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Bojim se
scenarija Sicilije

"Niste bili samo pridni učenci,
ampak tudi sposobni, saj ste
v zadnjih letih poleg učnega dosegli
še številne druge uspehe," je
o letošnji generaciji odličnjakov
Osnovne šole Naklo povedal
ravnatelj Marko Bohinec.

"Občina Naklo je še vedno članica
Konzorcija CERO in s kakršnokoli
drugo odločitvijo bom še malo
počakal," je povedal župan Marko
Mravlja.

stran 2

stran 3

nakelski glas
Časopis občine Naklo, Junij 2011, številka 1

Praznik poživi
življenje v občini

Bohinec ostaja ravnatelj
Svet zavoda Osnovne šole Naklo je Milanu
Bohincu, sedanjemu vršilcu dolžnosti ravnatelja,
zaupal petletni mandat ravnatelja, ki ga bo
nastopil s prvim septembrom.
Suzana P. Kovačič

Suzana P. Kovačič
Naklo - Občina Naklo praznuje 29. junija šestnajsti občinski praznik. V ta namen
prireja v sredo, 22. junija, ob
19. uri slavnostno sejo v
Centru slepih in slabovidnih
na Okroglem. V okviru kulturnega programa bodo s
slavnostno sejo zaznamovali
dan državnosti, slavnostni
govornik bo poslanec v
državnem zboru Branko
Grims. Ob tej priložnosti
bodo podelili tudi letošnja
občinska priznanja enajstim
občanom. "Zlato plaketo občine Naklo prejme Janez
Štular, srebrno plaketo prejmejo Lucija Šubic, Kvintet
Vedrina in Brane Rakovec,
bronasto plaketo prejmejo
Zdravko Cankar, Pavel Marčun, Žiga Jeglič, Janko Pavlin in Jure Meglič, spominsko priznanje občine Naklo
pa prejmeta Marija Markič
in Rozalija Jezeršek," je povedal nakelski župan Marko
Mravlja. Letos častnega občana niso imenovali. Kot zanimivost še dodajmo, da
bodo dobitnike letošnjih občinskih priznanj do prireditvenega prostora pripeljali s
starodobniki. "Pomembno
je, da sta med njimi tudi

Na slovesnosti ob občinskem prazniku bo nastopil tudi Učiteljski pevski zbor Osnovne
šole Naklo. Nastopili so tudi na 13. mednarodnem koncertu pevskih zborov junija v Tržiču
(na sliki). I Foto: arhiv zbora
športnika, ki sta odlično ponesla ime občine po svetu,"
je poudaril župan.
V dneh ob občinskem prazniku potekajo številne druge
kulturne in športne prireditve. "Večinoma gre za tradicionalne prireditve, s katerimi želimo v okviru praznika
poživiti življenje v občini,"
je dejala direktorica občinske uprave Silvana Markič.
Kar nekaj prireditev ob ob-

činskem prazniku je že bilo,
kar nekaj jih pa še bo. V četrtek ob 19. uri bo tradicionalna košarkarska tekma za
pokal občine Naklo med Naklanci in Policijsko postajo
Kranj v Športnem parku
Osnovne šole Naklo. V petek ob 18. uri bo slovesen
prevzem motorne brizgalne
in razvitje prapora Gasilske
zveze Naklo v Žejah. V soboto od 9. do 18. ure bo Bolšji

sejem s prodajo starin in
ogledom motorjev na košarkarskem igrišču pri Domu
Janeza Filipiča v Naklem.
Pri prodaji starin sodelujejo
lahko vsi občani. V sredo,
29. junija, ob 19. uri, na
praznik občine Naklo pa bo
maša za lokalno skupnost v
farni cerkvi sv. Petra v Naklem, po maši pa bo druženje s članicami Aktiva
kmečkih žena Naklo.

OBČINSKI NAGRAJENCI

KULTURA

ŠPORT

ZANIMIVOSTI

Letošnji občinski
nagrajenci

Kjer je pesem,
je tudi ljubezen

Rokometašice
med elito

Stopnice nas vodijo
v življenje

Komisija za odlikovanja pri
občini Naklo je občinskim
svetnikom predlagala enajst
občanov, ki so vsak na svojem področju pustili pečat.
Svetniki so vse soglasno potrdili.

Mešani pevski zbor Dobrava
Naklo je pred kratkim praznoval dvajsetletnico.

Ekipa rokometašic NakloTržič je po šestih letih igranja v članski konkurenci
osvojila naslov prvakinj 1. B
lige in bo v novi sezoni igrala v 1. A ligi. To je največji uspeh v zgodovini kluba.

Pot k svetlobi, pogled v neskončnost so likovna izpoved mlade slikarke Jasmine
Rojc, ki razstavlja v Galeriji
graščine Duplje.
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Naklo - Med prednostne naloge Milan Bohinec uvršča:
"Najpomembnejše naloge
poleg prizadevanja za kakovostno izvajanje pouka, sledenja spremembam sodobnega izobraževanja, skrbi
za učence in kader so povezane s prenovo Podružnične
šole Duplje in odpiranjem
novih oddelkov vrtca v Dupljah. S prihodnjim šolskim
letom bomo imeli že trinajst
oddelkov vrtcev na štirih lokacijah, ki jih bo skupaj obiskovalo 225 otrok. Prihodnje

V šolskem letu
2011/12 bo obiskovalo
Osnovno šolo Naklo
in Podružnični šoli
Duplje in Podbrezje
predvidoma 525 učenk
in učencev, od tega bo
54 prvošolcev.

Milan Bohinec I Foto: arhiv GG
leto bomo začeli gradnjo novega oddelčnega vrtca v Naklem. Gradnja se že kar nekaj časa zamika, a zdaj smo
res blizu začetkom. Prenova
je potrebna tudi v Podružnični šoli Podbrezje, prav tako
energetska sanacija zgradbe.
Dokončali bomo tudi učilnico na prostem v športnem
parku centralne šole. Seveda
pa je predvsem veliko dela na
pedagoškem področju."

Urejanje krožišč
Krožišči ob izvozu z avtoceste, ki sta tudi prvi stik z občino
Naklo, nista najbolj urejeni. "Izbrali smo šest obrtnikov iz
občine, toliko je bilo tudi prijavljenih, ki bodo hortikulturno
urejali krožišči, v zameno pa jim bo občina postavila reklamne table ob cesti. Do zamude je prišlo, ker smo čakali na dovoljenje Direkcije RS za ceste, ki je lastnica krožišč, kasneje
pa smo od njih dobili informacijo, da lahko kar začnemo saditi," je povedal župan Marko Mravlja, ki predvideva, da bo
to jeseni. V minulih dneh so že pokosili travo. S. K.

Foto: Matic Zorman

Ob občinskem prazniku bo jutri na Okroglem slavnostna seja, na kateri bodo zaznamovali tudi dan
državnosti in podelili priznanja letošnjim občinskim nagrajencem.
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Novice

"Verjamem v vas"
"Niste bili samo pridni učenci, ampak tudi sposobni, saj ste v zadnjih letih
poleg učnega dosegli še številne druge uspehe," je odličnjake na sprejemu
pri županu nagovoril Marko Bohinec.
Suzana P. Kovačič

