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Tisto kar delajo,
delajo s srcem

Dediščina tudi
v krožiščih

Srebrno plaketo občine Naklo za leto 2012
prejme Matej Bernard, bronaste plakete prejmejo
Branka Košič, Frančiška Sitar, Boštjan Aljančič,
Matjaž Srečnik in Darko Djurić, spominsko
priznanje občine Naklo pa Marta Gradišar.

Gradnja kanalizacijskega omrežja v Spodnjih
Dupljah je pri koncu. Temeljni kamen za nov
vrtec bodo predvidoma položili spomladi 2013. V
občini urejajo krožišča, ki simbolizirajo tradicijo z
mlinskimi kamni, kozolci ... Še več pa v pogovoru
z županom Markom Mravljo.
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Na vasi se dogaja

Spremenili proračun

Po nakelski občini bodo jutri v počastitev občinskega praznika številni dogodki. »Bistvo je, da
povežemo kraje in ljudi in da se kot občina odpremo tudi obiskovalcem od drugod, da se sami
prepričajo, kaj vse Nakelčani znamo in zmoremo,« je poudaril župan Marko Mravlja. Posebnost bo
panoramski avtobus, ki bo obiskovalce brezplačno vozil z enega kraja dogodka na drugega.
Suzana P. Kovačič
Naklo – Prireditveni prostori
bodo v Dupljah, Podbrezjah in
v Naklem, na vseh lokacijah
bodo prodajne in promocijske
stojnice, skupaj jih bo kar 66.
Uradno se bo začelo v Dupljah
ob 10. uri pri vodnjaku s poz
dravnim nagovorom župana
Marka Mravlje in kulturnim
programom. »Pred Vogvarje
vo hišo se bo kuhal rokovnja
ški golaž, ob 11. uri bomo v
Vogvarjevi hiši odprli razstavo
in prikazali ročno izdelavo čev
ljev. Ob 15. uri bo v Graščini
Duplje odprtje razstave osmih
fotografov, sledila bo okrogla
miza na temo podjetništvo.
Nekaj čez četrto uro bo nekaj
besed o slovenski kulinariki
povedal etnolog dr. Janez Bo
gataj, sledila bo pokušina
kranjske klobase na metre,« je
del dogajanja povzel Brane

Dogodke so v Vogvarjevi hiši predstavili moderatorka Andreja Kosec, Marko Mravlja in
Brane Bandelj, ki je lastnik slogana Na vasi se dogaja. / Foto: Matic Zorman
Bandelj, organizacijski vodja v
Dupljah. V Dupljah bo od 9.
do 17. ure mednarodno prven
stvo v rokometu, po razglasitvi
rezultatov bo veselica s skupi
nama Joške v’n in Flirt.
V Podbrezjah bodo že zgodaj
dopoldne otroci poslikavali
ekološki otok, med 12. in 13.
uro bo ob gasilskem domu na
govor župana s kulturnim
programom. Sledila bo zaku
ska z najdaljšim štrudljem na
Gorenjskem in ogledom Pro
storjevega poda. Ob 13. uri se
bo predstavila Lovska družina
Dobrča, ob 14. uri bo program

za otroke s čarovnikom in de
lavnicami, ob 15. uri bodo na
nogometnem igrišču Pod fa
rovžem športne igre za otroke
do enajstega leta, ob 16. uri pa
tradicionalna tekma mladi :
stari. Ob 19. uri bo v Pirčevem
domu slavnostna seja Sveta
občine Naklo z odlomkom iz
Taborske Urške v izvedbi
KUD Tabor.
Tudi v Naklo vabljeni že dopol
dne, kjer bo ponudba na stoj
nicah, od 11. ure pa vabljeni ob
vaški vodnjak, kjer bo med
drugim kulinarično uživanje z
mortadelo, stokilogramsko

velikanko. Od 11. ure bodo v
Vita centru brezplačne delav
nice za otroke. Od 11.30 do
16.30 bo tekmovanje v vleki
traktorjev za naziv najmočnej
ši Naklanec in najmočnejša
Naklanka. Ob 14. uri bo nago
vor župana s kulturnim pro
gramom. Ob 15.30 bo delavni
ca izdelovanja svitkov z muzej
sko svetovalko Heleno Rant in
pletiljami iz Strahinja. Ob 16.
uri bo na vrtu vrtca lutkovna
igrica Vrtca Rožle.
In še ena zanimivost: na vseh
treh lokacijah bo jutri tudi pri
kaz uporabe defibrilatorja.

ZANIMIVOSTI

POGOVOR

ZANIMIVOSTI

ŠPORT IN REKREACIJA

»Kožarice«, novost
v Udin borštu

Le Naklanci lahko
ohranimo kar se da
neokrnjeno Naklo

Imamo jih osemdeset

Tekači na
rokovnjaških poteh

Za otroke bodo v
Naklem, Dupljah in
Podbrezjah pekli »ta
zastonj« palačinke. V
Naklem in v Dupljah
bo promocija
električnih koles in
skuterjev.

Gradnja rokovnjaškega tabora s štirimi »kožaricami« v
Udin borštu je del čezmejnega projekta Brezmejna doživetja narave.
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Mara Črnilec, rojena Puhar,
iz Naklega je vsestranska
kulturna in društvena delavka. Njeno srce bije za Naklo,
čeprav njen rod ne izhaja iz
naklanske fare.
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Čebelarsko društvo Naklo
praznuje visok jubilej. Da
spomini ne bi šli v pozabo,
so napisali knjigo ¼
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Kulturno turistično društvo
Pod Krivo jelko in TVD Partizan Duplje sta priredila tradicionalni tri- in osemkilometrski Rokovnjaški tek od
Dupelj do Krive jelke.
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Občinski svetniki so po daljši razpravi na sredini
seji sprejeli rebalans proračuna. Občina se bo za
potrebe gradnje kanalizacijskega omrežja
dolgoročno zadolžila za 326.678 evrov.
Suzana P. Kovačič
Naklo – Na seji so svetniki v
prvi obravnavi sprejeli tudi
dopolnjeni osnutek Odloka o
spremembah in dopolnitvah
občinskega podrobnega pro
storskega načrta (OPPN) za
Naklo – sever. Ta se nanaša na
območje, kjer je predvidena
gradnja novega vrtca, to je v
neposredni bližini doma sta
rejših občanov in zdravstve
nega doma. Izkazala se je na
mreč potreba po umestitvi
večjega vrtca, razširjeno ob
močje namesto prvotnih
dveh hektarov zdaj obsega
dobre tri hektare zemljišča;
vsa so v javnem dobrem ali v
lasti občine. Gradbena meja
je povzeta po idejni zasnovi
dvanajstoddelčnega vrtca. Na
javno razgrnitev, ki se začne
danes in bo trajala en mesec,
lahko oddate pripombe.
V prvi obravnavi je bil tudi do
polnjeni osnutek Odloka o
spremembah in dopolnitvah
OPPN Pod Polico z manjšimi
spremembami, ki se nanaša
jo na načrtovano gradnjo
dveh poslovnih objektov.
Prav tako v prvi obravnavi je
bil dopolnjeni osnutek Odlo

ka OPPN Podbrezje – Britof
– jug. Na območju je predvi
dena gradnja petih enostano
vanjskih družinskih objek
tov, OPPN obravnava tudi re
šitve z javno kanalizacijo. Do
konca meseca še poteka javna
razgrnitev. Obe točki dnevne
ga reda so svetniki sprejeli.
Ravnatelj OŠ Naklo Milan Bo
hinec je povedal, da je za pri
hodnje šolsko leto v vrtec na
vseh štirih lokacijah vpisanih
240 otrok, kar je petnajst več
kot letos. V podružničnih šo
lah Duplje in Podbrezje pa
bodo tudi v šolskem letu
2012/13 lahko izvajali nad
standardni pouk, so odločili
svetniki. To pomeni, da bodo
imeli za temeljne predmete,
kot sta matematika in sloven
ščina, nekombiniran pouk,
pri poučevanju vzgojnih
predmetov pa bodo še naprej
združevali po več razredov
skupaj. V ta namen je denimo
občina v tem šolskem letu za
gotovila 37 tisoč evrov.
Svetniki so župana pooblastili
za sklenitev služnostne po
godbe za namestitev, uporabo
in vzdrževanje sončne fotona
petostne elektrarne na streho
Doma starejših občanov.
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Občinski nagrajenci

