Glas Občine Naklo je priloga časopisa Gorenjski glas

Sklenil tekmovalno
kariero

Odgovorna urednica: Marija Volčjak

www.gorenjskiglas.si

Razstava
mladih
umetnikov

Sandi Novak, slepi maratonec iz Dupelj, je
sklenil tekmovalno tekaško kariero. Na
tiskovni konferenci ob zaključku se je
zahvalil družini, ekipi in vsem prijateljem, ki
so mu stali ob strani na poti do uspeha.

Junija je bila v Vogvarjevi
hiši na ogled slikarska
razstava Ex-tempore mladih
– Duplje 2021.
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Občina Naklo praznuje
Utrip občine pomembno krojijo ljudje, ki v njej bivajo in ustvarjajo. S priznanji so se na nedavni
slavnostni akademiji ob prazniku Občine Naklo zahvalili letošnjim občinskim nagrajencem.
Suzana P. Kovačič

Prireditve in dogodki ob prazniku Občine Naklo
so se začeli že 19. junija.
Suzana P. Kovačič

Naklo – "Slovenija, vse najboljše", je z velikimi črkami
pisalo v torek, 22. junija, v
dvorani Osnovne šole Naklo
na slavnostni akademiji ob
prazniku Občine Naklo. Dva
praznika, ena ljubezen.
Utrip občine pomembno
krojijo ljudje, ki v njej bivajo
in ustvarjajo. S priznanji so
se zahvalili letošnjim občinskim nagrajencem, za katere
je domači župan Ivan Meglič
dejal, da s svojim delovanjem pomagajo k večji prepoznavnosti občine in prispevajo k prijetnejšemu bivanju v njej. Zlato plaketo Občine Naklo je prejel Hotel
Marinšek za uspešno ohranjanje 75-letne družinske tradicije na področju gostinstva
in turizma ter širjenje prepoznavnosti občine Naklo. Srebrno plaketo Občine Naklo
so podelili Dragici Perne za
predano 25-letno delo na področju kulture in ohranjanja
kulturne dediščine. Bronasto
plaketo Občine Naklo so prejeli Branko Bandelj za uspešno delovanje na področju
kulture in humanitarnosti
ter promocijo občine Naklo,
Katja Rozman za dolgoletno
aktivno delo na kulturno-umetniškem področju in
Peter Hkavc za uspešno vsestransko aktivno delovanje v
društvih in organih v občini

Naklo. Priznanje Občine Naklo so podelili Kulturno
umetniškemu društvu LIK
Naklo za uspešno in razgibano delovanje na področju
kulture.
Slavnostni govornik župan
Ivan Meglič je predstavil aktualne projekte v občini, ki
prispevajo k dvigu kakovosti
življenja in bivanja v njej, od
gradnje komunalne in cestne infrastrukture, pridobljenih evropskih sredstev
za gradnjo novega vodohrana Duplje s pripadajočim
vodovodom in gradnjo novih kilometrov kolesarske
steze, zelenih rešitev do urejanja športnega centra v Na-

klem. Omenil je tudi medgeneracijski center v Naklem pa projekt Prostofer, ki
je lepo zaživel, ter uspešno
pridružitev nakelskega
doma upokojencev Domu
Petra Uzarja Tržič tudi s storitvami pomoči na domu ter
skorajšnjo vzpostavitev Mreže za starejše ... Dotaknil se
je tudi zahtevnih razmer
epidemije covida-19, ki je
zarezala v vse pore našega
življenja in bivanja.
Ob tridesetletnici Slovenije
je župan Meglič spomnil na
prelomne trenutke iz zgodovine naše države, na čas, ko
smo uresničili svoje sanje.
Ko so na naše ulice zapeljali

tanki, se je zgodil upor.
»Uprli smo se vsi, skupaj in
enotni. Zmagali smo. Začeli
smo graditi državo in dobro
nam je šlo,« je poudaril. A
smo se pod svojo sveto goro,
Triglavom, začeli prepirati.
Župan zato poziva, naj se
ozremo še enkrat nazaj in
končno ugotovimo, da bomo
uspešni le, če bomo enotni,
povezani. Nagovor je sklenil
z besedami: "Bog živi našo
občino, bog živi Slovenijo."
Občina Naklo uradno praznuje 29. junija, ko goduje
sv. Peter, ki je zaščitni svetnik farne cerkve v Naklem
in je s krajem povezan kulturno in zgodovinsko.

POGOVOR

AKTUALNO

ŠPORT

ZANIMIVOSTI

Vlak znova v Naklo?

Mreža za starejše

Četrt stoletja pod koši

Pogovor z županom Občine
Naklo Ivanom Megličem o
projektih v občini ter tudi o
željah in ciljih

... deluje tudi v Naklem pod
okriljem Doma Petra Uzarja
Tržič. Projekt je namenjen
osebam, starejšim od 65 let,
ki potrebujejo pomoč pri
osnovnih in podpornih opravilih ...

Na košarkarski tekmi med
ekipama Policijske postaje
Kranj in Športnim društvom
Naklo so slavili domačini. Po
tekmi so namenu slavnostno predali pametno razsvetljavo za OŠ Naklo.

Gasilska vaja krepi
sodelovanje
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Društva utripajo
s praznikom

Župan Ivan Meglič z letošnjimi občinskimi nagrajenci. / Foto: Tina Dokl

Gasilska zveza Naklo je minulo sredo pripravila občinsko gasilsko vajo, ki je potekala pri objektu Orodjarstva
Knific v Poslovni coni Naklo.

Naklo, Podbrezje, Duplje – V
časopisu Glas občine Naklo
smo povzeli prireditve in dogodke do 24. junija, s katerimi so se društva in organizacije pridružili praznovanju
občinskega praznika. Nekaj
prireditev pa je bilo načrtovanih še v dneh, ko je časopis
že šel v tisk. Kulturno društvo (KD) Tabor se je v četrtek, 24. junija, na Taboru poklonilo občinskemu prazniku in dnevu državnosti s
kresnimi vilami, kresom, ki
je na Taboru prvič zagorel
pred desetimi leti, ter domovinskimi pesmimi. Podbrezje so se pridružile vseslovenski pobudi, naj domovini namenimo pozitivne misli vsaj
en dan.
V četrtek, 24. junija, je bilo
kresovanje ob tridesetletnici
države na Primožovčevem

travniku v Naklem v organizaciji Konjeniškega društva
Naklo.
Na državni praznik so kolesarili po občini v organizaciji
Društva upokojencev Naklo,
bil je tudi pohod Po poti kulturne dediščine – Ivanini
poti v Podbrezjah v organizaciji KD Tabor.

V torek, 29. junija, ob
19. uri bo maša za
občino v cerkvi
sv. Petra v Naklem.
V soboto, 26. junija, je bil pohod po Rokovnjaški magistrali v organizaciji KD Tabor in KTD Pod krivo jelko
Duplje. Istega večera je bil
pred gasilskim domom v Naklem slovesni prevzem gasilskega vozila, nakup vozila
sofinancira Občina Naklo.

Na Taboru so se lani (na sliki) in tudi letos poklonili
občinskemu prazniku in dnevu državnosti s kresnimi
vilami, kresom in domovinskimi pesmimi. / Foto: arhiv KD Tabor

Pregled očala

in
hitreje in ceneje kot na napotnico
do 111.- eur ceneje

Optika Aleksandra Qlandia
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Občinski nagrajenci

Navdihujejo z delom in dejanji
Ob prazniku Občine Naklo so na slavnostni akademiji podelili občinska priznanja za leto 2021.
Suzana P. Kovačič
Zlata plaketa Občine Naklo: Hotel Marinšek

vere in kulture, v kateri je zabeležena kulturna dediščina
Podbrezij z bogatim slikovnim gradivom.
V društvu je delovala povezovalno in je bila idejni vodja
mnogih projektov. Vestno je skrbela za reportaže dogodkov
ter hkrati urejala društveni arhiv. Letos je svoje mesto predsednice prepustila mlajši generaciji, a še vedno ostaja
pomembna članica izvršnega odbora društva.
Dragici Perne gre velika zahvala za soustvarjanje družine
kulturnikov in celotne podbreške skupnosti ter za pomemben prispevek k ugledu in prepoznavnosti občine Naklo,
predvsem na področju kulture.

zaradi predanosti pisani in govorjeni slovenski besedi. Že
več kot dvajset let namreč povezuje prireditve v občini. Njeni
vezni teksti vedno ustvarjajo žlahtno nit programa in znatno
prispevajo k pozitivnemu doživljanju in kakovosti prireditve.

Bronasta plaketa Občine Naklo: Peter Hkavc

Bronasta plaketa Občine Naklo: Branko Bandelj

Marjan in Janez Marinšek / Foto: Tina Dokl
Hotel Marinšek je zlato plaketo prejel za uspešno ohranjanje
75-letne družinske tradicije na področju gostinstva in turizma
ter širjenje prepoznavnosti občine Naklo. Že sam priimek
Marinšek nas nekako poveže z nekdanjo gostilno Marinšek,
sedaj Hotelom Marinšek in njegovim lastnikom Marjanom
Marinškom.
Gostilna in sedaj Hotel Marinšek se ponaša s 75-letno tradicijo tradicionalne domače kuhinje, ki zadovolji še tako prefinjene okuse. Kulinarična ponudba zajema tudi mednarodno
kuhinjo in veliko ponudbo kvalitetnih vin.
Praded sedanjega lastnika Lovro Marinšek je gostilno zgradil v letih 1939–1940 ob nekdanji deželni cesti. Gostilna je
bila najprej značilno prehodno furmanska, po drugi svetovni vojni pa se je v njej začelo ustavljati čedalje več »motoriziranih« gostov od blizu in daleč, tudi iz tujine.
Sedanji lastnik Marjan Marinšek je na začetku devetdesetih let
pomembno razširil temeljno gostilniško dejavnost, saj je gostilno prenovil. Od leta 1999 so na voljo tudi urejena prenočišča.
V letu 2009 je poleg gostišča nastal sodoben hotel s prostornimi in moderno opremljenimi sobami in bogato dodatno
ponudbo. Hotel ima odlične cestne povezave do slovenskih
znamenitosti in letališča.
Hotel Marinšek je prepoznaven v Sloveniji in tudi zunaj naših
meja, v Avstriji, Nemčiji in širše, ter tako posledično širi dober
glas o kraju, občini in občanih občine Naklo.
Marjan Marinšek zdaj že skupaj s sinom Janezom uspešno
nadaljuje tradicijo in delo, na kar bi bila tako njegov oče Marjan kot praded Lovro zagotovo zelo ponosna.

Srebrna plaketa Občine Naklo: Dragica Perne

Peter Hkavc / Foto: Tina Dokl

Branko Bandelj / Foto: Tina Dokl
Branko Bandelj je bronasto plaketo prejel za uspešno delovanje na področju kulture in humanitarnosti ter promocijo občine Naklo. Branko Bandelj je podjetnik in umetnik, ki živi in
ustvarja v Spodnjih Dupljah. Je ustanovitelj družinskega podjetja za izdelavo darilne embalaže. Njihovi izdelki so prejeli
številna priznanja in nagrade skorajda po vsem svetu.
Njegov čut za sočloveka in naravo se izraža v domači občini in
zunaj nje. Bil je ustanovitelj Kluba ljudi dobre volje, iz katerega se je rodil Ženski pevski zbor Dupljanke, na katerega so vsi
ponosni. Njegova društvena udejstvovanja so pripeljala do prireditve Na vasi se dogaja, ki je postala osrednja prireditev
praznika Občine Naklo, vrh pa dosegla v letih 2012–2013.
Njegov humanitarni odnos se zrcali tudi v rotarijstvu. Predanost je izkazal z botrstvom pri ustanovitvi dobrodelnih ustanov Rotary klub Tržič Naklo in podmladka Rotaract, ki v
domačem okolju pomagata ljudem do boljšega jutri.
Vseskozi deli svoje poslanstvo z dogodki v Dupljanski graščini. V razstave in druge tematske prireditve vloži svojo kreativnost, trud in sredstva. Trta z Lenta, slikarske razstave,
uprizoritev domačih poklicev so samo tri izmed mnogih.
Branko Bandelj nikoli ne miruje. Razvija nove projekte in
širi glas o občini Naklo tudi zunaj občinskih meja.

Peter Hkavc je bronasto plaketo prejel za uspešno vsestransko delovanje v društvih in organih v občini Naklo. Peter
Hkavc iz Spodnjih Dupelj je vsestransko dejaven na različnih področjih. Zelo aktiven je v Društvu upokojencev (DU)
Naklo, katerega član je od leta 2006. V letu 2007 je postal
član upravnega odbora DU Naklo, v katerem je še danes.
Prav tako je član več komisij (športna, gospodarska, kadrovska). Pripravljen je pomagati povsod, kjer je to potrebno.
V letu 2009 je prevzel mesto podpredsednika DU Naklo.
Aktiven je v športni sekciji, v kateri že dvanajsto leto uspešno vodi kolesarstvo. Njegova aktivnost se vidi na raznih prireditvah tako v občini Naklo kakor tudi na Gorenjskem.
V letu 2007 je sodeloval v iniciativnem odboru za izgradnjo
mrliških vežic v Dupljah.
Dva mandata, med letoma 2010 in 2018, je bil občinski svetnik. Sodeloval je v različnih odborih in komisijah. Od leta
2018 pa je član Nadzornega odbora Občine Naklo.
Leta 2019 je postal aktiven član Rotary kluba Tržič Naklo, ki
z raznimi dobrodelnimi akcijami pomaga občanom obeh
občin, ki so potrebni pomoči.

Priznanje Občine Naklo: Kulturno-umetniško društvo
(KUD) LIK Naklo

Bronasta plaketa Občine Naklo: Katja Rozman

Alojzija Murn (KUD LIK Naklo) / Foto: Tina Dokl

Dragica Perne / Foto: Tina Dokl
Dragica Perne je srebrno plaketo prejela za predano 25-letno
delo na področju kulture in ohranjanja kulturne dediščine.
V Kulturnem društvu Tabor Podbrezje deluje že več kot 25
let, zadnja leta pa ga je z veliko predanostjo tudi vodila. V
tem času je društvo popeljala med najuspešnejša v občini
Naklo, kar potrjujejo več kot dvajset izvedenih dogodkov in
projektov na leto, izid številnih publikacij in zloženk, sodelovanje z društvi, obiski pomembnih osebnosti ter velika
medijska prepoznavnost društva. Trajen pečat je pustila na
področju kulture, saj so pod njenim vodstvom zaživele slikarska, klekljarska, literarna, gledališka in glasbena skupina.
Odkrivala je preteklost kraja in ga zaznamovala s Spominskim parkom znamenitih Podbrežanov ter skrbela za prihodnost z vzpostavitvijo Poti kulturne dediščine.
Poleg prizadevanja za mlade in lepo podobo kraja, predvsem
Tabora, je tudi avtorica monografije Podbreška znamenja

Katja Rozman / Foto: Tina Dokl
Katja Rozman je bronasto plaketo prejela za dolgoletno aktivno delo na kulturno-umetniškem področju. Katja Rozman
iz Zgornjih Dupelj je srčna ljubiteljica zborovske glasbe in
je aktivno sodelovala pri ustanavljanju Ženskega pevskega
zbora Dupljanke. Vsa leta ostaja zboru zvesta kot pevka, več
let je opravljala delo tajnice, zadnje dve leti je predsednica
društva. S svojim znanjem in nesebičnim prostovoljnim
delom, pozitivno energijo in zavzetostjo znatno pripomore h
kvaliteti zbora in ohranjanju zborovske tradicije.
Kot pobudnica in soorganizatorka literarnega večera je v letu
2019 iz domačih predalov občanov izvabila iskrene pesniške
stvaritve. Redno sodeluje pri različnih kulturnih dejavnostih
v občini, posebno pozornost in spoštovanje pa si zasluži

KUD LIK Naklo je priznanje prejel za uspešno in razgibano
delovanje na področju kulture. KUD LIK Naklo je z intenzivnim delovanjem v samo petih letih opazno razgibal kulturni
utrip v Naklem. Poslanstvo in cilj društva je ne samo razvijati
svoje aktivnosti, temveč prispevati k ugledu in želeni prepoznavnosti kraja Naklo. Zato je v društvu nastala pogumna ideja
o odrski uprizoritvi ljudske pripovedi, ki jo je društvo znalo
uspešno realizirati kot skeč Cesar in kranjska klobasa.
Društvo promovira tudi lokalno čebelarstvo – s tematskimi
razstavami, naklanskimi jedmi in drugim. Dobro sodeluje z
drugimi kulturnimi društvi na Gorenjskem. O delu društva
pričajo številne objave v časopisih, posamezni člani so prejeli pomembna priznanja na področju vizualnih umetnosti. Z
likovnimi deli in drugimi dogodki bogatijo bivanje stanovalcev Doma starejših Naklo.
Pobuda in prizadevanja društva so v Naklem ustvarila razstavni prostor – Pavlinovo galerijo, poimenovano po tukaj
rojenem kiparju Jožefu Pavlinu. Galerijo je društvo uveljavilo z razstavami Pomembni Naklanci, z likovnimi, fotografskimi in drugimi predstavitvami.
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Pogovor, novice

Vlak znova v Naklo?

