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Še letos igrišče
z umetno travo

V Vita centru so organizirali
dobrodelni spinning maraton.
Ves izkupiček so namenili
Faniki Križaj in Renati Avsenek,
dekletoma s cerebralno paralizo.
S Faniko smo se tudi
pogovarjali ...

Občina Naklo je z Merkurjem podpisala
pogodbo o najemu dodatnega zemljišča,
kjer naj bi zgradili novo nogometno
igrišče z umetno travo. Več pa v
pogovoru z županom Markom Mravljo.
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So za novo sosesko,
a z manj stanovanji

Vrtec že v gradnji
Suzana P. Kovačič
Naklo – Marca se je začela
gradnja novega vrtca v Naklem. Najprej je Gorenjska
gradbena družba zakoličila
novo traso komunalne infrastrukture, nato so se pridružili izvajalci podjetje IRGO
Ljubljana z izvedbo geomehanskih raziskav za potrebe
ogrevanja novega vrtca; trenutno izdelujejo prvo ponikovalnico. Že kmalu bodo začeli postavljati igrala v sklopu
medgeneracijskega parka ob
Domu starejših občanov Naklo. »V prvi fazi bomo postavili igrala za otroke, saj smo

Javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) v območju asfaltne baze v
Naklem je bila preklicana, saj občinski svetniki na izredni seji niso podprli osnutka predstavljenega
odloka o načrtovani gradnji 450 stanovanj.

Naklo – Svetniki so na nedavni 3. izredni seji izpostavili
smiselnost gradnje tako velikega večstanovanjskega naselja na podeželju. Gre predvsem za vprašanja reševanja
družbene in komunalne infrastrukture ter vprašanja sožitja med starimi in novimi
prebivalci, saj bi zaradi skoraj podvojenega števila prebivalcev v Naklem lahko prišlo do nepredvidljivih demografskih sprememb.
lnvestitor Gorenjska gradbena
družba namerava odstraniti
obstoječo asfaltno bazo, sanirati območje in zgraditi novo
stanovanjsko sosesko, v kateri
bi bile tudi spremljevalne dejavnosti, kot so trgovina, gostinstvo, informacijske in komunikacijske dejavnosti, finančne in zavarovalniške dejavnosti, kulturne, razvedrilne
in rekreacijske dejavnosti
»Danes imamo problem z asfaltno bazo, ki ga moramo razrešiti, in je zato treba gledati v
pozitivno smer. Res pa je, da
si z rešitvijo tega problema ne
smemo nakopati še hujšega.
Pogovarjamo se o različnem
številu stanovanj, za nobeno
število pa ne vemo, katero je
tisto pravo. Potrebno je predvideti, kako bomo nove prebivalce vključili v našo občino.
Vprašanje je, ali imamo dovolj
šol, vrtcev, trgovin in drugega.
Sledi vprašanje, kako bomo to
zgradili in kdo bo to financiral.
Tega ne bo predvidel OPPN;
kako se bo občina razvijala, je
treba vedeti vnaprej in se nato
odločiti,« je poudaril svetnik
Aleš Krumpestar. Investitor
sicer zagotavlja, da so bile izdelane vse zahtevane strokovne podlage, med katerimi sta

Na lokaciji asfaltne baze je predvidena gradnja
stanovanjske soseske. / Foto: Tina Dokl
bili prometna in demografska
študija revidirani. Svetnica Nikolina Rozman je dejala, da se
strinja z gradnjo naselja, vendar ne tako obsežno, in da tudi
v pogovorih z občani lahko
razbere, da se s tem ne strinjajo. »V Naklo spadajo enostanovanjske hiše in dvojčki, ne
pa bloki,« je poudarila.

So za kompromis
Svetnik Zdravko Cankar je v
zvezi s sklepom, sprejetim
januarja na sestanku Projektno investicijskega odbora,
katerega člani so predstavniki vseh strank, zastopanih v
občinskem svetu, povedal, da
so župana pooblastili, da se z
investitorjem poskuša pogoditi za ugodnejšo varianto.
Kakšen je torej rezultat, je
zanimalo Cankarja. »Investitor vztraja pri predlogu, ki je
bil prvotno izpostavljen, pripravljen pa je sprejeti tudi
drugačno odločitev občinskega sveta. Na Odboru za komunalo in infrastrukturo je
bil sprejet predlog, da se pod-

pre predlog 300 stanovanj,«
je dejal župan Marko Mravlja. Svetnik Jernej Markič je
menil, da je prevladal ekonomski interes investitorja.
Opuščen je bil že namreč
prvoten načrt izgradnje 36
stanovanjskih hiš Jelovica iz
leta 2006, bile so tudi že ideje za 240 stanovanj. Nekdanji župan in sedanji občinski
svetnik Ivan Štular pa je menil: »Zavrniti jih res ne smemo. Postaviti je potrebno
število 300 stanovanj in na
en način priti do dogovora.
Situacija glede gradnje stanovanj je danes povsem drugačna kot takrat, ko se je o
tem začelo razmišljati.«

Svetnik Peter Celar je za iskanje kompromisa. »Na neki način moramo tudi razumeti investitorja, ki se sedaj seli iz asfaltne baze v Podrebru. To je
bil 50-letni cilj vseh, ki so se v
Naklem ukvarjali s politiko. V
okviru tega je potrebno to zadevo sanirati. lnvestitor ima idejo
zapreti investicijo v Gači s tem,
da bo na območju stare asfaltne baze nekaj zgradil. To je
tudi potrebno razumeti, ne
moremo biti samo proti oziroma biti za selitev, predlagani
sanaciji tega območja pa nasprotovati. Res pa je, da je predlagano število stanovanj nesprejemljivo. Kot eden od današnjih sklepov, kot napotilo
pripravljavcu, naj bo upoštevanje variante s 304 stanovanjskimi enotami in potem se lahko
o tem pogovarjamo. To je najvišja številka, ki jo še lahko
uspemo razložiti občanom.«
Svetniki so dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
NA8 Asfaltna baza zavrnili,
župan je zato javno razgrnitev za OPPN NA8 Asfaltna
baza umaknil. Mnenje večine
je bilo, da naj se odlok popravi in na naslednji seji ponovno obravnava kot dopolnjeni
osnutek, vendar pripravljavec
do naslednje seje tega ni
zmogel pripraviti, želi pa
usmerjene pripombe za pripravo novega osnutka.

Graditi so začeli že pred zadnjim sneženjem. / Foto: Tina Dokl
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Suzana P. Kovačič

denar pridobili že lani preko
evropskega projekta Inovativna igrala. Pridobili bomo otok
igral za najmlajše, otok igral
za vse starosti in gugalni otok,
vmes bodo motivacijske klopce z možnostjo igranja družabnih iger. Rad bi poudaril,
da bo novi vrtec imel dovolj
igralnih površin za vrtčevske
otroke, ki se bodo lepo vključile v medgeneracijsko središče na prostem,« je dejal župan Marko Mravlja. Letos občina Naklo kandidira v evropskem modelu Las Gorenjska
košarica v projektu Igrajmo
se skupaj, predmet prijave
pa so igrala za starejše.
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Aktualno

Dom starejših občanov Preddvor – enota Naklo
bo s 1. majem 2013 na podlagi pogodbe z občino
Naklo začel izvajanje socialnovarstvene storitve
Pomoč družini na domu v okviru socialne
oskrbe.

Uspeli na razpisu
za evropska sredstva
Občina Naklo že ima pogodbo o sofinanciranju energetske sanacije šole v Podbrezjah, stavbe vrtca
Rožle v Naklem ter šole v Dupljah. Za obe šoli je objavljen javni razpis za izvajalca del.
Suzana P. Kovačič

Suzana P. Kovačič
Naklo – Do prvega maja bo
izvajanje pomoči nemoteno potekalo s strani sedanjega izvajalca, je sporočila direktorica Doma starejših občanov Preddvor Andreja Valant ter pojasnila:
»Storitev socialne oskrbe
je namenjena občanom občine Naklo, ki zaradi starosti, bolezni ali invalidnosti
potrebujejo pomoč pri negi
in oskrbi, in zajema pomoč
pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju,
slačenju, umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih
življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov ipd.),
gospodinjsko pomoč (nabava živil, priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno

čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,
postiljanje, osnovno vzdrževanje spalnega prostora
ipd.) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže
z okoljem, prostovoljci in
s sorodstvom, spremljanje
upravičenca pri opravljanju
nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca, priprava upravičenca na institucionalno varstvo ipd.).«
Andreja Valant je še poudarila, da bodo storitev kot
novi izvajalec zagotavljali
strokovno in kakovostno. V
primeru, da potrebujete
tako obliko pomoči ali pa še
razmišljate o vključitvi in
potrebujete več informacij,
lahko pokličete v Socialno
službo v Domu Naklo na telefonsko številko 27 72 545.