Tisto, kar delajo,
delajo s srcem
Srebrno plaketo občine Naklo za leto 2012 prejme Matej Bernard, bronaste plakete prejmejo Branka
Košič, Frančiška Sitar, Boštjan Aljančič, Matjaž Srečnik in Darko Djurić, spominsko priznanje občine
Naklo pa Marta Gradišar.
Suzana P. Kovačič
Matej Bernard:
Njegovo zadoščenje
je sreča drugega
Matej Bernard je že dvaindvajset let direktor zelo uspešnega podjetja MB-Naklo.
Vendar so nanj kot občana
občine Naklo lahko ponosni
še iz drugega, povsem človeškega vidika. Začelo se je
pred desetimi leti, ko so se v
podjetju zavedeli, da poslovna darila izgubljajo svoj pomen, zato so ta sredstva začeli poklanjati humanitarnim
ustanovam. Danes razsežnost dobrodelnosti Mateja

oporečnega dela FS DU Naklo gotovo ne bi veljala za eno
od slovenskih folklornih skupin, ki so pri skrbi za čim bolj
verodostojno oblačilno kulturo dosegle največ, kar je na
tem področju v današnjem
času še mogoče doseči; pri
vključevanju FS DU Naklo v
mednarodno folklorno srenjo ter pri vzpostavitvi vodenja kronike dogodkov skupine. Branka Košič je vzorna in
prizadevna plesalka in pevka
v folklorni skupini, ki je v
šestnajstih letih tudi njenega
delovanja v skupini dosegla
zavidljivo kvalitetno raven, ki
presega regionalne okvire in
sega daleč preko meja Slove-

Matej Bernard / Foto: Tina Dokl
Bernarda presega okvire institucij. Še vedno sicer neprestano daruje preko Karitasa
Kranj in Rdečega križa, vse
pogosteje pa se čuti pozvanega tudi od drugod – finančno
pomaga zavetiščem za živali,
Društvu za opazovanje ptic,
gasilskim društvom, posameznikom v ogroženi življenjski
situaciji, nenazadnje je občanom pred kratkim podaril defibrilator, ki je nameščen v
Domu starejših občanov v
Naklem. In zakaj ne vemo
vsega tega? Ker pravi, da je dobrota neimenovana in ne pričakuje reklame, še manj povračila. Njegovo zadoščenje je
sreča drugega.

Branka Košič:
prizadevna članica
folklorne skupine
Branka Košič, profesorica
psihologije in pedagogike, se
je po upokojitvi leta 1996 kot
ena prvih vključila v novonastalo Folklorno skupino pri
Društvu upokojencev (FS
DU) Naklo. Njene zasluge za
uspešno delovanje Folklorne
skupine so predvsem na področju rekonstrukcije ljudskih noš z Gorenjskega, Koroškega, ravenskega dela
Prekmurja in bele noše iz
Bele krajine. Brez njenega
prizadevnega, strokovno ne-

dobro počutje vsakega od
krajanov. Po obnovi dvorane
v Gasilskem domu Duplje se
ji je porodila ideja, da bi bilo
v novi lepi dvorani primerno
organizirati športno vadbo
za ženske. Oktobra leta 1999
so se sestavile prve tri skupine, ki so izvajale redno vadbo
v dvorani. Danes po trinajstih letih delovanja se vsak
teden zbere od 60 do 70
Dupljank v starosti od 20 do
81 let. Od oktobra do konca
aprila se družijo, telovadijo
pod strokovnim vodstvom,
se zabavajo in organizirajo
izlete. Frančiška Sitar še vedno z enako vnemo pripravlja in organizira, da vse teče,

član. Leta 1996 je postal blagajnik društva. Z vzornim
delom blagajnika in uspehih
na raznih tekmovanjih si je
pridobil zaupanje starejše generacije gasilcev, ki so ga leta
2005 izvolili za predsednika
društva. Kljub temu da je odgovornost nerad sprejel, se je
odlično vključil v delo društva
in vzorno povezuje starejše in
mlajše gasilce. V času njegovega mandata sta v gasilske
garaže pripeljali dve vozili,
nova gasilska motorka, nova
je streha na gasilskem domu
in lopi na vrtu, garaža za novo
vozilo in računalnik v gasilskem domu. Je zaslužen, da v
Podbrezjah še vedno ohra-

Frančiška Sitar / Foto: Tina Dokl
nije in tudi na ta način promovira občino Naklo, iz katere izhaja.

Frančiška Sitar:
pobudnica športne vadbe
za ženske
Frančiška Sitar je rojena Zadražanka. Po poroki sta z
možem živela pri njegovih
starših, dokler se v letu 1983
nista preselila v novo hišo v
Zadragi. Po vrnitvi v domačo
vas in po upokojitvi se je
Frančiška aktivno vključila v
življenje nekdanje Krajevne
skupnosti Duplje. Vključila
se je v delo KTD »Pod Krivo
Jelko«, TVD Partizan Duplje, PD Križe in v župnijo Duplje. Vodi jo velika želja po
napredku vasi, kakor tudi

Branka Košič / Foto: Tina Dokl

kot je potrebno. Poleg organizacije vadbe za ženske aktivno sodeluje pri KTD »Pod
Krivo jelko« na vseh njenih
prireditvah, pa naj si bo kot
vodič, blagajnik ali kar se pač
pokaže.

Boštjan Aljančič:
gasilec z dušo in srcem
Boštjan Aljančič je osnovno
šolo obiskoval v Podbrezjah
in v Kranju. Leta 1996 je diplomiral na Fakulteti za organizacijske vede kot organizator dela – informatik. Zaposlen je v Iskraemecu Kranj.
Že kot mlad fantič se je vpisal
med gasilce PGD Podbrezje
in že takoj začel aktivno delovati: najprej v pionirskih vrstah, nato kot mladinec in

Matjaž Srečnik / Foto: Tina Dokl

Darko Djurić:
več kot uspešen
paraolimpijec

pijec pa predstavlja svetu ne le
Slovenijo, temveč tudi občino
Naklo.

Darko Djurić, študent na Fakulteti za šport, je prvi slovenski plavalec – invalid brez nog
in brez ene roke z izjemno
življenjsko zgodbo. S plavanjem se je začel resno ukvarjati leta 2007 v radovljiškem
plavalnem klubu, že čez dve
leti je nastopil v finalu na
evropskem prvenstvu na 100
metrov in 200 metrov prosto
v islandskem Reykjaviku,
nato še v Riu de Janeiru, kjer
je bil v treh disciplinah uvrščen na peto mesto. Uspeh
kariere je dosegel julija 2011

Marta Gradišar:
prizadevna članica
folklorne skupine
Marta Gradišar se je včlanila v
Folklorno skupino Društva
upokojencev Naklo ob njenem nastanku in je torej že
šestnajsto leto njena aktivna
članica. Je zelo dobra plesalka
in odlična pevka. Ko se je skupina odločila, da bo svojo dejavnost razširila tudi navzven,
se je oblikoval folklorni odbor
in vanj je bila vključena tudi
Marta Gradišar. Za nastopanje je bilo potrebno kupiti na-

Darko Djurić / Foto: Tina Dokl
njajo gasilske veselice. Pridobil si je tudi gasilsko izobrazbo gasilskega časnika II. stopnje. Aktiven je praktično na
vseh vaških dogajanjih, kot
član KUD Tabor Podbrezje je
igral tudi v igri na prostem
Taborska Urška. Rad priskoči na pomoč vsakemu in povsod.