Naj bo poletje
sproščeno, a tudi varno
Suzana P. Kovačič

Pogovor z županom Občine Naklo Ivanom Megličem o projektih v občini ter tudi o željah in ciljih

S sofinanciranimi evropski
mi sredstvi boste izvedli
projekta na področju oskrbe
s pitno vodo in zgradili kole
sarsko povezavo med Na
klim in Zadrago. Lahko kaj
več poveste o tem?
Gre za dobre tri milijone
evrov vreden projekt Oskrba s
pitno vodo na območju Zgornje Save – 4. sklop DRR, ki ga
bomo izvajali skupaj z Občino Preddvor v okviru Dogovora za razvoj Gorenjske razvojne regije. Kohezijski sklad bo
prispeval 943 tisoč evrov. Občina Naklo bo zgradila 887
metrov povezovalnega vodovodnega sistema Tržič–Naklo, kar nam bo omogočalo,
da se bomo s pitno vodo lahko oskrbovali tudi prek tržiških vodnih sistemov. Del
sredstev bo šel za gradnjo in
napajanje vodohrana Duplje.
Skupni javni razpis za izbor
izvajalca del, ki ga pelje Občina Preddvor tudi za našo občino, je že objavljen.
Za občino bo nov vodohran v
Dupljah izjemnega pomena,
saj je obstoječi dotrajan in
premajhne zmogljivosti. Nov
vodohran bo večji, prostornine tristo kubičnih metrov in
bo zagotavljal tudi nekaj požarne rezerve ter bistveno
daljšo možnost oskrbe s pitno vodo, saj bomo gravitacijsko lahko pokrivali celo občino Naklo. Kranjski vodovod
nam namreč omogoča napajanje samo do gasilskega
doma v Naklem.
S sofinanciranimi sredstvi
bomo uredili tudi dobra 2,5
kilometra kolesarske povezave med Strahinjem in Zadrago, pozimi jo mogoče
uredimo za tek na smučeh.
Za ta projekt še pripravljamo javni razpis, za oba projekta pa je še letos predviden
začetek del.
Torej nas vabite tudi na ko
lesarjenje po občini?
V Mladinskem športnem
centru Naklo je že kolesarska postaja za izposojo koles, dve bosta še pri šolah v
Dupljah in Podbrezjah. Občino si je mogoče ogledati in
doživeti vse, kar ponujamo,
tudi z izposojenim kolesom.
Na katerih področjih občina
še sodeluje s Komunalo Kr
anj?
Komunala Kranj za nas
opravlja storitve odvoza odpadkov, čiščenja in odvajanja fekalne vode ter oskrbe s
pitno vodo. Z že omenjeno
navezavo na tržiške vodne
sisteme in z novim vodohranom pa bomo lahko bistveno bolj samooskrbni.
Do nadaljnjega ostajamo v
sistemu Centralne čistilne
naprave (CČN) Kranj, ker je
to za zdaj ekonomsko najbolj
ustrezno in strokovno najbolj sprejemljivo. Morda

pred leti, ko so CČN še gradili, ni bila najbolj prava odločitev, da se Občina Naklo v to
ni vključila kot soinvestitor,
delničar. CČN je v lastništvu
kranjske občine, mi plačujemo stroške. Komunala Kranj
ima zaradi zmanjšanja stroškov željo ob CČN urediti
izsuševanje blata in s tem
bistveno zmanjšati stroške
obdelave blata. To bi bilo dobrodošlo za vse tri občine, ki
smo vezane na CČN Kranj.
Rumenih zabojnikov na
ekoloških otokih ni več. Je
bila odločitev pravilna?
Odkar smo umaknili rumene zabojnike, je na ekoloških otokih bolj čisto. Nakelski zbirni center na polno
dela, še naprej apeliram na
občane, da odgovorno ravnajo z odpadki. Željo imamo postaviti še en potopni
ekološki otok pri šoli v Naklem. Tisti, ki imajo težave z
odlaganjem embalaže, imajo možnost naročiti večje,
240-litrske zabojnike.
Med največjimi investicija
mi v občini je bila izgradnja
komunalne infrastrukture v
Podbrezjah. Ste pri koncu z
deli?
V Podbrezjah smo uspešno
zaključili novogradnjo fekalne kanalizacije, obnovo komunalnih vodov in obnovo
cest. Na delu državne ceste je
zgrajen pločnik za varnejšo
šolsko pot, za kar se mi je
uspelo dogovoriti z denacionalizacijskimi upravičenci,
družino Paulin. Občina je kupila kmetijsko zemljišče, z
zamenjavo smo dobili potrebno zemljišče za pločnik in še
za del cestišča, ki prav tako
poteka po Paulinovem zemljišču. Upam, da imamo to
zadevo sedaj rešeno. Končno
smo tudi uredili meje med
občinskimi in Paulinovimi
zemljišči na tem območju.
Tako vemo, kaj je njihovo in
kaj je občinsko. Za dogovarjanje sem porabil skoraj tri četrt
leta. Zadovoljen pa sem, da
nam je uspelo zadevo obojestransko soglasno urediti.
Sledi se še komunalna ureditev dela Podtabora in dela
Dolenje vasi. Sanacija dela
cestišča na državni cesti v
Podbrezjah, ki se še ureja, pa
bo zaključena konec meseca.
So kakšne težave z asfaltno
bazo v Gači?
Bližnje krajane moti smrad.
Kot mi je znano, je največji
problem pretakanje bitumna, iz te zmesi uhaja največ hlapov, kar sicer težko
razumem. Z GGD sem v
stalnem stiku, da se ta nadloga razreši. Odgovorni pri
GGD obljubljajo, da iščejo
tehnološko ustrezno rešitev.
Kako pa poteka sanacija
nekdanje asfaltne baze na
Podrebru?

Župan Občine Naklo Ivan Meglič / Foto: Tina Dokl
Pričakujem, da bo letos
jama zasuta, potem bosta
potrebni še dve, morda tri
leta, da se zemljina usede. V
načrtu je postopna večstanovanjska gradnja za nekaj več
kot tristo stanovanj. Novogradnja bo dodana vrednost
za občane, ker je v občini
zelo težko dobiti zemljišče
za gradnjo. Če bi to že imeli
zgrajeno, bi v tem trenutku
prodali vsa stanovanja, tako
pomanjkanje je.
Kaj se dela še po drugih kra
jih?
Za gradnjo komunalne infrastrukture v Žejah smo v roku
enega tedna dobili vsa soglasja in služnosti, oddajamo
že vlogo za gradbeno dovoljenje. Dela v zvezi s kanalizacijo in vodovodom zaključujemo še v preostalem delu
Zadrage in na Okroglem,
potem se v naslednjih letih
selimo še na Polico. V Dupljah bomo dokončali povezavo križišča s cesto do Trnovca. V Gobovcah urejamo
še en del cestišča. Strahinj pa
je investicijsko zaključen.
Direkcija RS za infrastrukturo je obljubila sanacijo regionalne ceste od Police do
Marinška v Naklem v letu
2022. Idejni projekt je potrjen, pripravljamo že dokumentacijo.
Z Občino Radovljica smo v
dogovorih, da za večjo varnost uredimo obračališče
za avtobus v Gobovcah, v
bližini mostu čez Savo, ker
bo avtobus vozil iz radovljiške smeri in na naši strani
obrnil. V Gobovcah je v načrtu še pločnik do avtobusne
postaje, lastniki zemljišč so
pripravljeni prodati zemljo v
ta namen.
Poslovna cona v Naklem se
polni, širi ...
V poslovni coni bi prodali še
več, kot imamo na voljo prostora. Svojo dejavnost na tej
lokaciji želijo širiti Orodjarstvo Knific, Boteam, NUS.
Sem se selijo Kolesarski center Grašca, Ahat servis, Brce,
prevozi in storitve, vrtnarija
Cvek, logistično-servisni center Forbiz ... Urediti želimo

še območje na Polici, oba
daljnovoda je Elektro Gorenjska že spravil v zemljo,
tako da so zemljišča prosta.
S Slovenskimi železnicami
(SŽ) se pogovarjamo o potniškem vlaku v Naklo. Idejni načrt so nam na SŽ obljubili do 15. julija. Proga bi se
končala na lokaciji ob kmetijski zadrugi, tam bi bila
tudi železniška postaja, na
travniku pa parkirišče. Z lastnikom zemljišč ob obstoječi železniški postaji se dogovarjamo za celostno ureditev in tako privlačnejši videz vstopa v Naklo.
Kako daleč ste z realizacijo
športnega centra v Naklem?
Občinski prostorski načrt
smo ustrezno spremenili,
izdajo gradbenega dovoljenja pričakujem letos, da
bomo investicijo prihodnje
leto lahko zaključili. V športnem centru bosta veliko in
pomožno nogometno igrišče z umetno travo, igrišče
za tenis in odbojko na mivki, manjši lokal ... To bo zaokrožena celota, povezana s
šolskim športnim igriščem,
atletsko stezo. Pomožno nogometno igrišče kot začasen
objekt je že v uporabi.
Vstopili smo v poletje, pra
znovali smo rojstni dan dr
žave, praznuje občina. Ka
kšna je vaša popotnica?
Tridesetletnica samostojne
Slovenije je lep jubilej. Našo
Slovenijo gledam kot neko
svetopisemsko potovanje in
še zmeraj imam upanje, da
bomo prišli k pameti in iz
nje naredili raj pod Triglavom. Vabim tudi obiskovalce, da si vzamejo čas za
obisk naše občine za ogled
znamenitosti, kot so dvorec
Okroglo, Podbrezje s Taborsko cerkvijo, Duplje z graščino in etnološko Vogvarjevo hišo, posestvo Biotehniškega centra Naklo, da si
vzamejo čas za doživetja,
kolesarjenje, ribolov na ribniku Žeje, okušanje Podbreške potice in drugih dobrot v
domačih gostilnah, na turističnih kmetijah. V Naklem
je lepo in prijetno!

Soglasje Skupni občinski upravi občin Gorenjske
Naklo – Nakelski občinski svetniki so na svoji zadnji seji
sprejeli odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin
Gorenjske. Trenutno delujeta dva organa skupne občinske
uprave, Medobčinski inšpektorat Kranj s šestimi občinami
ustanoviteljicami ter Skupna služba notranje revizije Kranj s
štirimi občinami ustanoviteljicami (med njimi je Naklo). Zakon o financiranju občin je na novo določil financiranje skupnih občinskih uprav, pogoj za višji odstotek državnega
sofinanciranja posamezne naloge od skupno enajstih pa je,
da se naloga opravlja za najmanj tri občine. Nakelski svetniki so v prvem branju potrdili tudi odlok o ustanovitvi skupne
medobčinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo
(MIR) občin Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo. Obstoječemu MIR občin Radovljica in Naklo se, če bo odlok
sprejet, pridružujeta torej še dve. Nakelski župan Ivan Meglič je zagotovil, da se za občino Naklo s tem ne bo praktično nič spremenilo, saj ena od predvidenih dveh poslovnih
enot ostaja v Radovljici, drugo naj bi odprli v Škofji Loki.

Krajevni urad Naklo znova odprt
Naklo – Upravna enota Kranj je Občino Naklo obvestila, da
so krajevni uradi, med njimi tudi Krajevni urad Naklo, od 16.
junija dalje ponovno odprti. Krajevni urad Naklo ima uradne
ure vsak prvi in tretji delovni četrtek v mesecu od 12. do 15.
ure. To je poletni delovni čas, ki velja do 31. avgusta. Za obisk
krajevnega urada ali upravne enote se je treba predhodno
naročiti na eno izmed naslednjih telefonskih številk: (04) 20
15 617, (04) 20 15 627, (04) 20 15 721. Vse storitve v pristojnosti krajevnega urada lahko po predhodnem naročanju opravite v času uradnih ur tudi na sedežu Upravne enote Kranj na
Slovenskem trgu 1 v Kranju v času uradnih ur. S. K.

Spoštovane občanke in občani
občine Naklo,
čestitamo vam ob občinskem
prazniku in 30. obletnici razglasitve
samostojne Republike Slovenije!
Župan Ivan Meglič z občinsko upravo in
Občinski svet Občine Naklo

www.naklo.si

Suzana P. Kovačič

Naklo – Epidemija covida-19, ki je bila razglašena
oktobra lani, je bila s 15. junijem preklicana. Kot je povedal župan Občine Naklo
Ivan Meglič, je bila v minulih mesecih, še zlasti v drugem valu epidemije, velika
skrb tudi obvladovanje
okužb v Domu starejših Naklo, a so se razmere s cepljenjem tako stanovalcev kot
zaposlenih bistveno izboljšale. "V prvem valu epidemije smo veliko prepovedovali, preprečevali, v drugem
valu sem se odločil raje za
prošnje, obveščanje občanov. Kljub izboljšanju razmer pa sta še naprej potreb-

na budnost in samozaščitno
obnašanje vseh občanov," je
pozval župan z željo, naj bo
poletje sproščeno, a tudi varno. Hitro testiranje še poteka ob nedeljah v Domu Janeza Filipiča v sodelovanju s
koncesionarjem Zdravstvenim zavodom Zdravje. "Za
testiranje ob nedeljah smo
se najprej odločili na pobudo učiteljev, da so ob ponedeljkih lahko nemoteno izvajali pouk, a se je izkazalo,
da je to odličen dan za testiranje tudi preostalega prebivalstva. Na testiranje je kdaj
prišlo tudi skoraj tisoč ljudi
v enem dnevu." Župan je
pohvalil pomoč, sodelovanje
in odzivnost občinske Civilne zaščite.
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Prijateljstvo, ki traja
Slovesnega zaznamovanja praznika Občine
Naklo so se udeležili tudi poljski prijatelji
iz pobratene občine Nakło nad Notecia na čelu
z županom Slawomirjem Napiero.
Suzana P. Kovačič
Naklo – Slavnostne akademije ob prazniku Občine
Naklo se je v torek, 22. junija, v dvorani Osnovne šole
Naklo udeležil tudi župan
pobratene poljske občine
Nakło nad Notecia Slawomir Napiera z delegacijo.

Megliču izročil listino, ki bo
ostala kot spomin na medsebojno prijateljstvo in povezovanje z željo na uspešno
sodelovanje še naprej.
V poljski delegaciji iz pobratene občine Nakło nad Notecia so bili tudi gasilci, ki so
Gasilski zvezi Naklo simbolično podarili gasilsko sekiro, v

Simbolično darilo poljskih gasilskih kolegov sta v imenu
Gasilske zveze Naklo prevzela predsednik in poveljnik
Andrej Jelar in Ivo Černilec. / Foto: Tina Dokl
Župan Napiera je čestital
državi Sloveniji za njen trideseti rojstni dan, ponosen
na pogum Slovencev, in
čestital tudi pobrateni Občini Naklo za njen praznik ter
za več kot dvajset let uspešnega sodelovanja med občinama. V znak zahvale je
domačemu županu Ivanu

imenu Gasilske zveze Naklo
sta jo prevzela predsednik in
poveljnik Andrej Jelar in Ivo
Černilec. Poljskim gasilskim
kolegom sta se zahvalila za to
gesto in napovedala, da so
zanje organizirali prijeten
dan v naklanski občini in
vključili tudi ogled Gasilske
reševalne službe Kranj.