OPPN Cestno podjetje Gača
Na mestu betonarne in separacije v Gači ima investitor, Gorenjska gradbena družba v načrtu gradnjo objektov za proizvodno
in upravno servisno dejavnost, med drugim z namenom selitve
asfaltne baze iz naselja Podreber. Območje se ureja z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN). V času od 6.
marca do 8. aprila poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN. Tekom javne razgrnitve je bila organizirana javna
obravnava, projekt je bil obravnavan tudi na seji Občinskega
sveta. Najbolj so bila izpostavljena vprašanja vplivov posega na
okolje. Investitor je z namenom doseganja čim manjših negativnih vplivov pridobil poročilo o vplivih na okolje in predvidel
omilitvene ukrepe. V ta namen je že predhodno pridobil tudi
načrt renaturacije potoka Lešnica. Občina Naklo vabi vse zainteresirane, da si v času javne razgrnitve na Občini ogledajo dokumentacijo in podajo svoje pripombe in predloge. S. K.

Parada starodobnih vozil
Moto društvo Oldteimer Naklo tudi letos vabi na prvomajsko prireditev, Parado starodobnih vozil v Naklo. S. K.
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Naklo – Uprava Občine Naklo je v letu 2012 pospešeno pripravljala investicijsko
in projektno dokumentacijo za obnovo izobraževalnih
objektov ter vzporedno pripravljala vloge za pridobitev
evropskih sredstev za javni
razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti« v skupni vrednosti
sofinanciranega deleža nekaj več kot 500 tisoč evrov.
Pred kratkim pa so na občini v podpis že prejeli pogodbo o sofinanciranju energetske sanacije šole v Podbrezjah, stavbe vrtca Rožle v Naklem ter šole v Dupljah.
Razpis za izbor izvajalca del
na šoli v Podbrezjah je objavljen od 15. marca, rok za oddajo vlog poteče 9. aprila. Projekt sanacije šole je pripravilo
podjetje Adesco iz Velenja ob
sodelovanju strokovnjakov iz
Zavoda za varstvo kulturne
dediščine iz Kranja. Podjetje
je oddalo tudi že ponudbo za
opravljanje projektantskega
nadzora, za gradbeni nadzor
nad izvajanjem del občina še
zbira ponudbe. Dela na objektu naj bi se začela v maju ter
končala prve dni septembra,
saj šola letos, natančno 14.

septembra, praznuje stoletnico.
Dvaindvajsetega marca je bil
objavljen razpis za prvo fazo
gradnje prizidka ob šoli v
Dupljah. V sklop gradnje
sodi poleg zunanje ureditve
parkirišč tudi energetska sanacija obstoječega objekta,
ki se bo nadaljevala in končala v prihodnjem letu. Projekt za izvedbo je izdelal Atelje za prostorsko projektiranje Jesenice. Projektantska
hiša je avtor projekta celotne
sanacije šolskega objekta, ki
je zaradi zahtev po nemotenem vzgojnem in izobraževalnem procesu razdeljen na
štiri samostojne faze.
Energetska sanacija stavbe
vrtca Rožle je z občinskim
proračunom načrtovana za
prihodnje leto, v popolnem
obsegu pa naj bi se dela začela izvajati po selitvi otrok v
novi vrtec. Načrt energetske
sanacije stavbe ter ostalih
vzdrževalnih del je Projektivno podjetje Kranj. Vzdrževalna dela na objektu, ki
niso predmet energetske sanacije so v projektu obdelana ločeno in predstavljajo
samostojno fazo gradnje. S
slednjim je občina vložila
prijavo na razpis Ukrepa
322 Razvoj podeželja, na odločitev o vlogi pa še čakajo.

Dela na šolskem poslopju v Podbrezjah naj bi se začela v
maju ter končala prve dni septembra, ko šola praznuje
stoletnico. / Foto: Tina Dokl

V sklop gradnje prizidka k šoli v Dupljah sodi poleg
zunanje ureditve parkirišč tudi energetska sanacija
obstoječega objekta, ki se bo nadaljevala in končala v
prihodnjem letu. / Foto: Tina Dokl

Na podlagi Odloka o priznanjih občine Naklo (UVG, št. 42/99) objavljam:

RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE NAKLO V LETU 2013
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev občinskih priznanj Občine Naklo so lahko občani, politične stranke, podjetja, zavodi,
društva ter druge organizacije in skupnosti z območja občine Naklo. Predlagatelj samega sebe ne more predlagati za prejem občinskega priznanja.
KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ
Zlata plaketa Občine Naklo se podeli:
– posamezniku za njegovo življenjsko delo ali več kot 25-letno
uspešno delo na področju sedanje občine Naklo za dosežene
uspehe, s katerimi prispeva k ugledu in razvoju občine Naklo,
– skupinam občanov, društvom, podjetjem, zavodom in drugim
pravnim osebam za več kot 50-letne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem
ali drugem področju življenja in dela.
Srebrna plaketa Občine Naklo se podeli:
– posamezniku za njegovo več kot 15-letno uspešno delo na področju sedanje občine Naklo za dosežene uspehe, s katerimi
prispeva k ugledu in razvoju občine Naklo,
– skupinam občanov, društvom, podjetjem, zavodom in drugim
pravnim osebam za več kot 25-letne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem
ali drugem področju življenja in dela.
Bronasta plaketa Občine Naklo se podeli:
– posamezniku za njegovo več kot 5-letno uspešno delo na področju sedanje občine Naklo, za dosežene uspehe, s katerimi
prispeva k ugledu in razvoju občine Naklo,
– skupinam občanov, društvom, podjetjem, zavodom in drugim
pravnim osebam za več kot 15-letne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem
ali drugem področju življenja in dela.

Naziv častni občan Občine Naklo se podeli:
– občanom občine Naklo in drugim državljanom Republike Slovenije, kakor tudi državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture in
športa, ter za druge izjemne dosežke, ki so pomembni za razvoj
in dvig ugleda občine Naklo.
Spominsko priznanje Občine Naklo se podeli:
– posamezniku ali skupini občanov in drugim pravnim osebam,
kadar le-ti z enkratnim ravnanjem prispevajo k ohranitvi, zaščiti
in zdravju človeških življenj, okolja ali premoženja oziroma izvršijo tako dejanje, ki je z gospodarskega, družbenega ali kulturno humanitarnega vidika ocenjeno kot pozitivni dosežek.
PODATKI, KI JIH MORA VSEBOVATI POBUDA OZIROMA
PREDLOG
Pobudo oziroma predlog je potrebno podati pismeno in mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in priimek ali naziv pobudnika oziroma predlagatelja,
– ime in priimek ali naziv predlaganega prejemnika priznanja in
njegove osnovne osebne podatke, obrazložitev pobude oziroma predloga,
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v dani obrazložitvi pobude oziroma predloga.
ROK ZA ODDAJO POBUDE OZIROMA PREDLOGA
Pobudniki oziroma predlagatelji morajo pismene pobude oziroma
predloge poslati do 30. aprila 2013 na naslov: Občina Naklo, Komisija za priznanja, Stara cesta 61, 4202 Naklo.
Številka: 094-0001/2013
Datum: 12. 03. 2013
ŽUPAN OBČINE NAKLO
Marko Mravlja, l. r.
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Pomoč družini
na domu
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Pogovor, novice