Matjaž Srečnik:
predan rokometu
Matjaž Srečnik je v športnem
društvu TVD Partizan Duplje
aktiven član že več kot štirideset let. V mlajših letih je igral
rokomet, od leta 1995 je vodja
rokometne sekcije TVD Partizan Duplje. Več kot petindvajset let je zelo aktiven član
upravnega odbora društva.

Boštjan Aljančič / Foto: Tina Dokl

na Evropskem prvenstvu v
Berlinu s srebrno medaljo na
50 metrov delfin in še trikrat v
finalu na 50 metrov, 100 metrov in 200 metrov prosto.
Že na svetovnem prvenstvu
2010 v Eindhovnu je odplaval
tri norme za paraolimpijske
igre London 2012, v Berlinu
pa še eno, tako da ima trenutno norme v disciplinah 50,
100 in 200 metrov prosto ter
50 metrov delfin. Letos ima v
disciplini 50 metrov prosto
četrti čas na svetu, na 100 in
200 metrov prosto pa šestega.
Zato je njegov prvi cilj uspešen nastop na paraolimpijskih igrah. Zaradi poguma in
volje, ki ju izžareva, Darkovi
dosežki presegajo povprečnost. Kot uspešen paraolim-

rodne noše in tako je Marta
sprejela vlogo blagajničarke,
saj je bilo potrebno začeti z zbiranjem denarja za nakup narodnih noš, ki so jih financirali člani sami. Tudi v nadaljevanju je ostala blagajničarka
skupine. Tako vodi vsa leta
osebne račune članov oziroma evidenco o vplačilih in izplačilih članov. Sodelovala je
tudi pri vseh drugih oblikah
dela v skupini; od izdelave posameznih delov folklornih kostumov, kot je vezenje pokrival
za koroško, prekmursko in
gorenjsko nošo, vezenje moških prekmurskih kostumov,
do priprave razstav in drugo.

Marta Gradišar / Osebni arhiv
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Pogovor, novice

Dediščina
tudi v krožiščih

sprejem odličnjakov

gradnja kanalizacijskega omrežja v spodnjih dupljah je pri koncu. temeljni kamen za nov vrtec bodo
predvidoma položili spomladi 2013. v občini urejajo krožišča, ki simbolizirajo tradicijo z mlinskimi
kamni, kozolci, starimi kmečkimi stroji …
Suzana P. Kovačič
Aktualen je projekt gradnje
novega vrtca v Naklem. Kako
daleč ste s projektom?
»Pri koncu smo s projektno
nalogo, ki je osnova za javni
razpis. Računam, da bo raz
pis za projekt pripravljen do 1.
julija letos. Nič prej ga ne bi
mogli pripraviti, ker smo šli v
spremembo občinskega po
drobnega prostorskega načr
ta (OPPN), pa tudi pridobiva
nje gradbenega dovoljenja za
komunalno ureditev se je za
vleklo. Pričakujem ga v teh
dneh. Za vrtec bi morali zako
pati temeljni kamen spomla
di 2013. Gradnja novega vrtca
bo stala od tri do 3,5 milijona
evrov, financirali bi ga delno s
kreditom, delno z lastnimi
sredstvi. Občina je zdaj zadol
žena za dom starejših obča
nov v Naklem. «
Končuje se gradnja kanalizacijskega omrežja v Spodnjih
Dupljah. Kako je drugod po
občini s tem?
»V Spodnjih Dupljah dejan
sko končujemo dela, ostaja le
še del kanalizacije od Koselja
do Lapa, ki je v načrtu prihod
nje leto. Čakamo tudi na izid
razpisa za pridobitev evrop
skih sredstev iz programa
Gorki, ki je po mojih informa
cijah tik pred podpisom. V
Gorki so vključene občine
Šenčur, Kranj in Naklo in
dvomim, da bi lahko izpadli,
ker je zadeva že tako daleč.
Mogoče že letos, najkasneje
pa prihodnje leto spomladi

naj bi z denarjem iz programa
Gorki začeli graditi primarni
vod v Podbrezjah. Projekt
GORKI je vreden dva milijo
na evrov, zajema pa primarni
vod, kanalizacijo v Podbrez
jah in v Zadragi – Dupljah.«
Kako je s popravilom mostu v
Zadragi in z drugimi projekti?
»Most v Zadragi je bil dotra
jan in nujno potreben popra
vila, ker je obstajala nevar
nost, da se podre. Most smo
obnovili in povečali trdnost.
Prejšnji teden smo bili na
ogledu mrliških vežic na po
kopališču v Naklem. Dela so
dokončana, vežice so pred
tehničnim prevzemom.
Na Cegelnici, kjer je DARS
podrl zapuščene hiše ob avto
cesti, bomo uredili spodnjo
cesto, pobrali brežino in ure
dili otroško igrišče.«
Lično se urejajo krožišča po
občini s kozolci, mlinskimi
kamni, zasaditvami. Čigava je
bila ideja?
»Na občini smo objavili javni
razpis, tako so ideje prispevali
kar občanke in občani. Izbra
ne so mi všeč in sem jih z ve
seljem podprl. Dogovorili
smo se z vrtnarskim podje
tjem Humko, da krožišča ure
di hortikulturno, drugo pa
občina. Eno krožišče je iz
smeri Kranja, na njem so po
stavljeni mlinski kamni, ki
simbolizirajo Polico, kjer je
bil nekdaj kamnolom in so
delali mlinske kamne. Delo
val je tudi mlin na Savi, ki še

V Osnovni šoli Naklo je bilo letos štirinajst učenk in učencev,
ki smo jim včasih rekli, da so odličnjaki, danes pa, da dobijo
priznanje za »odličnost«. Odličnjake je sprejel župan Marko
Mravlja in jim zaželel: »¼ da naj bodo mladi še naprej, naj ne
postanejo prehitro odrasli. V času šolanja naj si naberejo čim
več izkušenj, tudi to jih bo obogatilo po čisto človeški plati.«
Župan je vsakemu podaril priročen blok za šolske zapiske,
zbornik občine Naklo in slovensko zastavo. »Marsikdo med
njimi bo šel po svetu, saj se meje držav vse bolj odpirajo. Slovenska zastava jih bo vedno spomnila na to, od kod so doma,«
je še dejal župan. S. K.

srečanje s krajani

Župan Marko Mravlja / Foto: T. K.

»Ob občinskem prazniku vabim občanke in
občane ter druge obiskovalce na številne
dogodke, še posebej pa 23. junija od 10. ure
dalje v Naklem, Dupljah in v Podbrezjah.
Otrokom bomo postregli s palačinkami,
brezplačen bo tudi prevoz občanov in
obiskovalcev z odprtim avtobusom z enega
dogodka na drugega. Upam na čim boljšo
udeležbo, da bomo lahko čim bolje predstavili
obrt in podjetništvo v občini.«
vedno obstaja in ga bo treba
muzejsko urediti. Drugo kro
žišče pri izvozu z avtoceste
spominja na Udin boršt in
gospodarsko dejavnost v obči
ni. V tretjem krožišču, ki pelje
tudi v smer Biotehniškega
centra Naklo, pa je postavljen
kozolec, v njem pa bosta še
dva stara kmečka stroja. To
spominja na poljedelstvo in
usmerja voznike v Biotehni
ški center Naklo.«

z urejenimi krožišči bo nakelska občina naredila na obiskovalce lep prvi vtis. / Foto: Uroš Rosič

Aprila se je občinska uprava
selila na novo lokacijo. Je kaj
težav s tem?
»Občani večinoma že vedo,
kje smo, in dobivam kar pozi
tivne odzive. Zame je bistve
no, da smo v lastnih prostorih
in ne več v najemniških. Ob
močje, kjer sta že večnamen
ska stavba in dom starejših
občanov, naj bi se razvilo v
upravno in medgeneracijsko
središče občine. Na tej lokaci
ji bodo še nov vrtec, čez cesto
pa urejeno parkirišče in špor
tni park. Ta del bomo cestno
povezali z Glavno cesto in Po
kopališko cesto.«

Župan Marko Mravlja in Društvo upokojencev Naklo sta pred
nedavnim priredila tradicionalno druženje z občani, ki so praznovali osemdeset, devetdeset in več let. Povabili so jubilante
Ido Voglar, Miroslavo Boštar, Marijo Benegalija, Heleno Korenčan, Miroslava Čudna, Stanka Košnika in Ivana Špendala.
Vsi se srečanja niso mogli udeležiti, ostali pa so prijetno popoldne preživeli v gostilni Marinšek v Naklem. S. K.