Letošnja generacija odličnjakov v družbi župana in ravnatelja I Foto: Kaja Smole

PETER DRINOVEC, S. P.
PODBREZJE 17
4202 NAKLO
TEL.: 04/530 63 80,
GSM: 041/753 120

Naklo - Župan občine Naklo
Marko Mravlja je prejšnji teden sprejel odličnjake, šestindvajset jih je bilo v generaciji, ki je zaključila osnovnošolsko šolanje. Podaril jim
je Na Kalu, zbornik občine
Naklo 2010 in knjigo Čudovita obzorja Slovenije. "Morda boste šli kasneje v tujino,
nikoli pa ne pozabite, kje ste
doma. Zato sem izbral knjigo Čudovita obzorja Slovenije," je dejal Marko Mravlja in
dodal: "Uspeh, ki ste ga dosegli v osnovnošolskih letih, je
izraz trdega dela, naslednji
cilj je nadaljevanje te poti. Iz

otroške igrivosti prehajate v
dobo zorenja. Ne obupajte,
ampak dokažite, kaj znate.
Verjamem, da ste tudi praktiki in da boste v življenju znali izkoristiti svoje uspehe.
Verjamem v vas." Vršilec
dolžnosti ravnatelja v Osnovni šoli Naklo Milan Bohinec
pa je o tej generaciji devetošolcev povedal: "Niste bili
samo pridni učenci, ampak
tudi sposobni, saj ste v zadnjih letih poleg učnega dosegli še številne druge uspehe. Želim vam, da boste dobro pluli skozi življenje."
V letošnji generaciji učenk
in učencev, ki so bili odlični
vsa leta, so iz 9. a razreda

Vesna Ahčin, Matija Bajželj,
Nejc Balantič, Brigita Celar,
Nina Iličič, Nika Jaki, Jera
Marčun, Lučka Markič, Klavdija Poklukar in Deja Porenta. Razrednik je bil Marko
Kavčič. Iz 9.b so odličnjaki
Neža Iskra, Gregor Jovan,
Jure Kavčič, Vid Križnar, Lucija Perne, Magdalena Rakovec, Sara Rendulič in Mojca
Zupančič. Razredničarka je
bila Tina Žagar Pernar. Iz
9.c razreda pa so med odličnjaki Lucija Arh, Matija Leban, Andrej Logonder, Eva
Markič, Neža Pavlin, Tereza
Pikec, Tim Poličar in Aleksandra Šokčević. Razredničarka je bila Nataša Černilec.

Prenovljena spletna stran
Suzana P. Kovačič
Naklo - Občina Naklo ima
prenovljeno spletno stran, na
kateri so izpostavljeni projek-

ti, ki so v pripravi, in tudi
tisti, ki so jih že izvedli.
"Zraven je alineja za
pripombe, pobude občanov.
Računam tudi na to, da

bomo seje občinskega sveta
snemali in jih bodo občani
lahko neposredno spremljali,
morda že jeseni," je povedal
župan Marko Mravlja.

Pravilno ločevanje odpadkov
je pogoj, da se odpadki predelajo

Biološki odpadki ne sodijo
v plastične vrečke

V zbirnem centru ima vsak
odpadek svoje mesto

Nepravilno odložen odpadek onesnaži druge in onemogoči predelavo
odpadkov.

Biološki odpadki predstavljajo velik del nastalih gospodinjskih odpadkov. Z ločenim zbiranjem bioloških odpadkov preprečimo, da ne končajo na odlagališčih, kjer so vir nastajanja
toplogrednih plinov. Biološke odpadke moramo vrniti v nadaljnjo uporabo. To lahko storimo na dva načina, in sicer da
svoje biološke odpadke sami kompostiramo ali jih odlagamo
v rjavi zabojnik za biološke odpadke. V zabojniku odložene
odpadke Komunala Kranj odpelje predelovalcem.

Tudi v občini Naklo je urejen zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov, namenjen dodatnemu ločevanju odpadkov. V zbirni center lahko pripeljete vse vrste odpadkov, tudi kadar imate večje količine.

Kaj je treba upoštevati pri odlaganju?
●
●
●
●
●

●
●
●

V zabojnik za odpadno embalažo ne sodita steklo in časopisni papir,
embalaža mora biti izpraznjena in stisnjena,
onesnažena embalaža sodi med mešane komunalne odpadke, ki se ne
predelajo,
papirnate brisače in robčke odložimo v zabojnik za biološke odpadke,
v zabojnik za odpadno embalažo ne sodi embalaža nevarnih snovi ali
njeni ostanki (motorna in druge vrste mineralnih olj, pesticidi, barve,
laki, redčila ...),
v zabojnik za steklo na ekološkem otoku ne sodijo okensko,
avtomobilsko in drugo ravno steklo, ogledala, keramika,
v zabojnik za papir na ekološkem otoku ne sodijo celofan, tapete,
vreče od cementa, apna, krmil,
bioloških odpadkov ne odlagamo v navadnih plastičnih vrečkah,
uporabiti moramo biorazgradljive papirnate vrečke ali vrečke
iz posebne folije.

Pri odlaganju bioloških odpadkov je zelo pomembno, da jih ne odlagamo v navadnih plastičnih
vrečkah. Uporabiti moramo biorazgradljive papirnate vrečke ali vrečke iz posebne folije.

Zbirni center Naklo:
- torek od 9. do 12. ure,
- četrtek od 16. do 19. ure,
- sobota od 9. do 12. ure.

Kaj lahko pripeljete v zbirni center?
●
●
●
●
●
●

Odlaganje odpadkov poleg zabojnikov je kaznivo. Če imamo
občasno več odpadkov, kupimo na sedežu Komunale Kranj vrečko za mešane komunalne odpadke oz. vrečko za odpadno embalažo, označeno z logotipom Komunale Kranj. Večje kose oziroma količine odpadkov peljemo v zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov.

●
●
●
●
●
●

Le pravilno ločeni odpadki se lahko predelajo.
Omogočite predelavo svojih odpadkov.

●
●

Prijavite se za brezplačno obveščanje
po e-pošti ali SMS sporočilih
Pravočasno in učinkovito obveščanje je še posebej pomembno v
primerih, ko je preskrba s pitno vodo motena. Zato vas vabimo, da
se prijavite na brezplačno obveščanje po e-pošti ali SMS-sporočilih.
Obiščite našo spletno stran www.komunala-kranj.si in izpolnite obrazec Prijava na obvestila. Prijavo nam lahko sporočite tudi po e-pošti
na naslov info@komunala-kranj.si ali pisno na naslov Komunala
Kranj, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

●

Ti odpadki so bili odloženi v zabojnikih za biološke odpadke.
Žal velik del predstavljajo plastične vrečke.
Zaradi nepravilnega odlaganja bioloških odpadkov v plastičnih vrečkah je bil onemogočen proces predelave odpadkov.
Predelovalec bioloških odpadkov ni mogel predelati, zato so
ti končali na odlagališču.

Papir, karton in papirno embalažo vseh vrst in velikosti,
steklo in stekleno embalažo vseh vrst in velikosti,
plastiko in plastično embalažo vseh vrst in velikosti,
odpadke iz kovin in kovinsko embalažo vseh vrst in velikosti
(barvne kovine),
odpadno folijo, tudi onesnaženo,
stiropor,
les, lesene odpadke in leseno embalažo vseh vrst in velikosti,
oblačila in tekstil,
kuhinjske in vrtne odpadke,
gradbeni material,
zemljo in kamenje,
izrabljene avtomobilske plašče (brez platišč) in gumene odpadke,
odpadno električno in elektronsko opremo,
kosovne odpadke (pohištvo, sanitarna oprema, talne obloge,
vzmetnice, kolesa, vrtna oprema ...),
in druge mešane odpadke.

V posebnem prostoru zbiramo tudi vse vrste nevarnih odpadkov, kot
so odpadna zdravila, kozmetika, čistila, barve, laki, lepila, škropiva,
razne kemikalije, spreji, odpadno jedilno in motorno olje, hladilna tekočina, akumulatorji, baterije ...
Večina odpadkov se lahko predela, in ker ste jih oddali
ločeno, ne bodo končali na odlagališču, pač pa
v predelovalni industriji.

Čisto je lepo.
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
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Pogovor, novice

Bojim se scenarija Sicilije
"Občina Naklo je še vedno članica Konzorcija CERO in s kakršnokoli drugo odločitvijo bom še malo
počakal," je povedal župan Marko Mravlja.
smo na vasi, je veliko kompostnikov doma, kar se mi
zdi smiselno, ne da to še dodatno plačujemo."