Še letos igrišče
z umetno travo

Korak naprej
v projektu Gorki
Suzana P. Kovačič

Občina je z Merkurjem podpisala pogodbo o najemu dodatnega zemljišča, kjer naj bi se še letos
zgradilo novo nogometno igrišče z umetno travo. Aktivnosti potekajo tudi za nov športni center v
Podbrezjah in obnovo telovadnice v OŠ Naklo. Več pa v pogovoru z Markom Mravljo, županom
občine Naklo.
Suzana P. Kovačič
Ali je kaj več znanega glede
poteka trase hitre železnice
skozi občino Naklo?
»V prejšnji številki glasila
Glas skoz vas sem že omenil, da je občinski svet na svoji dvanajsti redni seji sprejel
sklep, da se trasa nove elektrificirane proge izogne Naklemu. Rezultat tega sklepa je
bilo vabilo Ministrstva za infrastrukturo in prostor na posvet priprave državnega prostorskega načrta (DPN) za
omenjeno progo. Predstavnike občine Naklo, šest nas je
bilo, so nas v Ljubljani sprejeli predstavniki ministrstva,
Direktorata za prostor, Direktorata za infrastrukturo ter
trije predstavniki podjetja
DRI. Namen sestanka je bila
predstavitev postopka priprave DPN za novo elektrificirano železniško progo Ljubljana-Kranj-Jesenice-državna
meja z navezavo na letališče
Jožeta Pučnika Ljubljana,
predstavitev problemov, ki
jih v zvezi s tem postopkom
zaznava občina Naklo ter dogovor glede usklajevanja načrtovane rešitve na območju
občine Naklo. Povedali smo,
da je občina že zdaj preobremenjena s prostorskimi ureditvami državnega pomena
in različnimi oblikami drugih zavarovanj prostora, zaradi katerih imamo zelo omejene možnosti za razvoj. Posebej je bil izpostavljen problem poseganja na kmetijska
območja in problem varovanja prostora iz naravovarstvenega vidika. Poudarili smo
prav tako, da bi bilo smiselno
na odsekih mimo naselij
Okroglo in Industrijske cone

centra pa pričakujemo, da
bodo zemljišče dali v brezplačno lastništvo občini.
Občina je torej pripravljena graditi, najprej pa mora
postati lastnica zemljišča.
Stvar dogovora v nadaljevanju s TVD Partizan pa je,
kakšne vsebine bi dali
športnemu centru, na občinski upravi razmišljamo
v smeri zimsko–letnega
igrišča. Pozimi bi bila lahko z balonom pokrita dvorana za hokej, saj imamo v
naših krajih veliko hokejistov, poleti pa odbojka, košarka, mali nogomet «

Naklo progo speljati skozi tunele. Sogovorniki v Ljubljani
so poudarili, da je trasa nove
železniške proge še daleč od
dejanske umestitve v prostor
(na parcelo natančno). Dogovorili smo se za usklajevanje
rešitev v vseh fazah načrtovanja in za sprotno obveščanje
občine o poteku postopka
DPN.«
Kako je z načrtovano obnovo telovadnice v OŠ Naklo?
»Z naraščanjem števila prebivalcev narašča tudi število šoloobveznih otrok v občini.
Obstoječa telovadnica na centralni osnovni šoli v Naklem
je namenjena tako razredni
kot predmetni stopnji, koristijo pa jo tudi učenci podružnične šole v Podbrezjah, ki v
podružnični šoli ne morejo
opravljati pouka športne
vzgoje. Telovadnica je stara in
skromno opremljena, predvsem pa se že vrsto let kaže
potreba po ureditvi prezračevanja ter dodatnih spremljajočih prostorih k telovadnici.
Občina je ob sodelovanju s
predstavniki šole pristopila k
izdelavi idejnih zasnov za izvedbo prizidka telovadnici,
kjer bi uredili tribune, dodatno manjšo telovadnico in
vadbene prostore za orodno
telovadbo, namizni tenis in še
kaj. Ker je telovadnica šole
tudi največji prireditveni prostor v občini, se je pojavilo
vprašanje smiselnosti po dodatni akustični opremi. Pred
kratkim je že potekal podrobnejši energetski pregled
objekta.«
Nogometno igrišče v Naklem bo dobilo še igrišče z
umetno travo

Marko Mravlja / Foto: Tina Dokl
»Potreba po novem nogometnem igrišču v Naklem
je velika. V začetku tega leta
je občina podpisala pogodbo z Merkurjem o najemu
dodatnega zemljišča, kjer
naj bi se še letos zgradilo
novo nogometno igrišče z
umetno travo. Občina je v
proračunskem letu 2013 za
gradnjo namenila 60 tisoč
evrov, Nogometni klub Naklo pa se je odzval na razpis
Fundacije za šport za sofinanciranje izgradnje tega
igrišča. Novo igrišče bo velika pridobitev za vse, predvsem pa za razvoj nogometa v občini.«
Kako napreduje ureditev športnega centra v Podbrezjah?
»Na Trati v Podbrezjah
ima občina namen odkupiti del zemljišča od zasebnega lastnika. Z lastnikom
smo že v pogovorih, odkup
bo stal okoli sto tisoč evrov.
Od TVD Partizan, ki je
lastnik večjega dela zemljišča bodočega športnega

Obnovljena turistična tabla v Naklem, ob gostilni Marinšek /Foto: Tina Dokl

Katere projekte je občina
Naklo prijavila v regionalni
razvojni program Gorenjske
v obdobju 2014–2020?
»V začetku marca je bila
seja Sveta gorenjske regije
in ena izmed poglavitnih
točk je bil izbor regijskih
projektov za regionalni razvoj Gorenjske za to obdobje. Občina Naklo je prijavila projekte: Ureditev ekološke tržnice ob izvozu iz avtoceste, Izgradnja sekundarnih kanalov komunalne infrastrukture Podbrezje:
Srednja vas–Dolenja vas in
Britof–Podtabor, Športni
park v Podbrezjah in na Bistrici, Izobraževalni center v
Naklem ter Ureditev ceste
Bistrica–Gobovce in Ureditev kolesarske poti. O tem,
kako pripraviti regijske projekte za izbor, je v ponedeljek potekala delavnica v organizaciji BSC Kranj.«
V soboto so po Sloveniji potekale čistilne akcije. Na občini finančno več ne podpirate akcije, zakaj ne?
»Odločili smo se, da letos ne
bomo dali sredstev za čistilno akcijo, ker s tem mečemo
denar skozi okno. Vse akcije
do zdaj so imele določen
strošek, učinka pa ne. Ljudje
pogosto ta čas izkoristijo za
čiščenje hiš, stanovanj in
tudi kosovne odpadke navozijo na kupe v naravo, namesto da bi jih oddali brezplačno v zbirni center za odpadke. Tega res ne razumem.
Opažam tudi, da so odpadki
na dan akcije sicer pobrani,
že naslednje dni pa je spet
nasmeteno. V občini povečujemo število ekoloških otokov, vsako leto jih postavimo
tri do pet. Smisel vidim v
ozaveščanju ljudi, tu lahko
naredimo premike na bolje
in pa da država resno pristopi k sankcioniranju tistih, ki
mečejo odpadke v naravo.«

Naklo – Izšel je razpis za komunalno ureditev v Podbrezjah. Odpiranje ponudb za javno naročilo je predvideno 11.
aprila. Poleg občine Naklo v
projektu Gorki sodelujeta občina Šenčur in Mestna občina
Kranj, ki je tudi nosilka projekta. Gre za projekt odvajanja
in čiščenja komunalnih voda
v porečju zgornje Save in na
območju Kranjskega in Sorškega polja – drugi sklop oziroma krajše Gorki II. sklop.
Sestavni del projekta na območju občine Naklo je gradnja kanalizacije Podbrezje–
Žeje–Strahinj–Naklo in Zadraga–Duplje.
Projekt je bil na Ministrstvo
za kmetijstvo in okolje uvrščen v seznam rezervnih
projektov za sofinanciranje
kohezijskih projektov v finančni perspektivi 2007–
2014. Pogoj za dodelitev
sredstev je zaključen postopek javnih naročil za izbiro
izvajalca gradbenih del, nad-

zora in obveščanje javnosti.
Občina Naklo samostojno
izvaja javno naročilo za gradnjo in nadzor, Mestna občina Kranj pa za vse tri občine
skupaj javno naročilo za obveščanje javnosti. »Na sestanku z ministrom na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje 22. novembra lani je bilo
dogovorjeno, da se predloži
razpisna dokumentacija v
pregled ministrstvu do 6. decembra, kar smo pri občinski
upravi občine Naklo tudi storili. Razpisno dokumentacijo
vseh treh občin so na ministrstvu pregledali in dopolnili do konca februarja. Javna
objava za omenjena javna
naročila vseh treh občin je
bila 1. marca letos. Odpiranje
ponudb za javno naročilo občine Naklo je predvideno 11.
aprila,« je povzel župan Marko Mravlja in še dodal, da
nadaljujejo tudi z gradnjo
kanalizacije v Dupljah, katero bi že zaključili, pa so jo
morali prekiniti zaradi slabega vremena.

