pred-
stavili tudi na stojnici na 
parkirišču pri Pošti Naklo, 
kjer bodo obujali spomine 
na stare otroške igre in vrte-
li kolo sreče.
Rozmanova je še pojasnila, 
da so bile v prvi polovici le-
tošnjega leta najbolj obiska-
ne delavnice Telovadba za 
zdravo hrbtenico, kulinarič-
ne delavnice in Umovadba, 
na katerih je bilo od 8 do 12 
oseb. »Tudi poletne aktiv-
nosti bodo potekale v Med-
generacijskem centru Na-
klo, ki je v kleti Občine 
Naklo. Če bo vreme dopu-
ščalo, jih bomo izvedli zu-
naj,« je še dodala.

Maša Likosar

V poletnem času bodo v Medgeneracijskem centru Naklo izvedli počitniški 
teden za otroke, prav tako bodo v juliju in avgustu ponudili dejavnosti za 
vse generacije.

Počitniške dejavnosti

Okroglo – V Domu oddiha 
Zveze društev slepih in sla-
bovidnih Slovenije (ZDSSS) 
na Okroglem se je med 25. 
in 30. majem na tradicional-
nih dnevih kulture družilo 
24 slepih in slabovidnih 
ustvarjalcev iz različnih slo-
venskih krajev.

Za uvod v progam so v Pavli-
novi galeriji odprli razstavo 
likovnih del Tinke Šetina, in 
sicer v sodelovanju s Kultur-
no-umetniškim društvom 
Lik Naklo, ki je dneve kultu-
re obogatilo še z radijsko 
igro o pomembnem Naklan-
cu dr. Gregorju Voglarju. 
Strokovni sodelavec ZDSSS 
Dušan Brešar Mlakar je zelo 

vesel povezovanja z lokalno 
skupnostjo. »Zelo dobro so-
delujemo tudi z Občino Na-
klo,« je pristavil.
Udeleženci so se lahko ude-
ležili tudi likovne kolonije, 
ki jo je vodil Lucijan Bratuš, 
fotografskih delavnic pod 
vodstvom Domna Pala, glas-
bene delavnice z mentorjem 
Ladom Jakšo in literarnih 

delavnic z Ifigenijo Simono-
vić. KUD Valentin Kokalj Vi-
soko je pripravil literarno-
-glasbeni večer ob 60. 
obletnici smrti Frana Sale-
škega Finžgarja, program so 
popestrili tudi gostje, deni-
mo pisateljica in pesnica 
Aksinja Kermauner ter kipar 
Damjan Kracina ... »Nekate-
ri udeleženci so multiustvar-

jalci in so se udeležili več 
različnih delavnic,« je poja-
snil Dušan Brešar Mlakar. 
Podelili so tudi nagrade na 
področju kulturne dejavno-
sti za leto 2021; za življenj-
sko delo jo je prejel dr. 
Evgen Bavčar, filozof, foto-
graf, pisatelj in esejist.
Ob našem obisku smo na 
fotografski delavnici srečali 
tudi Jožeta Jošta iz Naklega. 
Dnevov kulture slepih in 
slabovidnih se je udeležil 
tretjič. »Všeč mi je, ker se 
človek tudi pri mojih letih 
nauči kaj novega,« nam je 
zaupal. Sodi med slepe, ka-
mor uvrščamo osebe z 
manj kot petimi odstotki 
vida. Kljub temu že šestde-
set let fotografira. »Poseb-
nih pripomočkov ni, so pa 
določene stvari poenosta-
vljene, saj zdaj vse uravna-
va elektronika, od razdalje 
do časov slikanja, zaradi če-
sar nam je veliko lažje. 
Imam pa zelo ozek vidni 
kot in objektiva nikdar ne 
vidim celega, zato potrebu-
jem določen čas, da se slika 
sestavi. Ne morem pa na 
primer fotografirati živali, 
ker uidejo, še preden 
uspem karkoli videti in sli-
kati. Motivi se ne smejo 
premikati,« je razložil Jošt 
in dodal, da so njegove fo-
tografije večinoma planin-
ske. Je tudi planinec in pri-
čakuje, da bo s skupino 
slepih in slabovidnih pla-
nincev pri Planinski zvezi 
Slovenije prihodnje leto 
končal projekt osvajanja 
Slovenske planinske poti.

Na Okroglem so se znova srečali slepi in slabovidni kulturni ustvarjalci. Na 
dnevih kulture se naučijo kaj novega, se družijo in si izmenjajo izkušnje.

Dnevi kulture slepih 
in slabovidnih

Ana Šubic

Na dnevih kulture so potekale številne aktivnosti, med 
drugim likovna kolonija. / Foto: Tina Dokl
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Obœina Naklo praznuje
prireditve ob obœinskem prazniku 

junij 2022

Vabljeni!

DATUM URA OSREDNJA DOGODKA PRAZNOVANJA ORGANIZATOR LOKACIJA

torek,
21.06.2022

20. 
SLAVNOSTNA AKADEMIJA S PODELITVIJO
OBŒINSKIH PRIZNANJ

Obœina Naklo Osnovna øola Naklo

sobota,
25.6.2022

18.
PREVZEM NOVEGA GASILSKEGA VOZILA, sledi
veselica z Vilijem Resnikom

PGD Duplje Gasilski dom Duplje
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prireditve ob obœinskem prazniku 
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Obœina Naklo praznuje
prireditve ob obœinskem prazniku 

junij 2022

DATUM URA PRIREDITEV ORGANIZATOR LOKACIJA POSEBNOST

œetrtek,
16.6.2022

17.
OBŒINSKO PRVENSTVO V PRSTOMETU Øportno druøtvo Naklo

Mladinski øportni park Naklo Tekmujejo ekipe s 4 igralci.
PRIJAVA do 15.6. 
Aleø Kokalj - Telefon: 041 254 391CIVILNA ZAØŒITA OBŒINE NAKLO SE PREDSTAVI CZ Obœine Naklo

17.30
Ogled slikarske razstave Tihoæitje - poklon Cezanne-u in
Morandi-ju

KUD LIK Naklo
Pavlinova galerija v Domu J.
Filipiœa Naklo

18. Vodenje po srediøœu Naklega z ogledom kulturne dediøœine KUD LIK Naklo
Odhod izpred Doma J.
Filipiœa Naklo

20. Odprta pevska vaja ÆePZ Dupljanke 
KUD Triglav Duplje,
ÆePZ Dupljanke

Podruæniœna OØ Duplje

petek,
17.6.2022

18. OBŒINSKA GASILSKA VAJA GZ Naklo Podruæniœna OØ Duplje

19.30
Slavnostna akademija Œebelarskega druøtva Naklo in
otvoritev razstave 

Œebelarsko druøtvo Naklo Dom Janeza Filipiœa Naklo

sobota,
18.6.2022

7. - 10.
MERITVE KRVNEGA TLAKA, SLADKORJA IN
HOLESTEROLA

Krajevna organizacija RK
Duplje

Gasilski dom Duplje Prisoten bo tudi zdravnik

10. Delavnica - umetniøko ustvarjanje na temo VESOLJE KTD Pod Krivo jelko Graøœina Duplje

9. - 12.

»BOLØJI TRG« IN RAZSTAVA STARODOBNIKOV
Moto druøtvo Oldteimer
Naklo

Parkiriøœe pri Poøti Naklo in
Waldorfski øoliPredstavitev dejavnosti MEDGENERACIJSKEGA CENTRA

NAKLO
Ljudska univerza Kranj

Predstavitev dejavnosti ŒEBELARSKEGA DRUØTVA NAKLO Œebelarsko druøtvo Naklo

9. OBŒINSKO PRVENSTVO V BOWLINGU Øportno druøtvo Naklo Hotel Marinøek Naklo
PRIJAVE do 17.6.! 
E-mail: marjan.zibert@gmail.com,
Telefon: 041 552 021

16.
TRADICIONALNI NOGOMETNI TURNIR MED
PODBREØKIMI ZASELKI

TVD PARTIZAN
PODBREZJE

Nogometno igriøœe ”pod
farovæem”

17. VLEKA TRAKTORJA ZA NAJMOŒNEJØEGA NAKLANCA Konjeniøko druøtvo Naklo Øportni park pri OØ Naklo

17.30
KOØARKARSKA TEKMA: POLICIJSKA POSTAJA KRANJ - ØD
NAKLO 

Øportno druøtvo Naklo Øportni park pri OØ Naklo

19.30 OBISK CESARJA IN KRANJSKA KLOBASA Konjeniøko druøtvo Naklo Mladinski øportni park Naklo

nedelja,
19.6.2022

9. MLADINSKI NOGOMETNI TURNIR Nogometni klub Naklo
Nogometno igriøœe z UT
Naklo

torek,
21.06.2022

20. 
SLAVNOSTNA AKADEMIJA S PODELITVIJO
OBŒINSKIH PRIZNANJ

Obœina Naklo Osnovna øola Naklo

œetrtek,
23.6.2022

10. E-storitve, ki olajøajo æivljenje starejøim Ljudska univerza Kranj
Medgeneracijski center
Naklo

petek,
24.6.2022

9. Pohod Kriva jelka - Boøtek
KTD Pod Krivo jelko, KD
Tabor Podbrezje in DU
Naklo

Zbor pohodnikov pri
pokopaliøœu Sp. Duplje

17. Odprtje galerije MARKOVEC ÆEJE Franc Markovec Markovec Æeje

19. Delavnica - DOMAŒA TRADICIONALNA HRANA KTD Pod Krivo jelko Graøœina Duplje

20.30 KRESOVANJE Konjeniøko druøtvo Naklo Primoæovœev travnik Naklo

sobota,
25.6.2022

9. KOLESARJENJE PO OBŒINI NAKLO
Druøtvo upokojencev
Naklo

zaœetek kolesarjenja:
Mladinski øportni park Naklo

Hkrati bo potekalo tudi sreœanje
kolesarjev gorenjske.

18.
PREVZEM NOVEGA GASILSKEGA VOZILA, 
sledi veselica z Vilijem Resnikom

PGD Duplje Gasilski dom Duplje sodeluje tudi FS Naklo

nedelja,
26.6.2022

9.
PRVI NOGOMETNI TURNIR ZA OTROKE PRVIH RAZREDOV
OØ - Pump bar Naklo 2022

Pump bar in Kristijan
Goriœan

Mladinski øportni park Naklo

sreda,
29.06.2022

19. SV. MAØA ZA OBŒINO
Obœina Naklo in Æupnija
Naklo

Cerkev sv. Petra Naklo

Prireditve ob obœinskem prazniku

Vabljeni!
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Podbrezje – Ideja in želja, 
da bi postavil znamenje, je 
počasi zorela v mislih sli-
karja Zdravka Purgarja, ki 
je Aleševo znamenje posta-
vil z lastnimi sredstvi. Po-
svetil ga je vsem, ki so s tru-
dom ohranjali rodovitnost 
zemlje polja, in vsem po-
tomcem, ki jo bodo še na-
prej obdelovali. Znamenje 

je obenem posvečeno Mari-
ji, materi vseh ljudi, in še 
štirim zavetnikom – sv. Izi-
dorju, sv. Jakobu st., sv. An-
tonu in sv. Valentinu. »Ze-
mljišče, kjer znamenje sto-
ji, je last Aleševe domačije, 
po kateri je tudi dobilo ime. 
Gre za slopno znamenje, ki 
je prvo tovrstno v Podbrez-
jah,« je povedal Purgar, ki 
se je za pomoč pri delu obr-
nil na svaka Toneta Petrov-
čiča. V zgornjem delu zna-
menja so tudi štiri line za 
slike, ki jih je prav tako na-
risal Purgar, poleg tega je 
uredil še okolico s klopco. 
Aleševo znamenje je blago-
slovil podbreški župnik 

Miha Lavrinec, blagoslov so 
pospremili s kulturnim pro-
gramom.
Kot je pojasnila Dragica 
(Daca) Perne, predsednica 
Kulturnega društva Tabor 
Podbrezje, so sicer v Podb-
rezjah večino kapelic in zna-
menj postavili podbreški 
predniki zaradi božje poti k 
Mariji sedem žalosti na Ta-
bor, druge pa v spomin, opo-
min, prošnjo ali zahvalo za 

že prestano nesrečo, bolezen 
ali gorje. Marijin kip je v 
Matijovčevi, Štrithovi, Jurčk-
ovi, Ratejčevi, Katrušnikovi, 
Zvirčanski in Glinovčevi ka-
pelici, Jezusov pa v Kovačevi 
in Peharčevi. Sliko svetega 
Aleša ima Franckova kapeli-
ca pred šolo, z Janezom Ne-
pomukom je opremljena 
Mubijeva kapelica, s svetim 
Benediktom pa najnovejša 
Blekova kapelica. Zdaj so 
jim pridružili še 13., Aleševo 
znamenje. V Podbrezjah so 
postavljeni tudi številni kri-
ži, na drevju ob pešpoteh, ki 
obkrožajo vas, je moč najti 
tudi znamenja s podobami 
Marije ali angelov.