Mreža za starejše
... deluje tudi v Naklem pod okriljem Doma Petra Uzarja Tržič. Projekt je namenjen osebam, starejšim
od 65 let, ki potrebujejo pomoč pri osnovnih in podpornih opravilih ali zaznavajo pešanje telesnih,
funkcionalnih ali kognitivnih sposobnosti.
Suzana P. Kovačič
Tržič, Naklo – Dom Petra
Uzarja Tržič, v okvir katerega sodi tudi enota doma starejših v Naklem, s konzorcijskima partnerjema Osnovnim zdravstvom Gorenjske,
enoto Zdravstveni dom (ZD)
Tržič ter Lekarno Deteljica
izvaja projekt preoblikovanja
obstoječih mrež ter vstop
novih izvajalcev za nudenje
skupnostnih storitev in programov za starejše, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Eden izmed ciljev projekta je
zagotavljanje k upravičencu
usmerjene integrirane oskrbe in vzpostavitev povezave
med sistemi zdravstva in
socialnega varstva. S tem
želijo doseči kakovostno in
varno kontinuirano obravnavo posameznika. Z vključitvijo se krepi možnost, da starejše osebe kljub morebitni
oviranosti, bolezni ali krhkosti, ostanejo čim dlje v domačem okolju oziroma izboljšajo ali čim dlje ohranijo psihofizične sposobnosti in s tem
čim večjo sposobnost samoo-

skrbe. Kot je še pojasnila
strokovna vodja projekta
Bojana Hočevar Posavec:
"Projekt je namenjen osebam, starejšim od 65 let, ki
potrebujejo pomoč druge
osebe pri osnovnih in podpornih opravilih ali zaznavajo pešanje telesnih, funkcionalnih ali kognitivnih sposobnosti, imajo stalno ali začasno prebivališče v občini
Tržič ali občini Naklo, niso
prejemniki storitev osebne
asistence in so po enotnem
ocenjevalnem orodju ocenjene kot upravičene. Storitve
so za upravičence brezplačne. V projekt bo do 30. junija
2022 vključenih najmanj
dvesto uporabnikov v občinah Tržič in Naklo."
Za vključitev v projekt je na
vstopno-informacijski točki
(VIT) treba oddati vlogo za
uveljavljanje pravice do integrirane oskrbe ter soglasje za
zbiranje in obdelavo osebnih
podatkov. Vlogo in soglasje
lahko oddate na VIT v prostorih ZZZS v podhodu ZD
Tržič, po pošti ali e-pošti
vit@mrezatrzic.si. Pokličete
lahko na 030 361 011 v času
uradnih ur. Informacije so

dostopne tudi na spletni strani www.mrezazastarejse.si,
FB-strani https://www.facebook.com/mrezazastarejse,
na spletnih straneh Dom
Petra Uzarja Tržič, ZD Tržič
in Lekarne Deteljica, pri
vašem izbranem osebnem
zdravniku ali pri pristojni
patronažni medicinski sestri
v občinah Tržič in Naklo.
Izvajalci storitev so vse od
diplomirane medicinske ses-

ventiva padcev. Tim izvaja
tudi storitve osnovnih dnevnih opravil in storitve zdravstvene nege, vezane na osnovna dnevna opravila, kot so
umivanje, oblačenje, hranjenje, premeščanje, oskrba
stom, spremljanje vitalnih
funkcij, aspiracija dihalnih
poti in drugo. Strokovni delavci in sodelavci v sodelovanju
z uporabniki, svojci ali neformalnimi oskrbovalci utrjujejo

Za vključitev v projekt je na
vstopno-informacijski točki treba oddati vlogo za
uveljavljanje pravice do integrirane oskrbe ter
soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih
podatkov.
tre, zdravstvenega tehnika,
fizioterapevta, delovnega terapevta, farmacevta, zdravnika
družinske medicine in zdravnika urgentne medicine do
psihologa, socialnega delavca
in bolničarja – negovalca.
Strokovni tim izvaja storitve
za ohranjanje gibalne samostojnosti uporabnika, kot so
gibljivost, moč, stabilnost,
mobilnost, vzdržljivost in pre-

novo pridobljena znanja in
spretnosti za izvajanje aktivnosti, vse s ciljem zagotavljanja kakovostne, varne oskrbe
in krepitve uporabnika za
samostojno življenje. Tim za
centralizirano pripravo in
deljenje zdravil izvaja storitve
priprave zdravil, pomoč pri
jemanju že pripravljenih
zdravil, nadzor nad jemanjem zdravil in dajanje zdravil.

Prejeli so županovo petico
Župan Občine Naklo Ivan Meglič je v petek, 11. junija, 18 devetošolcem podelil županovo petico,
priznanje za uspešno delo v vseh devetih letih osnovne šole.
Suzana P. Kovačič

Kulturni program na slavnostni akademiji so oblikovali
Urša, Jure in Marko Kavčič. / Foto: Tina Dokl
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Naklo – Župan Ivan Meglič
je skupaj z ravnateljem
Osnovne šole Naklo Milanom Bohincem najuspešnejše učence sprejel v Mladinskem športnem parku v
Naklem. Oba sta jim čestitala za izjemen uspeh in trud,
da so se vseh devet let dokazovali ne samo v šoli,
ampak, kot je dejal ravnatelj
Bohinec, tudi v obšolskih
dejavnostih na področju kul-

ture, športa ... Zaželela sta
jim, da bi znanje, ki so ga
pridobili v osnovnošolskih
letih, s pridom uporabljali
naprej, prepričana, da je
vsak zase izbral pravo srednjo šolo. Predvsem pa, da
bodo uživali tudi v poklicih
po zaključenih šolanjih in
bili srečni v življenju, je bila
popotnica, ki jo je župan
Meglič sklenil še z besedami: "... da bi se radi vračali v
kraj, občino, ki vam je dala
dobro osnovo." Zahvala je

šla tudi vsem učiteljem in
razredničarkam, ki so bile
prisotne na podelitvi županovih petic in so učence
spremljale v zadnjih osnovnošolskih letih. Spomin na
srečanje bo tudi knjiga Dr.
Gregor Voglar – zdravnik na
dvoru ruskega carja Petra I.
Velikega, praktično darilo in
pogostitev.
V 9. a so županove petice
prejeli Eva Celec, Julija
Lunar, Ana Pikelj, Nejc Purgar, Živa Rakovec, Urban
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Odličnjaki z županom, ravnateljem in razredničarkami / Foto: Tina Dokl

Vovk in Timotej Savernik,
njihova razredničarka je bila
Katarina Gorenc. V 9. b so
županove petice prejeli Jaka
Kuhar, Mojca Marčun, Gal
Mihelič in Klara Novak, njihova razredničarka je bila
Marjeta Šifrer. V 9. c pa so
županove petice prejeli Štefan Jošt, Anže Konjar, Izak
Kosec, Neja Krže, Rok Markič, Katarina Poklukar in
Aljaž Šparovec, njihova razredničarka je bila Nataša
Černilec.
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Sklenil tekmovalno kariero
Sandi Novak, slepi maratonec iz Dupelj, ki bo v kratkem dopolnil 48 let, je sklenil tekmovalno tekaško
kariero. Na tiskovni konferenci ob zaključku se je zahvalil družini, ekipi in vsem prijateljem, ki so mu
stali ob strani na poti do uspeha.
Maša Likosar
Okroglo – Po številnih uspehih in 13-letni tekmovalni
poti je pri Sandiju Novaku
dozorela odločitev, da se poslovi od tekmovalne tekaške
kariere. A preden je danes
vrhunski maratonec stopil
na pot profesionalnega športa, je bil mizar, ki mu je nesrečni dogodek spremenil
življenje. Leta 2005 je na
fantovščini padel in zaradi
poškodbe popolnoma oslepel na levo oko, na desno
zazna svetlobo. Neprijetne
občutke in energijo, ki se je
zaradi nesreče kopičila v
njem, je sprostil s tekom. Že
med rehabilitacijo na URI
Soča se je podal na tekalno
stezo, kasneje se je pridružil
Centru Korak, kjer so ga
spodbujali in mu nudili pomoč. "Šport mi je pomagal
prebroditi težke trenutke in
me pripeljal do tega, da besede 'ne zmorem' ne obstajajo," je poudaril Novak,
tudi član Medobčinskega
društva slepih in slabovidnih Kranj, in dodal: "Ob
teku si le ti, si sam s seboj.
Tek ti ponuditi čas za premislek, te sprosti ter zbistri
glavo in telo."
Bilo je leto 2008, ko je pretekel svoj prvi maraton v Ljubljani, kjer je kasneje skupno
nastopil petkrat. Nanizal je
še štiri maratone v Londonu,
tri v Dubaju, po enega v Berlinu, Hannovru in Lyonu.
Leta 2016 je nastopil na paraolimpijskih igrah v brazil-

Ženski pevski zbor Dupljanke, ki deluje v okviru
KUD Triglav Duplje, je sezono sklenil s
koncertom Pozdrav poletju.
Maša Likosar
Spodnje Duplje – Koncert
Pozdrav poletju, ki so ga
Dupljanke z zborovodkinjo
Katjo Klančnik Jelenc pripravile tretji petek v juniju
pred Podružnično šolo Duplje, je bil pravzaprav njihov
prvi in obenem zadnji v sezoni. Katja Rozman, predsednica KUD Triglav Duplje, je
dejala: "Gre za naš prvi koncert po osmih mesecih premora. Zbrale smo se 14 dni
pred nastopom in osvojile tri
pesmi. Aprila smo se sicer
srečale na Zoomu, a vaje na
daljavo še zdaleč niso iden-

tične skupnemu petju v živo.
Kljub vsemu smo vesele, da
se je zbor ohranil in bomo
nadaljevale tradicijo dupljanskega ženskega petja." Poletju v pozdrav so zapele skladbe Škrjanček poje, Preljubi
fantič moj, Pa kako bom ljubila. Z enakim repertoarjem
so nastopile še naslednji dan
v Kranju, isti dan pa so pele
tudi na poroki ene od njihovih članic. Dupljanke letos
praznujejo tridesetletnico
delovanja, ob tej priložnosti
obljubljajo retrospektivni
koncert, ki bo glede na epidemiološko stanje jeseni ali
spomladi prihodnje leto.

Slepi maratonec Sandi Novak v družbi vodje ekipe Primoža Černilca (desno) in trenerja ter
sotekača Romana Kejžarja (levo) / Foto: Tina Dokl
skem Riu, kjer je zasedel
osmo mesto. Med drugim je
odtekel tudi več dobrodelnih
maratonov in se leta 2019
povzpel na Triglav.
Do leta 2012 je treniral s pomočjo vodje ekipe in dobrega prijatelja Primoža Černilca, ekipi se je tedaj pridružil
trener in sotekač Roman
Kejžar. Z njuno pomočjo in
drugimi tekači je uspešno
premagoval 42 kilometrov
in 195 metrov dolge maratone. "Ti zadnji metri so včasih ključni. Za doseganje
najboljših rezultatov namreč šteje vsaka sekunda in

meter," je povedal Novak in
dodal, da je vrhunski šport
tudi veliko odrekanje in prilagajanje. Osebni rekord je
zabeležil v Dubaju, ko je
maraton pretekel v 2 urah,
39 minutah in 57 sekundah.
Po uradnem zaključku tekmovalne kariere, ki ga je zaznamoval s tiskovno konferenco v Domu oddiha
ZDSSS Okroglo, se njegova
športna pot ne bo končala.
"Še vedno bom tekel in si
zadajal vedno nove cilje,
osvajal kilometre in vrhove.
Sodeloval bom pri Planinskem društvu Kranj, kjer

bom prenašal svoje znanje
in izkušnje pri delu z invalidi," je dejal. Eden izmed
njegovih ciljev je premagati
en kilometer v času pod tremi minutami in petnajstimi
sekundami. Njegov trenutni
najboljši čas je tri minute in
23 sekund. Posvetil se bo
tudi steznemu in vrtnemu
kegljanju, namiznemu tenisu za slepe, morda tudi pikadu oziroma kot pravi Novak – hobi športom. "Če
imaš ob sebi dobro ekipo in
prijatelje, se vse da," je svoje
občutke ob zaključku kariere sklenil Sandi Novak.

Udeležba je bila rekordna
Krajevna organizacija Rdečega križa Duplje je ob občinskem prazniku organizirala meritve krvnega
tlaka, sladkorja in holesterola.
Suzana P. Kovačič
Zgornje Duplje – V dupljanskem gasilskem domu so v
soboto, 19. junija, merili
krvni tlak, sladkor in holesterol v organizaciji Krajevne organizacije Rdečega križa (KORK) Duplje, ki jo vodi
Stanka Malovrh. Kot je povedala, meritve organizirajo
vsako leto ob prazniku Občine Naklo, v celem letu pa
vsaj še enkrat. Tokrat je bila
udeležba rekordna, na meritvah je bilo 61 udeležencev,
ki jih je obiskal tudi domači
župan Ivan Meglič. Vse je
potekalo skladno s strokovnimi priporočili NIJZ, udeležencem ni bila nobena težava počakati, da pridejo na
vrsto. Z vsakim se je po
opravljeni meritvi na kratko
pogovorila domačinka Ana
Teran, dr. med. Pojasnila je
rezultate meritev, svetovala

Pozdrav poletju

Meritve so potekale v dupljanskem gasilskem domu.
in tistim, ki jemljejo zdravila, pregledala tudi seznam
zdravil.
Za meritve krvnega tlaka,
sladkorja in holesterola ima
KORK Duplje vse potrebne
aparature, dva polna kompleta, ki so ju kupili z lastnimi in občinskimi sredstvi

ter donacijo Lekarne Naklo.
Na začetku junija je KORK
Duplje uspešno organiziral
tudi krvodajalsko akcijo, ki
se je je v tamkajšnjem gasilskem domu udeležilo kar
111 krvodajalcev. Z odzivom
so bili zadovoljni tudi sodelavci Zavoda za transfuzij-

sko medicino Ljubljana, ki
so pohvalili tudi organizacijo krvodajalske akcije. Kot je
dodala Malovrhova, so udeležencem končno lahko
znova ponudili toplo malico,
vsak krvodajalec je v zahvalo
prejel še odsevno kresničko.
Stanka Malovrh je še povedala, da ima KORK Duplje
letos v načrtu nakup defibrilatorja (AED), aparata, ki pomaga pri oživljanju. Z župnikovim dovoljenjem ga
bodo namestili na župnišče
v Spodnjih Dupljah. AED
bodo kupili s prihranjenimi
sredstvi iz preteklih let iz
naslova članarin in prostovoljnih prispevkov. En AED
pa že stoji pred gasilskim
domom v Zgornjih Dupljah.
Prostovoljstvo plemeniti življenje, zato Stanka Malovrh
lepo vabi prostovoljce, da se
pridružijo aktivnostim
KORK Duplje.

Ženski pevski zbor Dupljanke se je predstavil s tremi
pesmimi. / Foto: Tina Dokl

Priznanja za
domače dobrote
Ocenjevanje Dobrote slovenskih kmetij za leto
2021 je zaključeno, priznanja gredo tudi v občino
Naklo.
Suzana P. Kovačič
Ptuj – Festival Dobrote slovenskih kmetij je obseženo
vsakoletno dogajanje, ki se v
organizaciji Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, Mestne občine Ptuj, Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije ter vseh območnih kmetijsko-gozdarskih zavodov ter
ob podpori Ministrstva za
kmetijstvo gozdarstvo in prehrano dogaja na Ptuju že od
leta 1990. Organizatorji želijo spodbuditi čim več kmetij
na Slovenskem k pridelavi in
predelavi kakovostne in zdrave domače hrane ter k neposrednemu trženju lastnih izdelkov. Osrednji dogodek festivala je razstava nagrajenih
izdelkov, ki bo letos v prostorih minoritskega samostana
na Ptuju na ogled od 3. do 5.
septembra. Takrat bodo tudi
podelili priznanja z ocenjevanja, ki je že zaključeno. Letos
so v 15 kategorijah v ocenjevanje prejeli 980 izdelkov
slovenskih kmetij.
Znak Dobrote slovenskih
kmetij kupcu zagotavlja, da

je nagrajen izdelek znanega
porekla, iz lokalno pridelanih surovin in predelan na
tradicionalen način, velikokrat tudi s pridihom sodobnosti. Priznanja za leto 2021
gredo tudi v občino Naklo. V
kategoriji mlečnih izdelkov
zlato priznanje za maslo in
srebrno priznanje za borovničev jogurt prejme Andreja
Jagodic (Pri Poličarju) s Police, Marta Jerala (Pri Golarju)
iz Žej pa prejme zlato priznanje za skuto.
V kategoriji izdelkov iz žit
zlati priznanji prejmeta Jana
Aljančič in Veronika Aljančič, obe za Podbreško potico. V kategoriji olj zlato priznanje za Matijovčevo hladno stiskano repično olje
prejme Janko Jeglič (Matijovc) iz Podbrezij. V kategoriji sokov pa zlato priznanje
za zmešan sok prejme Aleš
Jerala iz Podbrezij.
V kategoriji žganih pijač
Janko Jeglič (Matijovc) iz
Podbrezij prejme zlato priznanje za Matijovčev gin in
bronasto priznanje za Matijovčevo viljamovko.
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Ljudje in dogodki
Od pomladi do
poletja
... pri najmlajših v Vrtcu Mlinček v Naklem
Jana Bajželj in Manica
Torkar, vzgojiteljici
Naklo – Da, pomlad je čas,
ko po kleteh začnemo z
generalnim pospravljanjem.
Pa se je začelo tudi pri
"tamalih" v vrtcu. Z najvišje
police v šivalnici sva na teraso prinesli veliko škatlo z
ogromnimi kosi blaga. V
začetku je bila zabava z raznašanjem naokrog, s časom
pa pripomočki za igro skrivalnic, ples, transportno
sredstvo, gibalne ovire …
Otroci so spontano ponujali
ideje za igro, ob katerih so
se ob vztrajnosti, strpnosti
in domišljiji veselili skupnih
trenutkov.
Zavedava se, kako buren je
gibalni razvoj v prvih letih.
Zagotovo je gozd okolje, ki v
največji meri ponuja otrokovo spontano zavedanje last-

nega telesa in doživljanja
ugodja v gibanju. Ker pa je
gozd predaleč, da bi ga obiskali kar mimogrede, sva
želeli gibalne izzive ponuditi
kar na vrtu pred našo igralnico. Za vrati hišnikovega
skladišča sva našli lesene
palete in ga prosili za pomoč.
Sestavili smo gibalni poligon, kjer otroci vsakodnevno
utrjujejo vztrajnost, moč,
pogum, ravnotežje … Ob
uspehih si krepijo zaupanje
vase in se spretno spopadajo
z neuspehi. Zaradi razlik v
gibalnem razvoju in aktivnosti med posamezniki poligon večkrat prestavimo in
nadgradimo.
Potreba po gibanju in igri je
temeljna otrokova potreba.
Ena od njih pa je tudi "osvežitev" iz vrtne kuhinje, ki
nam jo je iz palet sestavil
naš hišnik.

"Osvežitev" iz vrtne kuhinje, ki jo je iz palet sestavil
hišnik.