Suzana P. Kovačič
Trenutno največja naložba v
občini je gradnja kanalizacije in obnova vodovoda v
Dupljah. Koliko je vredna
naložba, kdaj bo zaključena?
"Gradnja kanalizacije stane
359 tisoč evrov z DDV, za kar
smo 85 odstotkov denarja dobili iz evropskih skladov, 15
odstotkov bomo zagotovili iz
občinskega proračuna. Izbrani izvajalec del na javnem
razpisu je Cestno podjetje
Kranj, ki naj bi dela zaključilo do septembra. Iz občinskega proračuna bomo zagotovili denar tudi za dodatno infrastrukturo (javno razsvetljavo, pločnike, vodovod ...)
Skupna vrednost projekta je
tako ocenjena na 550 tisoč evrov. Zapora ceste v času del
bo od gasilskega doma do
vasi, obvoz je urejen."
Se kriza v gradbeništvu odraža tudi v nakelski občini?
"Ne."

OBČINA NAKLO, GLAVNA CESTA 24, 4202 NAKLO

Na junijski seji občinskega
sveta ste sprejeli rebalans
proračuna. Na kateri postavki ste vzeli denar in kam ga
boste prerazporedili?
"Z rebalansom proračuna
bomo 190 tisoč evrov namenili adaptaciji prostorov v šoli
v Dupljah za dva dodatna oddelka vrtca. Za naslednje šolsko leto smo imeli petdeset
preveč prijavljenih otrok za
sprejem v vrtec, od tega jih je
bilo petnajst iz drugih občin
ali pa so bili to otroci, ki prvega septembra še ne bodo dopolnili eno leto starosti. Oboje smo zavrnili in ostalo je še
štiriindvajset otrok s stalnim
prebivališčem v naši občini,
za katere smo našli ustrezno
rešitev. Projekt bomo dali na
javni razpis, in če ne bo pritožb v zvezi z izbranim izvajalcem del, pričakujem, da
bodo dodatni prostori v vrtcu
v Dupljah nared že prvega
septembra. V nasprotnem
primeru apeliram na starše
za malo strpnosti. Kot pa
sem že rekel, vseh štiriindvajset otrok bo sprejetih."
Občinski svetniki so ocenili,
da je 190 tisoč evrov preveč
za ta projekt. Zakaj takšna
vrednost? Če bo denar ostal,
kam bo šel?
"Projektna dokumentacija,
ki predvideva tudi večfazno
obnovo šole v Dupljah, je že
narejena. Rebalans smo morali sprejeti v znesku, kot je
bil predviden s projektno
dokumentacijo, sicer ne moremo kandidirati na razpisih za sofinanciranje projekta. Tudi sam računam, da bo
adaptacija dveh oddelkov
vrtca cenejša in da bo nekaj
denarja ostalo. Vrnili ga
bomo tja, kjer smo ga z rebalansom tudi večinoma
vzeli, to je za zamenjavo

Marko Mravlja I Foto: Matic Zorman
strehe na kulturnem domu
v Podbrezjah."
Kako daleč pa ste s projektom gradnje novega vrtca?
"Zavzemal sem se za lokacijo
gradnje ob Osnovni šoli v Naklem, ker se mi je to zdelo
smiselno že iz praktičnih razlogov. Veliko družin ima dva
otroka, enega pripeljejo v vrtec, drugega v šolo ... Pridobili smo že približno tri tisoč
kvadratnih metrov zemlje,
potrebovali bi je šest tisoč
kvadratnih metrov, kar nam
ni uspelo. Tako bomo gradili
vrtec ob Domu starejših občanov v Naklem, kjer pa zemlja
je občinska. Idejni projekt, ki
je potrjen, je izdelal Branko
Hojnik iz Maribora. Zanj
smo se odločili, ker smo v Lenartu videli vrtec, ki ga je načrtoval, in nam je bil všeč.
Naš bo imel dvanajst učilnic
in veliki telovadnici v pritličju, v mansardi bodo prostori
za upravo vrtca in galerijo. To
bo moderna, nizko energijska stavba. V kolikšni meri bo
stavba podkletena, se še dogovarjamo. Branko Hojnik
bo v prihodnjih dneh prišel k
nam in bo odgovarjal na vprašanja svetnikov. Ko bodo stvari dorečene, bomo šli v izdelavo projekta in pričakujem, da
bomo februarja lahko začeli
kopati, konec leta 2012 pa bi
se vselili. Ocenjena vrednost
projekta skupaj z notranjo
opremo je 3,2 milijona evrov;
za 2,2 milijona evrov bomo
vzeli kredit, kar so že potrdili
občinski svetniki, milijon evrov pa bomo zagotovili iz proračuna.
Vrtec Rožle v Naklem bomo
z odprtjem novega vrtca zaprli, v izpraznjene prostore
naj bi se vselila občinska
uprava. Problem je, ker je
treba zgradbo, ki je na zunaj
sicer lepa, znotraj popolnoma sanirati. V Dupljah bodo
ostale vse vrtčevske enote. V
osnovni šoli v Podbrezjah pa
bomo še to poletje zamenjali dotrajano peč in uredili sanitarne prostore."

Koliko pa je že zadolžena
občina?
"Za 550 tisoč evrov iz naslova gradnje Doma starejših
občanov Naklo."
Kandidirate na razpisu za
gradnjo krožišča pri Boleru
v Naklem in zamenjavo javne razsvetljave. Za kakšno
vrednost?
"To je ukrep 322 - urejanje
vaških naselij. Projekt imamo pripravljen, te dni potekajo prijave na razpis. Kandidiramo lahko do višine
petsto tisoč evrov. Denarja
bo zmanjkalo za sto metrov
ceste, kar bomo po razpisu
uredili s proračunskim denarjem."
Kakšno je vaše stališče do
članstva
v
Konzorciju
CERO?
"Občina Naklo je še vedno
članica Konzorcija CERO
in s kakršnokoli drugo odločitvijo bom še malo počakal. Ne nazadnje ima Mala
Mežakla možnost odlaganja odpadkov, bojim se
samo scenarija Sicilije, če
ne bomo pazljivi pri odpadkih; da nam ne bo nekoč
neki zasebnik rekel, da ne
bo več odvažal, ker bo izsiljeval višjo ceno, in bomo
imeli kupe smeti na domačem pragu. Sem pa prepričan, da vseh teh težav ne bi
bilo, če ne bi zaprli deponije Tenetiše."
Kako je urejeno ločevanje
odpadkov v gospodinjstvih?
"Pet novih ekoloških otokov
bomo postavili v tem letu na
lokacijah v Žejah, na Bistrici, Cegelnici in na Okroglem. Ločevanje na izvoru
pa je odvisno od vsakega posameznika, saj Komunala
Kranj zagotavlja vse tri zabojnike. Kot opažam, je ozaveščenost glede ločevanja
odpadkov kar visoka, saj ima
skoraj vsaka hiša dva zabojnika za ločevanje odpadkov,
zabojnika za biološke odpadke pa večinoma ne. Ker

Zakaj občani ne smejo več
brezplačno odlagati gradbenega materiala, zemlje v
gramozno jamo?
"Lastnik gramozne jame je
Cestno podjetje Kranj. Direktor podjetja se je odločil,
da od letošnjega leta naprej
ni več brezplačno deponiranje odpadkov. Mislim, da je
odločitev sprejel iz dveh razlogov: občani so prej na občini dobili potrdilo za določeno količino brezplačnega
deponiranja teh odpadkov,
pa so potrdila delili tudi prijateljem, znancem iz drugih
občin. Od začetka mojega
mandata - odločitev je padla
že v mandatu prejšnjega župana - je tudi prepovedana
vožnja skozi Podbrezje za
kamione nad 7,5 ton teže. "

Spodnje Duplje

Obnovili Vogvarjevo hišo
"V letošnjem letu smo na Vogvarjevi hiši izvedli hidroizolacijo celotnega objekta, v spodnjih prostorih pa obnovili
sobo za sprejem gostov in sanitarije," je povedal Ivan
Meglič, predsednik Kulturno turističnega društva Pod krivo
jelko. Denar za naložbo, vredno približno trideset tisoč
evrov, so dobili iz sredstev čezmejnega sodelovanja
Brezmejno doživetje narave; nosilec projekta je bil Center za
trajnostni razvoj podeželja. S. K.