Obnova vrtca rožle
Na občini si lahko ogledate predloge načrtov prenove nakelskega vrtca Rožle, kjer sprejemajo tudi predloge in pobude
občank in občanov. S. K.

Mini komunalna služba
V občini že nekaj časa deluje mini komunalna občinska služba
z dvema zaposlenima. Eden je bil na občini zaposlen že prej,
drugega so izbrali z javnim razpisom. »Ustanovili smo jo z
namenom varčevanja in še boljšega zagotavljanja storitev občanom na občinski zemlji, kot so urejanje krožišč, košnja trave,
čiščenje pločnikov, sanacije manjših del na cestah, pobiranje
drevesnih vej ob cestah ¼ Seveda se pojavljajo težave, ki pa jih
bomo premagali,« je povedal župan Marko Mravlja. S. K.
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Zanimivosti
Dobrča

Dupljanke so pele na Dobrči
Pri planinskem domu na Dobrči so v soboto z glasbo in pesmijo začeli letošnjo poletno planinsko sezono. Dobrča je
priljubljena gora, ki se ne more pritoževati zaradi obiska,
sproščeno planinsko razpoloženje pa znata ustvariti prizadevna oskrbnika planinskega doma Jana in Milan Jančič.
Tudi zaradi njune prijaznosti in gostoljubja je vedno več rednih obiskovalcev Dobrče. Sobotni program je bila zamisel
stalnega obiskovalca Dobrče Lada Srečnika, ki je v gorah najraje kar Planšar Ladko. Za pevski del so poskrbele pevke pevskega zbora Dupljanke iz Dupelj pod vodstvom Katje Klančnik Jelenc. Dupljanski zbor, za katerim so uspešne pevske
sezone, bo jeseni praznoval dvajsetletnico delovanja. J. K.

»Kožarice«, novost
v Udin borštu
Gradnja rokovnjaškega tabora s štirimi »kožaricami« v Udin borštu je del čezmejnega projekta
Brezmejna doživetja narave.
Jože Košnjek
Obiskovalci Udin boršta že
nekaj časa zvedavo ogledujejo
štiri lesene in z lubjem pokri
te hiše »kožarice« z odprtim
ognjiščem in klopmi pred nji
mi v bližini Krive jelke, kjer se
združijo številne pohodniške
poti Udin boršta. »Kožarice«
so tradicionalne oblike zača
snih bivališč, ki so jih gradili
predvsem gozdarji in oglarji,
v 19. stoletju pa so dale streho
tudi rokovnjačem, ki so se
skrivali v Udin borštu, še po
sebej 1825 do 1853, kot pišejo
zgodovinski viri.
»Rokovnjaški tabor s ‘kožari
cami’ je del čezmejnega pro
jekta Brezmejna doživetja
narave (Nature Experience),
ki bo sklenjen letos in s kate
rim želimo partnerji z Go
renjskega, Solčavskega in
Štajerskega ter Koroškega na
avstrijski strani spodbujati
sonaravni turizem na zavaro
vanih naravnih območjih. V
projekt sta vključeni tudi obči
ni Naklo, ki je zadolžena tudi
za ureditev rokovnjaškega ta
bora, in Kranj, ki je z ureditvi
jo kolesarske steze Polica–Ko
krica približala ta zanimiv del

Ivan Sivec

Čudoviti kartonki za otroke o palčku Zalivalčku,
ki je celo zimo zalival zvonček ter o Palčku
Volančku, ki si je iz želoda naredil avto.
Redna cena knjige je 8,00 EUR. Če knjigo kupite
ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena za izvod le

Knjigo lahko kupite ali naročite na
Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4
v Kranju, jo naročite po telefonski številki:
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

5,90

krici. Na poteh Udin boršta in
pri Krivi jelki vedno pogosteje
srečujemo tudi organizirane
skupine, ki se seznanjajo z
naravnimi posebnostmi kra
škega območja in z njegovo
vihravo zgodovino. V njej so
igrali pomembno vlogo ro
kovnjači. Med drugo svetov
no vojno pa so se na obse
žnem kraškem gozdnem ob
močju pogosto zadrževali
partizani, o čemer pričajo

številna spominska obeležja.
Kako množično obiskan je
Udin boršt, pove vpisna knji
ga pri Krivi jelki. Od začetka
aprila do sredine junija se je
vanjo vpisalo že 3000 obisko
valcev! Do konca leta se jim
jih bo zanesljivo pridružilo še
najmanj 10 tisoč. Med njimi
so tudi rekorderji s 300 ali več
obiski. Nekateri obiskovalci,
zlasti tekači in kolesarji, pa se
v knjigo niti ne vpišejo.

Samo Lesjak

EUR

+ po

Rokovnjaški tabor s »kožaricami«

Barvita razstava Alojzije Murn

št ni n a

www.gorenjskiglas.si

Palček Zalivalček,
Palček Volanček

www.gorenjskiglas.si

Dupljanke prepevajo pred planinskim domom na
Dobrči. / Foto: Majda Srečnik

narave večjim središčem,« je
povedal o projektu vodja Cen
tra za trajnostni razvoj pode
želja Kranj Uroš Brankovič, ki
ima sedež v Biotehniškem
centru v Strahinju. »Rokov
njaški tabor bo ljudem na za
nimiv način približal dožive
tja narave. Posebej mlajšim,
ki se bodo lahko v njem prele
vili v rokovnjače, morda v ‘ko
žaricah’ tudi prespali ter tako
spoznavali naravo, veščine
življenja v naravi in sožitje z
njo. V bližini je začetek temat
ske poti Po deželi konglome
ratnega krasa, ki povezuje in
razlaga naravne pojave, kot so
jame, vrtače, kraški izviri, sle
pe doline. Urejevanje in varo
vanje Udin boršta ni le spo
znavanje preteklosti tega ob
močja, ampak tudi priložnost
za razvoj turizma,« pove Uroš
Brankovič.
Udin boršt in njegove gosto
prepletene poti, na katerih
premalo pozoren pohodnik
lahko hitro zaide, postajajo
vedno bolj priljubljeno shaja
lišče ljubiteljev narave. Izho
diščne pohodniške točke so v
Dupljah, v Žiganji vasi in v
Sebenjah, v Križah in v Senič
nem ter v Tenetišah in na Ko

Naklo - V Domu starejših
občanov v Naklem so odprli
razstavo slikarskih del Alojzije Murn, sicer aktivne članice
skupine likovnikov pri KD
Dobrava Naklo. Murnova že
27 let živi v Strahinju, riše in
slika pa že od otroštva. Od leta
2006 se likovno izobražuje v
slikarski šoli Likovni atelje v
Ljubljani, ki jo vodi priznana
akademska slikarka Nuša La
pajne, pomemben vpliv na
njo pa ima tudi slikarka Sla
djana Mitrovič. Sodelovala je
že na okoli desetih skupin
skih razstavah ter se udeležila
številnih likovnih kolonij. V
Naklem bo pol leta na ogled
26 slikarskih del, ki odražajo
avtoričin razvoj v zadnjem ob
dobju. Večinoma gre za moti
ve figure in portreta, slike so
narejene v akrilni tehniki,
nekatere pa tudi v oljni, ki je
Murnovi najljubša. Od nje
lahko v bodoče pričakujemo
več slik istrske pokrajine. Šte
vilni stanovalci doma, ki so se
zbrali na odprtju, so nad raz
stavljenimi slikami navduše
ni in so avtorico zelo lepo
sprejeli.
Sicer skupina likovnikov KD
Dobrava šteje dvanajst aktiv
nih članov. Skupina organi