Obnovljeni zvonik in
nova vrata
V župniji Duplje so na Vidovo nedeljo z nadškofovim blagoslovom sklenili obsežna obnovitvena
dela v župnijski cerkvi.
Jože Košnjek
Spodnje Duplje – Pred tremi leti so se začela obsežna
in zahtevna obnovitvena
dela v župnijski cerkvi svetega Vida v Dupljah, ki je bila
zgrajena leta 1789, leta 1845
pa je dobila sedanjo obliko,
in v župnišču, ki je bilo sezidano leta 1799. Lani sta bili
cerkev in njena okolica znova gradbišče. Na novo je bil
pozidan zid na severni strani pokopališča. Stari je že
ogrožal grobove. Najzahtevnejša pa je bila obnova zvonika. Po obnovah leta 1921
in nato med letoma 1950 in
1955 ter leta 2017 sta zvonik
in streha ponovno klicala k
obnovi. Križ na vrhu zvonika se je nevarno nagnil in ga
je pred padcem zadrževal le
še strelovod, dotrajana pa je
bila tudi kritina. Obnovitvena dela so potekala hitro in
decembra lani je bila obnovljena lesena konstrukcija
zvonika, pritrjen nov nosilni
tram za križ in nameščena
nova kritina, ki, bleščeča v
soncu, pozdravlja prišleke.
Dela so bila vredna okrog
štirideset tisoč evrov. Veliko
so pomagali župljani s prostovoljnimi darovi.
Letos so zamenjali tudi lesena vhodna vrata v cerkev in v
zakristijo. Izdelala sta jih
domača mojstra: rezbar
Matej Balantič iz Zgornjih
Dupelj in mizar Jože Lukanc

Ljubljanski nadškof metropoliti msgr. Stanislav Zore blagoslavlja nova vhodna vrata v
župnijsko cerkev svetega Vida. Desno rezbar Matej Balantič in mizar Jože Lukanc, ki sta
vrata izdelala. / Foto: Tina Dokl
iz Spodnjih Dupelj. Kadar
onadva združita moči v dobro kraja in župnije, vselej
nastane kaj lepega. V zakristiji so obnovili tudi okna.
Okolica cerkve pa je še vedno
gradbišče, saj na južni strani
pokopališča postavljajo nov,
vendar nižji oporni zid.
Ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore –
dan pred tem je v Dupljah
podelil zakrament svete birme – je v nedeljo, na Vidovo
nedeljo, blagoslovil zadnje

pridobitve na zvoniku in v
cerkvi.

V dupljanskem zvoniku
so štirje zvonovi
Srednji zvon je težak 550
kilogramov in prvi manjši
338 kilogramov. Oba sta bila
ulita leta 1925 v Livarni v
Ljubljani. Drugi, manjši je
bil leta 1981 ubit in so ga
ponovno ulili v Žalcu. Težak
je 339 kilogramov. Posebnost
je veliki zvon, težak 1008
kilogramov in ulit leta 1837 v

livarni Thomasa Gollnerja
Celovcu. Je najstarejši zvon
iz te livarne na Kranjskem.
Ko je bil med prvo svetovno
vojno tudi ta zvon določen za
predelavo za potrebe vojne,
je častnik, ki bi ga moral sneti, na njegovem robu prebral,
da ga je ulil njegov dedek …
In zvon je ostal v zvoniku.
Zvonjenje dupljanskih zvonov je bilo večkrat posneto,
tudi za pesem Pa se sliš' od
svet'ga Vida zvon, ki jo poje
Slovenski oktet.

Slepi in slabovidni ustvarjalci so se ob Tednu ljubiteljske kulture srečali v svojem Domu oddiha na
Okroglem in svoje delo predstavili tudi lokalni skupnosti.
Danica Zavrl Žlebir
Okroglo – Kot je povedal
strokovni sodelavec Zveze
društev slepih in slabovidnih
Slovenije Dušan Brešar Mlakar, so pri izvedbi srečanja
sodelovali z Občino Naklo in
njenimi kulturniki, s tamkajšnjo osnovno šolo in s srednješolci iz Biotehniškega
centra Naklo. "Vsakoletno
srečanje slepih in slabovidnih kulturnih ustvarjalcev je
priložnost, da svoje delo
predstavimo drug drugemu
pa tudi lokalni skupnosti,
kjer srečanje poteka. Priložnost pa je tudi za učenje, saj
ob tej priložnosti skupaj z

mentorji ustvarjamo v likovni, literarni, glasbeni in fotografski delavnici," je dejal
sogovornik.
Pred leti so začeli izvajati
likovno kolonijo, ki pa je z
dodajanjem še drugih ustvarjalnosti prerasla prvotne
meje. Letos se je delavnic
udeležilo 22 ustvarjalcev,
skupaj z gosti se je ob dnevih
ljubiteljske kulture na Okroglem družilo okoli petdeset
ljudi. Na literarni delavnici
so ustvarjali z mentorico Ifigenijo Simonović, na likovnih z Lucijanom Bratušem,
na fotografskih z Domnom
Palom in na glasbenih z
Ladom Jakšo. Odprli so liko-

vno razstavo V okvirju, na
literarnem večeru prisluhnili
članici KUD Visoko Danici
Bakovnik o nedavno preminulem pesniku Francetu
Piberniku, z nastopom so jih
razveselili otroci z Osnovne
šole Naklo in folkloristi društva upokojencev, obiskali so
Biotehniški center Naklo, se
udeležili čajanke s KUD Lik
Naklo in Biotehniškim centrom Naklo, kjer so pili čaj
dr. Voglarja in prigriznili
naklansko pecivo s kranjsko
klobaso in naklanskimi žepki, doživeli pa tudi obisk
cesarja Franca Jožefa in delili
njegovo navdušenje nad
kranjsko klobaso. Spoznali

so tudi, da je poleg Toma
Zupana, duhovnika, literarnega zgodovinarja, jezikoslovca in prešernoslovca, ki je
slepim in slabovidnim zapustil svoj dvorec na Okroglem,
še več pomembnim Naklancev. Letos so jim domačini
predstavili dr. Gregorja
Voglarja, zdravnika na ruskem dvoru. Posvetili pa so se
tudi Agnezi Zupan, borki za
pravice učiteljev, prvi predsednici ženskega učiteljskega
društva in dobrotnici slepih.
Podelili so nagrade za kulturno dejavnost za leto 2020,
osrednji nagrajenec je bil
Franc Žerdoner za življenjsko delo.

Foto: Tina Dokl

Družili so se slepi in
slabovidni ustvarjalci
Literarni ustvarjalci z mentorico Ifigenijo Simonović

Nastopili so učenci OŠ Naklo. / Foto: Tina Dokl
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Ljudje in dogodki

Dupljanski sprehod v zgodovino
Dupljansko društvo Pod krivo jelko z zanimivo potjo povezalo graščino in Vogvarjevo hišo z Udin borštom. Zanjo je vedno večje zanimanje.
Jože Košnjek
Spodnje Duplje – Le dobre
tri ure časa si morate vzeti,
pa boste "v živo" spoznali
zgodovino in tudi sedanjost
Dupelj in za njimi dvigajočega se konglomeratnega
Udin boršta s številnimi jamami in drugimi posebnostmi takšnega sveta. Kulturno in turistično društvo
Pod krivo jelko je namreč v
tematsko kulturno in zgodovinsko pot strnilo ogled Du-

Duplje do turistične in pohodniške točke Pod krivo
jelko v osrčju gozda. Zadnja
leta je društvo s pomočjo
Občine Naklo vložilo v nujno obnovo Vogvarjeve hiše
kar nekaj denarja in prostovoljnega dela. Društveni
prostovoljci so poskrbeli
tudi za bolj urejene in vidneje označene poti do krive
jelke in do drugih zanimivosti Udin boršta. Na 18 kilometrih poti je kar 64 tabel!
Kulturno in turistično dru-

Pohodniško točko obiščejo številni posamezniki in skupine, tudi otroške. Pri jelki so bili tudi upokojenci Ministrstva za
obrambo z Gorenjske (na sliki).

Rokovnjaški vodja Dimež (v sredini) s pajdašema spomni
obiskovalce na čase, ko možje s puškami in gorjačami niso
bili posebno prijazni do obiskovalcev.
pljanske graščine, ki so jo
na sedanjem mestu zgradili
v 13. stoletju in je po zaslugi
družine Mauser vzorno obnovljena, obisk Vogvarjeve
hiše iz sredine 18. stoletja, v
kateri sta sedaj muzej in galerija, in uro trajajočo hojo
iz Spodnjih skozi Zgornje

štvo Pod krivo jelko poskrbi
za vodenje in razlago – v
graščini je to kar "graščak"
Matjaž Mauser – ter za varno pot v gozd, kjer goste
presenetijo rokovnjači z
Grogo na čelu, ki so sredi
18. stoletja vladali v gozdu in
še posebej nadležni oblasti

in bogatim vlivali strah v kosti. Današnji rokovnjači so
prijaznejši in vsakogar prijazno povabijo k jelki, kjer jim
ženski del rokovnjaške
družbe ponudi okrepčilo.
Za mlajše obiskovalce pripravijo tudi družabne igre,
zakurijo ogenj in povedo veliko zanimivega o rokovnjaških časih. Streljaj od glavne poti nastaja pod smrečicami, v mahu, prava pravljična vas, kamor otroci
polagajo najrazličnejše
igračke, figurice, hiške …
Vredno ogleda. Posebnost
poti so štiri z lubjem pokrite

Obnovljeni kažipoti na pohodniških poteh

lesene hiške, kožarice imenovane, s klopmi in odprtim ognjiščem, v katerih so
bivali gozdarji in oglarji, v
18. stoletju pa tudi rokovnjači. Žal hiške propadajo.
O tem, zakaj se to dogaja in
kdo je po gradnji opustil
skrb zanje, morda kdaj drugič. Društvo Pod krivo jelko
ne zmore bremena popravila in skrbi zanje.
Rastoče zanimanje za obisk
Vogvarjeve hiše, graščine in
Udin boršta kaže, da je bila
odločitev društva Pod krivo
jelko za povezavo krajevne
zgodovine in narave dobra.

Podjetje, ki bogati kulturno življenje kraja
Damijan Janežič
Naklo – Prvega oktobra
2020 je podjetje MB-Naklo
praznovalo 30-letnico obstoja. Lastnik in prvi direktor
Matej Bernard je namreč
leta 1990 ustanovil podjetje
za prodajo merilnega in re-

zilnega orodja. Podjetje je
kljub zahtevnim pogojem
trga preživelo. Ker Matej
Bernard ve, da ni dovolj le
uspešno delo, v podjetju vsako leto del dohodka namenijo društvom v občini Naklo,
ki s svojim delom bogatijo
življenje kraja. Še posebno

Preddvorčanka ddr. Mira Delavec in njen mož Tuareg
Abdel Tauhami sta 28. oktobra 2014 Naklancem
predstavila tuareško ljudstvo. Povedala sta, da zbirata
prispevke za gradnjo šole v puščavi, od koder je doma
Abdel. Mateja Bernarda se je njuna prošnja dotaknila.

radi sodelujejo v humanitarnih akcijah, kjer po svojih
močeh pomagajo osebam z
invalidnostjo in ljudem v stiski. Zlasti pa se podjetje
MB-Naklo izkaže pri podpori čistilni akciji.

Skrb za zdravo, urejeno in
čisto okolje občine

Komisija Turističnega društva Naklo za ocenjevanje
urejenosti hiš, vrtov in ulic
je podjetju MB-Naklo doslej
že večkrat podelila priznanje za urejenost okolice poslovne stavbe. Lastnikom
podjetja pa ni pomembna le
urejena okolica poslovne
stavbe ter rast in razvoj podjetja, ampak tudi čistoča in
urejenost kraja, v katerem
poslujejo več kot trideset let.
Zato podjetje od leta 2013
sodeluje pri podpori čistilni
akciji Očistimo Naklo. Navadno poskrbijo za malico sodelujočih, nekaj let so poskrbeli tudi za vreče in rokavice
za udeležence akcije.
S plemenitim delom, ki ga
podjetje opravlja v korist

Čistilna akcija
širše skupnosti, je začel
njegov prvi direktor Matej
Bernard, ki je tudi častni
član Turističnega društva
Naklo. Podporo plemenitim ciljem je podkrepil z
besedami: ''V Sloveniji živi-

mo dokaj udobno življenje,
zato del ustvarjenega dohodka z veseljem darujemo
za razvoj kraja in v humanitarne namene.''
Člani Turističnega društva
Naklo se podjetju MB-Na-

klo, prvemu direktorju Mateju Bernardu in sedanji
direktorici Nataši Bernard
zahvaljujemo za pomoč in
si želimo tako uspešnega
sodelovanja tudi v prihodnje.
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Beremo

Poletni pozdrav iz
krajevne knjižnice
Poletje je tu in z njim čas poletnih dopustov in poletnega branja. Naša Krajevna knjižnica Naklo vas
dobro založena z odličnim branjem pričakuje in vas vabi med police in k izbiri knjig.
Mag. Helena
Krampl Nikač
Naklo – Za dober dopust se
je treba založiti s primerno
zalogo knjig. Vedno se poleg
vprašanja, kaj izbrati in kaj
brati, pojavi še vprašanje, ali
bo bralec lahko knjige pravočasno vrnil. Lahko vas razveselim in obvestim o novi
pridobitvi v Krajevni knjižnici Naklo – zaboju za vračilo knjig. Zdaj imate možnosti vračanja knjig tudi takrat,
ko je knjižnica zaprta, odprta pa je stavba, saj stoji zaboj
za vračilo knjig v njenem
preddverju. V zaboj bralci
vračajo knjige v ponedeljek,
torek in sredo od 7. do 19.
ure, v četrtek od 7. do 15. ure
in v petek od 7. do 13. ure.

Kaj izbrati in kaj brati
Tudi tukaj vam knjižničarji
z veseljem pomagamo.
Ponujamo vam izbor del
slovenskih pesnikov in pisateljev, ki smo jih združili v
akciji Beremo prešerno. Za
vsakih sedem prebranih priporočenih del vam bomo
podarili prikupno nagrado,
ki jo boste lahko prevzeli ob
desetletnici Knjižnice Globus od 29. junija dalje.
Za vse, ki bi brali tudi avtorje drugih narodnosti, pa
knjižničarji vsako leto pripravimo klasične Poletne
malhe. V torbah se skriva
pet knjig različnih žanrov
po našem izboru.
Pripravili smo tudi obsežno
ponudbo počitniškega branja
za mlade bralce. Akcija traja
od 28. junija do 15. septembra. Za akcijo Knjigolovčki,
namenjeno bralcem, ki so
stari manj kot osem let, je v

počitniških vrečah pet knjig.
Poletne dni si boste krajšali z
izbranimi pravljicami, poučnimi in zabavnimi zgodbami,
pesmicami … in zraven rešili
uganko Modrega psa. Naš
Modri pes je po novem dobil
svoje mesto tudi na (brezplačnih) članskih izkaznicah za
otroke, stare do osem let. V
občini Naklo smo vse otroke
ob rojstvu obdarovali s plišasto igračko Modrega psa, saj
želimo, da nas čim prej obiščete.
Pasje torbe za bralce od 9. do
12. let apa smo pripravili za
vse, ki premorete tako dobre
živce, da boste prenesli vsa
presenečenja, ki se skrivajo v
njih. Bez skrbi, saj je samo
kup dobrih knjig, stripov …
in seveda kviz Modrega psa.
Najstniki, stari 13 let in več,
pa s Kul paketom#najst med
počitnicami lahko končno
razrešite večno dilemo, ali je
bila prej knjiga ali film, je
bolje brati ali gledati ali poslušati ... Da ugotovite, si
izposodite pripravljeni paket
knjige s filmom in glasbo.

povedovali zgodbe, ki so se
čez čas spreminjale, a so v
njih ostajale temeljne resnice
in vrednote. Pripovedovanje
resničnih zgodb in ljudskih
pravljic mlajšim rodovom
ohranja spomin na pretekle
dogodke. V ljudske pravljice
so vtkana splošna človeška
spoznanja in modrost prejšnjih generacij. Namenjene so
mladim in manj mladim, da
se iz njih učijo o življenju.

Družinsko branje

Izposoja bralnikov

Otroci, starši in drugi družinski člani ste v novi sezoni
ponovno vabljeni k branju.
Družinsko branje je branje
otrokom v družinskem okolju.
Lahko jim berejo starši, starejše sestre in bratje, stari starši
ali drugi odrasli, ki živijo v družini. Za družinsko branje je
značilno, da sodelujeta dve
generaciji. Na ta način v družini zrastejo mladi bralci.
Branje otrokom ima v našem
okolju dolgo tradicijo. Razvilo
se je iz pripovedovanja. Ljudje so si pri skupinskem delu
(ličkanju koruze, trgatvi) pri-

Lahko vas razveselim in obvestim o novi pridobitvi v
Krajevni knjižnici Naklo – zaboju za vračilo knjig. / Foto: S. K.

Napredek tehnologije (računalniki, pametni telefoni)
omogoča zelo hiter in učinkovit dostop do informacij in
knjiga z njim večkrat ne more
tekmovati. Elektronske knjige
pa združujejo ravno računalnik in knjigo – in za vse računalniške navdušence v Krajevni knjižnici Naklo nudimo
izposojo bralnikov. Namenjeni so branju elektronskih
knjig za otroke, mladino in
odrasle. Izposoja knjig poteka
prek portala Biblos, največje
knjigarne e-knjig (https://
www.biblos.si/). Bralnik je

preprost za uporabo, ima
uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku, osvetlitev
zaslona, možnost povečanja
črk in vam nudi popolno svobodo branja.