Hiša se je skoraj nespremenjena ohranila iz druge polovice
18. stoletja. Danes je v stanovanjskem delu stavbe urejen
etnografski muzej s tipično opremo tedanjih bivalnih
prostorov. I Foto: Tina Dokl

Kdaj in kam boste selili asfaltno bazo?
"Selila se bo v Gačo. Smo v
fazi sprejemanja občinskega
podrobnega prostorskega
načrta (OPPN), ki bo končan nekje do februarja
2012."
Soglasja krajanov so?
"Določena pogajanja s Podbrežani bodo še potekala,
večinoma pa soglasja so.
Zdaj je asfaltna baza v naselju, v Gačah pa so prve hiše
oddaljene zračne linije petsto metrov. Od lastnika asfaltne baze, Cestnega podjetja Kranj pa pričakujem,
da bo, ker bo okolica degradirana, nekaj denarja vložil,
povrnil v dobrobit kraja.
Smiseln pristop Podbrežanov se mi zdi, da pridejo
zraven, da povedo za svoje
težave in jih skupaj s Cestnim podjetjem Kranj tudi
rešijo."
Projekt Gorki je še aktualen?
"Razpis je odprt in smo že
oddali vlogo. Računamo, da
bo osem mesecev trajal pregled dokumentacije. Če
bomo na razpisu uspešno
kandidirali, bomo leta 2012
začeli z gradnjo kanalizacije
v Podbrezjah. Zadnji čas je
že, da se začnejo urejati
Podbrezje, ker so z infrastrukturo za drugimi naselji
v občini."
Kdaj pa občani s svojimi pobudami, vprašanji lahko potrkajo na vaša vrata?
"Uradne ure imam ob torkih dopoldne, vrata pa
imam odprta tudi izven
uradnih ur, če sem le v pisarni. Redno se udeležujem
kulturnih, gasilskih prireditev v občini in večkrat na
leto sprejmem jubilante,
stare nad osemdeset let."
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Aktualno

Letošnji občinski
nagrajenci

deloval kot igralec namiznega tenisa, zadnjih dvajset let
tudi kot vodja namiznoteniške sekcije v društvu. Več
kot dvajset let je tudi član
upravnega odbora društva.
Izjemne športne rezultate
dosega še danes, saj je bil v
dvojicah slovenski veteranski prvak v sezoni 2007/08
in 2010/11 ter drugi posamezno v sezoni 2009/10.

Komisija za odlikovanja pri občini Naklo je občinskim svetnikom predlagala
enajst občanov, ki so vsak na svojem področju pustili pečat. Svetniki so vse
soglasno potrdili.

Bronasta plaketa:
Zdravko Cankar

Janez Štular je bil rojen 2.
junija 1941 v Strahinju. Dolga leta je kmetoval, ob tem
pa veliko delal na področju
Nakljanske zadruge. Zatem
je pozornost posvetil delu v
krajevni skupnosti in je bil
nekaj časa tudi predsednik
KS Naklo. Pred sedemnajstimi leti, ko se je ustanavljala občina Naklo, se je z

lim uspešno delo pri realizaciji programa, tako da bo
novi Nakljanski vrtec čim
preje sprejel prve malčke."

Srebrna plaketa:
Lucija Šubic
Lucija Šubic, slikarka, umetnica, je rojena na Cegelnici.
Družina se je kasneje preselila v Naklo. Od septembra
2010 je častna članica likovnikov KD Dobrava. Gospa

Janez Štular I Foto: Tina Dokl

Lucija Šubic I Foto: Matic Zorman

vso vnemo lotil priprav na
ustanovitev nove občine. Z
uspehi, ki jih je dosegel pri
vodenju krajevne skupnosti,
je bil izvoljen za župana. To
funkcijo je opravljal štiri
mandate, ki so bili prelomni
za razvoj krajev, ki so del današnje občine Naklo. Začelo
se je z gradnjo nove osnovne šole, kanalizacije, vodovodov, cest in pločnikov.
Zgrajena je bila nova knjižnica, ambulanta, lekarna,
dom starejših občanov,
srednješolski in višješolski
center, športni dvorani, kupljeno zemljišče za vrtec ...
Prav tako ne moremo mimo
pozornosti, ki jo je Janez
Štular vsa ta leta namenjal
razvoju družbenih dejavnosti. Vedno je znal prisluhniti dobrim predlogom.

Lucija se je resno začela
ukvarjati s slikanjem po rojstvu prve hčerke Mije. V njenem življenju je nastal zelo
obsežen slikarski, umetniški opus. Poslikala je mnogo
panjskih končnic s tipično
slovensko motiviko. Njena
likovna podlaga je bila mnogokrat tudi kamen, tako si
lahko v kapeli doma starejših občanov v Naklem ogledamo na skrilu naslikan Jezusov križev pot. Prečudovite so njene slike na steklo
ter obnovljene in na novo
poslikane stare kmečke skrinje. Njena dela krasijo marsikateri ambient v Sloveniji
in v tujini.

Iz pogovora Ivana Megliča z
Janezom Štularjem:
Za vami je šestnajst let županovanja, sedemdeset let življenja, po mojem kar uspešna kariera. Kako naprej?
"Ko se ozrem nazaj, se moram zahvaliti Bogu za dobro
vzgojo staršev, za dobro
ženo in družino. Prav tako
se moram zahvaliti za zdravje, ki mi je vseskozi dobro
služilo. Res je tudi, kot ugotavljam, ko se oziram nazaj,
da se nimam za kaj pritoževati. Za naprej si želim mirno življenje v pokoju in obilo
veselja z vnuki. Kot svetnik
bom pozorno spremljal delo
v občinskem svetu in občini
na sploh. Upam, da bo sedanje vodstvo upoštevalo na
občinskem svetu sprejet razvojni program, zato mu že-

di ljubezni do petja in najprej delovali kot oktet Prijatelj pod vodstvom Marka
Kavčiča. Zaradi različnih interesov posameznih pevcev
se je kmalu oblikoval kvintet. Leta 1992 so posneli kaseto z naslovom Prijatli vam
pojo pod vodstvom Maje
Škrjanc. Ko so od prvotnega
sestava ostali le še trije pevci, so si nadeli ime Vedrina.
Vodenje kvinteta v novi zasedbi je za dve leti prevzel
Andrej Zupan, za njim pa
Zdravka Klančnik, ki še vedno vodi kvintet. Pod njenim
vodstvom so posneli zgoščenki, z naslovom Moje pesmi in Mine čas, ostane pesem. Najbolj so znani v svoji domači občini Naklo, s
petjem pa razveseljujejo publiko tudi na prireditvah v
širšem Gorenjskem prostoru in v zamejstvu. Skupina
ohranja predvsem slovensko narodno pesem, v skupini pa lepo zazvenijo tudi
umetne zborovske izvedbe.
Pevci Vili Bitenc, Jože Zorenč, Pavel Marčun, Tadej
Šmid in Rafko Križaj občuteno muzicirajo, pesmi izvajajo pristno in doživeto.