Maša Likosar
Naklo – Jubilantom so gosti-
telji najprej zaželeli čim več 
zdravja in osebnega zado-
voljstva ter vsakega razvese-
lili z drobno pozornostjo in 
čudovitim šopkom rož. Žu-
pan Ivam Meglič jim je 
predstavil tudi storitve, ki jih 
omogočajo starejšim obča-
nom za prijaznejšo jesen ži-
vljenja. Kot je povedal, so 
okrepili ekipo za pomoč na 
domu, v Domu starejših Na-
klo nudijo tudi dnevno var-
stvo, na primer za čas, ko so 
svojci na dopustu, povabil 
jih je tudi k uporabi brez-
plačne storitve Prostofer, ki 
jo starejši lahko uporabijo za 
prevoz do zdravnika in do 
drugih javnih ustanov. Voz-
niki v projektu so prostovolj-
ci Društva upokojencev Na-
klo. Jože Kajin je omenil še 
eno storitev za starejše, e-
-oskrbo na daljavo, ki je za 
upravičence do septembra 
prihodnjega leta brezplačna. 
»Upravičenec ima doma 
obesek, uro ..., v primeru ne-

zgode ali nesreče na domu 
se sproži alarm v klicnem 
centru (24 ur na dan) in se 
zagotovi pomoč.«
Zaradi lanskih koronaraz-
mer so na srečanje šele letos 
povabili jubilante, ki so 80, 
90 ali več let dopolnili od ju-
lija do decembra lani. Va-

bljeni so bili Marjeta Pintar, 
Ana Perne, Frančiška Kri-
žnar, Katarina Drinovec, Jo-
žef Jošt, Justina Eržen, Mari-
ja Stopar, Marija Pipan, 
Franc Marčun, Janez Žlin-
dra, Anton Bokalj, Janez 
Pivk, Rozalija Ovsenek, Ma-
rija Triller, Amalija Zaplo-

tnik, Jožef Kerin, Stjepan 
Martinec, Anton Markič, 
Antonija Jošt, Cecilija Vin-
cek, Marija Drinovec in Vik-
tor Zaplotnik. V kulturnem 
programu je nastopila fol-
klorna skupina Društva upo-
kojencev Naklo.
Na drugo srečanje pa so po-
vabili jubilante, ki so jubilej 
praznovali od januarja do ju-
nija letos. Vabljeni so bili Jo-
žef Špilak, Ivana Rakovec, 
Albina Troha, Alojzij Dodič, 
Zdenko Košir, Stanislav Ba-
lantič, Zofija Ravnihar, An-
tonija Gabrič, Marija Moho-
rič, Ivana Mileševič, Marija 
Teran, Stanko Košnik, Ana 
Zajc, Marija Markič, Franči-
ška Šubic, Franjica Marčun, 
Frančiška Pavlin, Albin Mar-
kič, Jožef Vidic, Marta Gra-
dišar, Marijan Vincek, Franc 
Robida, Marija Drinovec, 
Terezija Gradišar in Adolf 
Drinovec. V kulturnem pro-
gramu je nastopila plesna 
skupina Skokice pod men-
torstvom Nataše in Eve Zale-
telj z muzikalom Zvezdica 
Zaspanka.

Župan Občine Naklo Ivan Meglič in Društvo upokojencev Naklo, v njegovem imenu predsednik in 
tajnica Jože Kajin in Slavka Jelenc, so dva spomladanska četrtka zapored povabili na druženje s 
kosilom jubilante, občane, ki so dopolnili osemdeset, devetdeset in več let.

Srečanji z jubilanti

Suzana P. Kovačič

V zaselku Dolenja vas v vasi Podbrezje so 
postavili Aleševo znamenje, ki ga je zasnoval in 
zgradil domačin Zdravko Purgar.

Trinajsto znamenje 
v Podbrezjah

Jubilanti, ki so 80, 90 ali več let dopolnili od januarja do junija letos, z županom ter 
predsednikom in tajnico DU Naklo / Foto: Primož Pičulin

Jubilanti, ki so 80, 90 in več let dopolnili od julija do decembra lani, z županom ter 
predsednikom in tajnico DU Naklo / Foto: Tina Dokl

Aleševo znamenje, ki je delo domačina Zdravka Purgarja, 
je blagoslovil podbreški župnik Miha Lavrinec. / Foto: Tina Dokl

Naklo – Zakonca Marta in 
Stanislav Balantič iz Zgor-
njih Dupelj sta drugega ju-
nija praznovala šestdeset let 
poroke. Za tako lep jubilej 
skupnega življenja so jima 
na ta dan opoldne čestitali 
že na srečanju jubilantov 
občine Naklo v Gostilni Ma-
rinšek.
Gospa Marta je po rodu iz 
Poljanske doline, gospod 
Stanislav iz Zgornjih Du-
pelj, spoznala pa sta se na 
delovnem mestu v škofjelo-
ški Jelovici, kjer je ona delala 
v pisarni, on pa je po poklicu 
mizar in je bil vodja delavni-
ce. Skupen dom in družino 
sta si ustvarila v Zgornjih 

Dupljah. Imata otroka Pri-
moža in Vesno ter vnuke 
Domna, Anžeta, Manco, 

Blaža in Gašperja, na poti je 
tudi že prvi pravnuk. Kot 
pravita zakonca Balantič, sta 

vsa leta trdo delala, sezidala 
sta dve hiši in njuna širša 
družina je še danes na do-
mači zemlji skupaj in pove-
zana. Gospa Marta lepo skr-
bi za moža, gospodinji, ureja 
vrt, za kar pravi, da je zelo 
dobra rekreacija, in še vedno 
kleklja. Kljekljanja jo je nau-
čila že njena mama. Gobar-
jenje in nabiranje borovnic 
sta tudi njena konjička in iz 
domače kuhinje zadiši po 
borovničevi marmeladi, bo-
rovničevem kompotu ... Oba 
sta se zelo rada udeleževala 
izletov v organizaciji Dru-
štva upokojencev Naklo.
Čas za praznovanje šestde-
sete obletnice poroke v dru-
žinskem krogu še pride, sta 
napovedala 2. junija.

Diamantna poroka zakoncev Balantič
Suzana P. Kovačič

Marta in Stanislav Balantič / Foto: Suzana P. Kovačič

Zdravko Purgar je Aleševo znamenje posvetil vsem, ki so s 
trudom ohranjali rodovitnost zemlje polja, in vsem 
potomcem, ki jo bodo še naprej obdelovali. / Foto: Tina Dokl
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Duplje – Krajevna organiza-
cija Zveze borcev za vredno-
te NOB Duplje je na marč-
nem občnem zboru dolgole-
tnemu predsedniku organi-
zacije Francu Štularju, za 
prijatelje Frenku, podelila 
naziv častni predsednik. 
Štularju je po prevzemu vo-
denja organizacije – pred 
njim je bil predsednik Ivo 

Špendal – skupaj s sodelavci 
uspelo povečati število čla-
nov na več kot sto in jo uvr-
stiti med najštevilnejše orga-
nizacije v občini Naklo. Bil 
je zagovornik sodelovanja, ki 
edino lahko prispeva k na-
predku kraja in občine. Po 
desetih letih vodenja organi-
zacije je, tudi zaradi bolezni, 
njegovo vlogo prevzel seda-
nji predsednik Janez Teran.

Jože Košnjek

Kako kaj kaže letošnja letina 
najboljšega ribeza v Na-
klem?
To je kompliment za ženo 
Branko, ampak če sklepam 
po češnjah, bo letos bolj kot 
ne vse letelo dol.

V dolgih letih vaše folklor-
ne kariere so dobro obrodi-
le tudi nagrade, med najviš-
jimi je bil zagotovo red za 
zasluge, ki vam ga je leta 
2011 podelil takratni pred-
sednik Danilo Türk. Kako 
vidite naslov častnega obča-
na Naklega?
Vedno je lepo, ko te ljudje 
opazijo in prepoznajo tvoje 
delo, zlasti če je to v doma-
čem kraju. Moram pa reči, 
da smo bili tudi vse od usta-
novitve naše nakelske fol-
klorne skupine vedno dele-
žni podpore občine in tudi 
širše javnosti. S svojimi na-
stopi in uspehi na festivalih 
smo to prijaznost skušali 
povrniti.

Vrniva se tudi midva šestde-
set in več let nazaj, ko ste 
kot študent ekonomije fol-
klorno pot začenjali pri AFS 
France Marolt v Ljubljani. 
Kako ste zajadrali med fol-
kloriste?
Precej let se je že nabralo od 
tedaj. Plesal sem standardne 
plese v plesni šoli pri moj-
stru Jenku, »maroltovcem« 
pa sem se pridružil leta 
1958. Povabila me je kolegi-
ca Anica, s katero sva bila 
tudi prva soplesalca. V fol-
klorni skupini sem kasneje 
spoznal tudi Branko. Mi-
slim, da je bila najina prva 
skupna turneja z vlakom v 
Grčijo. Takrat smo kar veli-
ko hodili na tuje, kar je bil 
velik privilegij: v Italijo, 
Nemčijo, na Nizozemsko, 
tudi v Egipt, ki je bil tudi 
neke vrste najino poročno 
potovanje.

Če smo včasih rekli, da je 
šlo po Savi marsikaj nav-
zdol, je pod vašim vodstvom 
Folklorna skupina Sava šla 
navzgor, postala je vodilna 
kranjska skupina in tudi šir-
še prepoznavna. V Savi ste 
bili tudi zaposleni, kako 
vam je uspelo združevati 
delo in delovanje v folklori?
Ob mojem prihodu v Savo je 
folklorna skupina že delova-
la, sicer v valovih, kdaj bolj, 
kdaj manj aktivno. Njeno vo-
denje sem prevzel leta 1965, 
kot se je kasneje izkazalo – 
za naslednjih dvajset let. 
Moram reči, da je bil takra-

tni direktor Save Janez Bera-
vs zelo naklonjen mojemu 
delu v folklorni skupini, kar 
je bilo pomembno pri rasti 
in uspehih skupine. Pri vo-
denju so mi seveda prav pri-
šle predhodne izkušnje, oči-
tno pa sem se v Brankini 
učiteljski družini navzel tudi 
pedagoških navad. (smeh) V 
savski skupini nam je res šlo 
krasno, moram pa priznati, 
da je bila zaradi folklore dru-
žina velikokrat v drugem 
planu. Svoja otroka sem tako 
precej »prešprical« , a sem 
potem nekoliko nadoknadil 
pri vnukih. Ko sem dobil dr-
žavno odlikovanje, je Branka 
rekla, da ga od »familije« go-
tovo ne bi dobil.
Spominjam se, da smo ple-
sali tako slovenske plese kot 
nekatere plese iz drugih re-
publik nekdanje Jugoslavije, 
kar je bilo odlično tudi za ra-
zvoj in napredovanje naših 
plesalcev.

V svoji dolgoletni folklorni 
karieri ste ob pedagoškem 
delu postavili tudi veliko 
plesnih spletov, kar je zago-
tovo eden vaših pomembnih 
avtorskih prispevkov v fol-
klori. Koreografije ste učili 
tudi v drugih folklornih sku-
pinah, mar ne?
Na tem področju sem bi res 
kar ustvarjalen. V vseh teh 
letih sem postavil okrog 
dvajset plesnih spletov, dol-
gih od 8 do 11 minut. V FS 
Sava so bili to plesi z jugo-
slovanskega območja, med 
njimi Šumadija, Bunjevački 

plesi, Slavonija, Šopski ple-
si, Banat, Glamoč, dva prek-
murska spleta, Koroške ple-
se … Devet koreografij sem 
postavil tudi v FS DU Naklo, 
šest gorenjskih, dva prek-
murska in koroški splet.
Svoje koreografije pa sem 
učil tudi v drugih slovenskih 
skupinah, v Bistrici ob Dra-
vi, v Sv. Petru v Istri, v Žele-
zni Kapli, v preteklosti pa 
sem jih predstavljal tudi slo-
venskim izseljencem na Ni-
zozemskem in v Nemčiji, 
kjer sem učil predvsem po-
samezne plese. Pri tem sem 
se trudil, da koreografij ni-
sem nikoli ponavljal.