Delovni čas knjižnice
Tudi poleti vas v Krajevni
knjižnici Naklo pričakujemo
vsak ponedeljek, torek in
sredo od 14. do 19. ure, v
četrtek in petek pa od 8. do
13. ure. Za informacije smo
v času odprte knjižnice
dosegljivi tudi na telefonski
številki (04) 257 76 10.
Dodatne informacije lahko
najdete na spletnih straneh
https://www.mkk.si,
https://modripes.si/ in
https://www.biblos.si/.

Predstavili so se
naklanski likovniki
V galeriji Graščine Duplje so se v okviru
prireditve ob občinskem prazniku z drugo
pregledno razstavo predstavili naklanski
likovniki.
Maša Likosar
Spodnje Duplje – Ideja
naklanskih likovnikov se je
porodila lani, ko je bilo zaradi epidemije kulturno življenje v zatišju. Umetniki iz
občine Naklo so združili
moči in pripravili edino razstavo v Dupljanski graščini.
"Ker je bila naša prva pregledna razstava dobro sprejeta,
smo se odločili, da jo naredimo tradicionalno in se vsako leto ob občinskem prazniku predstavimo umetniki,
ki prihajamo iz občine
Naklo," je pojasnil lastnik
graščine Matjaž Mauser.
Svoja dela je tokrat na ogled
postavilo enajst razstavljavcev: Branko Bandelj, Ronka
Kozjek, Mija Kramarič,
Angelca Križaj, Franci Markovec, Matjaž Mauser, Barbara Pogačnik, Zdravko
Purgar, Tilka Purgar, Dana
Šemrov in Metka Vovk
Mauser. Vsak izmed njih je
prispeval več umetniških
del, med katerimi se ne prepleta rdeča nit, temveč odra-

žajo umetnikovo edinstveno
ustvarjalno noto. Razstava
tako združuje likovna dela,
grafike, akvarele in akrile,
kipce in keramiko.
"Razstava je zanimiva zlasti
zaradi edinstvene postavitve, razstavljeni eksponati so
namreč razvrščeni v treh
sobah. V prvi so slikarska
dela, druga je osnovana kot
jedilnica, kjer so keramična
dela postavljena v obliki
pogrinjka, tretjo bi lahko
poimenovali črna soba, saj
so slike razstavljene na črni
podlagi, s čimer je dosežena
večja izraznost," je pojasnil
Mauser.
Razstava je nastala v sodelovanju s Kulturno-turističnim društvom Pod krivo
jelko Duplje, odprl pa jo
župan Občine Naklo Ivan
Meglič. V kulturnem programu ob odprtju je nastopila pevska skupina Korona,
ki jo vodi Nena Rion. Dela
naklanskih likovnikov si je
moč ogledati še danes in
jutri po predhodnem dogovoru.

In še nasvet ...

"Knjige v roko, naj vas popeljejo novim dogodivščinam
naproti in vam razširijo
obzorja, najsi bo doma, na
potovanju ali ob poslušanju
morskih valov." Želim vam
veliko, veliko lepih bralnih
izkušenj in užitkov ...

Na drugi pregledni razstavi naklanskih likovnikov se je
predstavilo enajst umetnikov iz občine Naklo. Na
fotografiji so ustvarjalci, ki so bili prisotni ob odprtju
razstave. / Foto: Tina Dokl

Otrok in knjiga
Bibliotekarji iz Mestne knjižnice Kranj vam svetujemo. Otroku lahko beremo vedno, kadar nas želi poslušati, tudi takrat, ko že zna brati.
Mag. Helena
Krampl Nikač
Otroku lahko začnemo brati
zelo zgodaj. Ko dojenček
zmore dobro sedeti, mu lahko kažemo igralne knjige, ki
vsebujejo tudi prvine igre.
Kasneje preidemo na slikanice; najprej z manj, postopoma pa z več besedila. Z
otrokovim razvojem povečujemo zahtevnost beril. Mlajšemu otroku beremo krajši
čas, sicer pa trajanje branja
vedno prilagajamo posamezniku. Otroku lahko beremo

vedno, kadar nas želi poslušati, tudi takrat, ko že zna
brati.
Različni otroci imajo radi
različne knjige. Upoštevati je
treba otrokovo starost, razvoj, spol. Otroke lahko zanimajo pravljice, poučne knjige o živalih, rastlinah, zgodovini, strojih itn. Nekatere
pritegnejo rime v pesmih ali
uganke. Pri izbiri knjig je
prav, da sledimo otrokovim
interesom. S tem ga bomo
pridobili za poslušanje.
Branje lahko nadgradimo s
pogovorom o prebranem.

Tako starši lahko preverimo,
kaj si je otrok zapomnil,
kako je razumel vsebino in
med pogovorom pojasnimo
tisto, česar ni dojel. Med
pogovorom bo razmišljal o
vsebini. Spodbujajmo ga, da
ustvari svoje mnenje in kritičen odnos do prebranega.
Vsi otroci ne marajo, da jim
beremo. Otroci lahko poslušajo različno dolgo, ne glede
na njihovo starost. Ne silimo jih k poslušanju. Če
otroka knjige ne zanimajo,
mu lahko ponudimo kaj
drugega: televizijo, kino, lut-

kovno gledališče. Tako kot
pri branju je pomembno, da
sodelujemo in se pogovorimo o tem, kar smo gledali.
Branje lahko nadomestimo
s pogovorom in pripovedovanjem. Otroku lahko pripovedujemo o svojem otroštvu, igrah, šolanju ter zgodbe o naših družinah. To
imajo otroci zelo radi. Tudi
otrok nam lahko pripoveduje o svojih opravkih in
dogodkih. Naučil se bo izbirati vsebino, ločiti pomembno od manj pomembnega,
spoznal bo, da isto zgodbo

lahko povemo na različne
načine.
Dobro je, da ima otrok svoj
kotiček na knjižni polici in
nekaj svojih knjig. Z nakupovanjem knjig ni treba pretiravati. Knjige se lahko
izposojajo med sorodniki in
prijatelji. Do knjig za otroke
lahko pridemo tudi v knjižnicah. Pri nas imamo gosto
mrežo dobro založenih knjižnic, v katerih je osebje
usposobljeno za otroško
književnost in lahko staršem svetuje pri izposoji
knjig. Kljub velikemu števi-

lu knjig za otroke namreč
niso vse kakovostne in se je
pri izbiri knjig vredno
posvetovati.
Nekatere starše skrbi, da ne
znajo lepo glasno brati. Vsak
naj bere tako, kot zna. Otrok
je osredotočen na vsebino,
pomembno mu je, da smo
skupaj in da se mu posvečamo.
Želimo vam prijetno poletje
v družbi odličnih knjig.
(Vir: https://www.mkk.si,
https://modripes.si/ in
https://www.biblos.si/.)
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Lavričevi nagrada za
življenjsko delo
Naklanka dr. Ana Lavrič je prejela nagrado Izidorja Cankarja.
Damijan Janežič
Naklo – Naklanka dr. Ana
Lavrič, ena vodilnih avtoritet
na področju poznavanja primarnih virov, je konec aprila za življenjsko delo pri raziskovanju starejše likovne
umetnosti na Slovenskem
prejela nagrado Izidorja
Cankarja. Za izjemne dosežke pri preučevanju umetnostne dediščine nagrado
Izidorja Cankarja posameznikom od leta 1999 vsako
drugo leto podeljuje Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo.
Znanstvena svetnica v pokoju dr. Ana Lavrič, ena najvidnejših predstavnic slovenske umetnostne zgodovine v
svoji generaciji, se je na
Umetnostnozgodovinskem
inštitutu Franceta Steleta
ZRC SAZU posvečala predvsem sakralni umetnosti no-

vega veka, vlogi škofov v
umetnosti na Slovenskem,
umetnostnim naročnikom
in zbirateljem, škofovskim
portretom, ikonografskim
vprašanjem in umetnostni
dejavnosti cerkvenih bratovščin. Predlagatelji so jo opisali kot vodilno avtoriteto na
področju poznavanja primarnih virov in med drugim navedli komentirano izdajo
Dolničarjeve Zgodovine ljubljanske stolne cerkve.
Raziskovalno delo Ane Lavrič je vedno temeljilo na
skrbno zbranih in natančno
preučenih arhivskih virih in
ob objavljenih strokovnih
ter znanstvenih prispevkih
predstavlja nepogrešljiv vir
drugim.
Sodelovala je pri ustanavljanju znanstvene revije Acta
historiae artis Slovenica in
bila njena dolgoletna urednica.

Dr. Ana Lavrič, vir: ZRC
SAZU, UIFS / Foto: Andrej Furlan
Raziskala in objavila je več
monografskih del. Med njimi Vizitacijsko poročilo
Agostina Valierja o koprski
škofiji iz leta 1579, Vloga ljubljanskega škofa Tomaža
Hrena v slovenski likovni

Za dobre kulturne letine
Na vrtu Doma oddiha Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije na
Okroglem so v okviru letošnjega Tedna ljubiteljske kulture posadili sadno
drevo, avtohtono sorto Paplerjev bobovec.
Igor Kavčič
Okroglo – Zadnji teden v
mesecu maju je letos že
osmič zapored potekal Teden ljubiteljske kulture, ki
ga skupaj pripravljata Zveza
kulturnih društev in Javnega sklada za ljubiteljsko kulturo Slovenije. Na srečo so
se razmere zaradi epidemije
le nekoliko sprostile, da so
po vsej Sloveniji pripravili
številne kulturne dogodke
in prireditve. Tudi tokrat so
k oblikovanju Tedna povabili lokalne skupnosti, kulturna društva in njihove zveze,
etnične skupine, posameznike ter izobraževalne in
kulturne ustanove, da so se
pridružile s svojimi programi.

Eden tradicionalnih dogodkov v tem tednu je tudi posaditev avtohtonega sadnega
drevesa – simbola ljubiteljske kulture. Kot je povedala
Mija Aleš, predsednica ZKD
Kranj, ki povezuje več kot
120 kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture v
mestni občini Kranj ter v občinah Cerklje, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur, so
drevo doslej trikrat posadili
v Kranju, trikrat v Naklem,
lani pa so bile omenjene posaditve predstavljene virtualno na spletu. Tokrat je drevo
svoje mesto znova našlo v
občini Naklo, in sicer na
vrtu Doma oddiha Zveze
društev slepih in slabovidnih Slovenije na Okroglem.

Ob posaditvi so Paplerjevemu bobovcu in s tem ljubiteljski
kulturi zaželeli dolgo in bogato življenje. / Foto: Tina Dokl

Novo posajena jablana na
Okroglem je avtohtona sorta
Paplerjev bobovec. "Jablana
je križanec med sortama štajerski bobovec in zlata pramena, pred več kot 130 let pa
ga je vzgojil Fran Papler, po
katerem se sorta tudi imenuje," je povedala ena pobudnic
posaditev v Naklem Alojzija
Murn iz KUD Lik in dodala,
da v nekaj letih lahko pričakujemo sočna in aromatična
jabolka. Mija Aleš je v nagovoru poudarila, da je avtohtono sadno drevo simbol ljubiteljske kulture, zato ga zmeraj posadijo na javni površini. Tako je dostopno vsem,
prav tako kot ljubiteljska
kultura. Svečane zasaditve so
se udeležili tudi župan Naklega Ivan Meglič, ki je "kulturni jablani" zaželel dolgo
in bogato življenje, župan
Šenčurja Ciril Kozjek je poudaril simbolni pomen sadnega drevesa, ki ga vsako leto
posadijo tudi v njihovi občini, s spodbudnimi besedami
pa je o sadovih, dostopnih za
vse, jablano v življenje pospremil tudi podžupan Kranja Robert Nograšek.
Jablani je uspešno rast zaželel
tudi Janez Kermc, član upravnega odbora Zveze društev
slepih in slabovidnih Slovenije, ki je dejal: "Jablana bo tukaj vez med nami, krajani in
obiskovalci iz širše okolice, ki
prihajajo na Okroglo."

Razstava mladih
umetnikov
Junija je bila v Vogvarjevi hiši na ogled slikarska
razstava Ex-tempore mladih – Duplje 2021, ki jo
je Podružnična šola Duplje pripravila v
sodelovanju s Kulturno-turističnim društvom Pod
krivo jelko Duplje.

umetnosti in Ljubljanska
škofija v vizitacijah Rinalda
Scharlichija 1631–1632.
Posveča se tudi objavljanju
poljudnih člankov, knjig in
vodnikov po sakralnih spomenikih, ki so namenjeni
širši javnosti, so predlagatelji še zapisali v utemeljitvi
nagrade.
Dr. Ana Lavrič ima v osebni
bibliografiji zabeleženih
265 izvirnih znanstvenih
člankov, strokovnih in poljudnih člankov, znanstvenih
prispevkov na konferenci,
samostojnih znanstvenih
sestavkov ali poglavij v monografski publikaciji, recenzij, predgovorov …
Decembra 2016 se je upokojila, a njen raziskovalni duh
ne dovoli, da bi počivala. Še
naprej se posveča strasti do
umetnostne zgodovine. Torej lahko pričakujemo še kakšno objavo Ane Lavrič?

Maša Likosar

Visoki jubilej župnije

obudilo ravno z odprtjem
razstave Ex-tempore mladih
– Duplje 2021, kjer so svoja
dela na ogled postavili mladi
ustvarjalci z Osnovne šole
Naklo ter podružničnih šol
Duplje in Podbrezje. Župan
je skupaj z Matjažem Mauserjem in Metko Vovk Mauser ocenil razstavljena dela
in podelil priznanja ter knjige najboljšim učencem.
"Mladi umetniki so kljub rosnim letom presegli naša
pričakovanja, predstavili so
se z inovativnimi deli, ki jih
na umetniškem področju še
nismo videli. Težko je bilo
izbrati najboljše med samimi dobrimi, a na koncu smo
podelili priznanja tistim, ki
so pokazali likovno dovršenost," je dejal Matjaž Mau-

Naklo – Praznovanje visokega jubileja, 750-letnice Župnije Naklo, bo v nedeljo, 4.
julija. Že ob 700-letnici župnije je Naklo dobilo nove
zvonove, ki pojo vsak dan in
se tega skoraj ne zavedamo.
Pri deveti maši bodo zato v
nedeljo obudili spomin to,
kako so se zvonovi peljali v
čisto vsako vas v fari, kdo je
bil njihov boter ... Če bo pri
maši preveč ljudi, bodo uredili ozvočenje tudi pred cerkvijo sv. Petra.

Spodnje Duplje – Kot je dejal nakelski župan Ivan Meglič, se je kulturno življenje
v občini Naklo po enoletnem predahu zaradi epidemije covida-19 ponovno

ser, vodja strokovne komisije, ki je posebej pohvalila
tudi sodelujoče mentorje.
Priznanja za najboljša dela
so prejeli prvošolci Monika
Štrakl, Maksim Šepič, Ema
Gradišar za delo Hiške
(mentorica Lili Horvat), dru-

Člana strokovne komisije Matjaž Mauser in nakelski župan
Ivan Meglič s prisotnimi prejemniki priznanj / Foto: Primož Pičulin
gošolka Zoja Tanšek za delo
Rože (mentorica Darinka
Oblak), tretješolec Gaber
Frelih za delo Skakanje po
luži (mentorica Katja Pertot), četrtošolec Jan Boncelj
Lahovec za delo Riba (menorica Ksenija Bucalo) in
osmošolci Maša Leben,
Neža Hažić, Tina Meglič,
Sara Frelih in Klara Markoja
za delo Obleka (mentorica
Petra Korenjak Marčun).
"V šolo smo se vrnili šele februarja in ni bilo veliko časa
za ustvarjanje, zato smo še
posebno veseli, da smo razstavo pripravili," je še dodala
mentorica Katja Pertot.
Odprtje razstave, ki je bila
na ogled od 10. do 22. junija, so učenci obogatili s kulturnim programom.

Srečali smo se sošolci
Damijan Janežič
Strahinj – Srečanje z Abrahamom in 35. obletnico zaključka osnovne šole smo
sredi junija praznovali nekdanji sošolci, ki smo šolanje
na Osnovni šoli Franceta
Prešerna v Kranju zaključili
leta 1986. Šolske klopi smo
začeli skupaj drgniti v petem
razredu, pred tem pa smo
obiskovali podružnični šoli v
Naklem in na Kokrici.
Na lepo, sončno soboto
smo se zbrali na sošolčevi
kmetiji na pikniku. V urah,
ki so kar prehitro tekle, smo
obujali spomine na šolske
dni in izvedeli, s čim se sošolci ukvarjamo danes. Naj-

dlje je študiral sošolec, ki je
danes zdravnik, specialist
za bolezni ušes, nosu in
grla. Več sošolcev se nas posveča različnim športom,
eden celo teku na marato-

nih po Sloveniji in Evropi.
Dva tudi poklicno trenerskemu delu. Ob koncu druženja smo si obljubili, da se
srečamo ponovno čez pet
let.
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Kultura, dediščina

Radi imajo svoj kraj
Kulturno-umetniško društvo LIK Naklo je v petih letih svojega delovanja obogatilo kulturni utrip domačega kraja. Ob jubileju so pripravili
dokumentarno razstavo Spomini na prvih pet let.
Maša Likosar
Naklo – Že kmalu po ustanovitvi leta 2016 je KUD LIK
Naklo dalo pobudo in načrt
za usposobitev dveh prostorov v kulturnem Domu Janeza Filipiča, kjer je bila nekoč
sejna soba nekdanje Krajevne skupnosti Naklo. Župnija
Naklo je prišla pobudi naproti in krila stroške galerijske
opreme, nakar je bilo treba
galerijo napolniti z vsebino.
Z znanjem in zavzetim
delom društva pri umetniškem vodenju galerije ter dobrim sodelovanjem z okoljem
je novonastala galerija, poimenovana po kiparju Jožefu
Pavlinu iz Naklega, zaživela.
Povprečno enkrat mesečno

je gostila skupinske in samostojne razstave slikarjev ter
fotografov, zgodovinsko-dokumentarne razstave, tudi
kiparska dela so bila že predstavljena. KUD LIK Naklo si
ob tem prizadeva, da se v čim
večji meri predstavijo naklanski ustvarjalci, tudi tisti, ki
niso njihovi člani.
Poleg razstav se predvsem
na likovnem področju vrstijo kakovostne delavnice, v
preteklih letih za šolarje in
mlade talente, v zadnjem
času pa za odrasle slikarje.
"Izobraževalni učinki in
motivirano samostojno delo
slikarjev prispevajo k aktivni
društveni ustvarjalnosti.
Pomembno je tudi dobro
sodelovanje s podobnimi

Razstavo Spomini na prvih pet let je Alojzija Murn, predsednica KUD LIk Naklo, predstavila v soboto, 19. junija, ko je bila na
ogled tudi za obiskovalce. / Foto: Primož Pičulin
kulturnimi društvi v drugih
občinah," je pojasnila predsednica KUD LIK Naklo
Alojzija Murn.
Društvo že več let sodeluje
tudi pri širjenju zavesti o ljudski pripovedi o cesarju, ki je v
naklanski gostilni pohvalil
domačo klobaso in jo poimenoval kranjska klobasa. Pod
zaščiteno blagovno znamko
Cesar in kranjska klobasa
lokalna društva pripoved
predstavijo v obliki igranih
skečev, razstav, spominkov,
dogodke pa popestrijo z jedmi, ki so povezane s kranjsko
klobaso in omenjeno pripove-

Na čajanko ob predstavitvi čaja dr. Voglarja je bil povabljen
tudi v cesarja Franca Jožefa oblečen Janez Markič, ki je
moral pokusiti in nato uganiti sestavine naklanskih žepkov
in ajdovih mafinov. / Foto: Damijan Janežič

www.gorenjksiglas.si

djo, kot so naklanska potica,
pecivo naklanski žepki, klobasni zavitek in ročno izdelane
kajzerice.
Ob letošnji 370. obletnici rojstva doktorja Gregorja
Voglarja Carbonariusa in tristoti obletnici njegove smrti,
ki je bila pred štirimi leti, je
društvo pripravilo razstavo
in predavanje, kjer so pojasnili, da je bil Voglar rojen v
Naklem in se je po dolgoletnem službovanju kot osebni
zdravnik ruskega carja Petra
I. Velikega vrnil v domovino. Letos je društvo na Dnevih kulture slepih in slabovi-

dnih na Okroglem nastopilo
tudi s predstavitvijo odlomka iz Jurčičeve nedokončane
povesti Doktor Karbonarius.
Ob tej priložnosti je na
čajanki v parku pred Zupanovo vilo na Okroglem Murnova javno predstavila čaj
dr. Voglarja. "Ideja za čaj je
nastala že pred dvema letoma. Njegova sestava temelji
na zgodovinskih virih, razmerja pa so se natančneje
definirala še s strokovnimi
nasveti Gorenjskih lekarn in
BC Naklo," je povedala predsednica. Zadnja društvena
razstava z naslovom Spomi-

ni na prvih pet let, ki jo je
osnovala Alojzija Murn, prikazuje vse pomembnejše
dogodke društva, in sicer v
obliki razstavljenih plakatov, ki so bili natisnjeni ob
njihovih številnih dogodkih.
Odprtja se je udeležil tudi
župan Občine Naklo Ivan
Meglič, ki je ob tej priložnosti dejal: "Društvu, ki je v
zadnjih letih pripravilo številne odmevne razstave,
smo za odlično delovanje
podelili občinsko priznanje.
Dokazali so, da je Pavlinova
galerija res kraj, kjer je kultura doma."

Okus, ki ga ne pozabiš
Ena in edina je Podbreška potica, dobitnica številnih priznanj. S projektom Alpska prehranska
dediščina sodelovanje razširjajo tudi v deželo Lombardija in druge alpske dežele.
Suzana P. Kovačič

Strahinj 74, 4202 Naklo
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PETER DRINOVEC S.P., PODBREZJE 17, NAKLO

Tel: 04 257 89 00, 070 579 970
e-pošta: darja@mi-sa.si

Podbrezje – Vanjo je položene veliko ljubezni mojstric
peke Podbreške potice in
recept, ki je malo drugačen,
kot smo ga vajeni za potice,
saj je nadev iz suhih krhljev
jabolk ali suhih krhljev
hrušk viljamovk ali suhih
tepk in suhih jabolčnih krhljev. Tradicionalnim nadevom so dodali še nadev iz
suhih češpelj. Prav tako
mojstrice testo izdelujejo
tudi z drožmi, ne samo s
kvasom. Sestavine za peko
Podbreške potice poiščejo
"doma", pri podbreških pridelovalcih in predelovalcih
kmetijskih pridelkov.
Podbreška potica je uveljavljena blagovna znamka, zanjo skrbi Interesno združenje
Podbreška potica. Tudi v
razmerah koronavirusa so
na Zoomu izvedli pet spletnih delavnic peke Podbreške
potice v sodelovanju z Ljud-

sko univerzo Kranj in Ljudsko univerzo Tržič (decembra 2020 in marca 2021). Če
pa povzamemo v splošnem,
Podbreško potico predstavljajo na sprejemih veleposlanikov, ministrov, škofov,
županov ..., sodelujejo z
regijskimi razvojnimi agencijami, kulturnimi in turističnimi društvi, šolami, centri
in zavodi pri predstavitavh
značilnih kulinaričnih posebnosti kraja in regije. Nepogrešljivi so na kulturnih in
drugih prireditvah Občine
Naklo in domačih društev. O
Podbreški potici pogosto
poročajo tiskani, radijski in
televizijski mediji.
Kot je še povedal predsednik
Interesnega združenja Podbreška potica Jernej Jeglič,
se letos člani združenja
dodatno izobražujejo, skrbijo za pretok strokovnih
informacij, se vključujejo v
mednarodne raziskovalne
in razvojne projekte in pove-

Prepoznavnost Podbreške potice povečujejo tudi zunaj
Slovenije. / Foto: Mateja Jordovič Potočnik
čujejo prepoznavnost Podbreške potice tudi izven Slovenije. "Organiziramo seminarje in delavnice, poglabljamo sodelovanje z društvi,
ki suho tepko in drugo avtohtono suho sadje vključujejo v kulinarični izbor. S projektom Alpska prehranska
dediščina sodelovanje raz-

širjamo tudi v deželo Lombardija in druge alpske
dežele. Tako bodo žlahtna
aroma, značilna sladko-kiselkasta komponenta, odlična tekstura in obstojen harmonični vonj po vseh sestavinah ime Podbreška potica
ponesli tudi izven meja naše
domovine."
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Društva

Na kolo in pohode

Dragico Perne nasledila
Ema Grašič

Kljub epidemiološkim omejitvam je bilo Društvo upokojencev (DU) Naklo dejavno, še posebno na
rekreativnem, kulturnem in socialnem področju.

Suzana P. Kovačič
Podbrezje – Dolgoletna srčna, prizadevna članica in
predsednica Kulturnega društva (KD) Tabor Dragica
(Daca) Perne je letos mesto
predsednice prepustila mlajši generaciji, a še vedno ostaja pomembna članica izvršnega odbora društva. Za
novo predsednico KD Tabor
so izvolili Emo Grašič, pod-

Članice in člani DU Naklo na izletu pri cerkvi svetih Primoža in Felicijana na Jamniku
mogoče, obiskovale pomoči
in prijazne besede potrebne
občane. Po poldrugem letu
so šli na izlet, tokrat v Vipavsko dolino. Pri Domu v
Naklem je bilo na "ruskem
kegljišču" organizirano kegljanje s kroglo na vrvici in
organizirano tekmovanje,
na katerem so zmagali do-

mači. Med nekaterimi člani
je priljubljen tudi prstomet.
Tudi za folklorno skupino
so nastopi, med drugim
tudi v domu slepih in slabovidnih na Okroglem. Ker je
primež omejitev popustil,
bodo lahko skupaj z občino
organizirali lani odpovedano srečanje osemdeset, de-

vetdeset in več let starih
občanov. Na delovnem koledarju društva čaka na uresničitev še nekaj nalog. Med njimi so sklic občnega zbora in
tradicionalno družabno srečanje članov, nekaj izletov,
letovanje v Izoli in tradicionalni septembrski izlet starostnikov.

Foto: arhiv KD Tabor

Naklo – Vodstvo DU Naklo
upa, da prihaja čas, ko bodo
lahko v celoti uresničevali
delovni program. Kljub
omejitvam so, seveda skladno s predpisi, nadaljevali
nekatere dejavnosti. Za kolesarsko sekcijo je že sedem
potepanj po gorenjskih cestah, na katera prihaja povprečno 15 kolesarjev. Tako
so pod vodstvom Petra
Hkavca vrteli pedale do Crngroba, Škofje Loke, Srednje
Dobrave, Lipnice, Zbilj,
Šenčurja, Cerkelj, Preddvora, Trboj in še nekaterih krajev. Kolesarji so zadovoljni,
da so vselej prišli na cilj brez
nesreč. Pohodniki, na začetku poti v Naklem se jih zbere tudi po dvajset, so doslej
hodili po domači Pelnarjevi
poti do sotočja Save in Tržiške Bistrice in obiskali Kamnik ter njegove posebnosti, tudi oba gradova, Planino pod Golico in Španov vrh
ter nazadnje Jamnik.
Članice skupine Starejši za
starejše so, kolikor je bilo

Foto: arhiv DU Naklo

Jože Košnjek

predsednik društva je Milan
Debeljak. Dragici Perne so
se zahvalili tudi z občinskim
priznanjem – srebrno plaketo Občine Naklo, ki so ji jo
izročili na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku.
Priznanje je prejela za predano 25-letno delo na področju
kulture in ohranjanja kulturne dediščine, v tem času je
društvo popeljala med najuspešnejša v občini Naklo.

Spomin na lani izdano monografijo Dragice Perne z
naslovom Podbreška znamenja vere in kulture.
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Zagotovite si lasten vir oskrbe z energijo iz sonca in
zmanjšajte svojo odvisnost od morebitnih naraščajočih
stroškov dobave električne energije in omrežnine v prihodnosti.

Prednosti Merkurjeve sončne elektrarne:
• vrhunski fotonapetostni moduli kanadskega proizvajalca
Canadian Solar z visokim izkoristkom pretvorbe;
• dolgoročna, 12- in večletna jamstva na posamezne komponente;
• življenjska doba do 30 let;
• naložba, ki se povrne v roku 7-10 let;
• ugodne možnosti financiranja z 1,45 % fiksno obrestno mero**.
BATERIJSKI HRANILNIK POWERWALL

MERKUR trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo

Dopolnite svojo novo ali obstoječo sončno elektrarno z izjemnim baterijskim hranilnikom Powerwall in
shranjujte viške proizvedene električne energije iz vaše sončne elektrarne v hranilnik, namesto, da
bi jih oddali v omrežje. Proizvedeno in shranjeno električno energijo nato porabite v nočnem času in
času zmanjšane proizvodnje sončne elektrarne (npr. v slabem vremenu).
Baterijski hranilnik omogoča tudi rezervno napajanje v primeru izpada omrežja.
V sodelovanju s slovenskim podjetjem NGEN v letu 2021 vsem kupcem Powerwall-a zagotovimo
2.000 kWh električne energije skoraj brezplačno - po ceni le 0,0122 EUR/kWh z DDV.

UGODNE MOŽNOSTI FINANCIRANJA
Nizka obrestna mera in ročnost odplačila do 20 let so poleg subvencije Eko sklada odločilni razlogi, zakaj
izbrati takšno naložbo.
Izpolnite obrazec na www.merkur.si/teo ali pokličite 080 88 01 in pridobite informativno ponudbo oz. se dogovorite za ogled vaše
hiše ali objekta še danes! Akcija traja od 1. 7. do 31. 8. 2021.
* Popust velja za samooskrbne sončne elektrarne in se obračuna na blago, ne pa tudi na montažo in povezane storitve.
** 1,45 % fiksna obrestna mera za obročna odplačila do 10 let in 1,95 % obrestna mera za obročna odplačila do 20 let.
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Šport in rekreacija
Slavila ekipa iz
Strahinja
Na drugem občinskem prvenstvu v prstometu
je slavila ekipa Strahinj 1 in osvojila prehodni
pokal.
Maša Likosar
Naklo – Na pokritem igrišču
za prstomet v Mladinskem
športnem parku Naklo, edinem pokritem prstomet-

Dupelj. Natančnost in preciznost ekip štirih tekmovalcev je ocenjeval sodnik
Franci Faganel iz Podnarta.
Predsednik Športnega društva Naklo Primož Povše je

Četrt stoletja pod koši
Na tradicionalni, že 25. košarkarski tekmi med ekipama Policijske postaje Kranj in Športnim društvom
Naklo so slavili domačini. Po tekmi so namenu slavnostno predali pametno razsvetljavo za Osnovno
šolo Naklo in javno razsvetljavo Stare ceste.
Maša Likosar
Naklo – Košarkarska tekma v
Športnem parku pri Osnovni
šlo Naklo, ki dokazuje prijateljstvo med kranjskimi policisti in naklanskimi košarkarji, je minila v duhu sproščenega druženja in zabave,
ob tem pa so igralci vseeno
dali vse od sebe in odigrali
napeto igro. "V prvi četrtini
so bili boljši gostje. Ko je
košarkarska ekipa Naklega
zamenjala igralce, v prvem
delu so namreč nastopili starejši predstavniki, v drugem
delu mlajši igralci, ki igrajo v
drugi gorenjski ligi, smo prevzeli vodstvo in brez težav
premagali kranjske policis-

te," je pojasnil predsednik
Športnega društva Naklo Primož Povše. Domača ekipa,
ki jo je vodil Igor Gabrič, je
kranjske policiste pod vodstvom Romana Andoljška
premagala z rezultatom 52 :
43 in osvojila prehodni pokal,
ki sicer v trajno last preide po
treh zmagah. "Tekma je bila
vse do zadnjega koša živahna, nihče ni lenaril, vsi so se
veliko gibali in iz različnih
priložnosti skušali zadeti
koš. Tokrat je bila ekipa
košarkarjev ŠD Naklo uspešnejša, vendar zaradi tega
nihče od gostov ni bil slabe
volje," je tekmo komentiral
župan Občine Naklo Ivan
Meglič.

Prehodni pokal je šel letos v roke gostiteljev, ekipe
Športnega društva Naklo, a zaradi tega gostujoča ekipa
Policijske postaje Kranj ni bila slabe volje. / Foto: Primož Pičulin

Na drugem občinskem prvenstvu v prstometu je nastopilo
šest ekip. / Foto: Primož Pičulin
nem igrišču na Gorenjskem, je na drugem občinskem prvenstvu, ki se je
odvilo tretjo soboto v juniju,
nastopilo šest ekip iz treh
vasi občine Naklo. V prvi
skupini so se med seboj
pomerile ekipe Naklo 2,
Strahinj 1 in Strahinj 2, v
drugi skupini pa Naklo 1,
Duplje ter Strahinj – Brdo.
Po napetem obračunu je
premoč pokazala ekipa Strahinj 1, ki je osvojila prehodni pokal in ga prevzela lanskoletni zmagovalni ekipi iz
Naklega. Na drugo mesto se
je uvrstila ekipa Naklo 1, na
tretje mesto pa ekipa iz

ob tem poudaril, da se prstomet v Naklem vse bolj
razvija. "Postal je zanimiv
ne le starejšim, temveč tudi
mlajšim generacijam. Imamo ekipo osmih članov, ki
tekmuje v drugi gorenjski
ligi in dosega lepe rezultate," je dodal.
Pri organizaciji prvenstva,
ki so ga pripravili ob praznovanju občinskega praznika, je sodelovalo tudi Turistično društvo Naklo. Člana
Brane Gabrič in Bojan Bajželj sta za obiskovalce pripravila brezplačen obrok praženega krompirja s kranjsko klobaso.

Občinsko prvenstvo v bovlingu
Naklo – V soboto, 19. junija, se je v bovling centru v hotelu
Marinšek Naklo odvijalo občinsko prvenstvo v bovlingu v
organizaciji Športnega društva (ŠD) Naklo. Tekmovanja se
je udeležilo 17 igralcev, od tega 13 moških, med katerimi je
slavil Bojan Škulj. Drugi je bil Matjaž Zelnik, tretji pa Damijan Rakovec. Med ženskami je največ točk dosegla Lara Pičman, druga je bila Marjeta Zelnik in tretja Urša Zupin.
Nastopila je tudi mladinka Brina Zupin. Najboljši so dobili
pokal in praktične nagrade, vsi drugi udeleženci pa majice
sponzorjev.

Najboljši trije v moški konkurenci / Foto: Lara Pičman

Športni park pri Osnovni šoli Naklo je osvetljen z novo
pametno razsvetljavo. / Foto: Primož Pičulin

Ob polčasu so slavnostno prižgali nove reflektorje ob igrišču in s to gesto predali
namenu novo pametno razsvetljavo. Župan je ob tem
pojasnil, da so s pametno
LED-razsvetljavo opremili
igrišče in pot v Športnem parku za Osnovno šolo Naklo ter
javno razsvetljavo Stare ceste.
"Nova razsvetljava je mnogo
bolj varčna. Reflektorje ob
igrišču, ki jih je še enkrat več
kot prej in so bili nameščeni
že konec julija lani, lahko pri-

žgemo po sektorjih, kar
pomeni, da ni treba osvetliti
celotnega parka. Razsvetljava
ima več pametnih funkcij,
med drugim omogoča tudi
reguliranje jakosti svetlobe in
samodejni senzorski prižig,"
je povedal župan in še dodal,
da je občina za naložbo pametne razsvetljave prispevala 28
tisoč evrov, 54 tisoč so dobili
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Tako je bila celotna naložba vredna 82 tisoč
evrov.

Nogometni obračun
podbreških zaselkov
Na tradicionalnem nogometnem turnirju med podbreškimi zaselki, ki ga organizira nogometna
sekcija TVD Partizan Podbrezje, so se pomerile štiri ekipe. Zmagala je ekipa Dolenja vas.
Maša Likosar
Podbrezje – Na nogometnem igrišču Pod farovžem
so se tretjo soboto v juniju
tradicionalno med seboj
pomerili podbreški zaselki.
Tokrat ekipe iz Podtabora s
kapetanom Urhom Miheličem, Britofa s kapetanom
Tomažem Debeljakom,
Dolenje vasi, ki jo je vodil
Anže Jagodic, in ekipa Srednja vas – Bistrica s kapetanom Tomažem Fistrom. V
finalnem obračunu je ekipa
Dolenja vas z rezultatom 3 :
1 premagala nasprotno ekipo Podtabor in si prislužila
prehodni pokal, ki ga je na
zadnjem turnirju osvojila
ekipa Bistrice. Po streljanju
enajstmetrovk oziroma v
njihovem primeru sedemmetrovk si je tretje mesto
pristreljala ekipa Srednja
vas – Bistrica, ki je z rezulta-

tom 9 : 8 prehitela četrto
uvrščeno ekipo Britof.
Po besedah vodje nogometne sekcije in vodje turnirja
Tomaža Fistra je bil najboljši strelec turnirja Svit Tavčar, najboljši vratar in obenem najstarejši igralec
Roman Završnik ter najboljši igralec Klemen Bohinec.
Najmlajši igralec na nogometni zelenici je bil sedemletni Nik Papa.
"Prehodni pokal prejme ekipa v trajno last, če zmaga tri
leta zaporedoma oziroma
petkrat s presledki. V dosedanjem 16-letnem obdobju
tega ni dosegla še nobena
ekipa, zato je letošnji zmagovalec prejel pokal, ki je bil
kupljen že za prvi turnir," je
pojasnil Jernej Jeglič, predsednik TVD Patizan Podbrezje in dodal: "Običajno
so se nam pridružili tudi
izseljenci, letos jih žal ni

Prehodni pokal nogometnega turnirja med zaselki si je
letos prislužila ekipa Dolenja vas. / Foto: Primož Pičulin
bilo. Na turnirju namreč
lahko po pravilih igrajo tisti,
ki so rojeni v Podbrezjah, ter

tisti, ki živijo stalno ali začasno v našem kraju kot priseljenci."
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Mladi
Nogometni turnir
mladih

Otroci solidarni in
gibalno aktivni
Razmere, ki so nastale v času epidemije, so marsikoga spravile v stisko in
nekateri so situacijo doživljali kot brezizhodno. Zaposleni v Vrtcu Mlinček
v Naklem in v Vrtcu Jelka v Dupljah poslanstvo gradimo tudi na področju
humanitarnosti, skrbi za najranljivejše otroke in družine. To želimo
prenašati na otroke.
Mag. Gabrijela Masten,
pomočnica ravnatelja

Mladi nogometaši selekcije U10 NK Naklo, ki jo trenira Drago Koštrun, in NK Bled, ki jo
trenira Grega Vončina. Na sliki sta še predsednik NK Naklo Boštjan Slak ter sodnika Nik
Jošt in Andraž Črček.

Naklo – Nogometni klub
Naklo je v soboto, 19. junija,
ob občinskem prazniku organiziral nogometni turnir
mladih selekcij na novem
igrišču z umetno travo (za

Osnovno šolo v Naklem). Pomerilo se je 11 ekip, večinoma iz Gorenjske, nekaj tudi
od drugod. Kot je povedal
predsednik NK Naklo Boštjan
Slak, je bilo najpomembnejše
to, da mladim nogometašem
po vseh prekinitvah treningov

in tekem zaradi epidemije covida-19 znova omogočijo ne
samo igro, ampak tudi druženje. V Nogometnem klubu
Naklo jih trenutno trenira nekaj čez 65 v mladinskih selekcijah, skupaj s člani pa jih je
okrog devetdeset.

Učencem čestital za vsa
zlata priznanja
Suzana P. Kovačič
Naklo – Ravnatelj Osnovne
šole Naklo Milan Bohinec je
v ponedeljek, 14. junija,
sprejel vse prejemnike zlatih priznanj s tekmovanj.
Učencem in njihovim mentorjem se je zahvalil za ves
trud, ki so ga poleg rednega
dela v šoli v tem zelo zahtevnem koronaletu namenili še
za tekmovanja, ter se tudi
tam izkazali za najboljše.
Prejemniki posamičnih priznanj so: Oskar Šavs, Vegovo priznanje, mentorica Mihela Križaj Trebušak; Taja
Ovsenik Eržen, Eko kviz,

mentorica Daša Ganna
Mahmoud; Julija Plut, Eko
kviz – 1. mesto, mentorica
Daša Ganna Mahmoud; Krištof Koštrun, angleščina,
mentorica mag. Vera Stoilov
Spasova, raziskovalna naloga iz zgodovine, mentorica
mag. Marjeta Šifrer; Ivana
Vita Kokalj, raziskovalna naloga iz zgodovine, mentorica mag. Marjeta Šifrer; Miha
Pintarič, angleščina, mentorica mag. Vera Stoilov Spasova; Nina Antolič, Cankarjevo priznanje, mentorica
Tina Žagar Pernar; Tina
Meglič, Stefanovo priznanje, mentorica Špela Knez;

Timotej Savernik, Stefanovo
priznanje, mentorica Špela
Knez; Anže Konjar, logika,
mentorica Tihana Smolej;
Štefan Jošt, logika, mentorica Tihana Smolej; Mojca
Marčun, Cankarjevo priznanje – 5. mesto v državi, mentorica Tina Žagar Pernar.
Prejemniki skupinskega zlatega priznanja Turizmu pomaga lastna glava pod mentorstvom Daše Ganna Mahmoud pa so Brina Kovačevič, Tjaša Kuzmič, Ajda
Rant, Ajda Navršnik, Nina
Antolič, Nejc Purgar, Živa
Rakovec, Leon Kuzmič in
Alja Kovačevič.

Foto: OŠ Naklo, organizacijska enota vrtec

Suzana P. Kovačič

Naklo – Letos smo se pridružili različnim akcijam,
kot so Anina zvezdica, Vesele nogice, Pokloni zvezek
ipd. S tem ni šlo le za pomoč, ampak z zgledom otrokom pokazati, da sta solidarnost in pomoč ljudem pomembna. Nad odzivom smo
bili pozitivno presenečeni.
Otroci so pokazali ogromno
dobrosrčnosti in solidarnosti do vrstnikov, ki živijo v
socialnih stiskah. V vrtcu se
trudimo, da smo lahko z dobrim delom dober zgled za
najmlajše. Hvala vsem otrokom in staršem, ki prispevajo po svojih zmožnostih.
Tako skupaj spodbujamo in

Sporočilo vrstniku

Na sprejemu pri ravnatelju Milanu Bohincu / Foto: OŠ Naklo

Tradicionalni slovenski zajtrk
Matjaž Zupin Muzik
Naklo – S tradicionalnim
slovenskim zajtrkom smo v
Vrtcu Mlinček 11. junija zaznamovali dan slovenske
hrane. Lokalno pridelana in
pripravljena hrana je kako-

vostnejša, boljšega okusa in
brez dodatkov za daljše skladiščenje in ohranjanje okusa. S tako hrano podpiramo
slovenske kmete in ohranjamo podeželje. Tradicionalni
slovenski zajtrk je vseboval
črn kruh, maslo, med, mle-

ko in jabolko. Vsa ta živila
so iz naše občine (kruh – Pekarna Triller, maslo – Poličarjeva kmetija Polica, med
– Čebelarstvo Pivk, mleko –
Muhovčeva kmetija Naklo,
jabolka – kmetija Matijovc
Podbrezje).

Gibajmo skupaj ... / Foto: OŠ Naklo, organizacijska enota vrtec
razvijamo dobrodelnost že
od mladih nog naprej.
Spremembe, ki jih je prinesla epidemija, mnogim
predstavljajo problem ali izziv. Zato so aktivnosti za
krepitev in ohranjanje
zdravja pomembne. Naša
prednostna naloga je Vrtec
na prostem. V maju 2021
smo se šestič zapored priključili slovenski akciji Simbioza giba, ki združuje idejo
medgeneracijskega sodelovanja, prostovoljnosti in gibanja. V preteklih letih smo
ta projekt izvajali tako, da
smo v vrtec povabili stare
starše otrok, upokojene
vzgojitelje, upokojence, svoje sosede – stanovalce DSO
Naklo, da so se nam pridružili pri gibalnih dejavnostih.
Letos je projekt zaradi epidemioloških razmer potekal
drugače, in sicer v obliki tedenskih športnih izzivov. V
vrtcu smo posebno pozor-

nost gibalnim aktivnostim
namenili v tednu od 10. do
16. maja, ki smo ga poimenovali gibalni teden. Vsaka
vrtčevska skupina je gibalne
aktivnosti na prostem organizirala po svoje. Posebno
pozornost smo posvetili ozaveščanju in spodbujanju aktivnega življenjskega sloga,
gibanja in prenašanju tega
na otroke, starše in stare
starše. Akcija je potekala
pod sloganom: Gibajmo
skupaj, četudi smo narazen!
Starši in odrasli smo tisti, ki
s svojim odgovornim ravnanjem tako v delovnem procesu kot prostem času dajemo zgled otrokom in jih
učimo aktivnega pristopa k
življenju, lastne odgovornosti za posledice svojega vedenja, pomena skupnega
delovanja, skrbi za soljudi in
jim damo izkušnjo, da zmoremo probleme reševati kot
skupnost.

ZOBNA ORDINACIJA
ZA ODRASLE
Erika Teran, dr. dent. med.
Zg. Duplje 101a, 4203 Duplje
tel.: 04 25 75 888
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Šola

Zlata pomlad na BC Naklo
Najboljši dijaki radi tekmujejo in letošnje razmere, ki so preprečile srečanja v živo, dijakom vseeno tekmovanj niso vzele. Tudi ta so se tako kot druge
sfere življenja preselila na internet. Naši dijaki so se izkazali na državnih tekmovanjih pa tudi na Evropski geografski olimpijadi.
Bernarda Božnar,
učiteljica
Strahinj – Cankarjevo tekmo
vanje je namenjeno literar
nim navdušencem. Veronika
Strlič, slaščičarka, in Iris Pri
možič, ki obiskuje program
naravovarstveni tehnik, sta

osvojili zlato priznanje. Gim
nazijec Mitja Kuralt, vrtnar
ka Maruša Sekne in Lara
Prusnik, ki letos zaključuje
program naravovarstveni
tehnik, so prav tako navdušili
tekmovalno komisijo in pri
dobili srebrna priznanja.
Vsako leto se dijaki udeleži

Nagrajeni haiku Hane Pivk

jo tudi državnega tekmova
nja v pisanju haikujev. Hai
ku je kratka trivrstična pes
niška oblika. Na zgoščen
način prikazuje trenutek iz
narave, ki ga avtor poveže z
lastnimi občutji. Gimnazij
ka Hana Pivk je bila nagraje
na s prvim mestom v bivanj
ski kategoriji.
"Tekmovanje iz poslovne
matematike je zabavno, za
nimivo in polno matematič
nih izzivov. Zame je bila to
nova izkušnja in mi je pustila
velik vtis", meni Nika Zupa
nec, ki obiskuje prvi letnik
gimnazije. Na državnem tek
movanju je zasedla drugo
mesto in osvojila zlato prizna
nje.
Mitja Kuralt, dijak drugega
letnika biotehniške gimnazi
je, je osvojil zlato priznanje
in hkrati prvo mesto v kate
goriji do 140 ur geografije.
Luka Peter Romšak in Tajda
Bremec, dijakinja prvega let
nika biotehniške gimnazije,
sta osvojila srebrno priznan
je. Letošnje državno geograf

sko tekmovanje je imelo
naslov Prehrana v geografski
perspektivi. Glavna ugotovi
tev naših tekmovalcev je bila,
da je lokalno pridelana hrana
najboljša, saj je bolj sveža in
kvalitetna, manj s prevozom
obremenjuje okolje, ohranja
tradicijo in omogoča razvoj
slovenskega podeželja.
Mitja Kuralt se je uvrstil na
Evropsko geografsko olim
pijado, ki so jo letos junija
organizirali v Beogradu.
Seveda je zaradi epidemije
potekala na spletu. Sloven
ske barve je zastopala ekipa
štirih osnovnošolcev in šti
rih gimnazijcev. Letošnja
udeležba je bila rekordna,
tekmovalci so prišli iz 14
evropskih in azijskih držav.
Kot pripravo na tekmovanje
so oblikovali plakat, na kate
rem so predstavili pozitivne
in negativne učinke covi
da-19 na turizem v Sloveniji.
S predstavitvijo plakata so v
mednarodni konkurenci
zasedli drugo mesto. Mitja
Kuralt je na tekmovanju

Gimnazijec Mitja Kuralt uspešno združuje plesne izzive in
tekmovanja iz znanja. / Foto: BC Naklo
osvojil bronasto medaljo.
Tega uspeha smo zelo vese
li. "Tekmovanje iz geografi
je mi je zelo všeč, saj ponuja
vpogled v teme, ki jih pri
rednem pouku večinoma
izpuščamo, so pa izredno
zanimive in poučne. Letoš

nja tema mi je bila še pose
bno všeč in branje strokov
nih člankov ni bilo nikakrš
na težava. Mednarodno tek
movanje pa je bil lep izziv,
saj je potekalo v angleščini v
pisani mednarodni drušči
ni," je povedal Mitja Kuralt.

STRAHINJ 99, 4202 NAKLO, www.bc-naklo.si

SREČANJE S SLEPIMI IN SLABOVIDNIMI
V zadnjem tednu maja smo imeli
na šoli srečanje posebne sorte. V
okviru kulturnih dni, ki so jih na
Okroglem preživljali slepi in slabovidni, je ekipa njihovih »literatov« obiskala tudi našo šolo.
Dijaki prvega letnika gimnazije so lahko prisluhnili poeziji in
osebnim zgodbam ustvarjalcev.
Obiskali sta nas Mirjana Serenk,
Valter Čučkovič, Ifigenija Simonović in Dušan Mlakar. Slepoto
so pridobili v zgodnji mladosti.
Nekateri živijo z ostanki vida, ki
so kot skupek ogorkov z vprašljivim časom brlenja. V tedanjih
časih so jih usmerjali za poklic
telefonista. Najbolj nadarjeni so
imeli srečo in so se v Beogradu
izučili za maserje. Danes je drugače, imajo spremljevalca, lahko

sledijo svojim željam v okviru
možnosti in se šolajo za različne
poklice. O slepoti ozaveščajo javnost in mlade. Ni grozno, če ne
vidiš, grozno je, če ne ustvarjaš,
ne živiš. Valter Čučkovič je o svoji
slepoti napisal zbirko aforizmov.
V enem pravi takole:
» Po izgubi vida se moraš odločiti, ali boš tvornik ali trpnik.«
Mirjana je predstavila nekaj pesmi iz svoje pesniške zbirke. Pravi
skupaj sva noč in dan … najin
korak je odmerjen, korak koraku
enak.
Rada poje in veliko nastopa.
Pogreša ples, ker pa se je rodila v
Srbiji, zna plesati kolo. Ima družino in vnuke, povsem običajno
življenje, kot drugi.
Pridružila se nam je tudi Bojana.

Dijaki in mentorji Srednje šole BC Naklo skupaj s predsednikom
Državnega zbora Igorjem Zorčičem, junija 2021

DIJAKI ZASADILI »30 LET«
PRED DRŽAVNIM ZBOROM
Obisk slepih in slabovidnih na BC Naklo, junija 2021
Pogosto pride med mlade in
predstavlja slepoto. »Če ti rečejo,
da si slepi talent, menda ne mislijo, da si nadarjen za slepoto.« Je
upokojena telefonistka in se
ukvarja s fotografijo. Bila je ravno
polna in krvava luna. Po poljih in
travnikih na Okroglem so jo v
objektiv fotoaparata ujeli v vsej
svoji večerni lepoti.
Zvečer so imeli literarni večer
posvečen nedavno preminulemu Francetu Piberniku. Pibernik
se je ukvarjal z zamolčanimi pesniki in tako so tokrat obudili spomin na Franceta Balantiča. Člani
kulturnega društva Valentina

Kokalja Visoko so recitirali pesmi
in odlomke njegove poezije,
dijaki BC Naklo pa so prispevali
glasbene točke.
Naše sodelovanje s slepimi in slabovidnimi je tako naletelo na
zelo plodna tla. Ne pozabimo,
še cel junij je v Knjižnici za slepe in slabovidne v Ljubljani na
ogled razstava dijakov BC
Naklo Your Alps.
Tako smo pridobili znanje za življenje …
Strahinj, junij 2021
Mojca Logar,
učiteljica na Srednji šoli BC Naklo

Z velikim veseljem so dijaki in mentorji Biotehniškega centra
Naklo ob skorajšnjem praznovanju 30-letnice Slovenije zasadili
cvetlično gredico pred Državnim zborom s simboličnim napisom
»30 let«.
Kreativne zasnove na temo doma, domovine in zdravja so prispevali dijaki tretjega in četrtega letnika programa hortikulturni tehnik pod mentorstvom učiteljev. Barvo cvetja so izbrali na podlagi
barv slovenske in evropske zastave. Izdelali so več različnih načrtov, a na koncu je zmagal načrt za napis ˝30 let˝. Za zasaditev so
poleg drugega cvetja izbrali tudi medovite rastline, s čimer so prispevali k ohranitvi čebel in okolja, v katerem živimo.
Pod pridnimi rokami dijakov drugega letnika programa vrtnar
pa se je 500 sadik spremenilo v 10 m2 velik napis »30 let«, ki
bo krasil stavbo Državnega zbora. Dijake in mentorje sta ob
začetku zasaditve obiskala in pozdravila predsednik Državnega
zbora Igor Zorčič ter generalna sekretarka Državnega zbora Uršula
Zore Tavčar.
Mentorji: Sonja Jerič Štefe, Metka Celar,
Polona Teran in Tomo Romšek
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Zanimivosti

Dupljanski fant
s harmoniko

Le pogumni so
vlekli traktor

Žiga Fajdiga iz Zgornjih Dupelj, učenec Glasbene šole Tržič, se je odločil, da bo glasba, še posebno
igranje na harmoniko, njegova prihodnost.
Jože Košnjek
Zgornje Duplje – Žiga Fajdiga iz Zgornjih Dupelj, ki bo
oktobra star 13 let, je med
tistimi fanti, ki so se že v
otroštvu odločili, kaj bodo.
Žiga se je dan na dan igral s
plastično harmoniko in govoril, da bo glasbenik, harmonikar. Tega mnenja do
danes ni spremenil. Nič nenavadnega, saj za Fajdigove
velja pregovor, da jabolko ne
pade daleč od drevesa, saj
sta bila mami Petra in oči
Gašper več let plesalca folklorne skupine in mentorja
mladim plesalcem. Glasba
je prevzela tudi Žigovi sestri
Nežo, ki se uči igrati na violino, in Manco, ki se je zaljubila v prečno flavto in pikolo. Kar pogosto se zgodi,
da družina složno zapoje.
Oči Gašper pravi, da je on
bolj za »spremljevalni vokal« …
Žiga, ki je tudi navdušen nogometaš pri Nogometnem
klubu v Naklem, član dupljanskega gasilskega društva in kar reden obiskovalec verouka, je prve glasbene
korake naredil pri Glasbenih uricah, ki jih je za dupljansko mladež organizirala Zdravka Klančnik. S sedmimi leti je bil že učenec
harmonike v Glasbeni šoli
Tržič, kjer mu je učitelj Mirko Šlibar svetoval, naj začne
igrati na kromatično. Že po
prvih skladbah, ki jih je zai-

Konjeniško društvo Naklo je tradicionalno
organiziralo vleko tone in dvesto kilogramov
težkega traktorja, ki ga je v ta namen posodil
Jernej Jošt z Bemustrove kmetije iz Naklega.
Maša Likosar
Naklo – Na parkirišču ob
Športnem parku pri Osnovni šoli Naklo se je tretjo soboto v juniju zbrala peščica
ljudi, a le trije med njimi so
pokazali pogum in se prijavili na tekmovanje v vleki
traktorja za najmočnejšega
Naklanca. Traktor znamke
Steyr, letnik 1974, s svojimi
1200 kilogrami vsako leto
predstavlja izziv za tekmovalce, ki so razdeljeni v štiri
kategorije, otroška, ženska
in moška do ter nad petdeset let. Tudi tokrat so ga mo-

četek in prvi premik traktorja, saj ko ta pride v pogon, je
naloga praktično že opravljena," je pojasnil Šprajc, ki
mu žal ni uspelo doseči novega rekorda. Štoparica je
pokazala čas 22,76 sekunde,
s čimer je bil vseeno najhitrejši in si je prislužil pokal.
Čas Luke Jošta je bil 32,17
sekunde, Branetu Bučanu
pa je razdaljo uspelo premagati v 50,36 sekunde. Na
koncu so vsi upravičeno dejali, da so zmagovalci in si
zaslužijo naziv najmočnejšega Naklanca, če ne zaradi
moči, pa zaradi poguma.

Žiga se je odločil, da ga bo v življenju spremljala harmonika. / Foto: Tina Dokl
gral, še posebej pa po legendarnem Slakovem Čebelarju, je Mirko preroško napovedal, da »iz tega fanta nekoč še nekaj bo«. Prav je
imel. Žiga je ob pomoči kasnejših učiteljev, nekaj časa
Matjaža Kokalja, sedaj pa
Jana Ulčnika, napredoval.
Tudi za prihodnost se je že
odločil. Po končani nižji
glasbeni šoli se bo vpisal na
srednjo. Če v Ljubljani ne
bo prostora ali ne bi bil sprejet, bo šel drugam. Tudi učitelji mu svetujejo, naj na
svoji glasbeni poti ne odne-

ha, saj je poleg glasbenega
tudi pevski talent.
Kar nekaj priznanj za izvrstno igranje na kromatično
harmoniko je Žiga že prejel.
Prvič je zmagal leta 2018 v
Murski Soboti kot učenec
tretjega razreda glasbene
šole in prejel zlato priznanje.
Leto kasneje je s 95 doseženimi točkami ponovno zmagal na mednarodnem tekmovanju v Murski Soboti, lani
pa je na 49. Tekmovanju
mladih slovenskih glasbenikov v Slovenski Bistrici prejel srebrno priznanje. Letos

maja je s 96,25 točke prepričljivo zmagal na 15. Mednarodnem tekmovanju harmonikarjev v Murski Soboti.
Žiga je delaven in redoljuben fant. Zelo rad posluša
glasbo in poje, če le sliši melodijo. Vsak dan je eno uro s
harmoniko. Sicer se sam odloča o urniku obveznosti,
vendar morajo biti te izpolnjene. Harmonika ga bo
spremljala tudi na dopustu,
saj se mora pripraviti na
koncert ob praznovanju
70-letnice Glasbene šole Tržič, na katerem bo solist.

Poletna akcija Osvežite dom z Gorenjsk im glasom

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo,
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji.
Teh novic ni mogoče najti nikjer drugje!

Pogumni posamezniki Jan Šprajc, Luka Jošt in Brane Bučan
so vlekli traktor lastnika Jerneja Jošta (na traktorju). Poleg
njih (desno) je Marko Legat, član Konjeniškega društva
Naklo, ki je organiziralo tekmovanje. / Foto: Primož Pičulin
rali v čim krajšem času s
svojo fizično močjo povleči
trideset metrov daleč.
V kategoriji do petdeset let
sta moči merila 21-letni Jan
Šprajc in 18-letni Luka Jošt,
v kategoriji nad petdeset let
pa je tekmoval edini pogumni gospod Brane Bučan.
Jan Šprajc je v preteklih letih postavil rekord, traktor je
trideset metrov povlekel v
dobrih 21 sekundah, in kot
je dejal pred tekmovanjem,
ga je letos želel podreti. "Pri
vleki je najpomembnejši za-

Med gledalci, ki so za tekmovalce navijali in jih spodbujali, je bila tudi Lucija
Šprajc, ki je dejala, da je
bilo tekmovanje nekoč zabavnejše in zanimivejše.
"Pred leti se je tekmovanja
udeležilo vsaj dvajset tekmovalcev, pomerile so se
tudi ženske, nekateri so vlekli bosi. Resnično so se borili, vlekli so z vso močjo in
si zmago na koncu prislužili. Žal mi je, da tega vzdušja
ni več, in upam, da se vrne,"
je še dodala Šprajcarjeva.

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki Gorenjskega
glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Želimo si, da bi se
bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski glas odličen časopis, in
postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne dostave naročnina prinaša
tudi številne popuste in darilo. Če želite Gorenjski glas bolje spoznati,
se lahko odločite za dvotedensko brez plačno prejemanje časopisa brez
vseh obveznosti. Pišite na narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051
682 217 in pustite podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja
vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali za
mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.
Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

Pri vleki traktorja je Brane Bučan pred seboj imel
"spodbudo v tekočini". / Foto: Primož Pičulin
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Glas občine Naklo
Gasilska vaja krepi sodelovanje
Gasilska zveza Naklo je minulo sredo pripravila občinsko gasilsko vajo, ki je potekala pri objektu Orodjarstva Knific v Poslovni coni Naklo.
Maša Likosar
Naklo – Scenarij vaje je predvideval požar v enem od
skladišč Orodjarstva Knific,
kjer so bili prisotni tudi
ponesrečenci. "Ob tovrstnih
nesrečah so vpoklicana vsa
štiri prostovoljna gasilska
društva Gasilske zveze (GZ)
Naklo – Podbrezje, Duplje,
Naklo in Žeje - Bistrica," je
pojasnil poveljnik GZ Naklo
Ivo Černilec. Na nedavni
vaji, ki se je je udeležilo med
petdeset in šestdeset gasilcev, so bili prikazali postopki gašenja, reševanja ter
oskrbe ponesrečenca.
Domačim gasilcem so se z
avtolestvijo pridružili še
poklicni gasilci iz Gasilsko

Novo gasilsko vozilo Prostovoljnega gasilskega društva
Naklo / Foto: Tina Dokl
reševalne službe Kranj.
"Predstavljena je bila spontana simulacija intervencije,

kjer smo se sicer želeli približati realni situaciji, a v primeru pravega požara bi bila

veldrona@siol.net
http://veldrona.si
veldrona@siol.net
veldrona@siol.net,
http://veldrona.si
http://veldrona.si

Računovodskiservis
servis
Računovodski
(za d.o.o., s.p., društva,…)

(za d.o.o., s.p., društva,…)
Tel.:: 041
863440
440
Kontakt:
041 863

Servis računalnikov
Trgovina
Tel.: 031 Matjaž
412 069

Trgovina Matjaž

SERVISTel.:
RAČUNALNIKOV
IN412
OPREME
04 257 15 02; 031
069

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

Odprto 8.00-12.00 in 14.30 – 18.30

8.00 –in12.00
OdprtoSobota
9.00-13.00
14.00 – 17.00
Sobota 8.00 – 12.00

Občanom občine Naklo čestitamo za občinski praznik
Občanom občine Naklo čestitamo za občinski praznik

VELODRONA, D.O.O, NAKLO, GLAVNA CESTA 20, NAKLO

Tel.: 04 257 15 02, Faks: 04 257 18 31
Pisarniški material, šolske potrebščine, računalniki in oprema, fotokopiranje, kemična čistilnica

intervencija precej zahtevna
in težavna. Dejavnost, s
katero se ukvarja podjetje,
vsebuje ogromno gorljivih
snovi, med drugim tudi plastiko, in zaradi tega bi bilo
treba zagotoviti varnost
vsem prisotnim gasilcem,"
je še dodal Černilec.
Z vajo so preverili usposobljenost gasilcev in okrepili
sodelovanje med različnimi
enotami, obenem so se prisotni gasilci v praksi seznanili z gasilsko opremo in
vozili. "Na intervenciji je
ključno sodelovanje vseh
vključenih gasilcev, pri
čemer eden od njih prevzame vodenje. Običajno gre za
posameznika enote, ki je
prva prispela na kraj dogodka. Če se intervenciji pridruži poklicna enota, je v navadi, da oni prevzamejo vodenje," je pojasnil Černilec.
V Gasilski zvezi Naklo, ki
trenutno šteje okoli devetdeset operativnih gasilcev,
imajo na leto približno petdeset intervencij, ki vključujejo požare, iskanje izgubljenih oseb, naravne nesreče
in drugo. Pri tem tehnične
intervencije, kot so prometne nesreče in nesreče, kjer
so prisotne nevarne snovi,
niso štete. "Letos je intervencij mnogo več kot preteklo leto; ocenjujemo, da je
rast stoodstotna. Že doslej
smo namreč presegli število
petdeset," je povedal predsednik GZ Naklo Andrej Jelar.

PGD Naklo prevzelo novo
gasilsko vozilo
Kot prvo je na letošnjo
občinsko gasilsko vajo pris-

NOVI

Na vaji so prikazali postopke gašenja, reševanja in oskrbe
ponesrečenca. / Foto: Tina Dokl
pelo novo sodobno gasilsko
vozilo GVC 16/25 PGD
Naklo, ki je lani praznovalo
110-letnico delovanja.
Naklanski gasilci so ga v
garažo zapeljali že konec
lanskega leta, slavnostno pa
so ga prevzeli minulo soboto. Gre za gasilsko vozilo s
cisterno, ki je popolnoma
opremljeno, njegova končna
cena pa je po besedah Čer-

nilca znašala okoli tristo
tisoč evrov, pri čemer je
Občina Naklo prispevala
glavnino, in sicer 240 tisoč
evrov. "Njihovo dotedanje
glavno vozilo je štelo že 22
let in je bilo zaradi starosti
že nekoliko dotrajano. Vozilo bo sicer še vedno operativno, služilo bo zlasti za
zagotavljanje vode ob požarih," je še povedal poveljnik.

NOVO
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NOVO
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www.gorenjskiglas.si
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hibriden po naravi

Poraba pri mešanem ciklu: 4,9–6,1 l/100 km. Emisije CO2: 111–138 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0003–0,0222 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00–0,00016 g/km. Število delcev
(x1011): 0,00–1,04. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

www.renault.si
www.renault.si

Renault priporoča

AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
naslov trgovca

Tradicionalna občinska gasilska vaja je letos potekala pri
objektu Orodjarstva Knific. / Foto: Tina Dokl

Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450
Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330

520 strani, vsebuje 250 fotografij in zemljevidov.
Redna cena knjige je 38 evrov, za naročnike in
520 strani,
vsebuje 250
fotografij
in zemljevidov.
bralce
Gorenjskega
glasa
je cena knjige
le
Redna
cenavsebuje
knjige 250
je 38fotografij
evrov, zain
naročnike
in
520
strani,
zemljevidov.
bralce Gorenjskega
glasa
je cena
knjige le in
Redna
cena
knjige
je
38
evrov,
za
naročnike
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
bralce
Gorenjskega
glasajojenaročite
cena knjige
le
Nazorjeva
ulica 1 v Kranju,
po tel.
št.:
04 201
42 kupite
41 ali na:
Knjigo
lahko
nanarocnine@g-glas.si.
Gorenjskem glasu,
Nazorjeva
ulica
1 v Kranju,
jo naročite
po tel.
Knjigo
lahko
kupite
na Gorenjskem
glasu,
Poštnina
zaračuna
ceniku Pošte Slovenije.
št.: 04 201seulica
42
411ali
na:ponarocnine@g-glas.si.
Nazorjeva
v Kranju,
jo naročite po tel.
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Ob 30-letnici
samostojnosti
Ob
30-letnici
Slovenije
samostojnosti
Ob
30-letnici
Avtor
knjige
Slovenije
samostojnosti
Branko Celar
Slovenije
Avtor
knjige
kot dober
Branko
Celar
Avtor
knjige
poznavalec
kot
dober
Branko
Celar
problematike
poznavalec
kot
dobermeja
državnih
problematike
poznavalec
in
reševanja
državnih
meja
problematike
mednarodnih
in
reševanja
državnih
meja
mejnih
sporov
in
reševanja
vmednarodnih
treh
poglavjih
mejnih
mednarodnih
opisuje sporov
v»trilogijo«
treh poglavjih
mejnih
sporov
opisuje
vvzpostavljanja
treh poglavjih
»trilogijo« meja.
opisuje
slovenskih
vzpostavljanja
»trilogijo«
slovenskih meja.
vzpostavljanja
slovenskih meja.

32
32
32
EUR
EUR
št ni n a
EUR a
+p

+ po

o št ni n
+ po
št ni n a