Srebrna plaketa:
Brane Rakovec
Brane Rakovec prihaja iz
Zgornjih Dupelj. V športnem društvu TVD Partizan
Duplje je aktiven član že več
kot petdeset let. Ves čas je

Srebrna plaketa:
Kvintet Vedrina
Moški vokalni kvintet Vedrina je maja praznoval petindvajsetletnico delovanja. V
tem času si je utrdil mesto v
domačem glasbenem prostoru. Pevci so se zbrali zara-

Brane Rakovec I Foto: Matic Zorman

Žiga Jeglič I Foto: Tina Dokl

Jure Meglič I Foto: Tina Dokl

Bronasta plaketa:
Žiga Jeglič

jil je bronasto medaljo v posamični tekmi. Uspešne nastope pa nadaljuje tudi letos.
Sredi junija je na evropskem
prvenstvu v La Seu d'Urgellu
svojo zbirko medalj povečal
še za zlato z ekipne vožnje.

Žiga Jeglič iz Podbrezij, vrhunski športnik je začel igrati hokej kot pionir pri HK
Bled. Prizadevnost pri treningih se je pokazala v treh
državnih naslovih v pionirski
in mladinski kategoriji. Vse
boljša igra ga je vodila v HK
Acroni Jesenice, kjer zadnja
tri leta igra v razširjeni avstrijski ligi EBEL. Največji
uspeh je dosegel na lanskem
Svetovnem prvenstvu skupine B v Ljubljani, kjer je z odlično igro pripomogel, da se
je Slovenija uvrstila v najboljšo skupino svetovnega hokeja. Na svetovnem prvenstvu
je bil razglašen za najboljšega napadalca. Žiga je študent
Fakultete za elektrotehniko v
Ljubljani.

Spominsko priznanje:
Marija Markič
Marija Markič iz Podbrezij
je članica Društva upokojencev Naklo, v Podbrezjah je
zelo aktivna članica Rdečega

Bronasta plaketa:
Janko Pavlin
Zdravko Cankar I Foto: Tina Dokl
našo zastavo in tako prispeval k velikemu ugledu občine Naklo. Zelo je dejaven
tudi v Prostovoljnem gasilskem društvu Naklo. Vedno
je pripravljen pomagati sovaščanu, ne glede na čas in
dan. Je tudi predsednik
stranke območne organizacije DeSUS Naklo.

Janko Pavlin iz Podbrezij,
aktiven član TVD Partizan
Podbrezje in priljubljen krajan, je bil svoja prva športna
leta zapisan nogometu. Po
tridesetem letu se je aktivno

Marija Markič I Foto: Matic Zorman
križa. Petnajst let je opravljala delo poverjenice na območju Podbrezij. Na terenu
je bila zaradi aktivnosti in
prijaznosti do ljudi zelo priljubljena in spoštovana. Skrbela je za povezavo in obveščenost med članstvom na
svojem območju, obiskovala
starostnike ob njihovih jubilejih, ob novem letu, zbirala
prijave za izlete ...

Bronasta plaketa:
Pavel Marčun
Pavel Marčun iz Strahinja
je dolgoletni član kvinteta
Vedrina. S svojim žametnim glasom razveseljuje
ljubitelje lepe domače pesmi že več kot petindvajset
let. V zadnjih letih sodeluje
tudi v skupini ljudskih pevcev, s katerimi nastopa na
prireditvah v občini in drugje. Kot ljubitelj gora uživa
ob petju planinskih pesmi.
Je reden obiskovalec Kriške
gore in če ujamemo pravi
čas, njegovo petje lahko poslušamo tudi pod vršaci. Z
veseljem se odzove povabilu
na kulturne in zabavne prireditve.

Spominsko priznanje:
Rozalija Jezeršek
Rozalija Jezeršek z Okroglega je dolgoletna članica Društva upokojencev Naklo. Vsa
leta od upokojitve je bila
zelo aktivna članica socialno
zdravstvene komisije društva. Še vedno je pripravljena priskočiti na pomoč. V
času službovanja je bila
babica v kranjski porodnišnici, svoje znanje iz prve pomoči pa je kasneje uspešno
prenašala na člane DU Naklo. Med krajani je zelo priljubljena še danes. Včasih je
prepevala v MePZ Dobrava
Naklo.

Janko Pavlin I Foto: osebni arhiv
posvetil kegljanju in vodenju kegljaške sekcije pri
TVD Partizan Podbrezje.
Več kot petindvajset let je z
društveno ekipo in posamično tekmoval v Gorenjski ligi
in dosegal vidne uspehe.
Več kot dvajset let je predsedoval podbreškim kegljačem. Še vedno je organizator kegljaškega tekmovanja
Najboljši podbreški kegljač.

Bronasta plaketa:
Jure Meglič

Kvintet Vedrina I Foto: arhiv skupine

Pavel Marčun I Foto: arhiv skupine

Jure Meglič iz Zgornjih Dupelj je član reprezentance
Slovenije v kajaku in kanuju
na divjih vodah. Lansko leto
je bilo zanj zelo uspešno. Na
evropskem prvenstvu v Bratislavi na Slovaškem si je priveslal dve medalji, najprej
ekipni bron, nato pa še posamično srebrno medaljo. Blestel je tudi na svetovnem prvenstvu, ki ga je tretjič gostila Ljubljana s Tacnom. Osvo-

Foto: Matic Zorman

Zlata plaketa: Janez Štular

Zdravko Cankar je že od
rane mladosti aktiven v
prostovoljnih organizacijah.
Kot mladi kmetovalec je prevzel eno od vodilnih vlog pri
aktivu mladih zadružnikov
pod pokroviteljstvom kmetijske zadruge Naklo. Svoj
čas nameni tudi humanitarnim organizacijam (Rdeči
križ). Je eden od ustanoviteljev Konjeniškega društva
Naklo, kasneje je postal
predsednik društva. Zunaj
meja naše države je ponesel

Rozalija Jezeršek
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Kultura
Kjer je pesem, je tudi ljubezen Nov je splet belokranjskih plesov
Mešani pevski zbor Dobrava Naklo je pred kratkim praznoval dvajsetletnico.

Folklorna skupina Društva upokojencev Naklo je zaznamovala
petnajstletnico delovanja s celovečernim nastopom in razstavo.
Suzana P. Kovačič

Svoji domovini so pevci za rojstni dan na jubilejnem koncertu zapeli tudi Slovensko deželo
Benjamina Ipavca. Za zaključek koncerta pa so zapeli Naklansko faro, pesem, s katero so
doslej sklenili vseh dvajset pevskih podoknic. I Foto: Kaja Smole

Suzana P. Kovačič
Naklo - S slovensko himno,
Prešernovo Zdravljico je Mešani pevski zbor (MePZ) Dobrava Naklo začeli jubilejni
koncert, ki je bil 11. junija v
dvorani Janeza Filipiča v Naklem. "Prvi odmeven koncert
smo imeli leta 1991 v času
osamosvajanja Slovenije in
tudi tedaj smo prav Dobravčani v Naklem prvi zapeli
našo Zdravljico," se spominja ena od pobudnikov ustanovitve zbora in predsednica
zbora Mara Črnilec. Najprej
so se v zboru zbrale ženske,
nekatere med njimi so kmalu pripeljale še soproge in nastal je MePZ Dobrava Naklo.
Prva zborovodkinja je bila
Maja Škrjanec, za njo je bil
kratek čas pevovodja iz

Loma, že sedemnajst let pa je
zborovodja Andrej Zupan iz
Kovorja. V zboru prepeva
dvajset pevk in pevcev.
MePZ Dobrava Naklo je v
dvajsetih letih prepeval skoraj po vsej Sloveniji; na taboru pevskih zborov v Šentvidu
pri Stični bodo letos peli že
devetnajstič. Za prvi program Radia Slovenija so pripravili oddaji za upokojence,
ki sta ju popestrili "vaški klepetulji", ki ne manjkata na
nobenem njihovem nastopu.
Da bi popestrili pevsko življenje v občini, so Dobravčani
predlagali vsakoletno pevsko
revijo vseh zborov; kot prireditelji pa se izmenjujejo kraji
Naklo, Duplje in Podbrezje.
Pevci so predlagali tudi novoletne koncerte v občini, ki jih
izvaja Pihalni orkester iz Tr-