Po odhodu iz savske folklore 
ste sami sicer prenehali ple-
sati, a so bila kasneje devet-
deseta leta čas, ko ste kot 
strokovnjak za folkloro veli-
ko potovali po festivalih po 
Sloveniji ...
To je bil čas, ko kot plesalec 
nisem bil vključen v nobeno 
folkloro, sem pa poučeval 
koreografije in splete po Slo-
veniji in v zamejstvu, bil pa 
sem tudi v strokovnih žirijah 
na festivalih in selektor na 
folklornih srečanjih v okviru 
JSKD, kjer sem tudi svetoval 
folkloram. Bili smo skupina 
štirih, petih preverjenih fol-
kloristov s pedigrejem vsak z 
drugega konca Slovenije, ki 
smo svetovali drugim folklo-
ram po državi.

Ko ste bili leta 1996 med 
ustanovitelji FS DU Naklo, 
član strokovnega vodstva, 

in od leta 2000 še 19 let 
njen vodja, ste morali naj-
brž malo obnoviti plesno 
kondicijo?
Drži. Po toliko letih sva bila 
z Branko neke vrste renovi-
rana plesalca.

Kakšni občutki folklorista 
vašega kova prevzamejo, ko 
se zave, da zanj ples zaradi 
let ne pride več v poštev?
Zame je bilo delovanje v fol-
klori dolg, zelo dolg proces. 
Že ko sem po dvajsetih letih 
Save vodenje folklore predal 
naprej, sem mislil, da bom 
prenehal plesati, pa se je z 
upokojensko folkloro zgodi-
lo drugače. Kot pravijo: člo-
vek obrača, Bog obrne. In 
smo začeli znova.
Seveda pa se zavedam, da je 
vsega lepega enkrat konec. 
Pride čas, ko se je, ne glede 
na to, kaj vse sem v folklori 
bil in kaj sem počel, treba 
umakniti. Zakaj bi v dejav-
nosti, ki sem jo gojil in tako 
visoko spoštoval, povzročal 
zastoje? Folklora mora iti 
naprej z novimi ljudmi in 
fer do mlajših je, da rečeš, 
dovolj je bilo, in zaključiš. 
Svet se namreč spreminja, 
prav tako ljudje, načela, 
principi, zato je prav, da 
odnehaš, ko prideš v dolo-
čena leta. Treba je vedeti, 
da smo samo ljudje, ki 
imamo svoje meje, seveda 
pa ni rečeno, da ne bom 
kdaj pa kdaj še rekel treh 
neumnih, ko bo debata na-
nesla na folkloro.

Kdaj sta z ženo Branko za-
dnjič zaplesala v noši?
Mislim, da je bilo to leta 
2019 v domu starostnikov v 
Cerkljah. Takrat sva se iz na-
kelske folklorne skupine po-
slovila skupaj z našim glas-
benikom, klarinetistom 
Tomažem Završnikom - 
Fomo.

Pred leti ste napisali več kot 
tristo strani spominov na 
leta do upokojitve, preplete-
nih s poklicem in folkloro. 
Bi storili še enkrat enako, če 
bi se vrnili šest desetletij na-
zaj?
Prve plesne korake sem na-
redil že kot smrkavec pri 13 
letih, ko mi je bilo še nero-
dno stisniti punco k sebi. Ko 
zdaj gledam nazaj – seveda 
bi mi bilo žal, če se ne bi od-
ločil, kot sem se. Več, če bi 
obstajala profesionalna fol-
klorna skupina, bi se v mla-
dih letih prijavil za službo. 
Težko rečem kaj drugega 
kot to, da sem ponosen na 
svoja folklorna leta.

Letošnji častni občan občine Naklo mag. Andrej Košič je zaprisežen folklorist, plesalec, mentor in 
koreograf. Več kot šestdeset let je predan plesnemu in glasbenemu ljudskemu izročilu, med ljudmi je 
znan kot pravi sejalec navdušenja do folklore. Njegova žena Branka hudomušno pove, da je bil vedno 
kot ruševec, kadar poje. Ko je plesal in se ukvarjal s folkloro, okrog sebe ni videl ničesar drugega.

Tudi danes bi izbral 
ples in folkloro

Igor Kavčič

Franc Štular z ženo / Foto: Jože Košnjek

Franc Štular častni 
predsednik

Strahinj 74, 4202 Naklo

Tel: 04 257 89 00, 070 579 970

e-pošta: darja@mi-sa.si 

 Servisiranje in popravilo osebnih  

      in dostavnih vozil

P
E

T
E

R
 D

R
IN

O
V

E
C

 S
.P

.,
 P

O
D

B
R

E
Z

JE
 1

7
, 
N

A
K

L
O

Mag. Andrej Košič, zaprisežen plesalec in folklorist, je bil 
tudi dolgoletni vodja FS DU Naklo. / Foto: Igor Kavčič

Žeje – Partnerji projekta Ribja narava Gorenjske in Društvo 
vseživljenjsko učenje so v okviru festivala Gorenjska ribja 
pomlad prejšnjo sredo povabili na izobraževalno-kulinarični 
dogodek na ribnikih Žeje. Udeleženci so se spoznali z Malo 
šolo okusne priprave rib na žaru, se učili tehnik sonaravne-
ga športnega ribolova pod vodstvom Marka Gradnika iz MG 
Flyfishing, spoznavali ribjo naravo v bližnji reki Tržiška Bi-
strica pod vodstvom gospodarja Ribiške družine Tržič Jane-
za Čadeža ter okušali ribje dobrote iz ribogojnice Cvenkel. V 
uporabo so na ribniku Žeje uradno predali novo ureditev in 
opremo ribnikov Žeje, kot so lesena ploščad, pomoli, slapič 
(Titanic, d. o. o.), za naravoslovno izobraževanje in turizem. 
Izvedbo projekta podpirata Evropski sklad za pomorstvo in 
ribištvo in RS.

Gorenjska ribja pomlad v Žejah
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Medvode – V Medvodah je 
bila konec maja zaključna tr-
žnica vseslovenskega osnov-
nošolskega festivala Turiz-
mu pomaga lastna glava. 
Predstavili so se prejemniki 
zlatih priznanj, ki jih je stro-

kovna komisija podelila na 
osmih predhodnih tržnicah. 
Teh je letos 26, med njimi 
tudi Osnovna šola Naklo.
Tema letošnjega festivala je 
bila Voda in zdravilni turi-
zem. OŠ Naklo se je predsta-
vila z raziskovalno nalogo 
Ekološko letovišče Sava, ki 

bi bilo pri starem zapušče-
nem mlinu pod vasjo Okro-
glo. Tri mesece in pol jo je 
pripravljalo 17 članic turi-
stičnega krožka z mentorica-
mi. »V Naklem ni termalne 
vode. Po robu občine pa te-
četa reki Sava in Tržiška Bi-
strica. In tako smo prišli do 

ideje, da bi naredili Ekološko 
letovišče Sava ali Eco Sava 
resort. Poskušale smo zajeti 
čim več, kar ponujata hladna 
tekoča in izvirska voda in 
druge oblike zdravega življe-
nja. Dela smo se lotile siste-
matično. Predstavljamo, kaj 
bi bilo mogoče v Ekološkem 

letovišču Sava ponuditi na-
šim gostom. Med drugim bi 
bila to čutna pot, knajpanje, 
telovadba, namakanje v 
vodi ... Narisale smo tudi na-
črt za tri vrste namestitev,« 
sta del obsežne naloge pred-
stavili Emilija Koštrun in 
Veronika Žepič. Za mnenje 

o Ekološkem letovišču Sava 
so s pomočjo ankete povpra-
šale tudi domačine. Večina 
(84 odstotkov) od 104 anke-
tirancev bi bila nove turistič-
ne pridobitve vesela.
V drugem delu naloge so se 
posvetile še turistični po-
nudbi.

Maja Bertoncelj

Strahinj – Geografija je pri-
tegnila pozornost Mateja Lu-
kana že v zgodnjem otro-
štvu. »Vselej sem rad listal 
atlase in opazoval zemljevi-
de. Poleg tega smo z druži-
no veliko potovali in tudi ta 
potovanja so spodbudila za-
nimanje in me navdušila 
nad geografijo,« se spomi-
nja. Svoje znanje geografije 
je v letošnjem šolskem letu 
odlično unovčil, najprej je 
blestel na šolskem tekmova-
nju, ki je potekalo novembra 
lani, aprila letos pa je z veli-
ko prednostjo dosegel prvo 
mesto na državnem nivoju 
in postal državni prvak, s 
tem pa si je prislužil vsto-
pnico na mednarodno geo-
grafsko olimpijado.
»Že državno tekmovanje je 
potekalo na daljavo, na 
vprašanja smo odgovarjali 
po spletu. Prvi del je bil na-

menjen splošnemu geograf-
skemu znanju in aktualnim 
temam. Drugi del vprašanj 
se je navezoval na slovenske 
in svetovne gore, med dru-
gim so zajemala način ži-
vljenja in infrastrukturo v 
gorah, tudi zavarovana ob-
močja, kot je na primer Tri-
glavski narodni park,« je 
pojasnil in dodal: »Žal bo 
tudi mednarodna geograf-
ska olimpijada, ki bi sicer 
morala biti julija v Franciji, 
potekala na daljavo. Nanjo 
smo se iz Slovenije uvrstili 
štirje najboljši predstavniki 
državnega tekmovanja.« Po-
leg znanja, ki ga je pridobi-
val v šoli, mu je koristilo 
prebiranje strokovnih član-
kov, v pomoč mu je bil tudi 
mentor Matej Petrevčič, 
profesor geografije na Ško-
fijski klasični gimnaziji. 
»Med pripravami na tekmo-
vanje sem ozavestil zlasti 
to, da so gore izrednega po-

mena pri razvoju člove-
štva,« je poudaril.

Po maturi na potovanje
Tekmovanje iz geografije je 
bilo sicer prvo tekmovanje, 
ki se ga je Matej Lukan ude-
ležil v času srednješolskega 
šolanja. Več priznanj, med 
njimi tudi zlata, je prejel na 
osnovnošolskem nivoju kot 
učenec Osnovne šole Naklo. 
»Naziv državnega prvaka je 
zelo dobra popotnica in refe-
renca za naprej,« je dodal 
Matej, ki po uspešno opra-
vljeni maturi namerava na-
daljevati šolanje na gradbeni 
fakulteti. »Poleg geografije 
me zanimata tudi fizika in 
infrastruktura, gradbeništvo 
pa lepo povezuje vsa podro-
čja,« je povedal.
Za uspeh in nadaljnjo spod-
budo mu je naklanski župan 
Ivan Meglič izročil denarno 
nagrado in knjigo. »V čast in 

ponos mi je, da iz naše obči-
ne izhajajo mladi strokovnja-
ki, ki dosegajo izjemne re-
zultate. Hkrati upam, da bo 
Matejev uspeh spodbuda 
tudi drugim učencem,« je 
povedal župan, ki je prepri-
čan, da bo Matej uspešen 
tudi pri študijskem izobraže-
vanju. Županova nagrada 
mu bo koristila, porabil jo bo 
za potovanje, ki ga načrtuje 
takoj po maturi. »Izbran 
sem bil v sklopu programa 
Erasmus, kjer dijakom, ki so 
dopolnili 18 let, podelijo vo-
zovnico za vlak,« je dejal. 
Načrtuje obisk severne Nem-
čije, Danske, Nizozemske in 
Belgije. »Potoval bom sam, 
pri tem bom lahko v živo iz-
kusil to, kar sem se učil iz 
knjig, sicer pa zelo rad spon-
tano odkrivam in raziskujem 
naravne, zgodovinske, kul-
turne in druge lepote dežel,« 
nam je še zaupal.

Matej Lukan iz Strahinja, dijak četrtega letnika Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani, je postal 
državni prvak s področja geografije. Skupaj še s tremi najboljšimi srednješolci se bo pomeril na 
mednarodni geografski olimpijadi, ki bo julija potekala po spletu.