Naklo

Projekt Ne-odvisen.si tudi v Naklem
V Sloveniji že dobro poznan družbeno odgovoren program
Ne-odvisen.si je s podporo občine Naklo prišel na obisk
tudi v Osnovno šolo Naklo. Dopoldanski program je bil namenjen osnovnošolcem; kuža Jaka, Pika, Ana, Zarja, Svit,
Matjaž … so otroke in mladostnike na nevsiljiv način opozarjali na pasti zasvojenosti, katerih je čedalje več. Večerni
družabni program je bil namenjen staršem, preživeli so ga
v družbi varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer, Fani
Čeh iz republiškega Zavoda za šport, moderatorjem Bojanom Kodeljo in terapevtom Mihom Kramlijem. Večer je na
svojevrsten način združeval ljudskost s strokovnostjo s področja medsebojnih odnosov, vzgoje otrok, preventive in
zasvojenosti. Popestritev večera je zagotovo tudi nastop
Iztoka Mlakarja v posnetih filmčkih. S. K.

Zanimiv in poučen večer z imenitnimi gosti / Foto: Tina Dokl

Vrtec nekoliko cenejši
Cene programov OŠ Naklo, OE Vrtec so se nekoliko znižale.
Ravnatelj Milan Bohinec je občinskim svetnikom na zadnji seji
pojasnil, da so bili v preteklem koledarskem letu največ zaradi
ugodnih cen, doseženih z javnimi razpisi, stroški prehrane v
OE Vrtec nižji od načrtovanih. Do 31. avgusta bodo tako cene
spustili pod trenutno veljavne cene. Vse ostale postavke, kot
so stroški kadra in materialni stroški, se ne spremenijo. Ekonomska cena za prvo starostno obdobje se zniža iz 399,64
evra na 385,64 evra. Stara cena za kombiniran oddelek je bila
336,24 evra, nova je 322,34 evra. Stara cena za drugo starostno
obdobje je bila 290,49 evra, nova pa je 276,49 evra. S. K.

Podarite si knjigo
Vse knjige, ki so izločene iz obtoka izposoje iz Krajevne knjižnice Naklo, so na voljo v sejni sobi občine Naklo. Knjige
vzamete brezplačno, marca je na voljo strokovna literatura,
z aprilom bodo romani. S. K.
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Novice
Jubilejno leto
Društva upokojencev
Na občnem zboru v Dupljah so za predsednika
Društva upokojencev izvolili Jožeta Kajina.
Jože Košnjek
Naklo – Društvo upokojencev Naklo z 963 članicami in
člani, kar predstavlja skoraj
petino prebivalcev občine Naklo, je imelo v petek, 22. marca, v dvorani gasilskega društva v Dupljah redni občni
zbor. Tokratni zbor je bil nekaj posebnega, saj praznuje
18. marca leta 1953 ustanovljeno društvo 60 let delovanja. Jubilej bodo posebej počastili junija, ko bo občina
Naklo praznovala svoj praznik. Na zboru so se spomnili
25 lani umrlih članov, med
katerimi je bil tudi predsednik Marjan Gradišar, zato je
razumljiva želja, da bi se v
društvo, v katerem se vedno
kaj zanimivega dogaja, včlanilo več novih mlajših članov.
Na zboru, ki so se ga udeležili
predstavniki občine z županom Markom Mravljo na

čelu, predsednik Pokrajinskega združenja društev upokojencev Gorenjske Janez Sušnik (v Združenju je blizu 35
tisoč članic in članov) in zastopniki krajevnih društev in
sosednjih upokojenskih društev, so volili novo vodstvo
društva. Društvo bo še naprej
vodil Jože Kajin, ki je prevzel
vodenje društva po smrti tedanjega predsednika Marjana
Gradišarja. V delovni program so zapisali, da bodo še
naprej vzorno skrbeli za
društveni dom v Naklem, pri
katerem načrtujejo zasteklitev terase in ureditev okolice,
seveda v sodelovanju z najemnikom spodnjih prostorov.
Delovali bodo na področju
športa, kulture, izletništva in
pohodništva, skrbi za najstarejše in bolne, tudi v okviru
akcije »Starejši za starejše«
ter družabnih dejavnosti, kot
so tradicionalna srečanja.

Praznovali materinski dan
Lepo presenečenje in prijeten program so v ponedeljek, 25. marca, svojim mamicam pripravili učenci
OŠ Naklo in obeh podružničnih šol iz Podbrezij in Dupelj.
Tina Benedičič
Naklo – Telovadnica nakelske
osnovne šole je za dobro uro
postala prav živahno prizorišče, kjer so otroci peli, plesali,
igrali na inštrumente, deklamirali in recitirali, na mini
modni reviji pa so bodoče
manekenke predstavile ročno
izdelana oblačila iz papirja.
Vsekakor zanimiv je bil tudi
podatek, da je lani v občini
Naklo rodilo kar 61 ponosnih
mamic, po podatkih statističnega urada pa materinski dan
v Sloveniji praznuje okoli 663
tisoč žensk.
Zbrano občinstvo, predvsem
mamice, je pozdravil in nagovoril tudi župan Marko Mravlja, ki je dejal: »Drage mame,
naj bo to vaš praznik, ob katerem vam iskreno čestitam.
Želim, da si kljub natrpanemu urniku vzamete čim več

Otroci so peli, plesali, igrali na inštrumente, deklamirali,
imeli mini modno revijo ...
časa za svoje otroke. Oni so
vaše največje bogastvo. Bodite
ponosne in uživajte v njihovi
dobrosrčnosti, razposajenosti
in preprostosti. Naj vam njihov nagajiv nasmeh polepša
vsak dan, iskrene besede in
topel objem pa naj vam pokažejo, kako radi vas imajo.«

»Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.
Prava. In ena sama. Za vse
življenje.« Tako je v eni izmed pesmi zapisal Tone Pavček. In še kako prav ima.
Mama je res ena in edina.
Ona je tista, ki nas vzgaja, posluša, svetuje in si želi, da bi

našo bolečino lahko prenašala sama. Njeni dragoceni nasveti nas spremljajo na vsakem koraku. Čeprav se nam
včasih zdi, da nas ne razume,
na koncu spoznamo, da je
imela prav. Mama je tista, ki
nam je vedno pripravljena
priskočiti na pomoč. Za nas
in našo srečo bi naredila čisto
vse, kajti mami nasmešek na
ustnicah zaigra šele takrat, ko
vidi, da so srečni tudi njeni
otroci.
Praznovanje materinskega
dne se je v Evropo razširilo iz
ZDA, in sicer po prvi svetovni vojni. Dandanes po Evropi
materinski dan praznujejo
ob različnih datumih, pri nas
pa je bil iz prvotnega 15. maja
prestavljen na 25. marec. To
je dan, ko mamicam poklonimo šopek, objem, prijazno
besedo, lepo misel ali pa le
skromno zahvalo.

Podbrezje

Čistilna akcija v Podbrezjah
Duplje

Novo vodstvo in vozilo
Za članice in člane Prostovoljnega gasilskega društva Duplje je vsakoletni občni zbor nekaj posebnega, saj se ga veselijo že mesece vnaprej. Letošnji, bil je v začetku marca, je
prinesel v društvo veliko sprememb. Za novega predsednika
so izvolili Uroša Terana, za tajnika pa Mateja Ruparja. Zamenjali so tudi nekaj članov upravnega odbora. Na zboru so
se razveselili novice, da bo društvo dobilo novega motornega člana, saj bodo letos kupili novo vozilo. Dupljanski gasilci so se iskreno zahvalili dosedanjemu predsedniku Andreju
Kuharju za nesebično delo v dobro društva in ljudi. Letos
mineva tudi deset let od pobratenja z gasilskim društvom iz
Gotovelj v bližini Žalca. Člani obeh društev so postali prijatelji in se vsako leto srečajo najmanj enkrat. Gotovljani so že
obiskali Kriško Goro, Dupljanci pa so bili povabljeni na njihov piknik. Srečujejo se na občnih zborih, na katerih se poveselijo in skujejo kakšen skupni načrt. N. R.

Ekologi brez meja – člani Gorenjskega ekološkega in turističnega društva Matijovc in člani TVD Partizana Podbrezje
smo se skupaj z ekološko ozaveščenimi krajani Podbrezij v
soboto zbrali pred kulturnim domom. Že četrto leto zapored se nam je pridružil Karel Lipič, predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije. Razdelili smo več kot 40 vreč in rokavic (donacija Komunale Kranj) ter s tremi skupinami začeli
akcijo v okolici nogometnega igrišča, kulturnega doma in
protiturške utrdbe Tabor. Spremljalo nas je kombinirano vozilo, na katero smo odlagali vreče s pločevinkami, plastenkami, polivinilom, steklenicami, papirjem, in drugo odpadno embalažo. Letos smo z veseljem ugotovili, da je bilo
nekaj manj odpadkov, zato smo lahko nekaj časa porabili
tudi za ureditev okolice Taborske cerkve. Jernej Jeglič
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Zanimivosti

Živi svoje sanje

Jubilejna razstava
V dupljanski graščini si je bilo v preteklih dneh
mogoče ogledati velikonočno razstavo
aranžmajev dijakov Biotehniškega centra Naklo
in fotografije z natečaja Festival pomladi.

Fanika Križaj ljubi vse, kar ji življenje prinaša, in vztrajno sledi svojim sanjam.
Tina Benedičič
Na videz krhko dekle, ki s
starši živi v Strahinju, je v
resnici zelo močno, samozavestno in odločno. V življenju je morala sprejeti veliko
odločitev. Čeprav je bilo
hudo, ni nikoli izgubila upanja, in zato je danes tisti žarek sonca, ki že samo s svojo
prisotnostjo ostale spravi v
dobro voljo. Je prava borka,
saj ve, kaj hoče. Fanika pravi, da življenje s cerebralno
paralizo nikakor ni lahko, a
če slediš svojim sanjam, je
mogoče doseči vse.
Na poti do sanj so ji pomagali tudi v Vita centru v Naklem, saj so ji na februarsko
soboto pripravili lepo presenečenje. Organizirali so namreč dobrodelni spinning
maraton. Najvztrajnejši kolesarji so pedala vrteli kar
štiri ure, ves izkupiček pa so
organizatorke izročile Faniki Križaj in Renati Avsenek,
dekletoma s cerebralno paralizo. Dobrodelne prireditve se je udeležila le Fanika,
ki je svojo zahvalo ob tej lepi
gesti popestrila tudi z glasbeno točko.

Mateja Rant

Ste bili presenečeni, ko ste
izvedeli, da bodo v Vita centru kolesarili za vas?
»Moram priznati, da sem
bila zelo presenečena, ko
sem izvedela novico. Ob tej
priložnosti se še enkrat zahvaljujem organizatorjem
in vsem sodelujočim za tako
čudovito gesto.«
Vsem sodelujočim ste dokazali, da vam je bila ljubezen
do petja položena že v zibelko. Vam je nastop v šovu Slovenija ima talent pred tremi
leti spremenil življenje?
»Prav gotovo je bila to čudovita izkušnja, ki mi je prinesla
veliko novega. V zelo kratkem
času sem izvedela marsikaj o
sebi. Morala sem se soočiti s
številnimi strahovi in predsodki. Šele ko sem šla preko
tega in sprejela vse, kar sem,
sem lahko nadaljevala svojo
pot in začela uresničevati svoje sanje. Danes pojem in predavam po Sloveniji ter v tem
neizmerno uživam.«
Nekoč ste dejali, da je preizkušnja lahko najčudovitejše
darilo. Kako to, da ste izrekli
te besede?

Fanika Križaj
»Vsaka preizkušnja v sebi nosi
sporočilo in je na neki način
darilo. Človek je ravno v času
preizkušnje najbližje srcu,
najbližje sebi, najbližje resnici. Do tega spoznanja sem prišla kmalu po zlomu stegnenice leta 2008. Takrat sem se
tudi odločila za korenite spremembe v svojem življenju.«
Pa vaš življenjski moto? Verjetno ga ob vsem tem morate
imeti?

»Pravzaprav ga nimam. Ljubim vse, kar mi življenje prinaša. Živim svoje sanje in k
temu spodbujam tudi druge.«
Večkrat ste že omenili, da
živite za sedanjost. Kaj pa
načrti za prihodnost?
»Nerada načrtujem preveč
vnaprej. Lahko rečem samo
to, da bom še naprej sledila
nareku svojega srca in uresničila tisto, kar bom v določenem trenutku lahko.«

Velika noč je največji krščanski praznik, ki ima tudi
globoke poganske korenine.
Segajo v obdobje praznovanja
spomladanskega enakonočja,
ko so slavili začetek novega
življenjskega cikla. Vse to so
poskušali ujeti v izdelke, ki so
jih razstavili na velikonočni
razstavi v dupljanski graščini,
v kateri je bila to že jubilejna,
stota razstava.
Ob izvirnih velikonočnih
aranžmajih, ki so jih pripravili
dijaki Biotehniškega centra
Naklo, si je bilo mogoče ogledati tudi pirhe in fotografije z
mednarodnega Unescovega
natečaja Festival pomladi, ki
so ga letos pripravili pod naslovom Prebujenje narave z
vodo. »Prišlo je veliko zelo dobrih stvaritev. Letošnja tema
je bila povezana s pomladjo in
vodo in opaziti je bilo, da je
večina začutila, kako pomembna je voda za človeš-

tvo,« je poudarila Petra Puhar
Kejžar, članica komisije, ki je
ocenjevala prispele izdelke.
Po besedah koordinatorice
omenjenega projekta Urške
Teran Ravnikar je s svojimi
izdelki sodelovalo 25 zavodov,
od vrtcev do srednjih šol iz
Slovenije, Makedonije, Hrvaške, Poljske in Švedske. Priznanja so podelili v treh kategorijah, in sicer za fotografijo,
slogan in velikonočno jajce.
Komisija je razen tega letos
podelila tudi tri posebna priznanja, in sicer Neži Lajevic iz
osnovne šole Jožeta Moškriča
za odličnost, Ellinor van Leevwen s Švedskega za duhovitost in Hani Radilovič z gimnazije Jožeta Plečnika za iskrenost. Prva je navdušila s
fotografijo pomaranče v vodi,
druga s fotografijo lego figurice, na katero padajo kapljice,
tretja pa je komisijo prepričala
s sloganom: »Ali si pripravljen piti, kar ti je prišlo iz riti?
– Za boljše čistilne sisteme.«

Dijaki Biotehniškega centra so predstavili pomladne trende
v floristiki. / Foto: Gorazd Kavčič

Duplje

Pod Krivo jelko zadovoljni
Ponosni smo na svoje delo, so ugotavljali na januarskem 15.
občnem zboru KTD Pod krivo jelko v Dupljah, ki je bil, tako
kot veleva dolgoletni običaj, na prijazni turistični kmetiji Pri
Trnovcu. Predsednik Ivan Meglič je naštel številne prireditve, ki so jih organizirali ali pri njih sodelovali člani društva,
od dobro obiskanega nočnega pohoda h Krivi jelki, skrbi za
Vogvarjevo hišo in prireditev v dupljanski graščini do Vesele
jeseni in rekreacije v dvorani domačega gasilskega doma.
Pohvale vredno je sodelovanje s šolami na območju občine
Naklo. Te prireditve ostajajo tudi letošnja obveznost, večjo
skrb in več denarja pa bo terjala nujna obnova etnografske
zapuščine Vogvarjeve hiše v Spodnjih Dupljah. J. K.

RAČUNOVODSTVO

Tatjana Mikič
Strahinj 74, 4202 Naklo
Tel.: 04/257 89 00, 041/578 700
Fax: 04/257 89 01
e-pošta: tatjana.mikic@siol.net
www.racunovodstvo-misa.si
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Čisto je lepo

Spremljamo kakovost pitne vode

Letno poročilo o kakovosti vode,
namenjene za prehrano ljudi
v občini Naklo za leto 2012
V občini Naklo upravljamo dva vodovodna sistema. Naša glavna skrb je zagotoviti zadostno količino
pitne vode, ki je ustrezne kakovosti. Izraz »ustrezna kakovost« pomeni, da pitna voda ne vsebuje mikroorganizmov ter drugih snovi v koncentracijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi lahko predstavljajo
nevarnost za zdravje ljudi.
Kakovost pitne vode ugotavljamo z odvzemom vzorcev vode na različnih mestih v omrežju.
Na odvzetih vzorcih se v laboratoriju opravijo mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja.

Vodovodni sistem Kranj
Vodovodni sistem Kranj oskrbuje s pitno vodo 61.077 prebivalcev in ima približno 13.680 vodovodnih priključkov. S pitno vodo iz sistema Kranj se oskrbujejo naselja v mestni občini Kranj ter
občinah Naklo, Preddvor in Šenčur. V občini Naklo se iz sistema oskrbuje 1.981 prebivalcev v
naselju Naklo, Okroglo in Polica. V letu 2012 smo distribuirali 6.103.182 m3 pitne vode, od tega
274.565 m3 v občini Naklo.
Naselja v občini Naklo se oskrbujejo s pitno vodo iz virov Bašelj in zajetja Nova vas. Pitna voda
se stalno dezinficira z UV napravo, občasno se uporablja tudi natrijev hipoklorit.
V letu 2012 je bilo iz zgoraj naštetih naselij za mikrobiološka preskušanja odvzetih dvanajst vzorcev pitne vode, medtem ko je bil za fizikalno kemijsko preskušanja odvzet en vzorec. Laboratorijska
preskušanja so pokazala, da so bili vsi odvzeti vzorci, glede na obseg opravljenih preskušanj,
ustrezni.

Vodovodni sistem Kovor–Naklo
Vodovodni sistem Kovor–Naklo s pitno vodo oskrbuje 3.193 prebivalcev (kar predstavlja 750 priključkov) v
naseljih Bistrica, Cegelnica, Podbrezje, Spodnje in Zgornje Duplje, Strahinj, Zadraga in Žeje.
Vira pitne vode sta vrtini Duplje in Podbrezje. Manjši del pitne vode priteče tudi iz občine Tržič (približno 20
% celotne količine prodane pitne vode). Pitna voda se ne dezinficira ali kako drugače obdeluje. V letu 2012
smo distribuirali 328.431 m3 pitne vode.

Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih 28 vzorcev pitne vode, medtem ko sta bila za fizikalno
kemijska preskušanja odvzeta dva vzorca. Laboratorijska preskušanja so pokazala, da so bili vsi
odvzeti vzorci ustrezni.
Kot upravljavci javnega vodovodnega omrežja bomo tudi v prihodnje spremljali in nadzorovali kakovost pitne vode iz rednih in rezervnih vodnih virov kot tudi iz omrežja vodovodnega sistema. Prizadevali si bomo, da bo voda iz vaših pip še naprej zdravstveno
ustrezna.
Poleg notranjega nadzora se nad kakovostjo vode izvaja tudi zunanji nadzor v okviru državnega monitoringa, ki ga zagotavlja Ministrstvo za zdravje. Nosilec monitoringa je Zavod za
zdravstveno varstvo Maribor, ki skupaj z območnimi zavodi za zdravstveno varstvo izvajajo
program monitoringa za pitno vodo.
Obenem je nadvse pomembno zavedanje vseh, tako upravljavcev kot uporabnikov,
da vodni viri niso neomejeni in da moramo z njimi ravnati skrbno, celovito in trajnostno. Za ohranjanje kakovosti vode poskrbite tudi uporabniki sami, in sicer tako, da:
– redno čistite mrežice na pipah,
– vodo uporabljate na vseh pipah v stanovanju oziroma hiši. Vsako jutro, pred uporabo, stočite nekaj vode. Enako naredite, ko pridete iz službe, predvsem pa, ko se
vrnete iz daljše odsotnosti.
– pri novogradnjah oziroma obnovah cevi priporočamo, da se, preden začnete
uporabljati vodo, cevi razkuži. Bodite pozorni, ali delavci, ki obnavljajo vodovodne cevi, uporabljajo okolju in zdravju prijazna sredstva.
Ne pozabimo, da na kvaliteto pitne vode vpliva tako ravnanje z odpadki kot ravnanje z odpadnimi vodami. Divja odlagališča so velik potencialni onesnaževalec podtalnice, zlivanje odpadnih tekočin v kanalizacijo in vodotoke prav tako povzroča onesnaževanje pitne vode. V okolici
objektov za zajem pitne vode je prepovedan vnos nevarnih snovi in gnojil v tla ter preoravanje
travinja. Pomembno je tudi, kako pogosto in na kakšen način greznice praznimo. Greznične
gošče so zelo koncentriran odpadek, ki poleg dušikovih spojin lahko vsebuje še druge strupene
in okolju nevarne snovi. Če greznične gošče odlagamo na kmetijske površine, tvegamo, da bodo
te strupene snovi poniknile v podtalnico in se sprale v vodotoke in tako posredno ogrozile vire
pitne vode.

Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj

Je pitno vodo pred uporabo
potrebno prekuhavati?
Da je pravočasno in učinkovito obveščanje še kako pomembno, spoznamo predvsem v trenutkih,
ko se zaradi zunanjih vplivov, kot so na primer močne padavine, kakovost vode zmanjša. Prav tako
je pravočasno obveščanje pomembno v času motene oskrbe s pitno vodo, ki jo povzročijo okvare
ali dela na omrežju. Zato vam ponujamo brezplačno obveščanje preko elektronskih in/ali SMS
sporočil. Edino tako lahko zagotovimo hitro in zanesljivo obveščanje uporabnikov, pri katerih je
oskrba s pitno vodo v danem trenutku motena.
Prijazno vabimo vse tiste, ki se na brezplačno obveščanje še niste prijavili, da to čim prej
storite in si zagotovite, da boste pomembno informacijo prejeli pravočasno.
Osebno vas obveščamo o moteni oskrbi s pitno vodo v času načrtovanih del na javnem vodovodnem
omrežju (sporočimo vrsto del, ki se izvajajo in koliko časa bo delo potekalo oz. bo oskrba s pitno vodo
motena) in v času okvar na javnem vodovodnem omrežju (sporočimo predviden čas odprave napake). Sporočilo, za katero je še posebej pomembno, da pride pravočasno do vas, je sporočilo o sanitarni neustreznosti vode. Ko se kakovost vode zmanjša, vam sporočimo razlog za neustreznost pitne
vode, čas, v katerem se morajo izvajati potrebni ukrepi, kot je na primer prekuhavanje vode, in vam
po odpravi napake pošljemo novo sporočilo o preklicu neustreznosti pitne vode).
Bodite informirani in se prijavite na brezplačno obveščanje:
– po elektronski pošti na naslov info@komunala-kranj.si,
– preko obrazca na spletni strani www.komunala-kranj.si,
– osebno, na sedežu našega podjetja,
– pisno na naslov Komunala Kranj, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

V občini Naklo izvajamo obvezno
praznjenje greznic in malih
komunalnih čistilnih naprav na tri leta
Med pomembnejšimi dejavniki, ki vplivajo na okolje, je tudi ravnanje z odpadnimi vodami. Zato
državna zakonodaja predpisuje redno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih
naprav najmanj enkrat na tri leta. Gospodinjstva morate poskrbeti, da bo vaša greznica
ali mala čistilna naprava redno spraznjena, ter omogočiti, da se greznične gošče ali blato oddajo na Centralno čistilno napravo Kranj, kjer se ustrezno obdelajo.
Komunala Kranj je kot izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode dolžna zagotavljati
prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter obstoječih greznic in o tem voditi ustrezne evidence. Na območju občine Naklo smo pooblaščeno podjetje za praznjenje ter edino za prevzem in obdelavo greznične gošče in blata. Praznjenje izvajamo sami in s pomočjo pogodbenih izvajalcev Gogala,
Komunala Mežek in Konc (delo opravijo na podlagi delovnega naloga Komunale Kranj, zato je naročilo storitve možno samo preko Komunale Kranj). Vsi morebitni drugi ponudniki storitve niso zakonsko
pooblaščeni, kar pomeni, da delo opravljajo nezakonito.
V okviru javne službe mora naše podjetje zagotoviti redno praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav po novem najmanj enkrat na tri leta. Zato je uvedeno sistematično praznjenje pri uporabnikih,
ki niso priključeni na javno kanalizacijo in greznice oz. čistilne naprave niso praznili v zadnjih treh letih.
Letos smo s praznjenjem greznic že začeli, in sicer trenutno praznjenje poteka pri
vseh tistih, ki niste omogočili praznjenja lani, po našem prvem pozivu. Z rednim
praznjenjem bomo nadaljevali predvidoma v mesecu novembru na območju Cegelnice, Strahinja, Sp. Dupelj, Podbrezij, Bistrice, Gobovcev in v naselju Okroglo.

O datumu praznjenja vas pravočasno obvestimo. Če omogočite praznjenje greznice po našem prvem obvestilu, boste za storitev plačali 135 evrov, z možnostjo plačila na šest obrokov. Cena velja za
velikost greznice do 10 kubičnih metrov. Za praznjenje male čistilne naprave boste odšteli 90 evrov.
V drugih primerih, cena praznjenja greznice do 10 kubičnih metrov, znaša 150 evrov, z možnostjo
plačila na šest obrokov.
Storitev opravimo s primerno opremljenim vozilom. Greznično goščo in blato prevzamemo in ju,
skladno s predpisi o ravnanju z odpadki, predelamo na Centralni čistilni napravi Kranj.
Greznične gošče in blato vsebujejo velike količine nitratov in okolju ter zdravju škodljivih
snovi, zato sodijo na čistilno napravo, kjer se razgradijo v gniliščih, in tako ne onesnažujejo našega okolja.
Za naročilo praznjenja izven rednega termina nas pokličite po telefonu 04/281 13
90 oziroma pišite na e-naslov: info@komunala-kranj.si. Cena praznjenja greznice
do 10 kubičnih metrov znaša 150 evrov. Če storitev plačate po predračunu, vam
priznamo ceno 135 evrov. Ponujamo možnost plačila na šest obrokov.

Čisto je lepo.
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Rekreacija, oglasi
Tais in Bojan tekla najhitreje
Na prvenstvu občine Naklo v teku na smučeh v Spodnjih Dupljah je teklo
44 tekačic in tekačev.
Jože Košnjek
Duplje – Dupljansko društvo
Partizan in občina Naklo sta
izkoristila ugodne snežne
razmere in priredila na 2
in 4 kilometre dolgi tekaški
progi na Koncah v Spodnjih
Dupljah prvenstvo občine v
teku na smučeh, ki se ga je
kljub kratkemu času za prijave udeležilo 44 tekačic in
tekačev vseh starosti. Najhitrejšim v posameznih kategorijah sta kolajne in pokale podelila direktorica občinske uprave v Naklem Silvana
Markič in predsednik Partizana Vido Jagodic.
Med deklicami in dečki do
15 let sta zmagala Maruša
Triler iz Naklega in Marko
Vozelj iz Cegelnice, do tretjega mesta pa so se uvrstili
Sara Jazbec iz Dupelj, Nina
Triler iz Naklega, Rožle
Pajntar ter Miha Marčun iz
Dupelj. Med člani do 50 let
je zmagal Bojan Cvajnar

10 osnovnih pravil odgovornega
ravnanja z odpadki
1. Ločevanje odpadkov je obvezno za vse povzročitelje odpadkov.
2. V zabojnik za mešane komunalne odpadke sodijo
samo odpadki, ki se ne predelajo (kosti, manjše količine
surovega mesa, onesnažena embalaža, palčke za ušesa,
higienski vložki in robčki, plenice, celofan, cigaretni ogorki,
fotografije, flomastri, svinčniki, glavniki, zobne ščetke, igrače,
kasete, kristal, lepilni trakovi, lončena, glinena in keramična
posoda …).
Vanj ne odlagamo odpadne embalaže, bioloških odpadkov in ne nevarnih

Na startu dupljanskega teka
pred Matejem Pajntarjem in
Petrom Megličem (vsi iz
Dupelj), med članicami pa
Tais Vozelj iz Cegelnice
pred Barbaro Šteblaj iz Dupelj in Cirilo Pintar iz Strahinja. Med veterani nad 50
let so bili najhitrejši Janez
Ribnikar iz Dupelj pred Jožetom Mohoričem iz Nakle-

ga in Cirilom Ovsenikom s
Police. Med veterankami pa
so prva tri mesta osvojile
Dupljanke Vera Trškan,
Magda Menegalija in Eli Rakovec. Med vsemi tekači sta
bila najhitrejša Taisa Vozelj
in Bojan Cvajnar. Najmlajša
med tekmujočimi je bila
Erin Vozelj s Cegelnice.

odpadkov.

3. V zabojnik za biološke odpadke sodijo kuhinjski odpadki (zelenjavni odpadki, olupki in ostanki sadja, ostanki hrane,
čajne in kavne usedline, jajčne lupine, pokvarjeni prehrambni izdelki – brez embalaže), vrtni odpadki (lesni ostanki in žagovina
neobdelanega lesa, zemlja iz loncev, rože, plevel, tanke veje,
listje, trava, ostanki rož) ter papirnati robčki in brisačke.
V zabojnik ne odlagamo kosti, manjših kosov surovega mesa,
pepela, olj in drugih tekočin, poginulih živali, kož, iztrebkov malih
živali, odpadne embalaže, nevarnih odpadkov, bioloških odpadkov
z embalažo in drugih mešanih odpadkov.
4. Bioloških odpadkov ne odlagamo v navadnih plastičnih vrečkah, uporabiti moramo
biorazgradljive papirnate vrečke ali vrečke iz posebne folije.
Kuhinjski in vrtni odpadki sodijo izključno v kompostnik ali zabojnik za biološke odpadke.
5. V zabojnik za odpadno embalažo sodi kovinska
embalaža (pločevinke od pijač, konzerve prehrambnih
izdelkov, kovinski pokrovi kozarcev, zamaški ...), plastična
embalaža (plastenke od pijač in živil, embalaža od praškov,
mehčalcev, kozmetike, plastični kozarčki in lončki, vrečke,
folije ...), papirna embalaža (manjše kartonske škatle živil
in podobno) in sestavljena embalaža (tetrapak - embalaža od
mleka, sokov ...).
V zabojnik za odpadno embalažo ne sodijo steklo, steklena embalaža
in časopisni papir.
Te odpadke odložimo na najbližjem ekološkem otoku.
Prav tako v zabojnik za odpadno embalažo ne sodijo embalaže nevarnih snovi ali njihovi
ostanki (motorna olja in druge vrste mineralnih olj, pesticidi, barve, laki, redčila …).
6. Embalaža mora biti izpraznjena in stisnjena.
7. Nevarne odpadke, kot so zdravila, čistila, laki, barve, odpadno jedilno in motorno olje,
akumulatorji, baterije, lepila, spreji, oz. ostale izdelke, ki vsebujejo nevarne snovi, zbiramo
ločeno. Oddamo jih v zbirnem centru ali v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov.
8. Dodatno lahko vse vrste odpadkov odpeljemo v zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov, namenjen dodatnemu ločevanju odpadkov in večjim količinam odpadkov.
Vsako gospodinjstvo lahko enkrat na mesec brezplačno odda do 1 m3 odpadkov ter kosovne
odpadke.

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.
O

O

Ugodne cene in dobri plačilni pogoji.

Megales - vaš partner pri odkupu,
poseku in prevozu lesa

9. Ko prenavljamo stanovanje, hišo ali imamo naenkrat večje količine odpadkov, pri Komunali Kranj najamemo večji zabojnik za dan ali več. Izbiramo lahko med zabojniki za 5,
10, 12, 15 ali celo več kubičnih metrov odpadnega materiala.
10. 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. Odločimo se lahko tudi za zamenjavo
obstoječega zabojnika z večjim.

Več informacij na spletni strani www.krlocuj.me.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj
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glas skoz' vas
Skakalci in številni gledalci na tradicionalni Planici pred Planico so letos
uživali, saj je bil to prvovrsten športni in družabni dogodek.
Jože Košnjek
Duplje – Pogumni imajo
srečo in dupljanski fantje
so jo pri organizaciji letošnje tekme skakalcev na Bidetovi skakalnici Pod rebrijo v Zgornjih Dupljah imeli. Lani je bilo premalo naravnega snega in so si morali pomagati z umetnim, letos pa se je pred tekmo sicer
ogrelo, vendar snega ni pobralo. V nedeljo, na dan tekme, so sijali od sreče. Na seznam nastopajočih se je vpisalo kar 37 skakalk in skakalcev s skakalnimi in alpskimi smučmi, pod skakalnico,
ob šotoru pa se je zbralo več
sto ljudi. Takšnega obiska in
vzdušja bi bili veseli na vsaki
skakalni tekmi. Tekma, dolžine so merili v decimetrih,
je bila tudi mednarodna, saj
so nekateri skakalci nastopali za tuje države, in to na
visoki ravni, ker sta se preko mostu poganjala tudi župan in podžupan občine Naklo Marko Mravlja in Albin

Župan na zaletu dupljanske skakalnice
Golba. Med skakalci sta bila
tudi »ta domača« Bidetova
fanta Robi in Ivi, ki sta kar
dobro izkoristila prednost
domačega terena.
Boj je bil srdit. Nekateri niso
zmogli zdržati pritiska ob doskoku in je bil padec nujen,
vendar na srečo brez posledic. Strogi sodniki in merilci
dolžin so med fanti na prvo
mesto postavili Primoža Jazbiča – Jazbeca iz Škofje Loke,
na drugo Marka Rakovca iz
Dupelj, ki se je vživel v vlogo

Finca Dile Marka Vile Kante,
in na tretje Mitjo Drinovca –
Drinca iz Strahinja. Župan,
ki ga je napovedovalec napovedal kot Hudo Mravljico iz
Naklega, in podžupan sta se
uvrstila v drugo polovico tekmujočih. Tekmovala so tudi
dekleta. Maja Gradišar iz
Zgornjih Dupelj je bila prva,
Katja Markuta iz Kranja druga in Cirila Pintar tretja. Čast
zadnjega je pripadla Maticu
Škrjancu (Ma Tic France), ki
je dobil za nagrado butaro.

V Gramoznici Bistrica je potekala prireditev Slovenia offroad. Tekmovalci
so se dokazovali v hitrostni vožnji, še bolj zanimiv za številne gledalce pa je
bil težavnostni preizkus po razgibanem terenu.
Suzana P. Kovačič
Naklo – V Gramoznici Bistrica je pred nedavnim pred številnimi gledalci potekala prireditev Slovenia offroad. Preizkušnja je namenjena ljubiteljem terenskih avtomobilov in atraktivnih voženj ter
tistim, ki se želijo preizkusiti
v offroad tekmovanju. Glavni
organizator prireditve je podjetje Boltez. »Letošnje je bilo
že šesto tekmovanje po vrsti,
od tega v gramoznici četrtič.
Organizacijski zalogaj je velik, zelo aktivno od lanskega
leta pri organizaciji dogodka sodeluje tudi občina Naklo,« je povedal Iztok Boltez.
Župan občine Naklo Marko
Mravlja pa je dejal: »Vedno
sem naklonjen odmevnim
prireditvam, ki jih organizirajo tako domača kot tuja društva in privabijo veliko število
gledalcev. To naj bi bil pravzaprav cilj vsake turistično
usmerjene občine.«

Dobrodelni veleslalom

Najboljši »najstarejši« Nakljanci v družbi župana Marka
Mravlje

Suzana P. Kovačič
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razrez hlodovine
SrodaMa åaJaneJa leVa
izdelava oSaåa NoWnih leWev leVenih leWev
za vrWne NloSi in Pize
elePenWi za oJraMe
VWoriWve So naroþilX
odNXS hlodovine

RZR 900, skupni zmagovalec hitrostne preizkušnje pa
Dejan Merčun s Suzuki Vitaro. Atrakcija na prireditvenem prostoru je bila madžarska ekipa z originalnim
džipom, s katerim so dirkali
na reliju Dakar. Dogodek si
je ogledal tudi naš puščavski
lisjak Miran Stanovnik, Tržičan Aleš Rozman pa je
obiskovalcem pripravil šov s
štirikolesnikom.

na več tekmovanjih; iz logike so zlato priznanje osvojile
Nika Teran iz 7. razreda
(mentorica Špela Knez),
Urša Žun, Jera Toporiš, Petra Fister in Lara Drinovec iz
9. razreda (mentorica Marjanca Komar); iz biologije so
zlato Proteusovo priznanje
osvojile Manca Šparovec,
Urša Žunin Marija Poklukar
iz 9. razreda (mentorica
Špela Eržen); na tekmovanju
iz znanja o sladkorni bolezni
sta zlati priznanji osvojili
Asja B. Pivk in Manca Rakovec (mentorica Barbara Vevar); iz kemije sta zlati Preglovi priznanji osvojila Miha
Pintar iz 8. razreda in Man-

ca Šparovec iz 9. razreda
(mentorica Nataša Černilec);
v atletiki so naslov državnih
prvakov dosegli Taja Klemenčič pri pionirkah U12 v
suvanju krogle ter Anže Kozina in Tine Gregorc v suvanju vortexa pri pionirjih U14
in U12 (mentor Bojan Klančnik). »Tekmovanja, pri katerih lahko še lahko glede na
dosežke učencev na regijskih tekmovanjih pričakujemo zlata priznanja na državni ravni, so slovenščina
(Cankarjevo priznanje), matematika (Vegovo priznanje), fizika (Stefanovo priznanje) in geografija,« je še
dejal Bohinec.

Monodrama Brez miru
Tina Benedičič

Q

Tekmovalni del je bil razdeljen na hitrostni in težavnostni (hard) del, obe preizkušnji sta šteli za državno prvenstvo. Na hitrostni preizkušnji se je pomerilo 34
tekmovalcev, na težavnostni
24, na slednji so štirje odstopili. Nekaj tekmovalcev je
bilo tudi iz Avstrije. Zmagovalec težavnostne preizkušnje je bil Georg Lach z
znamko avtomobila Polaris

Odlični uspehi učencev
Naklo – »Na Osnovni šoli
Naklo se že vsa leta trudimo,
da bi naši učenci na tekmovanjih iz znanj dosegli čim
boljše rezultate. Mentorji s
sistematičnim delom na
vseh ravneh tekmovanj tako
na športnih kot družboslovnih in naravoslovnih področjih spodbujajo učence k
uresničevanju svojih zmožnosti, kar se vsako leto odraža tudi v visokem številu
zlatih priznanj,« je povedal
ravnatelj OŠ Naklo Milan
Bohinec. V letošnjem šolskem letu so se učenci v državnem merilu izkazali že

Krvavec
Na Krvavcu je bilo sredi
marca tekmovanje v veleslalomu za pokal občine Naklo
2013. Na startu se je zbralo
160 tekmovalcev, ki so bili
razdeljeni v osem starostnih
kategorij. Celodnevni občinski smučarski dan je potekal
v izjemnem vzdušju z dobrim zabavnim spremljevalnim programom. Veleslalom je bil obenem dobrodelni, s prodanimi srečkami so
zbrali 310 evrov, ki jih bodo
podarili družini iz občine
Naklo, ki se je znašla v socialni stiski. M. B. C.

Spektakel za gledalce

Foto: Tina Dokl

Skakalci na
dupljanski Planici

Mnenja o Prešernovi poeziji
so med Slovenci deljena; eni
jih hvalijo in povzdigujejo,
spet drugi se jim posmehujejo in jih zaničujejo. A vendarle lahko trdimo, da je Prešeren simbol slovenskega
naroda. Prek svojih natančno
izdelanih del je izražal čustva
o pripadnosti, sočloveku, življenju ter neuslišani ljubezni. France Prešeren je bil
eden redkih, ki je v takratnem času verjel v prihodnost slovenskega jezika. S
svojim umetniškim opusom
je dokazal, da se tudi v slovenščini da ubesediti vrhunsko klasično literaturo, ki
sodi v sam evropski vrh. S
tem je naš jezik postavil na

zavidljivo kulturno raven, s
svojim ustvarjanjem pa je
pustil izjemen pečat.
Letos smo spomin na največjega slovenskega pesnika
obeležili nekoliko drugače.
Na predvečer kulturnega praznika nam je Saša Klančnik,
sicer igralec v Šentjakobskem
gledališču, v monodrami
Brez miru predstavil pesnikovo življenje in ustvarjanje.
Biografska pripoved, zasnovana na humoren način, je
zbrane v domu Janeza Filipiča v Naklem seznanila s tem,
kako se je pesnik počutil ob
izgubi najboljšega prijatelja,
zakaj je ravno Juliji posvetil
toliko pesmi, kako so se na to
odzvali njeni starši in seveda
Ana Jelovšek, mati Prešernovih otrok. Za šolsko uro dolga

predstava nas je še enkrat
spomnila, da se vse premalo
zavedamo dejstva, da je ravno Prešernov Sonetni venec
največji prispevek slovenske
besede v zakladnico svetovne
književnosti. Nikoli ne smemo pozabiti, da je ravno kultura tista, ki je povezala slovenski narod in nam dala
identiteto.