žiča, MePZ Dobrava Naklo
pa popestri program z
božično-novoletnimi pesmimi. V Naklem so vsa leta
uspešno sodelovali s turističnim in s konjeniškim društvom, na Poličarjevi kmetiji
so peli ob ličkanju koruze...
"Na naših prireditvah prepeva tudi Otroški pevski
zbor OŠ Naklo. Gostje so
tudi harmonikar Jože Štilec
in ansambel Jurjevi fantje,"
je dejala Mara Črnilec. Zbor
vadi v učilnici OŠ Naklo. Na
jubilejni podoknici so zaslužnim pevcem podelili
Gallusove značke. "Čeprav
ima veliko pevcev na ramah
poleg svojih še dvajset pevskih let, vztrajamo, saj pravimo, da kjer je pesem, je tudi
ljubezen," je še poudarila
predsednica zbora.
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Naklo - Razstavo ob petnajstletnici delovanja so člani
Folklorne skupine Društva
upokojencev (FS DU) Naklo
pred časom postavili na
ogled v Domu Janeza Filipiča v Naklem. Poleg dokumentarnega gradiva o delovanju skupine je bilo razstavljenih tudi nekaj kompletov narodnih in ljudskih
noš ter nekaj izdelkov članov DU Naklo. Andreju Košiču, ki ga je predsednik države Danilo Turk lani odlikoval z redom za zasluge za

velik prispevek na področju
ohranjanja in negovanja tradicij slovenskega naroda na
področju ljudskega plesa in
je dobitnik še številnih drugih uglednih priznanj, pa so
postavili "Andrejev kotiček".
"Danes imamo 85 minut čistega programa v spletih, v
skupini pa pleše petnajst parov. Predstavili smo se publiki v Sloveniji in zunaj
meja; v Avstriji, na Madžarskem, na Poljskem, v Ukrajini, na Češkem, lani tudi na
Nizozemskem," je povedal
vodja skupine Andrej Košič.
Lani so imeli kar devetind-

vajset nastopov in še trinajst
koledniških nastopov.
Celovečerni nastop z gosti
je FS DU Naklo ob petnajstletnici priredila v prostorih
Osnovne šole Naklo. "Prvič
so bili na sporedu štirje
spleti plesov, s katerimi smo
se uvrstili na državno revijo.
Nov je splet plesov iz Bele
krajine, avtor odrske postavitve je Janez Florjanc Fofo. In kot tretjič sem želel,
da bi bil večer ubran tudi v
pesmi. Nepogrešljiv je bil
tudi nastop Otroške folklorne skupine Podkuca," je
povzel Košič.

Celovečerni nastop Folklorne skupine Društva upokojencev Naklo I Foto: Tina Dokl
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Odprto: od 7. - 19. ure, sobota od 7. - 13. ure
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Šport
Župan sprejel hokejista
Na letošnjem 75. svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu na
Slovaškem, na katerem so se naslova prvakov veselili Finci,
so nastopili tudi slovenski hokejisti. Po dobrih predstavah v
prvem delu se jim v nadaljevanju ni izšlo in so izpadli iz
elitne skupine. Člana slovenske izbrane vrste sta bila tudi
Žiga Jeglič (na sliki drugi z desne) in Boštjan Goličič (prvi z
desne), oba doma iz Podbrezij. Po prihodu s prvenstva ju je
sprejel župan občine Naklo Marko Mravlja (levo). M. B.

Rokometašice med elito
Ekipa rokometašic Naklo-Tržič je po šestih letih igranja v članski konkurenci osvojila naslov prvakinj
1. B lige in bo v novi sezoni igrala v 1. A ligi. To je največji uspeh v zgodovini kluba.

S kolesom po občini Naklo
Komisija za šport in rekreacijo Društva upokojencev Naklo
ostaja zvesta tradiciji organiziranja kolesarjenja po občini
Naklo v počastitev 29. junija, praznika občine, in 25. junija,
dneva državnosti. Letošnje kolesarjenje bo v soboto, 25. junija. Kolesarji bodo krenili na približno 15 kilometrov dolgo
vožnjo ob deveti uri z dvorišča za gasilskim domom Naklo,
kjer bodo pol ure pred tem začeli zbirati prijave. Kolesarji
bodo iz Naklega krenili proti Cegelnici in Strahinju ter
naprej do Dupelj in Žiganje vasi, kjer se bodo obrnili in
skozi Zadrago mimo Trnovca kolesarili do Podbrezij in
nazaj v Naklo. Med kolesarjenjem bo postanek za okrepčilo
in napitek. Vabljeni kolesarji iz občine Naklo in sosednjih
Društev upokojencev. J. K.

Jelena

Če vas mika v
gore, boste v
obeh knjigah
našli podrobne
opise poti na
posamezne
vrhove, od lažjih
vzponov do težjih
in večdnevnih.
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"Osvojitev prvega ali drugega
mesta v 1. B ligi smo načrtovali že za preteklo sezono, a
nam potem ni uspelo. Letos
pa smo dosegli zastavljeni
cilj. Nismo imeli težav s poškodbami, dekleta so pridno
trenirala in s sezono smo zelo
zadovoljni. Ekipo odlikuje
zavzetost na treningih in na
tekmah ter mladost," je po
uvrstitvi med elito, po največjem uspehu RK Naklo, enega
mlajših rokometnih klubov v
Sloveniji, povedal trener Jože
Cuderman. Člansko ekipo je
vodil drugo sezono, v njej pa
je bilo dvajset igralk.
Po šestih letih uspešnega
tekmovanja v članski konkurenci so se dekletom in vodstvu kluba tako uresničile sanje. Boj za naslov prvakinj
lige je bil napet vse do konca.
Nekaj krogov pred koncem
tekmovanja sta se namreč na
vrhu lestvice izmenjavali
ekipi Naklo-Tržiča in Polja.
Odločitev je bila znana šele
po zadnjem, 22. krogu, ki je
bil odigran sredi aprila. Igralke Naklo-Tržiča so si naslov prvakinj zagotovile v Ra-

Foto: arhiv RK Naklo

Foto: Tina Dokl

Maja Bertoncelj

Igralke Naklo-Tržiča, zmagovalke 1. B DRL, z županom občine Naklo Markom Mravljo,
trenerjem Jožetom Cudermanom in pomočnikom trenerja Branetom Leskovcem
dencih z visoko zmago proti
ekipi Millennium. Drugo
mesto v 1. B slovenski rokometni ligi za ženske so osvojile igralke ŠD Polje, tretje
mesto pa ekipa iz Sežane. V
RK Naklo so sezono zaključili sredi maja z revijalno
tekmo Vzhoda in Zahoda,
med polčasoma pa sta pred-

sednik Združenja 1. B DRL
za ženske Karlo Kastelic in
župan občine Naklo Marko
Mravlja najboljšim ekipam
lige podelila medalje, prvakinjam pa seveda tudi zasluženi pokal.
Nastop med slovensko žensko rokometno elito bo za
ekipo Naklo-Tržič velik izziv.

"Priprave na novo sezono začnemo 1. avgusta. Ekipa še
ni dokončna. Igralkam, ki
jih imamo in ki so si priborile napredovanje, bomo morali priključiti še kakšno
okrepitev, če želimo biti konkurenčni. Cilj pa bo samo
eden: obstanek med elito," je
pojasnil Cuderman.