Maša Likosar

Zlato priznanje je na festivalu Turizmu pomaga 
lastna glava prejela tudi Osnovna šola Naklo.

Ideja za ekološko 
letovišče Sava

Čestital mu je tudi naklanski župan Ivan Meglič in mu za 
izjemen upeh izročil denarno nagrado. / Foto: Maša Likosar

Metaj Lukan je na državnem tekmovanju iz geografije prejel 
zlato priznanje in naslov državnega prvaka. / Foto: Maša LikosarUčenke OŠ Naklo so na zaključni prireditvi predstavile 

Ekološko letovišče Sava. / Foto: Maja Bertoncelj

Državni prvak iz 
geografije

Duplje – KTD Pod krivo jelko 
Duplje in TVD Partizan Du-
plje sta organizirala že 23. 
spomladansko rokovnjaško 
finfranje kot spomin na obi-
čaj, ko so se rokovnjači po 
nekdaj hudih zimah znova 
zbrali v zavetju Udin boršta. 
Sodobni dupljanski rokovnja-
či so pri pohodniški točki sre-
di gozda poskrbeli, da obisko-
valci, med njimi je bil tudi 
župan Ivan Meglič, niso bili 
žejni in lačni. Člani TVD Par-
tizan pa so organizirali jubi-
lejni, 20.  Rokovnjaški tek na 
tri in osem kilometrov s star-
tom pri dupljanski šoli in s 

ciljem pri pohodniški točki in 
resnično krivo rastoči jelki. 
Med dekleti do 15 let je zma-
gala Nara Jerala pred Kajo 
Grašič in Ulo Podgoršek, 
med fanti enake starosti pa 
Rok Slabe pred Anžetom Re-
boljem in Maksom Graši-
čem. Žan Lukan je bil najhi-
trejši med fanti nad 15 let. Vsi 
so tekli na tri kilometre. Na 
dobrih osem kilometrov dol-
gi progi je med fanti zmagal 
Krištof Šinkar, med dekleti 
pa gorska tekačica in najbolj-
ša slovenska tekmovalka v 
turnem smučanju Karmen 
Klančnik Pobežin iz Spo-
dnjih Dupelj. S časom 34:17 
je postavila rekord proge.

Na letošnjem Rokovnjaškem teku po Udin borštu je bila z novim rekordom najhitrejša domačinka Karmen Klančnik Pobežin.

Karmen rekorderka Rokovnjaškega teka

Jože Košnjek

Najhitrejše med dekleti do 15 let (od leve): Ula Podgoršek, 
Nara Jerala in Kaja Grašič

Maks Grašič, Rok Slabe in Anže Rebolj so bili med fanti do 
15 let najhitrejši na trikilometrski progi.

"V Naklem ni termalne vode. Po robu občine pa 
tečeta reki Sava in Tržiška Bistrica. In tako smo 
prišli do ideje, da bi naredili Ekološko letovišče 
Sava ali Eco Sava resort."
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Ehrental na Koroškem – De-
vetega maja, na dan, ko se je 
Evropa z dnevom Evrope 
spominjala konca druge sve-
tovne vojne in hkrati pou-
darjala strah, da vojna v 
Ukrajini ne bi dobila še ve-

čjih in nevarnejših razse-
žnosti, so v Ehrentalu pri 
Celovcu ravnateljica Srednje 
šole Biotehničnega centra 
Naklo iz Strahinja Andreja 
Ahčin, ravnatelj Kmetijske-
ga izobraževalnega centra 
Litzlhof pri Špitalu ob Dravi 
inž. Josef Huber in ravnate-

ljica Kmetijskega izobraže-
valnega centra Ehrental pri 
Celovcu Waltraud Stroj 
podpisali pogodbo, ki še za 
tri leta podaljšuje že v prete-
klem stoletju začeto sodelo-
vanje v okviru projekta Na 
skupnih poteh. Začetni iz-
menjavi izkušenj in znanj 
so v šolskem letu 2012/2013 
dodali še izmenjavo dijakinj 
in dijakov, kar je bilo za ti-
ste čase nekaj novega. Sku-
pno je bilo doslej v te izme-
njave vključenih že 108 di-
jakinj in dijakov omenjenih 
šol. Število bi bilo večje, če 
ne bi tudi na to področje po-
segla korona. Šole gojijo 
tudi druge najrazličnejše 
oblike sodelovanja, bistvene 
vrednote pa ostajajo izme-
njava znanja in izkušenj, 
graditev mostov sodelova-
nja med mladimi in prese-
ganje predsodkov, ki jih je 
čas že zdavnaj povozil.
Zato je bil dan podpisa po-
godbe, dan Evrope, še po-
sebno primeren dan, kar so 
poudarjali tudi govorci na 

svečanosti, med katerimi so 
bili poleg ravnateljev treh so-
delujočih šol še Martin Gru-
ber, koroški deželni svetnik, 
Doris Kužel, vodja kranjske 
enote Zavoda za šolstvo Re-
publike Slovenije, celovški 
podžupan Lojze Dolinar in 
svetnik Kmetijske zbornice 

Koroške Štefan Domej. Rav-
nateljica strahinjske srednje 
šole Andreja Ahčin in njena 
pomočnica Monika Rant sta 
šolam partnericam podarili 
knjigo vtisov dijakinj in dija-
kov, ki so bili na izmenjavi v 
Strahinju, gostitelji iz 
Ehrentala pa so gostom iz 

partnerskih šol podarili sadi-
ke hrasta. Na svečanosti v 
parku pred dvorcem, v kate-
rem deluje ehrentalska šola, 
so bili tudi dijaki, med njimi 
tudi osem dijakinj in dijak iz 
Strahinja, ki so prišli na eno-
tedensko bivanje v Ehrental 
in Litzlhof.

Dijaki strahinjske srednje šole in njihovi gostitelji po prihodu v Ehrental / Foto: Jože Košnjek

Ravnatelji sodelujočih šol inž. Josef Huber, Andreja Ahčin 
in Waltraud Stroj podpisujejo listino o nadaljevanju 
sodelovanja še za tri leta. Desno Martin Gruber, deželni 
svetnik, odgovoren za kmetijstvo. / Foto: Jože Košnjek

Na dan Evrope so predstavniki Biotehničnega centra Naklo iz Strahinja in izobraževalnih centrov Ehrental in Litzlhof iz avstrijske Koroške podpisali 
pogodbo o nadaljnjem sodelovanju.

Še naprej na skupnih poteh

Jože Košnjek

STRAHINJ 99, 4202 NAKLO

www.bc-naklo.si 

PODJETNIŠTVO ZA MLADE
Dijaki in dijakinje Biotehniškega centra so-
delujemo z Zavodom za spodbujanje pod-
jetnosti mladih Junior Achievement Slove-
nia. Podjetništva se učimo po sistemu uče-
nja z delom (»learning by doing«). Izobra-
ževanje po tem načelu zajema iskanje po-
slovne ideje, oblikovanje imena in logotipa 
podjetja, pripravo poslovnega načrta, skrb 
za varnost in zdravje pri delu, sledi obliko-
vanje izdelka ali načrtovanje storitve, pro-

mocija in prodaja, višek pa je priprava fi-
nančnega poročila in predstavitev na sej-
mu dijaških podjetij. V Biotehniškem centru 
Naklo je to šolsko leto delovalo 11 dijaških 
podjetij. Regionalno srečanje gorenjskih 
dijaških podjetij je bilo v Škofji Loki, nacio-
nalno srečanje finalistov pa v Ljubljani. 
Me smo dijakinje 3. letnika programov 
kmetijsko-podjetniški ter hortikulturni 
tehnik. Ustanovile smo dijaško podjetje Resina. Zasnovale smo inovativno kozme-

tiko in žvečilne gumije, embalažo pa obli-
kovale iz plastičnih pokrovčkov ter tako 
prispevale k vpeljavi podjetja v smeri kro-
žnega gospodarstva. 
Glavna sestavina, ki povezuje naše izdelke, 
je smrekova smola, nabrana v gorenjskih 
gozdovih. Pripravile smo linijo izdelkov iz 
smrekove smole, in sicer: že znano mazilo 
iz smrekove smole z dodatkom ognjiča ali 
sivke, smolnato mazilo za ustnice (vaze-
lin), ki na trgu še ni razširjeno, in iz prete-
klosti obujene žvečilne gumije iz smreko-
ve smole (naravne ali z okusom mete). 
Zanimanja za izdelke je veliko. Mazila pripo-
ročamo predvsem starejšim, športnikom, 
gospodinjam, delavcem težkih fizičnih del. 

Mazilo za ustnice lahko uporabljajo vsi. Na 
suhe iz razpokane ustnice deluje blažilno. 
S celo linijo izdelkov, lepo stojnico ter dob-
ro predstavitvijo komisiji nas je petčlanska 
komisija na nacionalnem tekmovanju iz-
brala za dijaško podjetje leta. S tem nazi-
vom smo pridobile pravico do sodelovanja 
na evropskem tekmovanju Junior Achieve-
ment Europe, ki bo v Estoniji. Julija se odp-
ravljamo v Talin, kjer se bomo srečale z dija-
škimi podjetji iwz štiridesetih držav. 

Zapisale mlade podjetnice Beti Filipič, 
Jerca Tehovnik, Ema Škrlj in Hana Ken-
da z mentoricama Natašo Šink (mento-
rica za podjetništvo) in Mojco Smole 
(strokovna mentorica).

Resina pri prodaji izdelkov (https://www.jaslovenija.si/nt-2022) 

Žvečilni gumiji iz smrekove smole (foto: https://www.jaslovenija.si/nt-2022)
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Dan v Toskani

Naklo – Na prvi junijski dan 
je Društvo Lik Naklo v sode-
lovanju z Domom starejših 
občanov Naklo odprlo foto-
grafsko razstavo mojstra fo-
tografije Viktorja Šmida, 
EFIAP, ki že več kot 47 let 
živi v Dupljah, kjer si je 
ustvaril družino. »Kot član 
Fotografskega društva Janez 
Puhar Kranj se je jeseni leta 
2019 s kolegi odpravil na fo-
tografski izlet v italijansko 
Toskano in nastale so moj-
strske fotografije te prelepe 
pokrajine. Slike si sledijo 
tako kot poteka dan – od 
sončnega vzhoda do večera. 
Med množico fotografij je 
izbor tridesetih slik za raz-
stavo naredil Viktorjev klub-
ski kolega Niko Sladič, moj-
ster fotografije, EFIAP, ki je 
v svojem govoru povedal za-
nimivo misel: 'Tisti, ki zna 
brati fotografije, vidi v dušo 
človeka (ki jih je naredil),'« 
je povedala predsednica 
Društva Lik Naklo Alojzija 
Murn.

Viktorja Šmida k fotografira-
nju najbolj nagovarja nara-
va, zlasti drobni svet žuželk 
in cvetlic, pa tudi portretna 
in ulična fotografija, kot stal-
nica pa beleženje družinskih 
dogodkov. V preteklosti je 
samostojno razstavljal v Lju-
bljani v UKC, na Nevrološki 
kliniki in v Vzajemnosti. 
»Tudi v Naklem je pred štiri-
mi leti že razstavljal v Pavli-

novi galeriji, na odprtju pa je 
bilo kar okoli 120 obiskoval-
cev,« je spomnila Murnova. 
Dan v Toskani je njegova še-
sta samostojna razstava, nje-
nega odprtja so se poleg sta-
novalcev in zaposlenih 
udeležili avtorjevi prijatelji 
in kolegi fotografi. Fotografi-
je Viktorja Šmida bodo v 
Domu starejših občanov Na-
klo na ogled do 1. avgusta.

Suzana P. Kovačič

ZOBNA ORDINACIJA 
ZA ODRASLE

Erika Teran, dr. dent. med.

Zg. Duplje 101a, 4203 Duplje

tel.: 04 25 75 888

V Domu starejših občanov Naklo je na ogled razstava umetniških fotografij 
Viktorja Šmida z naslovom Dan v Toskani.

Čudovite fotografije Viktorja Šmida

Viktor Šmid in Niko Sladič / Foto: Lik Naklo

Spodnje Duplje – Za kon-
ceptualno razstavo z naslo-
vom 36 milijonov in 792 ti-
soč minut (obdobje sedem-
desetih let) je Branko Ban-
delj, upokojeni podjetnik in 
magister likovne umetnosti, 
izbral dvanajst različnih teh-
nik iz različnih obdobij sve-
tovne umetnosti in svojega 
ustvarjanja. »Obseg razsta-
ve, število razstavljenih del, 
njihova kompleksnost in ka-
kovost nas navajajo k pogle-
du, da je pred nami retro-
spektiva oziroma pregledna 
razstava, vendar to ne drži 
povsem. Branko Bandelj se 
je namreč razstave z naslo-
vom 36 milijonov in 792 ti-
soč minut lotil kot celovitega 
in zaključenega projekta, po-
samična dela pa so nastala v 
tem okviru in za ta namen,« 
je pogled na razstavljena 
dela, ki so do konca junija 
na ogled v galeriji Graščine 
Duplje, ubesedil prof. dr. Er-
nest Ženko. Razstavo je obli-
kovno postavil dr. Andrej 
Šemrov.
Slikarska dela, slovenski 
medved, kremne rezine, ko-
lesa, upogljiva miza, ki je 
lahko slika ... Vse to in še več 
je del konceptualne razstave. 
Tudi stranišče na štrbunk, ki 
ni »zgolj lepo oblikovan, pač 
pa tudi družbenokritičen 
objekt«, kot je zapisal dr. Še-
mrov. »Stene v stranišču na 
štrbunk so popart, iz obdo-
bja sedemdesetih let prej-
šnjega stoletja, s slogani, ki 
so jih pisali na stene, z 'iz-
rezki' iz naše politične in 
filmske zgodovine, propa-

dlih firm ...« je pojasnil Ban-
delj. Stranišče na štrbunk je 
na zunaj prijazno, cvetoče, 
tak svet je želel pokazati. A 
kaj vidimo, ko pogledamo v 
njegovo luknjo? Njegova 
dela nas nagovarjajo, zasta-
vljajo vprašanja.
Vrsta njegovih del se 
usmerja k tradiciji sloven-

skega poparta, umetnosti, 
ki črpa iz popularne in 
množične kulture in njenih 
izdelkov, kot navaja dr. 
Ženko. »Tudi v tem smislu 
Bandelj izhaja iz bogate lo-
kalne kulture, ki je v dolo-
čenih primerih dosegla 
nivo popularnosti ter s tem 
presegla svoj lokalni okvir. 
Kremna rezina in kranjska 
klobasa sta nedvomno ta-
kšna primera in za slednjo 
bi lahko rekli, da ji je Ze-
mlja premajhna, saj je z 
astronavtko slovenskih ko-
renin potovala celo v veso-
lje. Ni torej naključje, da je 
najbolj dominanten objekt 
na razstavi raketa. Ta sicer 
ne bo nikogar zares ponesla 
v vesolje, zato pa je toliko 
pomembnejša njena sim-
bolna vloga.«
Branko Bandelj je obiskoval 
slikarsko šolo Art house v 
Ljubljani in pridobil naziv 
magister likovne umetnosti. 
Razstava 36 milijonov in 
792 tisoč minut je njegova 
že dvajseta samostojna raz-
stava, ki je zaživela ob pod-
pori Občine Naklo in KTD 
Pod krivo jelko ter je vseka-
kor vredna ogleda. Kot je 
sklenil prof. dr. Ernest Žen-
ko: »Branko Bandelj s svojo 
razstavo dokazuje, da so 
meje samo v glavah ljudi, v 
resnici je tudi vesolje čisto 
blizu.«

Branka Bandlja umetniško ustvarjanje in slikanje spremljata vse življenje. 
V obdobju korone je začela nastajati aktualna razstava z naslovom 36 
milijonov in 792 tisoč minut, ki nakaže tudi njegov življenjski jubilej.

Suzana P. Kovačič

Ni naključje, da je najbolj dominanten objekt na razstavi raketa. 
Ob odprtju razstave je bil tudi performans. / Foto: Tina Dokl

Zelo posebna 
razstava v graščini

Branko Bandelj in dr. Ernest Ženko / Foto: Tina Dokl

V petek, 17. junija, bo na grajskem vrtu 
Graščine Duplje tudi likovna delavnica na temo 
vesolje pod mentorstvom Branka Bandlja in še 
nekaterih drugih umetnikov. V petek, 24. junija, 
ob 19. uri pa bo na grajskem vrtu kulturno-
kulinarični večer.

Stene v stranišču na štrbunk so popart, iz obdobja 
sedemdesetih let prejšnjega stoletja, s slogani, ki so jih 
pisali na stene ... / Foto: Tina Dokl
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Naklo – Sreda, 25. maj, nek-
danji dan mladosti, je bil ve-
seli dan za lep del članov 
Društva upokojencev Naklo. 

Nad 130 se jih je zbralo v Bi-
strici na družabnem sreča-
nju blizu ribnikov ob Tržiški 
Bistrici, kjer sta jih nagovori-
la predsednik društva Jože 
Kajin in župan Občine Nak-
lo Ivan Meglič. Z žara je di-
šalo, za kar je skrbel Janez 
Peternel, po domače Tišlr, iz 
Podbrezij, s strežbo so se 
trudile poverjenice društva, 
udeleženci so prinesli s se-
boj veliko dobre volje, na nji-
hovi strani pa je bilo tudi 
vreme. Poskrbljeno je bilo 
za družabne igre. Prava bor-

ba je bila v kegljanju s krog-
lo na vrvici, enako pa pri pi-
kadu in prstometu. Povsem 
nova igra pa je bila štrbunk, 
imenovana po starodavnih 
straniščih, na katera smo 

malo starejši še sedali. V igri 
je bilo treba s pol kilograma 
težko vrečko, napolnjeno s 
koruznimi zrni, zadeti luk-
njo sredi deske. Kot v pra-
vem stranišču na štrbunk. 
Posebej vabljiv je bil izpod 
stropa ute viseči pršut, kate-
rega težo so udeleženci ugi-
bali. Stave so bile od štiri do 
osem kilogramov, prava pa 
je bila 7 kilogramov in 16 
gramov. Uganila jo je Marta 
Zaplotnik, sicer vodja poho-
dov pri Društvu upokojen-
cev Naklo.

Nad sto trideset članov Društva upokojencev 
Naklo se je 25. maja, na nekdanji dan mladosti, 
zbralo na družabnem srečanju ob Tržiški Bistrici.

Jože Košnjek

Pevci, ki jih zadnjih sedem 
let vodi operni pevec in uči-
telj petja Dejan Heraković, 
so v program jubilejnega 
koncerta vključili slovenske 
narodne pesmi in Avseniko-
ve Gozdove v mesečini, kjer 
je pevce na harmoniki 
spremljal prvi basist Ivan 
Rozman. Kot gostje so kon-
cert popestrile Katice, znana 
ženska pevska skupina iz 
Ljubljane, ki deluje že 27 let. 
Pevcem sta za vztrajnost in 
zvestobo petju čestitala žu-
pan Občine Naklo Ivan Meg-
lič in predsednica Kulturno-
-umetniškega društva 
Triglav Duplje Katja 
Rozman. Župan Meglič je 
povedal, da so tudi pevci, ki 
niso imeli primernega pros-
tora za vaje, prispevali k hi-

trejši gradnji sedanjega kul-
turnega in gasilskega doma. 
Odprli so ga 1. septembra 
leta 1939, na dan, ko se je 
začela druga svetovna vojna. 
Ta je razredčila tudi vrste 
dupljanskih pevcev.
Pevci in zborovodja so bili 
deležni številnih čestitk, tudi 

nekdanjih pevcev in zboro-
vodij, med drugim tudi če-
stitke Nade Kranjčan, ki je 
do prihoda Dejana Herako-
vića vodila zbor. Vodja kranj-
ske enote Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti Sloveni-
je Slavica Okorn pa je zboru 
podelila zlato priznanje skla-

da. Nekateri od pevcev pa so 
prejeli Gallusove in častne 
značke. V imenu pevcev se 
je dosedanjim pevcem in 
zborovodjem ter vsem, ki so 
pomagali in še pomagajo 
zboru, tudi pri organizaciji 
jubilejnega koncerta, zahva-
lil Anže Rozman. In še zani-
mivost: po letih najstarejši 
pevec v zboru je Tone Fen-
de, po letih prepevanja pa 
prednjači Tone Rozman.
Po koncertu je bilo v dvorani 
dupljanskega doma še dolgo 
veselo. Tudi pesem ni manj-
kala! Želja vseh je bila, da bi 
bila v Dupljah še naprej 
doma.

Praznična pesem v Dupljah

Tone Fende (s priznanjem) ni le najstarejši med pevci, ampak 
je tudi veseljak, ki vriska, žvižga in trobi. / Foto: Tina Dokl

Veselo upokojensko 
popoldne

34 Glas občine Naklo oktober 2019

oglasi  040/202 384

IBRO KASUPOVIČ s.p.
PODBREZJE 4, 4202 NAKLO

www.tlakovit.si, info@tlakovit.si
GSM: 041 244 285

- izkopi in odvozi materiala
- tlakovanje in urejanje dvorišč
-  izdelava priključkov na  

javno kanalizacijo

1. stran

Nad 130 članic in članov Društva upokojencev Naklo se je 
udeležilo majskega srečanja ob Tržiški Bistrici.

Legendarne Katice so s pesmijo čestitale zboru in navdušile občinstvo. / Foto: Tina Dokl

Bronasti Gallusovi znački sta prejela Anže 
Rozman in Toni Menegalija, zlate pa Grega 
Koselj, Ivan Rozman, Janez Knific, Robi Marčun 
in Tomaž Sitar. Častne značke so prejeli Lado 
Majcen, Tadej Markič, Tone Fende, Tone 
Rozman in Zoran Krsnik.

Tone Rozman najdlje poje v zboru. Za to je prejel častno značko. / Foto: Tina Dokl

Zboru je čestital tudi župan Občine Naklo Ivan Meglič in pevcem zaželel, da bi še dolgo peli. / Foto: Tina Dokl

Za tekmovanje v kegljanju s kroglo na vrvici je vladalo 
veliko zanimanje.
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Podbrezje – Pesniška zbirka 
V objemu Sonca je izšla že 
leta 2020, vendar je zaradi 
koronskih razmer čakala na 
predstavitev. Za avtorja, na-
stopajoče in zares številne 
obiskovalce podbreškega 
kulturnega doma je ta čudo-
viti večer poezije prišel na 
majsko soboto. »V tej knjigi 
sem dodal še 26 sonetov 
molitve, nove pesmi za prija-
telje, nekaj prozne vsebine, 
spomine na mladost iz Po-
ljanske doline in nekaj du-
hovnih pesmi, ki sem jih ob-
javljal v različnih revijah in 
časopisih, tu pa so prvič 
zbrane na enem mestu. Ne-
kaj posebnega so pesmi za 
krave. Kar 49 jih je, vse go-
vorijo o kravah iz našega 
hleva pa tudi o meni, o kme-
tu. Skozi kravje besede in 
zgodbe govorijo predvsem o 
ljudeh,« je pesmi V objemu 
Sonca povzel Milan Debe-
ljak. Njegove pesmi o kravah 
je objavil tudi urednik prof. 
Vojteh Cestnik v Veterinar-
skem vestniku in doživeto 

sta jih nekaj recitirala na 
podbreški prireditvi.
Na naslovni strani pesniške 
zbirke V objemu sonca je 
sončnica, ki je pred mnogi-
mi leti zrasla na domači 
kmetiji, fotografirala jo je 
Milanova žena Veronika, za 
naslovnico pa pripravil Jože 
Žagar. Druge fotografije za 
zbirko so podarili Jože Ža-
gar, Marjan Koplan in Voj-
teh Cestnik. Kakor vse druge 
Milanove knjige je tudi za-
dnjo opremil Peter Starbek, 
besedilo sta pregledali Olga 
Koplan in Jožica Virnik, ti-
skanje pa omogočilo Kultur-
no društvo (KD) Tabor Pod-
brezje.
Milan Debeljak je 21 let pod-
predsednik KD Tabor, nje-
gova dolgoletna društvena 
sopotnica Dragica (Daca) 
Perne je o njem zapisala: »Je 
človek, ki namesto negodo-
vanja in iskanja napak pri 
drugih raje ustvarja in po 
svojih močeh prispeva v do-
bro skupnosti, v katero se je 
preselil pred več kot 25 leti. 
Če se kaka pesem začne ro-
jevati med delom na polju 

ali v gozdu, pa ima pesnik 
vedno v žepu kak listič in 
svinčnik, da se ne izgubi v 
spominu.« Milan Debeljak 
se je rodil leta 1958 in 25 let 
preživel Na Logu v Poljanski 
dolini. Po zaključeni srednji 
elektrotehniški šoli je prišel 
v Podbrezje, kjer je njegov 
oče kupil Kočarjevo kmetijo. 
Z družino živi na kmetiji in 
se ukvarja s pridelovanjem 
mleka, jabolk in krompirja. 
Je dolgoletni ključar in sode-
lavec podbreške župnije in 
član upravljavskega sveta 
kulturnega doma. Njegovi 
najljubši konjički so čarovni-
ški triki, igranje šaha in pe-
sništvo. »Z mojimi pesmimi 
je bilo pa tako: pred petdese-
timi leti se je začelo z nekaj 
ljubezenskimi, sledil je so-
netni venec, potem pa dolgo 
nič. Leta 2000 sem napisal 
pesem Cerkev Taborska in 
izdal še pesniško zbirko Pe-
snitev o Taborski Urški.« V 
iskanju rim so čedalje bolj 
plule njegove misli, prvi pe-
sniški zbirki so sledile Moli-
tve in Spevi molitve; do da-
nes jih je napisal že 250. Ob 

svoji petdesetletnici je pesmi 
podaril prijateljem v zbirki 
Pesmi za prijatelje, zbirka 
Recept za pesem pa prinaša 
pesnitev o lepoti pesniškega 
poklica. V šesti izdani Bo 
ljubila pesem so tudi pesmi 
v poljanskem narečju, eno 
teh z naslovom Učitlca vekat 
na sme je na prireditvi reciti-
ral Marko Kavčič, ki je uglas-
bil tudi Milanovo pesem 
Trem rekam.
»Zmeraj smo veseli in poča-
ščeni, ko izdaš novo pesni-
ško zbirko in nam kdaj ka-
kšno pesem posvetiš. Radi 
te imamo in spoštujemo 
te,« je v imenu številnih Mi-
lanovih prijateljev povedala 
Ivka Sodnik, voditeljica pri-
reditve. In kaj jim odgovar-
ja? »Za pesnika je najlepše 
doživetje, ko se pesem po-
rodi v srcu, drugo najlepše 
doživetje je, ko ta dar lahko 
razdeliš med prijatelje.« 
Zdravka in Brane Klančnik 
sta Milana in njegovo ženo 
Veroniko pred dobrim le-
tom povabila domov v Du-

plje in jima zaigrala in za-
pela pesem, ki govori o 
Vinku Razingarju, velike-
mu planincu, pevcu in pri-
jatelju družine Debeljak. 
Uglasbeno pesem Učitelju 
z gora sta »podarila« tudi 
podbreškemu občinstvu. Za 
pesmi Milana Debeljaka po-
vedo, da so iskrene in seže-

jo do srca. Na prireditvi so 
jih recitirali še Tone Strlič, 
Vojteh Cestnik, Milena Je-
glič ter hčerki Ana in Moj-
ca. Najlepše presenečenje 
zanj pa je prišlo ob zaključ-
ku, ko so na oder stopili 
njegovi štirje vnuki in zape-
li »Ata, moj ata ..., boljše ni 
nobeno, kot tvoje je srce ...«

»Za pesnika je najlepše doživetje, ko se pesem porodi v srcu, drugo najlepše doživetje je, ko ta dar lahko razdeliš med prijatelje,« je na literarnem večeru 
ob izidu nove pesniške zbirke V objemu Sonca povedal avtor Milan Debeljak. To je že njegova sedma pesniška zbirka.

Pesniška zbirka V objemu sonca

Suzana P. Kovačič

Najlepše presenečenje je prišlo ob zaključku, ko so atu zapeli njegovi vnuki. / Foto: Tina Dokl

Žeje – Franci Markovec je 
ljubiteljski slikar, tudi član 
Likovne sekcije Dobrava Na-
klo, ki je na ogled postavil že 
več samostojnih razstav, pri-
družuje se tudi skupinskim 
razstavam. Slikanje ga je ve-
selilo že v otroških letih, ka-
sneje mu zaradi dela na 
kmetiji in službenih obve-
znosti ni posvečal veliko po-
zornosti, intenzivneje se z 
njim ukvarja zadnjih 15 let. 
V vseh letih njegovega 
ustvarjanja je nastalo več kot 
tristo slikarskih del. Običaj-
no slika po fotografiji, motiv 

namreč najprej ujame v fo-
tografski objektiv in ga ka-
sneje v svojem ateljeju preli-
je na platno. Ob tem inten-
zivno zasleduje igro barv, 
svetlobe in senc. Blizu so 
mu krajinski in živalski mo-
tivi, tudi portretne upodobi-
tve, ki so običajno povezane 
z njemu bližnjimi osebami. 
Slika v tehniki olje, nekoč je 
tudi v akvarelu in akrilu.
Odslej bo stalno na ogled 
razstava njegovih izbranih 
likovnih del, in sicer v raz-
stavnem prostoru, ki ga je 
pod okriljem Kulturno-turi-
stičnega društva Pod krivo 
jelko Duplje uredil in opre-

mil na svoji domačiji v Že-
jah. »Prva razstava v novem 
prostoru združuje 43 del, 
poimenoval sem jo Slikar-
sko ustvarjanje skozi čas 
mojega življenja. Glede na 
obsežen opus pa lahko v 
prihodnje oblikujem vsaj 
šest različnih razstav svojih 
likovnih del,« je povedal. 
Razstava bo na ogled po 
predhodnem dogovoru. 
»Dobrodošli so tudi učenci 
osnovnih in drugih šol,« je 
dodal.
Markovec si sicer želi, da 
razstavnega prostora ne bi 
krasila le njegova dela, tem-
več tudi dela drugih ume-

tnikov. »Na voljo bo vsem, 
ki ga bodo želeli napolniti z 
vsebino in se predstaviti s 
svojimi deli. Kultura je na-
mreč živa stvar in zasleduje 
svoj namen le, če živi med 
ljudmi. Tudi prostor je sam 
po sebi prazen, če v njem ni 
kulturnega življenja. Poleg 
razstav je zato primeren 
tudi za prireditve in druge 
dogodke,« je pojasnil Mar-
kovec.
Razstavni prostor, ki je edini 
tovrsten v Žejah, bodo slav-
nostno odprli in predali na-
menu v petek, 24. junija, ob 
17. uri. Odprtje bo pospre-
mil kulturni program.

Maša Likosar

Ljubiteljski slikar Franci Markovec je na svoji domačiji v Žejah v prostorih nekdanjega hleva uredil in opremil razstavni prostor.

Na domačiji uredil razstavni prostor

Ljubiteljski slikar Franci Markovec / Foto: Maša Likosar

Milanove pesmi o kravah je objavil tudi urednik 
Veterinarskega vestnika prof. Vojteh Cestnik. Na sliki ob 
Milanu Debeljaku. / Foto: Tina Dokl

Recitacija Toneta Strliča, zadaj Marko Kavčič in Ivka Sodnik / Foto: Tina Dokl
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Naklo – Vedno se poleg 
vprašanja, kaj izbrati in kaj 
brati, pojavi še vprašanje, ali 
bo čas potem knjige vrniti, 
da ne bo zamudnine in opo-
minov. Lahko vas razvese-
lim z obvestilom o pridobitvi 
v Krajevni knjižnici Naklo – 
zaboju za vračilo knjig. Mo-

žnosti vračanja knjig imate 
tudi takrat, ko je knjižnica 
zaprta, odprta pa je občinska 
stavba, saj stoji zaboj za vra-
čilo knjig v preddverju stav-
be. V zaboj bralci lahko vra-
čajo knjige v ponedeljek, to-
rek in sredo od 7. do 19. ure, 
v četrtek od 7. do 15. ure in v 
petek od 7. do 13. ure.
Ostaja pa vprašanje, kaj iz-
brati in kaj brati. Tudi tukaj 

vam knjižničarji z veseljem 
pomagamo. Ponujamo vam 
izbor del slovenskih pesni-
kov in pisateljev, ki smo jih 
združili v akciji Beremo pre-
šerno. Vabimo vas k novim 
bralnim doživetjem s slo-
venskimi avtorji. Branje bo-
gati in nagrajuje. Ko boste 
prebrali šest priporočenih 
del, vam bomo podarili pri-
kupno nagrado, ki vas čaka v 
krajevni knjižnici. Dne 3. de-
cembra, ob praznovanju 
Prešernovega rojstnega dne, 
pa bo žreb enemu od sode-
lujočih bralcev naklonil še 
glavno nagrado.
Za vse, ki bi brali tudi avtorje 
drugih narodnosti, knjižni-
čarji vsako leto pripravimo 
tako imenovane poletne mal-
he. To so torbe, v katerih se 
skriva pet knjig različnih ža-
nrov po našem izboru. Pride-
te v knjižnico, vzamete pole-
tno malho in si jo izposodite.
Za otroke in mladino, ki se 
sami ne morejo odločiti, kaj 
bi brali, pa smo pripravili 
obsežno ponudbo počitni-
škega branja: knjigolovčke 
za bralce, ki so stari manj 
kot osem let, pasje torbe za 
starost bralcev od 9 do 12 let, 
kul paket#najst za najstnike 
stare 13 let in več. Lepo vas 
vabimo tudi k družinskemu 
branju, ko starši, starejše se-
stre in bratje, stari starši in 
drugi odrasli berejo otro-
kom. Z branjem si krepimo 
domišljijo, širimo obzorja in 
neverjetno, a resnično, po-

stajamo večji in močnejši.
Napredek tehnologije (raču-
nalniki, pametni telefoni ...) 
omogoča zelo hiter in učin-
kovit dostop do informacij 
in knjiga z njim večkrat ne 
more tekmovati. Elektron-
ske knjige združujejo ravno 
računalnik in knjigo. Za vse 
računalniške navdušence v 
Krajevni knjižnici Naklo nu-
dimo izposojo bralnikov. 
Namenjeni so branju elek-
tronskih knjig za otroke, 
mladino in odrasle. Izposoja 
knjig poteka preko portala 

Biblos (https://www.biblos.
si/). Bralnik je preprost za 
uporabo, ima uporabniški 
vmesnik v slovenskem jezi-
ku, črke lahko povečate, 
osvetlite zaslon brez blešča-
nja. Bralnik vam nudi popol-
no svobodo branja – brez 
oglasov in motečih obvestil. 
Izbirate lahko med več kot 
štiri tisoč elektronskimi 
knjigami v slovenskem in 
tujih jezikih.
Tudi poleti vas v Krajevni 
knjižnici Naklo pričakujemo 
ob ponedeljkih, torkih in 

sredah od 14. do 19. ure, ob 
četrtkih in petkih od 8. do 
13. ure. Dodatne informacije 
lahko najdete na https://
www.mkk.si, https://modri-
pes.si/ in https://www.bi-
blos.si/. Lahko nas tudi po-
kličete med delovnim časom 
na številko 257 76 10.
Pred poletjem pa še nasvet: 
knjige v roko, naj vas pope-
ljejo novim dogodivščinam 
naproti in vam razširijo ob-
zorja, najsi bo doma, na po-
tovanju ali ob poslušanju 
morskih valov.

Poletje je tu in z njim čas poletnih dopustov in poletnega branja. Naša knjižnica vas dobro založena z odličnim branjem pričakuje in vas vabi med police 
in k izbiri knjig, saj se je za dober dopust treba založiti s primerno zalogo knjig.

Poletni pozdrav iz knjižnice

mag. Helena  
Krampl Nikač

Knjižničarji vsako leto pripravimo tako imenovane poletne malhe.

Za vse računalniške navdušence v Krajevni knjižnici Naklo 
nudimo izposojo bralnikov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/23-55-665 

www.cresnik.si 

Spodnja Senica 20 

samo  

NAŠ LASTEN PROIZVOD 
SLOVENSKA KAKOVOST 

MOŽNOST DOSTAVE 
NAKUP NA OBROKE 

DOBAVA TAKOJ 

Naklo – Čebelarsko društvo Naklo vabi na slavnostno aka-
demijo ob 90-letnici samostojne organiziranosti Čebelar-
skega društva Naklo in 120-letnici organiziranega čebelar-
stva na Kranjskem. Akademija bo v petek, 17. junija, ob 
19.30 v Kulturnem domu Janeza Filipiča v Naklem. Ob tej 
priložnosti bo tudi odprtje čebelarske razstave in degustaci-
ja medenih izdelkov.

Visoki jubilej Čebelarskega društva Naklo

Čebelarski kotiček v preddverju občinske stavbe
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Podbrezje – Prvi petek v juni-
ju je TVD Partizan Podbrezje 
na nogometnem igrišču Pod 
farovžem v Podbrezjah že de-
setič organiziral dobrodelno 
nogometno tekmo med člani 
slovenske hokejske reprezen-
tance in FC Podbrezje. Tek-
me, ki je imela tudi tokrat do-
brodelni namen, so se udele-
žili hokejisti, ki so v leto-
šnjem maju Sloveniji ponov-
no priborili igranje v 1. divizi-
ji svetovnega hokeja. Še en-
krat so premagali člane FC 
Podbrezje, in sicer s 5 : 2, in 
skupni rezultat medsebojnih 
srečanj povišali na 9 : 1.
Letos so izkupiček od dražbe 
hokejskega dresa Blaža To-
maževiča namenili Roku 
Jarcu, 21-letniku z motnjo v 
duševnem razvoju. Z dražbo 

so zbrali tristo evrov, poleg 
tega je slepi maratonec San-
di Novak s streljanjem na 
gol, v katerem sta bila vratar-
ja podbreškega kluba in ho-
kejske reprezentance, pribo-
ril še 50 evrov. »Tako je bilo 
Roku izročenih 350 evrov, ki 
jih bo porabil za dodatne te-
rapije,« je povedal predse-
dnik TVD Partizan Podbrez-
je Jernej Jeglič in dodal: 
»Sicer pa dobrodelnost ni le 
zbiranje denarja, ampak je 
tudi povezovanje in vredno-
ta srčnosti. Velika nagrada 
ob koncu pa je bil tudi Ro-
kov nasmejani obraz, iskren 
objem in krik veselja.«
Po tekmi so zbrani nadalje-
vali z druženjem ob pestri 
kulinarični ponudbi, glasbe-
ni spremljavi DJ-a Ambra 
ter kantri plesni skupini 
Wild boots.

Dobrodelni nogometaši
Maša Likosar

Marca ste se poslovili od 
smučarskih skokov. Vaši 
nekdanji športni kolegi se-
daj že trenirajo. Kaj pa poč-
nete vi?
Trenutno doma v Zadragi 
prenavljam stanovanje. S 
tem sem zelo zadovoljen, saj 
imam ta problem rešen. Po-
leg tega pomagam v skakal-
nem centru tržiškega skakal-
nega kluba v Sebenjah, 
katerega član sem od začet-
ka športne poti, sodelujem 
pa tudi v promociji bližnjega 
svetovnega prvenstva v nor-
dijskem smučanju v Planici. 
Tako imam kar zapolnjene 
dneve.

Kaj je bil razlog za po mne-
nju mnogih prezgodnje slo-
vo od skakalnega športa? 
Glede na starost, rojeni ste 
leta 1993, bi lahko še tek-
movali.
Imel sem dovolj in sam pri 
sebi sem se sprijaznil s tem. 
Pa tudi s Smučarsko zvezo 
smo bili na različnih brego-
vih, kar je sicer večni pro-
blem. Nekateri menijo, da 
si pri 28 letih že prestar. 
Mogoče tudi zato, ker je v 
našem športu toliko pod-
mladka. Končno pa si mo-
ram ustvariti pogoje za ži-
vljenje, ki jih pa zgolj 
solidno nastopanje v športu 
ne zagotavlja.

Kako dolgo ste se aktivno 
ukvarjali s smučarskimi 
skoki?
S smučarskimi skoki se 
ukvarjam od leta 1998, ko 
sem bil star pet let, in to v 
Smučarskem klubu Tržič. 
To je bilo zaradi bližine ska-
kalnic v Sebenjah najbolj 
pripravno. Skupno sem ak-
tivno v skakalnem športu 
vztrajal 23 let.

Na tekmovalna leta imate 
gotovo mnogo spominov. 
Kakšni so?
Ohranjati skušam pozitivne 
stvari. Šport mi je privzgojil 
delavnost. Če pridno delaš, 
ob talentu lahko zmagaš 
tudi na tekmi svetovnega po-
kala. Na splošno so mi smu-
čarski skoki veliko dali.

Omenili ste delavnost in ta-
lent. Česa je bilo več pri vas?
Zanesljivo sem bil poleg pri-
dnosti tudi talentiran. Če po-
mislim nazaj, do 16 leta ni-
sem kazal nekega posebnega 
talenta. Potem sem se uvr-
stil v mladinsko reprezen-
tanco in tam sem dobil nov 
zagon. Tudi sam sem veliko 
delal, saj so mi rekli, da mo-
ram napredovati glede giblji-
vosti in ravnotežja, kar lahko 

vadiš doma. Z leti sem ujel 
najboljše.

Za vami je kar nekaj vrhun-
skih rezultatov. Kateri so za 
vas največ vredni?
Največji uspeh je gotovo 
zmaga na tekmi svetovnega 
pokala leta 2018 v Zakopa-
nah. Mislim, da je zmaga na 
tekmi svetovnega pokala cilj 
vsakega skakalca oziroma 
športnika. Na tej tekmi je bil 
drugi Wellinger, tretji pa Pe-

ter Prevc. Spomini na to tek-
mo bodo trajni. Po prvi seri-
ji, v kateri sva bila od 
Slovencev v finalu samo s 
Petrom, sem bil peti. Petru 
sem rekel, da je, če bodo od-
povedali finalno serijo, uvr-
stitev kar dobra. V drugi se-
riji sem imel dobre razmere, 
opravil odličen skok in zma-
gal. Na drugo mesto posta-
vljam ekipno svetovno pr-
venstvo v poletih v 

Oberstdorfu leta 2018. V slo-
venski ekipi smo bili Peter 
Prevc, Domen Prevc, Jernej 
Damjan in jaz. Bili smo dru-
gi, le za Norveško in pred 
Avstrijo.

Bili ste med »skakalnimi 
srečneži«, saj vas ni doletela 
hujša poškodba.
V vsej karieri na skakalnicah 
nisem šel nikdar v salto! To 
je svojevrsten dosežek. Pred 
dvema sezonama me je na-

čel strah in potreboval sem 
mesec in pol, da sem ga pre-
magal. Pri preletu mi je uha-
jala desna smučka, kar je 
bila posledica podrtega poče-
pa na mizi. Pot do uspešne-
ga skoka se namreč začne na 
rampi, ko greš v počep. Po-
tem vse naslednje poteze de-
laš avtomatično. V samem 
letu nimaš veliko možnosti 
za popravke. Odvisno je od 
mize, kaj narediš na njej.

Kaj mislite o ženskih smu-
čarskih skokih? Dekleta tar-
najo, da so v primerjavi s 
fanti zapostavljena.
Glede tega imam precej 
ostro stališče. Menim, da 
ženski skoki še niso na ravni 
moških. V Sloveniji dosega-
jo to raven najboljše tri, dru-
ge pa še ne. Če želijo biti de-
kleta po pogojih enaka, naj 
tudi zanje veljajo enaki po-
goji kot za fante. Prav pa je, 
da so ženski skoki v porastu 
in da se dviguje kvaliteta. 
Vendar tudi fantje nismo za-
dovoljni s pogoji in z nagra-
dami ne moremo dolgoroč-
no preživeti, pa nihče 
pretirano ne tarna. Prav pa 
je, da se nam dekleta po ka-
kovosti bližajo, vendar to ne 
gre tako hitro.

Od nečesa je treba živeti. So 
vam v najboljših tekmoval-
nih letih skoki to zagotavljali?
Na srečo sem imel tudi 
osebnega sponzorja, za kar 
sem mu hvaležen. On mi je 
zagotavljal finančno varnost, 
tako da sem lahko sproščeno 
tekmoval. Žal pa se mi za 
razliko od nekaterih drugih 
vrhunskih športnikov ni 
uspelo zaposliti v državni 
upravi.

Pred vami je prihodnost. 
Kako ste si jo začrtali?
Rad bi ostal v smučarskih 
skokih. Sedaj delujem v tr-
žiškem klubu, dogovarjal 
pa sem se tudi za delo v tu-
jini, vendar dogovor ni bil 
dosežen. Rad delam z naj-
mlajšimi. Lahko jim veliko 
dam. Smučarski skoki so 
mi všeč, so prijetno okolje 
in se mi tudi po toliko letih 
niso zagnusili.

Anže Semenič iz Zadrage se je marca letos v Planici poslovil od tekem v smučarskih skokih, vendar 
ostaja zvest svojemu najljubšemu športu, v katerem vidi tudi svojo prihodnost.

Življenje za 
smučarske skoke

Jože Košnjek

Anže Semenič s psičko Luno / Foto: Jože Košnjek

Roku Jarcu so po dobrodelni nogometni tekmi izročili 
zbrani denar. / Foto: arhiv TVD Partizan Podbrezje

Naklo – V sredo, 1. junija, je 
Društvo upokojencev Naklo 
organiziralo gorenjsko pr-
venstvo društev upokojencev 
v vedno bolj priljubljeni igri 
– prstometu. V pokritem 
športnem parku v bližini ob-
čine in zdravstvenega doma 
je bil vrvež že od jutra na-
prej, saj se je tekmovanja 
udeležilo 19 moških in 9 
ženskih ekip s skupaj nad 
sto tekmovalkami in tekmo-
valci. Tudi ta tekma je poka-
zala, da je bil pokrit športni 
prostor dobra naložba, saj je 

uporaben tako poleti kot po-
zimi. Tekmovanje, ki ga je 
vodil Jože Mohorič, je uspe-
lo in pokazalo, da so nakel-
ski upokojenci tudi dobri or-
ganizatorji. Glavni sodnik je 
bil Jože Mrgole, ki pri odlo-
čitvah v kritičnih položajih 
ploščkov ni imel težav. Med 
ženskimi ekipami je zmaga-
la Škofja Loka pred Podnar-
tom in Kranjem, med mo-
škimi pa Kranj pred domači-
ni in Žirovničani. Za ekipo 
Društva upokojencev Naklo 
so igrali Brane Hace, Stane 
Černilec, Zvone Zrim in 
Zvone Kuželj.

Naklo na drugem mestu

Jože Košnjek

Gorenjska prvaka v prstometu sta Društvo 
upokojencev Škofja Loka in Društvo upokojencev 
Kranj. Domači metalci so bili drugi.

Šlo je zares. Kdo je bliže? Sodnik si je pomagal z metrom.

Rad bi ostal povezan s tem športom. / Foto: Gorazd Kavčič



Zanimivosti

15Glas občine Naklo, torek, 14. junija 2022

Naklo – Čeprav četrt stoletja 
obstoja in delovanja Folklor-
ne skupine Društva upoko-
jencev Naklo pomeni lepo 
obletnico, pa številka v pri-
merjavi s povprečno staro-
stjo članov, ki trenutno zna-
ša 73 let, ni ravno visoka. A 

šalo na stran. Da je nakelska 
folklora zelo živahna in tudi 
dejavna, je pokazala zadnjo 
majsko soboto na jubilej-
nem koncertu v telovadnici 
domače osnovne šole. Po 
skeču o nastanku skupine v 
uvodu in ob paradi jubilan-
tov z nekdanjimi člani ob 
spremljavi harmonikarjev so 
najprej valček zaplesali nek-
danji člani, aktualna skupi-

na je nato navdušila s sple-
tom prekmurskih plesov, ka-
sneje še koroškim spletom 
in v drugem delu koncerta s 
spletom Bahav godec. V na-
daljevanju je sledila otroška 
skupina FS Podkuca, ki de-
luje na Osnovni šoli Naklo. 
Da so ljudski plesi še »in«, 
so sporočali otroci, Podkuca 

pa ima tudi odraslo skupino, 
ki se spozna in odlično za-
pleše belokranjske plese. V 
okviru FS DU Naklo pa de-
lujejo tudi godci z imenom 
Rokovnjači in mešani zbor 
ljudskih pevcev. Njihov ven-
ček ljudskih je pobožal šte-
vilna ušesa v dvorani. Pa 
duše tudi.
Večer so z glasbo in plesom 
popestrili tudi številni go-

stje, skupina orgličarjev Lo-
ške orglice, ki deluje pri 
Društvu upokojencev Škofja 
Loka, iz Cerkelj so dogodek 
popestrili člani KD Folklora 
Cerklje in Cerkljanski gav-
narji, nastopil pa je tudi or-
gličarski Sorarmonica duo iz 
Sore pri Medvodah. Po po-
delitvi priznanj – Andrej Ko-

šič je za življenjsko delo pre-
jel častno Maroltovo značko, 
prav tako je priznanje ob ju-
bileju prejela FS DU Naklo 
in tudi folkloristi za leta de-
lovanja v skupini – so večer s 
priljubljenimi skladbami, 
kot so Na Roblek, Ta doma-
če viže in V dolini tihi, za-
ključili Harmonikarji z vseh 
vetrov. Ljudsko izročilo v 
Naklem ne pozna let.

Igor Kavčič

»Pred desetimi leti so v se-
vernem delu ulice Stara ce-
sta v Naklem gradbeni delav-
ci pri strojnem izkopu za 
gradnjo nove hiše naleteli na 
lončene vodovodne cevi. 
Strojnik me je poklical in 
28. marca 2012 sem odkritje 

fotografsko dokumentiral,« 
je povedal Peter Kuhar.
S Petrom sva se že nekaj 
časa menila, da bi cevi dala v 
oceno arheologom v Gorenj-
skem muzeju in tako izvede-
la, v katero obdobje jih uvr-
ščajo. To sva storila lani 
novembra.

V začetku letošnjega leta sta 
arheologinji v Gorenjskem 
muzeju Manca Omahen 
Gruškovnjak in Veronika 
Pflaum cevi proučili in nato 
poslali izsledke. Zapisali sta: 
»Strojnik je pri izkopavanju 
zadel tri cevi, dveh skoraj ni 
poškodoval, tretja je poško-
dovana. Dve cevi smo v Go-

renjskem muzeju dokumen-
tirali. Izdelani sta bili na 
lončarskem vretenu iz fine 
prečiščene mase, žganje cevi 
je bilo oksidacijsko. Imata 
neenakomeren valjast trup, 
ki se na enem koncu zvonča-
sto razširi, na drugem pa 
preko rebra preide v stožča-

sto zoženo kratko manšeto. 
Cevi sta dolgi približno 45 
centimetrov.«
Cevi so bile sestavljene tako, 
da je bila zožena manšeta 
vstavljena v naslednjo cev v 
smeri toka vode. Z vseh stra-
ni so bile obdane z okrog de-
setimi centimetri čiste sive 
ilovice, ki je tesnila vodovod. 
Ležal je od 0,8 do enega me-
tra pod sedanjim površjem. 
Potekal je od severovzhoda 
proti jugozahodu.
Nakelski kaplan in zgodovi-
nar Ivan Vrhovnik je leta 
1885 v Zgodovini nakelske 
fare opisal spor med Naklan-
ci in Pivčani zaradi premajh-
nega pritoka vode. Razsodba, 
da vsaka vas rabi vodo po tri 
dni, Naklancev ni zadovoljila. 
Leta 1562 so z dovoljenjem 
lastnika dupljanske graščine 
z izvira Grapovščica, ki leži 
med Strahinjem in Spodnji-
mi Dupljami, v svojo vas na-
peljali nov vodovod.
Arheologinji iz Gorenjskega 
muzeja sta še dodali: »Vodo-
vod z veliko verjetnostjo lah-
ko datiramo v 16. stoletje. 
Tekel je iz jame Velika Lebi-
nica, vzhodno od Strahinja, 
proti Naklemu in Pivki. Od-
krite cevi se v Naklem glede 
na obliko in časovno ujema-
jo z drugimi poznosrednje-
veškimi ali zgodnjenovove-
škimi vodovodi. Po obliki so 
cevi najbolj podobne tistim 
iz Javorij nad Poljanami v 
Poljanski dolini.«

Konec maja je Folklorna skupina Društva upokojencev Naklo s koncertom 
Plešem, pojem, igram in se veselo imam v telovadnici OŠ Naklo proslavila 
25-letnico svojega delovanja.

Četrt stoletja 
nakelske folklore

Pol tisočletja stare cevi nakelskega vodovoda. / Foto: Peter Kuhar

Raziskovalec nakelskega rodoslovja Peter Kuhar je leta 2012 dobil v hrambo 
lončene cevi prvega nakelskega in pivškega vodovoda. V začetku 16. 
stoletja, pred letom 1527, so ga zgradili vaščani omenjenih vasi.

Prvi nakelski 
vodovod

Damijan Janežič
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Nakelski folkloristi so se predstavili tudi s spletom prekmurskih plesov. / Foto: Ivan Meglič

Prva sobota v juniju je tradicionalno namenjena tenisu, na ta 
dan poteka Tonetov memorial – v spomin na našega pokoj-
nega igralca Toneta Rozmana - Tominca. Turnirja v dvojicah, 
ki ga organizira TVD Partizan Duplje, se je udeležilo 13 igral-
cev, ki so v sončnem in soparnem vremenu odigrali zanimi-
ve in napete dvoboje. Zmage sta se na koncu veselila Aleš 
Kavčič in Srečo King, ki sta v finalu premagala Janija Luskov-
ca in Anžeta Rozmana. V »bitki« za tretje mesto sta se zma-
ge veselila Tomaž Bajželj in Rok Ličen, ki sta premagala 
Francija Miheliča in Milana Nadišarja. Turnir smo zaključili 
v veselem vzdušju in ob dobrotah, ki nam jih je spekla žena 
pokojnega Toneta Marta Rozman, za kar se iskreno zahvalju-
jem. Prav tako se zahvaljujem za govor župana Ivana Megli-
ča in predsednice društva TVD Partizan Duplje Fani Vreg, 
Turistični kmetiji Trnovc, ki nam že vsa leta omogoča izved-
bo teniškega turnirja, ter vsem udeležencem turnirja. Se vidi-
mo prihodnje leto na 23. Tonetovem memorialu.

Skupinska slika zmagovalcev

Dvaindvajseti Tonetov memorial

»Vodovod z veliko verjetnostjo lahko datiramo v 
16. stoletje. Tekel je iz jame Velika Lebinica, 
vzhodno od Strahinja, proti Naklemu in Pivki. 
Odkrite cevi se v Naklem glede na obliko in 
časovno ujemajo z drugimi 
poznosrednjeveškimi ali zgodnjenovoveškimi 
vodovodi.«
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Spodnje Duplje – Člani Kul-
turno-turističnega društva 
Pod krivo jelko Duplje so 
pred nedavnim skupaj s pro-
stovoljci iz podjetja Goodye-
ar iz Kranja počistili muzej 
Vogvarjeve hiše, na podstre-

hi pa so začeli urejati doda-
tne razstavne in skladiščne 
prostore. Zunaj so uredili še 
zeliščni vrt, ki bo na ogled 
obiskovalcem. Prostovoljska 
akcija je uspela. Vogvarjeva 
hiša, spomenik etnološke 
dediščine, se je skoraj ne-
spremenjena ohranila iz 

druge polovice 18. stoletja. 
Oblikovana je v tradiciji lese-
nih kmečkih domov s sre-
dinsko vhodno ve�o s črno 
kuhinjo in z večjim bival-
nim prostorom. V kamri je 
predstavljena nekdanja če-
vljarska obrt z orodji, izdelki 
tedanjih čevljarjev.

Delovna akcija v Vogvarjevi hiši

Glas občine Naklo

 
veldrona@siol.net 

http://veldrona.si           
 

Računovodski servis 

(za d.o.o., s.p., društva,…) 

Tel.:: 041 863 440 

Servis računalnikov  
Tel.: 031 412 069 

Trgovina Matjaž 
Tel.: 04 257 15 02; 031 412 069 

Pisarniški material, šolske potrebščine, računalniki in oprema, fotokopiranje, kemična čistilnica  
 

Odprto 9.00-12.00 in 15.00 – 17.00 
Sobota 9.00 – 12.00 

 

Občanom občine Naklo čestitamo za občinski praznik 
 

OTVORITEV

16. 6.

od 16. do 18. 6. 2022

-15 %
705KK0050
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a
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Na en 
izdelek 
PO VAŠI IZBIRI 

  
POKONČNI SESALNIK 
PHILIPS FC6408/01 3V1 
3v1; sesanje, mokro  
brisanje in ročni sesalnik, 
nastavek TriActive  
Turbo za učinkovito  
sesanje preprog.  

19999
299,99

-100 €

  
GARNITURA ORODJA 
TACTIX  
53-delna.  

7699
109,99

 
GARNITURA KROŽNIKOV TOGNANA 
METROPOL BIANCO 
18-delna, iz porcelana. 

3899
59,99

grn

-35 %
SLO

k
a

rtica ugodnosti

 
PROSTOSTOJEČA 
LESTEV EUROGOLD 
3 stopnice, kovinska,  
višina 1,4 m. 

2799
39,99

 
SIVKA ANGUSTIFOLIA   

348
4,09

lonček

ø 14 
cm

-15 %
SLO

k
a

rtica ugodnosti

MERKUR Kranj Primskovo vas pričakuje  
na prenovljenih oddelkih DOM in VRT.
•	Odlična	akcijska	ponudba,	kuponi	za	popust,	 
	 promocije	in	darila	ob	nakupu.
•	Otroci,	ta	četrtek	se	preizkusite	na	poligonu	 
	 za	rolanje	in	se	potegujte	za	nagrade.

 Obiščite	nas!
-30 %

SLO

k
a

rtica ugodnosti

3v1

-30 %
SLO

k
a

rtica ugodnosti

Kupon je unovčljiv samo v trgovskem centru MERKUR Kranj in velja na en izdelek	 oz.	 eno	
pakiranje	po	vaši	 izbiri	ob predložitvi Merkurjeve kartice zaupanja.	Kupon	velja	za	en	 izdelek	
po	redni	ceni	 in	ne	velja	za	 izdelke	po	akcijski	ceni.	Akcije	 in	kuponi	se	ne	seštevajo	oz.	se	med	
seboj	izključujejo.	Popust	velja	samo	za	trgovsko	blago	in	ne	velja	za	storitve,	pri	nakupu	hiš	Ytong	
in	 izdelkov	 blagovnih	 znamk	Dyson,	Miele,	 Liebherr,	 iRobot,	 Electrolux	 bela	 tehnika,	 vgradnih	
bazenov,	tobačnih	izdelkov,	mobilnih	in	darilnih	kartic	Merkur.



www.sportstation.si
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Ponudba	velja	v	trgovskem	centru	MERKUR	Kranj	od	16.	6.	do	11.	7.	2022	oz.	do	prodaje	zalog.

Podbrezje – V Pirčevem 
domu so se maja s peto kle-
kljarsko razstavo predstavile 
tečajnice in mentorice krož-
ka Taborske Urške, ki že 
sedmo sezono deluje pod 
okriljem KD Tabor Podbrez-
je. Devet klekljaric, najmlaj-
ša šteje deset let, je z vzorci 
in motivi v izdelke zaobjelo 
vse letne čase in praznike, 
hkrati so na ogled postavile 
še razstavo Obrazi, na katero 
so se pripravljale že v šol-

skem letu 2019/2020. »Lju-
bezni do prepletanja sukan-
ca s sukanjem klekljev ni za-
ustavil niti koronski čas. 
Delo so nadaljevale vsaka na 
svojem domu in se ob more-
bitnih težavah ali veselju po-
klicale in komunicirale na 
daljavo,« je povzela Daca 
Perne iz KD Tabor Podbrez-
je. Ob odprtju razstave so 
pripravili kulturni program, 
posebno pozornost sta pože-
li Zvonka Mihelič v narodni 
noši s klekljano avbo in nje-
na vnukinja Ema, ki sta kle-
kljanje prikazali v živo.

Taborske Urške so na ogled postavile peto klekljarsko razstavo, ki so jo 
poimenovale Naklekljano med korono.

Naklekljano med korono

Maša Likosar

Klekljarice so z vzorci in motivi v klekljarske izdelke 
zaobjele vse letne čase in praznike. / Foto: Primož Pičulin

Taborske Urške so na ogled postavile peto klekljarsko razstavo, 
ki so jo poimenovale Naklekljano med korono. / Foto: Primož Pičulin

Suzana P. Kovačič