Med motivi slikarke Alojzije Murn prevladujejo figure in
portreti. / Foto: Samo Lesjak
zira redne skupinske in sa
mostojne razstave v Domu
starejših občanov v Naklem,
od 15. junija pa je na ogled
tudi razstava v Domu starej
ših občanov v Preddvoru.
Člani aktivno ustvarjajo, obi

skujejo razstave, oblikujejo
pa tudi lastno knjižnico. V
teh dneh poslikavajo beton
sko konstrukcijo na lokaciji
nekdanje sušilnice v Pod
brezjah, tudi v prihodnje pa
bodo ostali dejavni.
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Le Naklanci lahko ohranimo
kar se da neokrnjeno Naklo
Mara Črnilec, rojena Puhar, iz Naklega je vsestranska kulturna in društvena delavka. Njeno srce bije
za Naklo, čeprav njen rod ne izhaja iz naklanske fare. V različnih društvih dela že več kot petdeset let.
Povsem se je delu za »svoje« Naklo posvetila po upokojitvi.
Damijan Janežič
Vaša mlada leta so tekla v času
pred in med drugo svetovno
vojno. Povejte nam kaj o svojem otroštvu.
»Rodila sem se v Kranju. Leta
1938 smo se preselili na Polico, v bližino enega od treh Puharjevih kamnolomov konglomerata za mlinske kamne.
V Poličarjevem kamnolomu
so moji predniki Puharji klesali mlinske kamne več kot
tristo let. V družini smo se
rodili štirje otroci. Jaz kot najstarejša, nato še brata Franci
in Andrej ter sestra Jožica. Vsi
smo obiskovali kranjsko gimnazijo in študirali. Osnovno
šolo sem obiskovala v Naklem. Učil me je učitelj Jože
Kožuh, ki je znal že otroke v
nižjih razredih navdušiti za
različne kulturne dejavnosti.
Ves razred se je vključil v
društvo Jadranska straža. Člani niso smeli poskusiti niti
kapljice alkohola. Brezskrbna
otroška leta so hitro minila in
leta 1941 se je začela druga
svetovna vojna. Z njo so prišli
k nam nemški učitelji, ki so
nas poučevali le v nemškem
jeziku. Naklanske učitelje,
župana Zelnika in župnika
Filipiča so Nemci izselili. Ko
sem zaključila štiri razrede
osnovne šole v Naklem, sem
odšla na nemško meščansko
šolo v Kranj. Zadnje leto vojne
pouka skoraj ni bilo. Leta
1945 sem se vpisala na kranjsko gimnazijo.«
Doštudirali ste geografijo in
zgodovino na Filozofski fakulteti. Kje ste se zaposlili?
»Na okraju so mi povedali, da
me - takrat že inšpektor Jože
Kožuh želi za učiteljico na
osemletni osnovni šoli v Dupljah. Po nekaj letih poučeva-

mladek, s katerim smo tekmovali na vseh regijskih tekmovanjih. Naloge so me zaposlile in sem si dejala: pa
spet delam, kot bi bila v službi. Ko se je leta 1998 v bližini
Exoterma na Polici ponujala
sežigalnica, smo s turistično
ekipo enoglasno nastopili
proti postavitvi. Za moj prispevek k turizmu v Naklem
sem bila nagrajena s srebrnim znakom Turistične zveze Slovenije, Turistično društvo Naklo pa me je imenovalo
za častno članico društva. A
vsega dela brez dobre ekipe
zagotovo ne bi postorila, zato
ta nagrada ni bila le moja, pač
pa plod dela celotnega upravnega odbora.«

Mara Črnilec

»Sama ali s pomočjo sodelavcev sem napisala
prvi turistični prospekt in Turistični vodnik po
občini Naklo in knjižico z naslovom Izdelovalci
mlinskih kamnov, umetniki izdelkov iz
konglomerata. Sodelovala sem pri pisanju
knjižice Naklo, vodnik po župniji.«
nja sem odšla na Osnovno
šolo Franceta Prešerna v
Kranj, kamor so preselili višjo
osnovnošolsko stopnjo iz Dupelj. Ob poučevanju geografije in zgodovine sem petindvajset let vodila tudi klub
OZN. Z učenci smo raziskovali onesnaženost reke Save, v
katero je iz kranjskih tovarn
romalo marsikaj. Izdajali
smo revijo SOS zelenemu
planetu in na tekmovanju šolskih glasil dobili prvo nagrado.«
V različnih društvih ste delali
tako rekoč vse življenje. To je
bilo vaše dodatno delo ob družini in službi. Zaradi vas in
vaših sodelavcev Naklo še ni
dokončno uničeno in onesna-

ženo. V katera društva ste bili
včlanjeni?
»Po diplomi sem se včlanila v
Geografsko društvo Gorenjske in mu kar nekaj let predsedovala, ob koncu predsedovanja so mi podelili zlati znak
Zveze Geografskih društev.
Ko sem se na začetku devetdesetih let upokojila, me je član
in večkratni predsednik Turističnega društva Naklo Franc
Križnar prosil, če bi kandidirala za mesto predsednice
društva. Mislila sem si, zakaj
pa ne, saj je turizem del moje
stroke. Kmalu sem se znašla v
odboru Gorenjske turistične
zveze, isto leto tudi v odboru
Turistične zveze Slovenije.
Na osnovni šoli v Naklem
sem prevzela turistični pod-

Po letih društvenega dela še
vedno najdete izzive ¼
»Začeli so se pojavljati novi
načrti za sortirnico in kompostarno pri Exotermu, Dinos
na Pivškem polju, drobilec za
mletje gradbenih odpadkov,
asfaltna baza že petdeset let
onesnažuje Naklo ¼ In zdaj
se skupaj z Društvom za zdravo življenje in okolje, katerega
predsednik je Vinko Ušeničnik, borimo proti vsem onesnaževalcem v Naklem, še
posebej pa proti tistim, ki še
hočejo priti k nam. Naklanci
so na naši strani, podobno bi
morala razmišljati tudi občinska uprava. Ob kratenju pravic do zdravega življenjskega
okolja Naklancev smo že opozorili širšo javnost. Moja ljubezen pa je Mešani pevski
zbor Dobrava. Ljubezen do
glasbe mi je bila položena v
zibelko. Slovenski pregovor
pravi: Kdor poje, ne misli slabo. To za naš zbor drži kot
pribito. Lepo je biti predsednica skupine, ki ji petje veliko pomeni.«

Uspešno prvo srečanje
biodinamikov
Samo Lesjak
Strahinj - Biodinamična metoda kmetovanja, ki jo je utemeljil dr. Rudolf Steiner, tudi
pri nas dobiva vse večji pomen. Na posestvu Biotehniškega centra Naklo je tako v
nedeljo potekalo prvo srečanje biodinamikov iz vse Slovenije. Na stojnicah so svoje
naravne proizvode predstavljala društva, inštitucije in organizacije, ki spodbujajo trajnostni razvoj. Številni obiskovalci – v celem dnevu je srečanje obiskalo več kot tisoč ljudi
– so lahko uživali v prelepem
ambientu posestva Centra ter
v pokušini domače, naravno
pridelane hrane in pijače, izvedeli pa so lahko tudi mnogo
stvari v zvezi z biodinamično

ja pridelovalcev hrane, pridelane po biodinamični metodi. »Zadovoljni smo, da smo
po treh letih sprejeti kot polnopraven član združenja. Sedaj je certifikate prejelo sedem svetovalcev in dva kontrolorja, usposablja pa se še
osem svetovalcev. Naša želja
je, da se izboljšajo strokovne
in poslovne razmere za razvoj biodinamičnega kmetovanja v Sloveniji ter s tem
tudi kakovost življenja pri
nas,« je dejal predsednik zavoda Demeter Franc Zavodnik.
Program ob srečanju so obogatila tudi mnoga odlično obiskana znanstvena predavanja
uglednih strokovnjakov, kot
so Matjaž Turinek, Boštjan
Štrajhar, Anton Komat, Meta

Številne stojnice so ponujale izdelke, proizvedene z
biodinamično metodo. / Foto: Matic Zorman
metodo kmetovanja. Gre za
sonaravno metodo, ki upošteva tako ekološke metode kmetovanja kot tudi zakonitosti
naravnega gibanja Zemlje in
letnih časov.
Predstavilo se je tudi sedemnajst slovenskih kmetij zavoda Demeter, ki bo v teh dneh
deležen posebne časti, namreč sprejema v mednarodno
združenje Demeter International. Zavod ima sicer vlogo
predstavnika in organizator-

Vrhunc in Davor Peršič.
Manjkale niso niti kulturne
dejavnosti, ustvarjalne delavnice in delavnice Waldorfske
šole za najmlajše, biodinamična društva pa so se predstavila z glasbenimi, pevskimi in drugimi dejavnostmi.
Mednarodna konferenca Demeter bo v Centru potekala
ves teden, po besedah Zavodnika pa bodo tovrstna srečanja biodinamikov postala tradicionalna.

Imamo jih osemdeset
Čebelarsko društvo Naklo praznuje visok jubilej. Da spomini ne bi šli
v pozabo, so napisali knjigo ¼
Suzana P. Kovačič
Naklo – Čebelarsko društvo
(ČD) Naklo praznuje osemdesetletnico. V društvu je dvaintrideset čebelarjev. Nekaj dogodkov ob jubileju so že imeli,
pred nekaj dnevi pa so obiskali
nakelske osnovnošolce, jim
pokazali čebeljo družino, kako
živi in kaj dela. Učenci so čebelarja Ivana Košnjeka zavzeto
poslušali, zatem jim je predsednik društva Janez Pivk dal
pokusiti akacijev, gozdni in
kostanjev med. ČD Naklo se

bo predstavilo tudi na stojnici
ob jutrišnjem praznovanju občinskega praznika, v počastitev dneva državnosti pa so izdali knjigo 80 let Čebelarskega
društva v Naklem. V knjigi
bralec izve nekaj o začetku organiziranega čebelarstva v Naklem ¼ Predstavljeni so člani
društva v letu 2011, pa tudi aktivnosti društva v zadnjih letih,
ki jih je precej in so obogatena
s slikovnim gradivom. V knjigi
boste izvedeli, kdo so prejemniki priznanj ČD Naklo od
leta 2002, ko so izvedli prvo

ocenjevanje. V zadnjem delu
je dodanih še nekaj strokovnih
člankov. V uredniškem odboru so bili glavni in odgovorni
urednik Janez Pivk, Damijan
Križaj, Klemen Božnik, Ignac
Kuhar, Janez Markič in Ivan
Košnjek. Knjigo je založilo ČD
Naklo v nakladi dvesto izvodov. Nekaj izvodov bodo podarili v zahvalo za sodelovanje in
podporo društvu, nekaj jih
bodo prodali – en izvod stane
kot kozarec medu. Jeseni bo
ČD Naklo organiziralo večjo
prireditev v počastitev jubileja.

Ivan Košnjek in Janez Pivk sta obiskala učence OŠ Naklo in jim povedala veliko
zanimivega o čebelji družini. / Foto: Matic Zorman
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Bodite informirani

Spremljamo kakovost pitne vode
Letno poročilo o kakovosti vode, namenjene za prehrano
ljudi v občini Naklo za leto 2011
V občini Naklo upravljamo z dvema vodovodnima sistemoma, tako imenovanim sistemom Kranj
in Kovor-Naklo. Naša glavna skrb je zagotoviti
zadostno količino pitne vode, ki je ustrezne kakovosti. Izraz »ustrezna kakovost« pomeni, da pitna
voda ne vsebuje mikroorganizmov ter drugih snovi v koncentracijah, ki same ali skupaj z drugimi
snovmi lahko predstavljajo nevarnost za zdravje
ljudi.
Kakovost pitne vode ugotavljamo z odvzemom
vzorcev vode na različnih mestih v omrežju. Odvzeti vzorci se transportirajo v laboratorij, kjer se
opravijo mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja.
Naselja Naklo, Okroglo in Polica se oskrbujejo s
pitno vodo iz vodovodnega sistema Kranj. Poleg
naselij v občini Naklo sistem oskrbuje še Kranj,
Preddvor in Šenčur, kar skupaj predstavlja približno 59.500 prebivalcev in 13.680 vodovodnih
priključkov.
Naselja v občini Naklo se oskrbujejo iz virov Bašelj in zajetja Nova vas.
V letu 2011 je bilo iz zgoraj naštetih naselij za
mikrobiološka preskušanja odvzetih dvanajst
vzorcev pitne vode. Za fizikalno kemijska preskušanja je bil odvzet en vzorec. Laboratorijska pre-

skušanja so pokazala, da so bili vsi odvzeti vzorci,
glede na obseg opravljenih preskušanj, ustrezni.
Drugi vodovodni sistem je t. i. sistem Kovor-Naklo,
ki s pitno vodo oskrbuje 2700 prebivalcev (kar
predstavlja 750 priključkov) v naseljih Bistrica,
Cegelnica, Podbrezje, Spodnje in Zgornje
Duplje, Strahinj, Zadraga in Žeje.
Vira pitne vode sta vrtini Duplje in vrtina Podbrezje. Manjši del pitne vode priteče tudi iz občine
Tržič (približno 20 odstotkov celotne količine prodane pitne vode).
Za mikrobiološka preskušanja je bilo odvzetih
šestindvajset vzorcev pitne vode, medtem ko sta
bila za fizikalno kemijska preskušanja odvzeta

Želite biti osebno
obvešËeni v primeru
motene oskrbe
s pitno vodo?

Prijavite se na brezpla›no obveˆ›anje
po e-poˆti ali SMS sporo›ilih.
Obiˆ›ite naˆo spletno stran
www.komunala-kranj.si in izpolnite
obrazec "Prijava na obvestila".

dva vzorca pitne vode. Mikrobiološka preskušanja so pokazala, da je bil en odvzeti vzorec neustrezen. Vsi drugi vzorci so bili, glede na obseg
opravljenih preskušanj, ustrezni.
Ustrezen nadzor nad kakovostjo pitne
vode iz rednih in rezervnih vodnih virov kot tudi iz omrežja vodovodnega
sistema bomo zagotavljali tudi v prihodnje in se trudili, da boste še naprej
uporabniki uporabljali zdravstveno
ustrezno pitno vodo. Ker vodni viri niso
neomejeni, moramo z njimi ravnati
skrbno, celovito in trajnostno.

Vabimo vas, da obiščete našo spletno stran
www@komunala-kranj.si, kjer si letno poročilo o kakovosti pitne vode ogledate v celoti.
Prav tako boste našli tudi podatke o trdoti
vode.
Poleg notranjega nadzora se nad kakovostjo
vode opravlja oziroma izvaja tudi zunanji
nadzor v okviru državnega monitoringa, ki
ga zagotavlja Ministrstvo za zdravje. Nosilec
monitoringa je Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, ki skupaj z območnimi zavodi za
zdravstveno varstvo izvajajo program monitoringa za pitno vodo.

Na kvaliteto pitne vode vplivamo
vsi, tudi s tem, kako ravnamo z odpadki
in odpadnimi vodami.
Ob vsaki uporabi pitne vode pomislimo, kaj splakujemo in katera sredstva pri tem uporabljamo.
Ne pozabimo, da straniščna školjka in odtok
nista zabojnika za odpadke!
 Pri čiščenju uporabljajmo okolju prijazna čistila.
 Bodimo previdni, ko se želimo znebiti nevarnih
snovi, kot so barve, laki, lepila, škropiva, in podobnih sredstev.
 Ne pozabimo, da tudi odpadno jedilno olje
sodi med nevarne odpadke, s katerimi moramo
ravnati pravilno. Odpadnega jedilnega olja ne
smemo zliti v odtok, niti v straniščno školjko, niti ne
v zabojnik za odpadke.
Veliki potencialni onesnaževalci podtalnice so
divja odlagališča. Zlivanje odpadnih tekočin v
kanalizacijo in vodotoke prav tako povzroča onesnaževanje pitne vode. Še posebej v okolici
objektov za zajem pitne vode je prepovedan
vnos nevarnih snovi in gnojil v tla ter preoravanje
travinja. Pomembno je tudi, kako pogosto in na

kakšen način praznimo greznice. Greznične gošče so zelo koncentriran odpadek, ki poleg dušikovih spojin lahko vsebuje še druge strupene in
okolju nevarne snovi. Če greznične gošče odlagamo na kmetijske površine, tvegamo, da bodo
te strupene snovi poniknile v podtalnico in se sprale v vodotoke in tako posredno ogrozile vire pitne
vode.
Nekaj nasvetov, kako lahko sami ohranjamo kakovost vode v naši hišni napeljavi:
 Redno čistimo mrežice na pipah.
 Vodo uporabljamo na vseh pipah v stanovanju
oziroma hiši. Vsako jutro, pred uporabo, stočimo
malo vode. Enako naredimo, ko se vrnemo domov, še posebej po daljši odsotnosti.
 Pri novogradnjah oziroma obnovah cevi je pred
uporabo vode priporočljivo cevi razkužiti. Bodimo pozorni, ali delavci, ki obnavljajo vodovodne
cevi, uporabljajo okolju in zdravju prijazna sredstva (in ne firneža).

Bioloških odpadkov ne smemo odlagati
v plastičnih vrečkah!
Biološki odpadki predstavljajo velik del nastalih
gospodinjskih odpadkov. Z ločenim zbiranjem
bioloških odpadkov preprečimo, da ne končajo
na odlagališčih, kjer so vir nastajanja toplogrednih plinov. Biološke odpadke moramo vrniti
v nadaljnjo uporabo. To lahko storimo na dva
načina, in sicer, da svoje biološke odpadke sami
kompostiramo ali jih odlagamo v rjavi zabojnik
za biološke odpadke. V zabojniku odložene
odpadke odpeljemo predelovalcem.
Pri odlaganju bioloških odpadkov v zabojnike za biološke odpadke moramo
paziti, da jih nikoli ne odložimo v plastični vrečki. S tem namreč onemogočimo nadaljnjo predelavo odpadkov.
Uporabiti moramo vrečke iz biološko
razgradljivih materialov. Biološke
odpadke lahko odložimo tudi zavite v
časopisni papir ali v papirnati vrečki.

Odsvetujemo neposredno odlaganje
bioloških odpadkov v zabojnike za
biološke odpadke. V času nizkih temperatur,
ti odpadki zmrznejo in se sprimejo z zabojnikom,
kar posledično predstavlja velike težave pri
praznjenju zabojnikov. V poletnih mesecih pa z
neposrednim odlaganjem bioloških odpadkov
bolj onesnažimo zabojnik in ustvarimo pogoje za
pojav smradu in črvov.
Biorazgradljive vrečke lahko kupite tudi pri Komunali Kranj. Za paket 25 vrečk, po 7 litrov, boste
odšteli 2 evra.
Dodatno ponujamo tudi koš za ločevanje bioloških odpadkov Organko, ki ga imate lahko v kuhinji in ga praznite po potrebi. Vsebino odložite na
kompostni kup ali v zabojnik za biološke odpadke. Z dodajanjem naravnega posipa (t. i. Biogena) spodbujamo postopek fermentacije. Rezultat
je osnova za kompost prvega razreda.

Vaˆo prijavo lahko sporo›ite tudi na
info@komunala-kranj.si ali pisno
na naslov Komunala Kranj, d.o.o.,
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Čisto je lepo.
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Tekači na rokovnjaških
poteh
Jože Košnjek
Kulturno turistično društvo
Pod krivo jelko in TVD Partizan Duplje sta priredila konec
maja tradicionalni tri- in
osemkilometrski Rokovnjaški tek od Dupelj do Krive jelke v Udin borštu, ki je del »finfranja«, vsakoletnega druženja ljubiteljev starih običajev
in oboževalcev narave. Začetek teka je bil pri osnovni šoli v
Dupljah. Na trikilometrski
progi je bila med deklicami do

15 let najhitrejša Hana Novak,
med dečki v tej starostni skupini pa Peter Leben pred Aleksandrom Kneževičem in
Ananom Nekovičem. Med
ženskami nad 15 let so bile
najhitrejše Jasmina Klančnik,
Sonja Jerič – Štefe in Marta
Fister, med moškimi nad 15
let pa so prva tri mesta osvojili
Aleš Rozman, Tim Poljanec
in Slavko Krabonja. Aleš Rozman iz Loma je bil s časom
9,34 najhitrejši na trikilometrski progi. Na osemkilometr-

Hitre na osmih kilometrih. Od leve Magda Menegalija,
Karmen Klančnik in Maja Rakovec.

ski progi je bila med ženskami
nad 15 let najhitrejša Karmen
Klančnik pred Majo Rakovec
in Magdo Menegalija, vse iz
Dupelj. Med moškimi do 40
let so bili najhitrejši Bojan Jerič, Roman Pušavec in Miha
Štefe, med moškimi nad 40
let pa je zmagal Jože Kirm iz
Kovorja, ki je bil s časom 31,31
najhitrejši na tej progi. Drugi
in tretji sta bila Miha Jerič iz
Tatinca in Slavko Legat iz Naklega. Rekord 8-kilometrske
proge ima Gašper Grašič iz

Dupelj s časom 28,52. Za vedrejše razpoloženje je poskrbela Rokovnjaška godba na
starih glasbilih, člani in članice društva Kriva Jelka pa za
okusno jedačo in pijačo. Tekačem in nekaj sto obiskovalcem so se v imenu organizatorjev za udeležbo zahvalili
predsednika TVD Partizan
Duplje in Kulturno turističnega društva Kriva jelka Duplje
Vido Jagodic in Ivan Meglič, v
imenu občine Naklo pa podžupan Albin Golba.

Tudi žoga si bo
odpočila
V Nogometnem klubu Naklo so zadovoljni s
sezono, želijo si umetno travo.
Matjaž Gregorič
Naklo – Z zdaj že tradicionalnim piknikom so člani in simpatizerji Nogometnega kluba
Naklo zaključili minulo tekmovalno sezono, v kateri je
vsem selekcijam uspelo obstati v gorenjskih prvih ligah.
Zadovoljni so tudi s člansko
selekcijo, ki je po lanskem izpadu iz tretje slovenske lige
končala na šestem mestu v
prvi gorenjski ligi. Zavedajo
se, da bi bil končni izkupiček
lahko tudi boljši, to pa je tudi
osnova za priprave na novo
sezono pod vodstvom novega
trenerja Erika Kržišnika.
»S sezono sem zadovoljen,
vsem mladinskim selekcijam
je uspelo obstati v prvoligaških vrstah, čeprav je nekaterim že kazalo na izpad,« je rezultate ocenil vodja mladinskega centra in podpredsednik kluba Borut Šepetavc, ki
je vesel zlasti, da se je spet povečalo število mlajših igralcev.
V klubu računajo tudi na pri-

dobitev nekaterih dodatnih
igralcev, tako da bodo v
prihodnji sezoni po daljšem
času lahko spet sestavili mladinsko ekipo. V počitniškem
času bodo letos prvič organizirali otroški nogometni kamp.
Sicer pa se bodo po kratkem
oddihu v klubu že začeli pripravljati na novo sezono. Poleg zagotovitve dodatnih
sponzorskih sredstev, pri čemer si želijo več sodelovanja
nakelskih podjetij in podjetnikov, bo ena glavnih nalog
klubske uprave zagotovitev
dodatne igralne površine.
Osrednje nogometno igrišče
v Naklem je zaradi številnih
treningov in tekem zelo obremenjeno. Rešitev bodo skušali najti s pomočjo občine, želijo pa si tudi trajne lokacije za
nogometno igrišče in igralno
površino z umetno travo, ki bi
bila uporabna tudi v zimskem
času. Nadaljnjega razvoja nogometa si namreč brez takšnega objekta ni več mogoče
predstavljati.

Karmen Klančnik in Jože Kirm sta bila za najhitreje
pretečeno osemkilometrsko progo nagrajena s salamo.

Ribiško pretiravanje ne šteje ¼
Med drugim tudi na treh gorenjskih rekah je bilo na začetku junija 32. svetovno prvenstvo v lovu rib z
umetno muho.
Mateja Rant
Na svetovnem prvenstvu v
lovu rib z umetno muho, ki je
predstavljalo tudi odlično promocijo za gorenjski turizem,
saj so ribiči znani kot dobri
gostje, je sodelovalo 138 ribičev iz 26 držav. »Kdo je dober
ribič, tu pokažejo rezultati, saj
se ujete ribe natančno preštejejo in izmerijo, pri čemer odločajo milimetri,« je poudaril
glavni sodnik sektorja na reki
Kokri Primož Bergant in
smeje dodal, da ni tako, kot
smo navajeni pri ribičih, da je

najboljši tisti, ki najbolj »naloži«.
Ribiči so imeli za muharjenje
na voljo približno dvesto metrov veliko območje, o tem,
kdo se je lahko pohvalil z največ ribami, pa je poleg izbire
prave muhe odločala še spretnost, pa tudi lokacija, ki so jo
določili z žrebom dan pred
tekmo. »Ribiči morajo biti kar
aktivni in so po treh urah precej utrujeni, ko gazijo po vodi,
tudi po kolenih, če je treba. Ni
tako preprosto, kot si mogoče
kdo predstavlja ribolov,« je razložil sodnik kontrolor Brane

Galjot. Vsako ujeto ribo so takoj popisali, in sicer vrsto ribe,
dolžino v milimetrih in uro,
kdaj jo je ribič izvlekel iz vode,
pri čemer se je moral tudi podpisati, da se strinja z izmerjeno dolžino. Takoj potem so
ribo seveda vrnili v vodo. Kako
pomembna je izbira prave
muhe, se je najbolj pokazalo
pri Francozu Jacqueminu
Bertrandu, ki mu je uspelo v
treh urah ujeti kar 76 rib. »To
pomeni, da je moral iz vode
potegniti ribo na vsaki dve minuti. Menda je navezal neko
fantastično muho, ki je noče

pokazati niti sodniku,« je ob
tem pojasnil Bergant.
Razložil je še, da je v zadnjih
letih na svetovnem prvenstvu
vse pomembneje, da izbrane
reke niso popularizirane z
vloženimi ribami, obenem pa
mora biti okolje čim bolj naravno. Po besedah Braneta
Galjota so številni ribiči zelo
pohvalili Slovenijo. »Pogovarjal sem se z Južnoafričanom, ki je Slovenijo primerjal
z Novo Zelandijo. Tisti, ki se
spozna na ribištvo, pa ve, da je
Nova Zelandija za ribiče pravi
Eldorado,« je še dodal Galjot.

V NK Naklo se veliko posvečajo delu z mladimi.

Rokometni praznik
v Dupljah
Jože Košnjek

Udeležence svetovnega prvenstva v muharjenju je sprejel tudi župan občine Naklo Marko Mravlja. / Foto: Matic Zorman

Rokomet je še vedno med najbolj priljubljenimi športi v
Dupljah, čeprav njihova moštva ne nastopajo več v najvišjih državnih ligah. Zaradi tradicije in priljubljenosti TVD
Partizan Duplje organizira že
vrsto let tradicionalni ženski in
moški rokometni turnir, ki se
ga udeležujejo tudi moštva iz
tujine. Letošnji turnir, imenovan Dan rokometa 2012, bo
jutri, 23. junija, od 13. ure naprej na rokometnem igrišču
pri osnovni v Zgornjih Dupljah. Končan bo okrog 18. ure.

Na ženskem turnirju bodo
igrala moštva iz Žabnice, Dupelj, Idrije in Borovelj iz sosednje Avstrije. Za moški del
turnirja pa so prijavljena
moštva Dupelj, Preddvora,
Škofje Loke in Borovelj. Turnir bo popestril zabavni družabni program. Generalni
sponzor prireditve bo predstavil svoje predelane avtomobile na električni pogon.
Po končanem turnirju bo
Sobotna noč s skupinama Joške v’n in Flirrt, s tekmovanjem v pikadu in bogatim
srečelovom ter seveda s plesom, pijačo in jedačo.
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Kamen za trdnost kmetije
»Prejšnje leto smo imeli v tem času že več gostov, res pa je bilo lani v tem času vreme bolj prijetno
in tudi evropskega prvenstva v nogometu ni bilo. Še dobro, da so Nizozemci izpadli, da bodo šli
njihovi navijači lahko na dopust (smeh),« se je pošalila Marija Ravnikar.
Suzana P. Kovačič
Zgornje Duplje – Letošnja
simpatična novost v kampu
Trnovc v Zgornjih Dupljah je
zagotovo težak kamen, ki je
postavljen kot spomenik pred
vhodom v kamp. »Utrdili smo
strugo potoka Mlinščica, ki
teče po naši zemlji; kar tristo
kubičnih metrov ogromnih
kamnov smo pripeljali iz mojega rodnega loškega konca.
Enega sem izbral, ta kamen
simbolizira trdnost kmetije,«
je razložil Franc Ravnikar, ki
skupaj s soprogo Marijo vodi
kamp, ki sodi pod okrilje turistične kmetije Trnovc.
Kamp je leta 1971 odprl Marijin oče. Sezono začnejo s prvim majem in kar je prav tako
zanimivo, med stalnimi gosti
jih je kar nekaj iz Tržiča, Kranja, Ljubljane. »Med tujci pa
je največ Nizozemcev, številni
med njimi se vračajo. Zdaj je v
kampu nastanjen nizozemski
par, ki prihaja vsako leto za

dva, tri mesece. Nekateri pridejo za nekaj dni, se odpeljejo
na morje in se na poti nazaj
spet ustavijo pri nas,« je povedala Marija Ravnikar. Devetindvajset zastavic je razobešenih pred kampom, kar pomeni, da so imeli goste iz prav
toliko držav. »Prejšnje leto
smo imeli v tem času že več
gostov, res pa je bilo lani v tem
času vreme bolj prijetno in
tudi evropskega prvenstva v
nogometu ni bilo. Še dobro,
da so Nizozemci izpadli, da
bodo šli njihovi navijači lahko
na dopust (smeh),« se je pošalila Ravnikarjeva.
Kamp ima štiri zvezdice in
sodi med manjše kampe, prostora je za petdeset do šestdeset šotorov ali prikolic. Je oaza
miru sredi neokrnjene narave, »ujet« med Mlinščico in
Tržiško Bistrico. Kamp je bil
že nagrajen v kategoriji manjših kampov, gostje imajo na
voljo izposojo koles, tenis igrišče, balinišče, nekateri ribari-

Petošolci iz OŠ Naklo so imeli prejšnji petek na turistični
kmetiji Trnovc športni dan. Peš so prišli iz Naklega,
Podbrezij in bližnjih Dupelj. Zabavali so se v številnih
športnih igrah. / Foto: Uroš Rosič
jo ali pa gredo na pohod v okolico. Ena redkih pomanjkljivosti, na kar sta opozorila
Ravnikarjeva, je dotrajana

občinska cesta, ki vodi do
kampa, in dejstvo, da v vasi ni
več trgovine; trgovino tujci
kar pogrešajo.

Franc Ravnikar pred kamnom, ki simbolizira trdnost
kmetije. / Foto: Uroš Rosič

Kaj znajo tujci ceniti pri nas? »Znajo spoštovati
vse, kar je lepo in čisto. Znajo ceniti tudi
kozarec dobrodošlice,« sta povedala Marija in
Franc Ravnikar.

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




Ugodne cene in dobri plačilni pogoji.

Megales - vaš partner pri odkupu,
poseku in prevozu lesa