Petinsedemdeset nogometnih let
V NK Naklo letos praznujejo petinsedemdesetletnico kluba. V najbolj uspešnih letih je njihova članska
ekipa igrala v prvi slovenski nogometni ligi, v prihodnji sezoni pa bodo nastopali v prvi gorenjski.
Maja Bertoncelj
Nogometni klub Naklo letos
praznuje petinsedemdeset
let. Začetki segajo v leto
1936, ko se je klub imenoval
Športni klub Slovan. Sedanje
ime nosi od leta 1995. Ob
praznovanju tri četrt stoletja
za jesen pripravljajo slavnostno akademijo, minuli konec
tedna pa so organizirali
kamp za mlade nogometaše.
V klubu, ki ima okrog 150
članov, je čez zimo prišlo do
velikih sprememb. Nov je

skorajda celotni upravni odbor na čelu s predsednikom
Matjažem Gregoričem. Podpredsednik in vodja mladinskega pogona je Borut Šepetavc, generalni sekretar pa
Rok Kašpar. Njihova članska
ekipa je v obdobju od 1990
do 1995 igrala v prvi slovenski ligi. V letošnji sezoni so
bili v tretji slovenski, iz katere pa so izpadli. S šestimi
točkami so končali na zadnjem mestu. "Sezona je
potekala po pričakovanjih,
čeprav je bilo prvotno načr-

tovano, da bi poskušali ostati v tretji ligi. Že po začetku
spomladanskega dela pa je
bilo jasno, da nam to najbrž
ne bo uspelo. Točk je bilo
premalo in selimo se v 1. gorenjsko ligo. Glede na situacijo, na prikazano igro že v
jesenskem delu sezone, ko
nismo osvojili niti ene točke, je bilo to realno za pričakovati in ne predstavlja neuspeha. Na prelomu leta
smo zamenjali tudi trenerja,
in sicer je to postal Drago
Pušič," je povedal Matjaž

Gregorič, ki pravi, da je dolgoročna perspektiva njihove
članske ekipe prav igranje v
1. gorenjski ligi.
Kot je pojasnil, ekipa za
novo sezono najbrž ne bo
ostala enaka: "Nekaj igralcev
bo verjetno odšlo, ker jih igranje v 1. gorenjski ligi ne
zanima. Trener bo ekipo
najbrž skušal okrepiti z mladinci, domačimi mladimi
fanti." V klubu so ponosni
tudi na igralce v ekipah v
mlajših selekcijah, ki igrajo
v 1. gorenjski ligi.

Ekipa NK Naklo je spomladanski del prvenstva odigrala bolje kot jesenskega. Točk pa je bilo precej premalo za obstanek v
tretji slovenski ligi. I Foto: Matic Zorman
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Zanimivosti

Dupljanski zlatomašnik
Franc Grahek, rojen pred 81 leti v Beli krajini, je župnik v Dupljah že 27 let.

Kadarkoli se srečava z dupljanskim župnikom Francem Grahkom, je najin pogovor zanimiv in - dolg. Pogovarjava se o različnih rečeh: o vremenu, o težavah in
tudi radostih, ki jih doživlja
človek sedanjega časa, o duhovniškem poklicu, o sadjarjenju in vrtnarjenju, ki
sta župniku v veliko veselje,
o njegovem težkem otroštvu
in mladosti ter o njegovi
rodni Beli krajini, kjer se je
leta 1930 rodil v Petrovi vasi
v župniji Črnomelj. Lani oktobra so ga dupljanski farani
za njegov rojstni dan in god
zelo presenetili: v trenutku,
ko je bil že pripravljen za
maševanje, ga je z obiskom
presenetil ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik
in ga prosil, če mu kot domači župnik dovoli maševanje v njegovo čast in v zahvalo, kar je dobrega storil
za Cerkev in za župnijo.
Tokrat sva se z gospodom
Francem Grahkom pogovarjala o njegovem mašniškem
jubileju. V soboto, 2. julija,
bo minilo petdeset let od
njegove nove maše leta 1961
v župnijski cerkvi v Črnomlju. Franc Grahek je tako
zlatomašnik.
V otroštvu je bil željan znanja, vendar je vojna prekinila gimnazijsko šolanje, ki ga
je v Črnomlju končal leta
1952 kot član prve generacije maturantov tamkajšnje
gimnazije. Navduševal se je
za študij medicine in kasneje veterine, odšel v Zagreb,
vendar je moral zaradi po-

V Kulturnem domu Janeza Filipiča v Naklem je bil pred kratkim dobrodelni plesni večer Radi plešemo. "Na prireditvi je
nastopilo prek sto plesalcev različnih starosti. Večino skupin vodijo domače, šolske mentorice. S prostovoljnimi prispevki smo zbrali približno petsto evrov, ki jih bomo v prihodnjem šolskem letu porabili za pokritje stroškov učilnice
na prostem," je povedal v. d. ravnatelja Osnovne šole Naklo
Milan Bohinec. Prireditev je bila za kraj novost, ker so prvič
organizirali samo plesne točke. Nastopili so Otroška folklorna skupina Podkuca OŠ Naklo, Skokice, plesalke blejskega
plesnega studia Just girls, plesalci shuffla The 5th Element.
Nastopilo pa je tudi nekaj šolskih plesnih skupin različnih
starostnih skupin, od predšolskih deklet pa do učenk, ki obiskujejo prvo in drugo triado OŠ Naklo. "Prireditev smo izvedli na visoki ravni. Obiskovalci, seveda še najbolj pa starši so bili navdušeni, ko so gledali napredek in znanje svojih
otrok. Že zaradi tega bi veljalo prireditev obdržati tudi v prihodnje," je dejal Bohinec. S. K.

Dupljanski župnik, zlatomašnik Franc Grahek
manjkanja denarja za preživetje odnehati. Pogosto
pove, da je en teden spal v
parku brez poštenega obroka hrane. Vpisal se je na
ljubljansko Teološko fakulteto in jo uspešno končal.
Njegovi sošolci so bili župnik v Lescah Štefan Babič,
rojen v Britofu, Franc Erklavec, brat pokojnega begunjskega župnika in radovljiškega dekana, župnik v Lešah Ciril Lazar in kanonik
Vinko Prestor, rojen v Voklem. Župnik Franc Grahek
je bil najprej kaplan na Brdu
pri Lukovici, nato pa župnik
v Železnikih, kjer je soupravljal župniji Zali Log in

Dražgoše, in nato v Podkumu, od koder je 15. avgusta
1984, pred sedemindvajsetimi leti, prišel v dupljansko
župnijo.
"Niti za trenutek se nisem
kesal zaradi svoje odločitve
za duhovniški poklic. Sem
tak človek, ki za stvarjo, za
katero se odloči, stoji z vsem
srcem. V Železnikih in še
posebej v Podkumu so bile
težke razmere. Bile so domačije, do katerih nisem
mogel niti s fičkom in ne z
motorjem, ampak sem moral peš. V avtu sem imel vedno kramp, lopato in macolo,
da sem si z njimi lahko utrl
prehod na razritih poteh in

Pastirčki so prinesli veselje
Že drugo leto zapored so Pastirčki šolsko leto zaključili z nastopom v domu
za starejše občane Naklo.
teljem so pripravili popoldan, poln spominov na mladost. Prikazali so belokranjske in gorenjske plese in pesmi, ljudsko pravljico Pšenica
je najlepši cvet in izštevanke

in igrice v odrski postavitvi z
naslovom Gajc, gajc, gajc dile polne jajc!. Vmes so vesele melodije urezali glasbeniki - dva harmonikarja in
klarinetist.

cestah. V svojem poklicu
sem srečen. Posamezniki
me kritizirajo in pravijo, da
sem siten in strog. Pa nisem. Le red želim spoštovati, kar pa nima nič skupnega
s strogostjo. Če avtobusi
spoštujejo vozni red, nikomur ne pride na misel, da bi
rekel, da je spoštovanje voznega reda strogost. Zaradi
starosti bi se lahko že upokojil. Kaj bom pa potem počel? Zato raje še naprej
opravljam svoj poklic in pomagam pri reševanju težav,
ki jih ima Cerkev zaradi pomanjkanja duhovnikov," je
povedal zlatomašnik Franc
Grahek.

Marsikateri par nog se je premikal v poskočnih ritmih in
na obraze mladih plesalcev,
njihovih staršev in starejših
občanov so se pričarali nasmehi. Razšli so se z obljubo,
da v novem šolskem letu spet
zaplešejo v šolski avli in čim
prej svoje znanje spet postavijo na ogled na kateri od prireditev. Veseli bodo vsakega vabila, pa tudi vsakega novega
člana, ki rad poje, pleše, igra
na inštrument in je vesele
narave.

Foto: Franc Debelak

Mateja Urbiha
Naklo - Na Osnovni šoli Simona Jenka Kranj že več let
deluje otroška folklorna skupina Pastirček, ki jo vodi profesorica Mateja Urbiha.
Združuje predšolske in
osnovnošolske otroke vseh
enot šole Simona Jenka, pa
tudi otroke drugih šol iz Kranja in okolice. Otroci se enkrat na teden družijo in igrajo ter skozi igro spoznavajo
slovensko ljudsko izročilo pesmi, stare otroške igrice,
plese in šege. Vsako leto se
naučijo nekaj odrskih postavitev, ki jih radi predstavijo
na nastopih. V letošnjem šolskem letu so še posebej ponosni na to, da so bili gostje
otroške televizijske oddaje
Pod klobukom.
Že drugo leto zapored so Pastirčki šolsko leto zaključili z
nastopom v domu za starejše
občane Naklo. Svojim gosti-

Radi plešemo

Foto: Kaja Smole

Jože Košnjek

Naklo

Svojim gostiteljem so Pastirčki pripravili popoldan, poln spominov na mladost.

Naklo

Kljub dežju je piknik uspel
Kot že vrsto let so tudi letos v Domu starejših občanov v
Preddvoru pripravili tradicionalni piknik za svojce, prijatelje
in znance njihovih stanovalcev. Družili so se tudi v njihovi
enoti Naklo, piknik so v Naklem pripravili prvič. Poleg
hrane, ki sodi na piknik, so pekli še slastne palačinke, zaplesala je Folklorna skupina OŠ Naklo, lahko so se udeležili
ustvarjalnih delavnic. Stanovalce in druge povabljene je
zabaval bend Mešano na žaru. Čeprav bi sobotni naliv lahko
prekinil piknik, se niti osebje enote niti drugi niso prav nič
dali motiti. Nadaljevali so pod streho šotora in v avli doma
ter uživali v prijetnem vzdušju. A. B.

Stanovalce in povabljene je na pikniku zabavala glasbena
skupina Mešano na žaru. I Foto: Kaja Smole
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Stopnice nas vodijo v življenje
Pot k svetlobi, pogled v neskončnost so likovna izpoved slikarke Jasmine Rojc, ki razstavlja v Dupljah.

Foto: Matej Slabe

Suzana P. Kovačič

Foto: Matej Slabe

Obiskovalci so bili navdušeni, pravzaprav kar presunjeni
nad globoko osebno izpovednostjo Jasmine Rojc.

"Danes smo mladostni, med nami sta mlada slikarka in
mlad glasbenik," je dejala Anamarija Stibilj Šajn. Glasbenik
je štirinajstletni Jure Kavčič iz Podbrezij, ki bo jeseni
prestopil prag Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani.

Spodnje Duplje - Rada bi razumela razlike v svetu in jih
slikala v cvetočih poljih. S
temi besedami je Jasmina
Rojc, ki študira na Akademiji lepih umetnosti v Benetkah, izrekla dobrodošlico
obiskovalcem ob odprtju
njene samostojne slikarske
razstave v Galeriji graščine
Duplje. Mlada avtorica, ki je
doma iz Zalošč na Primorskem, je nagrajenka XI. Extempora Duplje 2010. "Vsako leto ob prazniku občine
Naklo povabimo nagrajenca
Ex-tempora preteklega leta k
postavitvi samostojne razstave," je razložil Ivan Meglič, predsednik Kulturno
turističnega društva Pod
Krivo jelko, ki skupaj z Galerijo graščine Duplje vsako
leto drugo soboto v oktobru
organizira Ex-tempore, letos
bo že dvanajsti.
"Razstava Jasmine Rojc je
tako nazorna, da skoraj ne
potrebuje moje razlage, si jo
pa zasluži. Jasmina je mlada, perspektivna ustvarjalka.

Za svoje likovne zgodbe potrebuje svet vizualnega, zato
da lahko odpotuje v svoje
osebne globine. V graščini
razstavlja v treh prostorih, v
vsakem ima svoj koncept.
Prvi je ubran, uglašen na
temo stopnišč, ki so njena
priljubljena tema in imajo
simbolen pomen: vzpenjanje, prehod iz tuzemstva v
onostranstvo ... Vsa njena
stopnišča vodijo v izjemno
prostorsko iluzijo. V naslednjih dveh prostorih avtorica
predstavlja svoje poglede v
naravo. Iz zemeljskih, žlahtnih tonov prve sobe preide v
svet modre, v duhovna obzorja. Simbolno sporočilo so debla njenih dreves. Energija
razstave, temperament avtorice se iz sobe v sobo stopnjuje. V zadnjem razstavnem
prostoru barve doživijo razcvet v rdečih tonih. Ostaja pa
v imaginarnih rastlinskih
prostranstvih. Upodobila je
tudi človeka; v Benetkah je
začutila temperament mesta,
spoznavala zgodbe ljudi ...
Portret njene mame in očeta
pa je njen slikarski poklon,

Mlada slikarka Jasmina Rojc: "Stopnice nas vodijo v
življenje, v zrelost. Stopiti moramo na vsako, ker vsaka prinaša novo spoznanje." I Foto: Matej Slabe
moje slike," je nagovorila
zbrane v graščini in strnila
svoje razmišljanje: "Stopnice nas vodijo v življenje, v
zrelost. Stopiti moramo na
vsako, ker vsaka prinaša
novo spoznanje." Razstava v
dupljanski graščini bo odprta do 2. julija, ob petkih, sobotah in nedeljah od 16. do
20. ure.

zahvala staršema," je ob odprtju razstave povedala Anamarija Stibilj Šajn, umetnostna zgodovinarka in likovna
kritičarka. Jasmina slika v
klasičnih slikarskih tehnikah,
med katerimi ima dominantno mesto olje na platno.
Mlada avtorica svoje "besede" upodobi na slikarskem
platnu. "Naj vam govorijo
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Pozdravljene
gore II

Vsi, ki se boste na Gorenjski glas naročili meseca
junija ali julija, boste sodelovali v žrebanju za počitnice
v vrednosti 399 EUR s turistično agencijo Intelekta!
Jelena Justin

Pozdravljene, gore II
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Naša glavna storitev je odkup lesa ob kamionski cesti.
Zainteresirani smo tako za manjše kot večje količine
že pripravljene hlodovine.
● Odkupujemo hlodovino smreke, jelke in macesna
ter celulozni les. Brez časovnih omejitev odkupujemo
bukove goli, goli drugih trdih in mehkih listavcev.

www.gorensjkiglas.si

Izkoristite priložnost in se naročite
na Gorenjski glas!

(ustrezno označi)

Gorenjski glas izhaja vsak torek in petek. Želim ga prejemati 14 dni na ogled brez vseh obveznosti.
Na Gorenjski glas se želim naročiti najmanj za eno leto (cena izvoda je 1,50 EUR). Brezplačno ga
bom prejemal 3 mesece, prejel bom od 10- do 25-odstotni popust, enkrat mesečno brezplačno
objavo malega oglasa, veliko zanimivega branja in darilo:
● vzglavnik Dremavček Slovenske postelje ali
● darilni bon za Očesno optiko Naklo ali
● palični mešalnik ali
● knjigo Pozdravljene gore II.

Ime in priimek:

●

Ugodne cene in dobri plačilni pogoji.

Poštna številka in kraj:
Tel.:

Megales - vaš partner pri odkupu,
poseku in prevozu lesa

Podpis:
Naročilnico pošljite na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj ali pokličite na 04/201 42 41.

www.gorenjskiglas.si

Naslov:

