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Maša Likosar

Naklo – "Naj v naša srca na-
selita se mir in toplina. Naj 
čarobnost božiča in novega 
leta še dolgo živi." S temi be-
sedami Jožeta Mohoriča so v 
Naklem vstopili v praznični 
čas s tradicionalnim priži-
gom lučk. "Mogoče nekoli-
ko pozno, a datum je bil pra-
vilno izbran, saj se je zgodil 
mali čudež. Tudi v Naklem 
je zapadel sneg, ki je ustvaril 
čudovito praznično sliko," je 
dejal Mohorič. Po nastopu 
pevskega zbora KD Dobrava 
Naklo in treh plesnih sku-
pin Skokic OŠ Naklo, ki jih 
trenirata Nataša in Eva Zale-
telj – Rožice in Smeške s 
Podružnične šole Podbrezje 

ter Frajle in frajer s central-
ne šole – je župan Ivan Me-
glič s pritiskom na gumb 
prižgal luči na novoletni 
smreki. Ta je zažarela mo-
dro. "Letos je mogoče naša 
smreka malenkost bolj traj-
nostno naravnana. Daroval 
jo je občan Naklega in je rav-
no toliko kriva, da bo lahko v 
navdih našemu mesarju, ki 
bo naslednje leto zakrivil 
svoje klobase," je povedal 
Meglič. Smreko je blagoslo-
vil župnik Janez Zupanc. 
Posebno noto prireditvi je 
dodal prihod kolednikov z 
baklami iz Folklorne skupi-
ne DU Naklo. Zapeli so ko-
ledniške pesmi. Po kultur-
nem delu so postregli kloba-
se in tople napitke. 

Praznični utrip
V Naklem so v petek, 13. decembra, slavnostno 
prižgali luči in blagoslovili novoletno smreko. 

Novoletna smreka bo osvetljena vse do sredine januarja. 

Novo leto odpira duri, misel  
na prihodnost, domišljijo buri,  
naj začne se s smehom,  
s smehom naj konča se.  
Vmes pa naj veselo lepši jutri rase!

Spoštovane občanke  
in občani občine Naklo!

Želimo vam blagoslovljene 
božične praznike in vse dobro  
v letu 2020.

Ivan Meglič, župan Občine Naklo, 
občinske svetnice in svetniki,  
sodelavci občinske uprave  
Občine Naklo
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Čarobnost je  
v odnosih
Hiter tempo življenja medsebojnim 
odnosom ne prizanaša. In praznična 
čarobnost se ne zgodi sama po sebi, 
čarobnost je v odnosih. Da ni 
poudarek, kaj vse bomo dobili, kam 
vse bomo šli, ampak kako bomo ta 
čas preživeli. Skupaj. 
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Dobri pogoji 
tudi za 
podjetnike
Župan Občine Naklo Ivan 
Meglič je predstavil svoje delo 
po prvem letu županovanja in 
napovedal večje projekte v 
prihodnjem letu.
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AKTUALNO

Obnova zagotovila 
večjo varnost
V Naklem so novembra po 
treh mesecih del slavnostno 
odprli prenovljeno Glavno 
cesto. Na novo je urejen tudi 
kolesarski pas.
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AKTUALNO

Nasvidenje na 
Okroglem
Razstava Tomo Zupan – ve-
liki prešernoslovec je pot 
sklenila v četrtek, 19. decem-
bra, v vili Toma Zupana na 
Okroglem.
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LJUDJE IN DOGODKI

Neizbrisen pečat 
prvaka sadjereje 
Kulturno društvo Tabor Pod-
brezje je pripravilo že se-
demnajste Pirčeve dneve.
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MLADI

Segel do zlata
Job Stopar iz Naklega si bo 
letošnje leto zapomnil po 
osvojeni srebrni kolajni na 
svetovni geografski olimpija-
di v Hongkongu in po prvem 
mestu na državnem tekmo-
vanju Mladi turistični vo-
dnik.
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Suzana P. Kovačič

Naklo – Leto 1994 je bilo 
prelomno leto za lokalno 
samoupravo v Sloveniji. 
Dobili smo prvih 162 občin 
v prvem krogu, med njimi 
Občino Naklo. Četrtega de-
cembra istega leta je bil iz-
voljen prvi nakelski občin-
ski svet, 14 dni zatem je 
občina dobila prvega župa-
na Ivana Štularja. In tedaj 
še predsednika občinskega 
sveta, ki ga je vodil Peter 
Lunar. Občina Naklo je za-
čela delovati s prvim janu-
arjem 1995. Za dolgoletnim 
županom Štularjem je obči-
no dva mandata vodil žu-
pan Marko Mravlja, na lan-
skih volitvah je bil za župa-
na izvoljen Ivan Meglič. Kot 
je na slovesnem praznova-

nju v telovadnici Osnovne 
šole (OŠ) Naklo v četrtek, 
19. decembra, povedal žu-

pan Meglič, ki je bil izvo-
ljen za svetnika že v prvi 
občinski svet, so na poti v 
samostojnost želeli imeti 
svojo osnovno šolo, ločeno 
od kranjske, svoj zdravstve-
ni dom, lekarno, dom za 
starejše občane ... Vse to da-
nes imajo, dobili so tudi 
srednjo šolo, še eno dvora-
no, avtocestni priključek, 
kilometre novih kanalov, 
cest, priključek na Central-
no čistilno napravo Kranj ... 
Na prireditev je bilo pova-
bljenih tudi vseh 54 doseda-
njih občinskih svetnikov. 
"Pred 25 leti smo se odločili 
pravilno," je prepričan Ivan 
Meglič in dodal, da bodo še 
naprej vodili občino k pra-

vim ciljem. Obiskovalcem 
prireditve je čestital tudi za 
bližnji praznik, dan samo-
stojnosti in enotnosti. 
Na tako slovesno prireditev 
sodi kakovostna glasba. Ve-
čer so glasbeno obogatili 
večkrat nagrajeni Pihalni or-
kester Tržič pod vodstvom 
dirigenta Francija Podlipni-
ka, odličen in tudi že večkrat 
nagrajeni harmonikar do-
mačin Primož Gnidovec ter 
mladi talenti, Združeni otro-
ški pevski zbori OŠ Naklo 
pod vodstvom zborovodki-
nje Klare Maljuga in klavir-
ski spremljavi Maje Ovse-
nik. Program sta povezovala 
Neža Rozman in Marko 
Kavčič. 

Odločili smo se pravilno
Tradicionalni božično-novoletni koncert v OŠ Naklo, na katerega povabita Občina Naklo in OŠ Naklo, 
je bil letos posebej slovesen zaradi praznovanja petindvajsetletnice Občine Naklo. 

Prireditve se je udeležil tudi prvi župan Občine Naklo Ivan Štular (drugi z leve) 

Združeni otroški pevski zbori OŠ Naklo / Foto: Primož Pičulin
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Aktualno

OBČINA NAKLO

Na podlagi Odloka o enkratnem denarnem prispevku za 
novorojence v občini Naklo (UVG, št. 16/06) objavlja župan 
Občine Naklo

JAVNI RAZPIS
za dodelitev enkratnega denarnega prispevka  

za otroke, rojene v letu 2019

1.

Namen sofinanciranja je enkratna denarna pomoč, ki se zago-
tavlja iz sredstev občinskega proračuna, s katero se upravi-
čencu zagotovi dopolnilni prejemek za kritje stroškov, ki nas-
tanejo z rojstvom otroka.

2.

Upravičenec do enkratnega denarnega prispevka je eden od 
staršev otroka, rojenega v letu 2019 oz. skrbnik ali posvojitelj, 
pri katerem ima otrok stalno prebivališče, če sta izpolnjena 
oba naslednja pogoja:
- da ima upravičenec stalno prebivališče v občini Naklo,
-  da ima novorojenec nepretrgoma, od rojstva do vložitve vlo-

ge za pridobitev enkratnega denarnega prispevka, stalno 
prebivališče v občini Naklo.

3.

Višina enkratnega denarnega prispevka za otroke, rojene v 
letu 2019, znaša 350,00 EUR. 

4.

Upravičenec uveljavlja pravico do enkratnega denarnega pri-
spevka za otroka, rojenega v letu 2019, s pisno vlogo – obra-
zec je na razpolago v tajništvu Občine Naklo ali na spletni 
strani http://naklo.si/.

Vlogo je potrebno oddati do 31. 01. 2020 na naslov: Občina 
Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo. 

5.

Vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila:
-  izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca oz. soglasje, 

da Občina Naklo skladno z zakonom pridobi potrebne poda-
tke, ki izkazujejo upravičenost prejema enkratne denarne 
pomoči, iz uradnih evidenc;

-   potrdilo o stalnem prebivališču za upravičenca in novorojen-
ca oz. soglasje, da Občina Naklo skladno z zakonom pridobi 
potrebne podatke, ki izkazujejo upravičenost prejema 
enkratne denarne pomoči, iz uradnih evidenc;

-  fotokopijo številke transakcijskega računa upravičenca;
- fotokopijo davčne številka upravičenca.

6.

Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratne-
ga denarnega prispevka vodi in o njej odloča z odločbo 
občinski organ, pristojen za socialno varstvo.

Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba. O njej odloča 
župan občine Naklo. Pritožba se lahko vloži v roku 15 dni od 
dneva vročitve odločbe, pisno ali ustno na zapisnik. 

Številka: 430-0062/2019
Datum: 10. 12. 2019 OBČINA NAKLO
 Ivan Meglič, župan l. r.

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

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

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

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

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

TEH NIČ NI URED NIK
Gre ga Flaj nik

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

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

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

Glas občine Naklo, št. 2/let nik 2019 je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 102, ki je iz šel 24. decembra 2019.
Časopis Glas občine Naklo je pri lo že n Go renj ske mu gla su in brez plač no po sla n v vsa go spo dinj stva v ob či ni Naklo, iz šel 
je v na kla di 19.200 iz vo dov. Tisk: Delo, d. d., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod št. 9771961 pri Uradu RS za 
intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas, d. o. o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: 
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj / Tel.: 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure, petek od 8. do 15. ure, 
sobote, nedelje in prazniki zaprto / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne 
priloge: TV okno, Letopis, Slovenske počitnice in dvajset lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče / Naročnina: 
tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,85 EUR, redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20 % popusta, letni 
25 % popusta; v cene je vračunan DDV po stopnji 9,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do pisnega 
preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po ceniku. Naslednja številka časopisa 
Glas občine Naklo bo kot priloga Gorenjskega glasa predvidoma izšla decembra 2019.
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Maša Likosar

Naklo – Drugo fazo obnove 
ceste v Naklem je izvajalec 
podjetje Strabag Slovenija 
začel 26. junija in končal 10. 
oktobra letos. Urejen je bil 
odcep v dolžini 420 metrov, 
in sicer od kapelice pri izvo-
zu za Pivko ter mimo Osno-
vne šole Naklo pa vse do 
restavracije Bolero. "Izkopa-
nega je bilo približno 7600 
kubičnih metrov materiala, 
vgrajenega 3500 kubičnih 
metrov tampona in tisoč sto 
ton asfalta, 47 jaškov, ureje-
no je bilo novo križišče na 
Pivki, izdelani izvennivojski 
pločnik, nova javna razsvet-
ljava, sistem fekalne kanali-
zacije v ločenem sistemu in 
usklajeni vsi komunalni 
vodi. Uredili smo tudi kroži-
šče pri restavraciji Bolero, s 
čimer smo zagotovili varno 
vključevanje vozil iz Cegel-
nice," je pojasnil župan 
Občine Naklo Ivan Meglič 
in dodal, da je bila ponudbe-
na ocena drugega dela obno-
ve ceste v Naklem 780 tisoč 
evrov. "Zgodil se je čudež, 
ker je končni znesek vseh 
del 688 tisoč evrov, kar 
pomeni, da smo občinske-
mu proračunu prihranili 
celih 91 tisoč evrov," je dejal 
župan.
Občina je z obnovo želela 
predvsem zagotoviti var-

nost šibkejših in ogroženih 
skupin, kot na primer 
otrok, ki po tej cesti dnevno 
hodijo v šolo. "S kolesar-
skim pasom bomo posku-
šali doseči, da bi se na tem 
področju hitrost vozil prila-
godila in zmanjšala. V ta 
namen smo namestili pri-
kazovalnik hitrosti, ki opo-
zarja voznike na prehitro 
vožnjo. Poleg tega šteje 
tudi promet in ugotavlja, 
kakšne so dejanske hitrosti 
vseh voznikov, ki vozijo 

mimo. S tem bomo dobili 
podatek, kdaj se zgodi naj-
več prekoračitev, tako da 
bodo naši 'lovci' na hitre 
voznike ukrepali pravi tre-
nutek. Upam, da ne bo tre-
ba namestiti dodatnih 
radarjev in da bomo skupaj 
skrbeli za varno vožnjo po 
novi cesti," je v dobri veri 
dejal župan. Tretja faza 
obnove, tokrat Stare ceste 
od krožišča do občinske 
stavbe, bo predvidoma 
potekala leta 2021. Slavno-

stno odprtje, ki je privabilo 
nemalo nakelskih občanov, 
so s kulturnim programom 
zapečatili Folklorna skupi-
na Društva upokojencev 
Naklo, virtuoz na harmoni-
ki Primož Gnidovec in fol-
klorna skupina Podkuca iz 
OŠ Naklo. Zbrane je nago-
voril tudi predstavnik pod-
jetja Strabag Slovenija 
Robert Košak in se zahvalil 
vsem, ki so sodelovali pri 
izgradnji, ter občanom za 
strpnost in potrpežljivost.

Obnova zagotovila 
večjo varnost
V Naklem so novembra po treh mesecih del slavnostno odprli prenovljeno Glavno cesto. Urejen je 
odcep v dolžini 420 metrov od kapelice pri izvozu za Pivko ter mimo Osnovne šole Naklo do Bolera.

Slavnostno odprtje prenovljene Glavne ceste / Foto: Tina Dokl

Glas občine Naklo, torek, 24. decembra 2019

Miha Bogataj, Zavod 
Zlata mreža, in Bojana 
Umnik, Občina Naklo

Naklo – Občinski svet Obči-
ne Naklo je na svoji zadnji 
seji pred koncem letošnjega 
leta s potrditvijo proračuna 
za leto 2020 potrdil tudi 
pristop k projektu Prosto-
fer. Gre za projekt Zavoda 
Zlata mreža za mobilnost 
starejših, ki povezuje starej-
še osebe, ki potrebujejo pre-
voz in ne morejo uporablja-
ti javnih in plačljivih prevo-
zov, s starejšimi aktivnimi 
vozniki, ki pa po drugi stra-
ni radi priskočijo na pomoč. 
Namenjen je vsem tistim 
starejšim, ki ne vozijo sami, 
nimajo sorodnikov in imajo 
nizke mesečne dohodke ter 
tudi slabše povezave z javni-
mi prevoznimi sredstvi. 
Prostofer jim omogoča lažjo 
dostopnost do zdravniške 
oskrbe, brezplačne prevoze 

do javnih ustanov, trgovskih 
centrov ipd.
Brezplačni prostoferski pre-
vozi starejšim omogočajo 
večjo mobilnost, večjo soci-
alno vključenost, medseboj-
no povezovanje, medseboj-
no pomoč, boljšo kvaliteto 
življenja v tretjem življenj-
skem obdobju, čim dlje lah-
ko ostanejo doma (čim kas-
nejši odhod v dom za ostare-
le). Druženje in občutek 
koristnosti igrata pomem-
bno vlogo pri aktivnem sta-
ranju. 

Kako deluje Prostofer?
Uporabnik, ki bo potreboval 
prevoz, bo poklical na brez-
plačno telefonsko številko 
klicnega centra. V komuni-
kacijskem centru bodo zabe-
ležili njegove podatke in cilj 
prevoza. Po najavi prevoza 
bo klicni center obvestil pro-
stovoljnega voznika o prevo-
zu in to sporočil uporabni-

ku, za katerega se opravi 
prevoz. Vozilo bo zagotov-
ljeno s strani občine, prav 
tako bo poskrbljeno za zava-
rovanje tako voznika kot 
tudi sopotnikov. Klicni cen-
ter bo na voljo za rezervacije 
prevozov vsak delovnik med 
8. in 18. uro, rezervacijo pre-
voza pa bo treba najaviti vsaj 
tri dni pred izvedbo storitve. 
Vozniki prostovoljci bodo 
prevoze opravljali od pone-
deljka do petka med 8. in 
16. uro, izjemoma pa se lah-
ko dnevi in ure tudi prilago-
dijo potrebam.

Kdo je lahko prostofer?
Prostovoljni šofer je lahko 
vsak, ki ima veljavno vozni-
ško dovoljenje in je v svojem 
prostem času pripravljen 
pomagati tistim, ki prevoze 
potrebujejo. Vendar pa so 
prostoferji v resnici veliko 
več kot zgolj prostovoljni 
vozniki – svojim sopotni-

kom nesebično pomagajo 
tudi, ko ti izstopijo iz avta: 
pri zdravniku jih pospremi-
jo do čakalnice in počakajo 
nanje med pregledom, 
pomagajo jim nesti vrečke 
iz trgovine in jim priskočijo 
na pomoč pri hoji po stopni-
cah ... To so ljudje z velikim 
srcem, ki jemljejo svojo 
humanost za samoumevno 
in častno dejanje. 
S prostoferstvom se poveču-
je udeležba starejših v cest-
nem prometu in izboljšuje 
njihova mobilnost. Poleg 
tega se izboljšuje varnost v 
cestnem prometu in pove-
čuje socialna vključenost 
starejših na splošno, obe-
nem pa so prevozi cenovno 
dostopnejši. V zadnjem 
času postaja projekt prosto-
ferstva tudi ekološki oziro-
ma prijazen do okolja, saj 
stremimo k temu, da prosto-
ferji uporabljajo električna 
vozila. 

Prostofer – s srcem na poti
Brezplačni prevozi za starostnike bodo kmalu na voljo tudi za občane in občanke občine Naklo.
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Suzana P. Kovačič

Kako ocenjujete prvo leto 
županovanja?
Je zanimiva izkušnja. Z ob-
činsko upravo smo se dobro 
ujeli, začete dobre projekte 
smo nadaljevali, nekatere 
nadgradili. Seje občinskega 
sveta so konstruktivne, po-
skušam angažirati vse, ne 
samo koalicijo.

Kateri so glavni poudarki v 
proračunu za leto 2020?
Od približno 7,7 milijona 
evrov, kolikor je vreden pro-
račun v prihodnjem letu, je 
okrog 2,5 milijona evrov na-
menjenih investicijam, 
predvsem na področju gra-
dnje različne infrastrukture. 
Največja investicija bo nada-
ljevanje gradnje komunalne 
infrastrukture v Podbrezjah; 
prva faza bo zaključena v 
prvi polovici leta, računam, 
da bomo drugo fazo začeli 
jeseni po pridobitvi gradbe-
nega dovoljenja.
Nekaj je odprtih projektov, 
vezanih na sofinanciranje iz 
evropskih razpisov. Za vo-
dooskrbo je pomembna gra-
dnja novega vodohrana v 
Dupljah. Dva vira imamo v 
občini: vrtino pri Trnovcu, 
ki napaja severni del občine, 
južni pa del se napaja iz za-
jetja Bašelj preko vodohrana 
Zeleni hrib. Obstoječi vood-
hran v Dupljah je postal pre-
majhen in v sušnih dneh ne 
zagotavlja stabilne oskrbe z 
vodo. S kohezijskimi sred-
stvi nam je uspelo zagotoviti 
sofinanciranje novega vodo-
hrana v Dupljah in povezo-
valnega voda s tržiškimi vo-
dnimi viri, na katere so v 
preteklosti povezave že bile. 
Tržič ima večino svojega vo-
dovodnega omrežja obno-
vljenega, občina Naklo se 
lahko napaja iz dveh trži-
ških črpališč, Preske in 
Smolekarja. V tržiškem viru 
vidim varnejšo in stabilnej-
šo in upam tudi cenejšo vo-
doskrbo. Za nov vodohran 
smo že podpisali vse pogod-
be o služnosti in vložili do-
kumentacijo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Pro-
jekt bomo realizirali v letih 
2020 in 2021.
Pomemben projekt je širitev 
industrijske cone v Naklem. 
Pričakujem, da bomo v prvi 
polovici prihodnjega leta 
imeli gradbeno dovoljenje, 
da bomo območje komunal-
no opremili. Še ena indu-
strijska cona se kaže v nekda-
nji Gradbinčevi jami, kjer 
smo šli v komasacijo in zdru-
žili parcele v lasti občine. Z 
zasebnim lastnikom, ki je 
kupil zemljo od Gradbinca v 

stečaju, bomo skupaj komu-
nalno opremili še to cono za 
namen podjetništva. Tudi 
Merkur nepremičnine svojo 
večnadstropno stavbo v Na-
klem že polni z najemniki."

Kaj je aktualnega še po dru-
gih krajih v občini?
Že smo podpisali pogodbo z 
izvajalcem del za obnovo in-
frastrukture na Okroglem in 
novo fekalno kanalizacijo, 
graditi bodo začeli po novem 
letu. Strahinj je v glavnem 
urejen, uredili bomo še ne-
kaj manjših odvodnjavanj. 
Začeli bomo pripravljati do-
kumentacijo za komunalno 
ureditev Police, nadaljevali 
obnovo Stare ceste v Naklem. 
V Dupljah zaključujemo sa-
nacijo meteornih voda, ki so 
zalivale srednji del vasi. V 
Dupljah ima šolska stavba 
neizkoriščen prostor na pod-
strehi, ideja je, da bi jo uredi-
li v športno dvorano.

Kako sicer kaže z rekon-
strukcijo državne ceste od 
Marinška proti Polici?
Pred kratkim sem bil na se-
stanku na republiški direk-
ciji za infrastrukturo, kjer se 
strinjajo, da je cesta nujno 
potrebna obnove, vendar v 
ta namen še nimajo prora-
čunskega denarja. Na občini 
bomo to poskušali pospešiti 
in sami izvedli razpis za 
projektanta, ki bo pripravil 
dokumentacijo. Če se bodo 
sprostila kakšna državna 
sredstva, računam na to, da 
bomo z že pripravljeno do-
kumentacijo prej na vrsti.

Odlaganje odpadkov je aktu-
alna tema, glede na to, kar 
slišimo, tudi cene ne bodo 
ostale takšne, kot so zdaj.
Skrbi me poslovanje Komu-
nale Kranj, ki je še lani pri-
kazovala dobiček, zdaj sli-
šim, da so v izgubah. Priča-

kujem pojasnila, ker je tudi 
Občina Naklo v sklopu tega 
javnega podjetja, žal pa s 
svojim nizkim lastniškim 
deležem kakšnega vpliva na 
odločitve nimamo. S podpi-
som pristopne pogodbe k 
RCERO Ljubljana pričaku-
jem, da bomo imeli kot obči-
na zagotovljeno vsaj določe-
no varnost odlaganja odpad-
kov. Na področju ravnanja z 
odpadki bi tudi država mo-
rala odgovorneje nastopiti. 
Kranjska komunala ima 
npr. trenutno težave, ker ne 
dobi resnih odjemalcev em-
balaže. Poskušali pa bomo 
našim občanom še naprej 
zagotavljati kvalitetno stori-
tev po najugodnejših cenah, 
čeprav bo, kot kaže glede na 
vse okoliščine, podražitev 
odpadkov neizbežna.

Kako je z gradnjo stanovanj?
V naslednjih letih v Naklem 
pričakujemo gradnjo stano-
vanjskega naselja na obmo-
čju nekdanje asfaltne baze. 
Naselje bo prineslo okrog 
tisoč novih prebivalcev. Ze-
mlja za stanovanjsko gra-
dnjo je zlata vredna in se 
lahko proda. Pred 25 leti, ob 
ustanovitvi občine, smo 
imeli 4700 prebivalcev, da-
nes jih imamo 5300.

Okoliški stanovalci opozar-
jajo na hrup, ki prihaja z Di-
nosa. Ste že ukrepali?
Pred kratkim smo imeli se-
stanek na upravi podjetja v 
Ljubljani, ki smo se ga sku-
paj udeležili s podžupanom 
Zdravkom Cankarjem, 
predsednikom Društva za 
zdravo življenje Naklo g. 
Ušeničnikom, predsedni-
kom vaškega odbora Polica 
g. Ovsenikom in predsedni-
co Komisije za varstvo oko-
lje go. Košir. Obljubili so, da 
bodo hrup zmanjšali z novo 
stiskalnico. Upam, da bodo 

dogovor spoštovali, v na-
sprotnem bo potrebno zah-
teve zaostriti, ker občina bo 
vsekakor podprla občane.

Pomembna je tudi skrb za 
dediščino ...
Letos smo na novo prekrili 
streho Vogvarjeve hiše v Du-
pljah, za kar smo dobili tudi 
evropska sredstva (sofinan-
ciranje). Že pred tem smo 
obnovili osrednji del hiše. 
Vogvarjevi hiši bomo lahko 
dali nove vsebine. Občina 
sofinancira tudi obnovo ob-
zidja pri strahinjski cerkvi.

V kleti občinske stavbe bo 
medgeneracijski center. S 
kakšnimi vsebinami?
Ureditev medgeneracijske-
ga centra bo predvidoma 
končana v februarju 2020. 
Prvo leto bo programe vodi-
la Ljudska univerza Kranj, v 
nadaljevanju se pogovarja-
mo z DU Naklo in skupino 
iz programa Starejši za sta-
rejše. V skrbi za starejše ob-
čane pristopamo tudi k pro-
jektu Prostofer, pripravlja-
mo idejne rešitve širitve 
doma starejših občanov na 
način, kako na čim bolj eko-
nomsko sprejemljiv način 
povečati kapaciteto doma na 
še sprejemljivo velikost, da 
bi zagotovili lahko nižjo 
ceno stanovalcem.

Z obnovo Glavne ceste v Na-
klem so na novo označeni 
kolesarski pasovi. Kakšen 
nasvet, kako pravilno voziti?
Predvsem smo s tem želeli 
izboljšati varnost v prometu 
(pešcev, kolesarjev, voznikov 
osebnih vozil) na relaciji 
Kranj–BC Naklo s souporabo 
vozišča z označitvijo kolesar-
skih pasov. Voznik, ki vozi 
po svojem voznem pasu, je 
dolžan upoštevati kolesarja 
in voziti za njim, dokler ga ni 
mogoče prehiteti. Voznik 
mora ostati na svoji polovici 
vozišča. Za varnejše vključe-
vanje iz smeri Cegelnica 
smo pri Boleru uredili manj-
še krožišče. V nadaljevanju 
bomo gradili kolesarsko ste-
zo na odseku Strahinj–Du-
plje, ki bo ločena od ceste. Še 
ena bo od Naklega proti Pod-
brezjam, s tem bomo "kole-
sarsko" povezani s Kranjem, 
Radovljico, Tržičem. Postaja-
lišče za izposojo koles že 
imamo pri športnem parku v 
Naklem, postavili smo ga v 
sodelovanju s kranjsko obči-
no v sistemu KRsKOLE-
SOM. Načrtujemo polnilnici 
za kolesa pri Trnovcu v Du-
pljah in Matijovcu v Podb-
rezjah, razmišljamo o kole-
sarskem postajališču pred 
šolo v Strahinju.

Dobri pogoji tudi  
za podjetnike
"Občanom se zahvaljujem za razumevanje v tem letu, v veliko zadovoljstvo mi je bilo delati različne 
stvari in zagotavljam, da se bomo tudi v prihodnje trudili v korist vseh," je po prvem letu 
županovanja povedal župan Občine Naklo Ivan Meglič in predstavil tudi nekaj konkretnih projektov. 

Ivan Meglič / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Naklo – Na povabilo župana 
Ivana Megliča je bila jeseni 
za nekaj dni na obisku v ob-
čini Naklo delegacija istoi-
menskega poljskega mesta 
in občine na čelu z župa-
nom Slawomirom Napiera-
lo. Prvo srečanje med dele-
gacijama občin je bilo že 
leta 1999, podpis pogodbe o 
pobratenju pa leta 2000. 

Novi župan Meglič je želel 
prijateljstvo in sodelovanje 
ponovno spodbuditi in nada-
ljevati, k čemur so se v slo-
venskem Naklem zavezali s 
podpisom, ki se ga je udele-
žil tudi svetovalec poljskega 
veleposlaništva v Sloveniji 
Adam Sadownik. V poljski 
delegaciji so bili še občinski 
tajnik Krzysztof Kopiszka, 
namestnica predsednika 
mestnega sveta Monika 
Mlynarczyk, prevajalka Iza-
bela Chojnicka in vodja pro-
mocije Tomasz Rogacki. Go-
stitelj jih je povabil na sreča-
nje z občinskimi svetniki v 

Bolero v Naklem, kar dva-
najst nakelskih svetnikov se 
ga je udeležilo. Poljska dele-
gacija si je ogledala proizvo-
dnjo Orodjarstva Knific, Bio-
tehniški center Naklo, šolo, 
vrtec, krajevno knjižnico ... 
in na lastno željo tudi center 
za ločeno zbiranje odpadkov 
v Naklem. Popeljali so jih še 
po znamenitostih domače 
občine in širše po Gorenj-
skem. Oba župana pričaku-

jeta izmenjavo na področju 
izobraževanja, kulture in 
športa, govorila sta tudi o 
priložnostih gospodarskih 
povezav. Župan Slawomir 
Napierala, ki je bil v letu po-
bratenja med občinama sve-
tnik, župan pa je deveto leto, 
se še dobro spominja tudi 
obiska Folklorne skupine 
Društva upokojencev Naklo 
na Poljskem. Poudaril je, da 
občina Nakło nad Notecią 
(Notecią je ime reke) sodelu-
je pri različnih evropskih 
projektih na področju izo-
braževanja in da za to iščejo 
partnerje. 

Nadgradili prijateljstvo

Prisrčno snidenje obeh županov in preostalih članov 
poljske delegacije / Foto: Tina Dokl

Hvaležni in veseli se zahva-
ljujemo za uspešno in odlič-
no izvedeno sanacijo po pla-
zu, ki se je zgodil ponoči 28. 
maja v letu 2018. Prvi so – 
kot vedno, ko smo vaščani v 
stiski – na pomoč prihiteli 
podbreški gasilci, da so s po-
njavami preprečili nadaljnje 
plazenje zemlje. Prav tako si 
je teren takoj prišel ogledat 
nekdanji župan Marko Mra-

vlja. Ko so bile izvedene vse 
meritve na terenu, pa so lah-
ko šele začeli izdelovati za-
ščitno škarpo, ki je teren 
dokončno utrdila. Za vse to 
gre zahvala sedanjemu žu-
panu Ivanu Megliču in izje-
mni ekipi, ki je delo opravi-
la, delavcem podjetja Dolenc 
iz Poljanske doline. 
Hvaležni družini Aljančič in 
Toporiš

Zahvala za sanacijo 
plazu za Falentovo hišo

Močna in lepa škarpa je bila v veselje obeh družin 
zaključena 12. avgusta 2019. 
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Rotary klub Tržič 
Naklo in Občina Naklo 

Naklo – Namen zapisa, ki ga 
objavljamo v zvezi z iniciati-
vo Občina Naklo brez azbe-
sta, katere iniciator je Rotary 
klub Tržič Naklo, in jo bo po 
besedah župana Ivana 
Megliča prevzela tudi Obči-
na Naklo, je ponovno opozo-
riti na še vedno perečo pri-
sotnost azbestno-cementnih 
kritin in drugih izdelkov iz 
nevarnega azbesta v našem 
neposrednem bivanjskem 
okolju. Opozoriti želimo na 
nevarnosti, ki s tem prežijo 
na naša življenja in zdravje 
ter pozvati vse lastnike obje-
ktov in naprav, na katerih 
oz. v katerih so še vedno 
vgrajeni izdelki, ki vsebujejo 
nevarni azbest, da v dobro-
bit vseh poskrbijo za varno 
in strokovno odstranitev pa 
tudi varen odvoz ter deponi-
ranje azbestno-cementne 
kritine in drugih izdelkov iz 
tega materiala, izključno na 
deponijah, ki te odpadke 
sprejemajo in imajo za 
hrambo primerne prostore.

Azbest je skupno ime za 
naravna mineralna vlakna, 
ki so odporna proti visokim 
temperaturam, lužilom in 
kislinam. Z dodajanjem v 
cement ga je bilo v Sloveniji 
največ uporabljenega za 
izdelavo strešne kritine, 
fasadnih plošč, talnih oblog, 
izolacijskih sten ... Največ se 
je uporabljal od leta 1960 do 
1980, od leta 2003 pa sta 
izdelava in prodaja azbest-
no-cementnih izdelkov pre-
povedani. 

Povprečna življenjska doba 
izdelkov naj bi znašala od 
dvajset do trideset let. Veliki 
večini azbestnih izdelkov je 
življenjska doba že potekla, 
postali so velika grožnja v 
našem bivanjskem okolju. 
Izredno obstojna azbestna 
vlakna, ki so bila vgrajena v 
cement, se začnejo zaradi 
vremenskih vplivov (veter, 
dež, sneg), lomljenja, kruše-
nja, nepravilnega ravnanja, 
uporabe nenadzorovano 
širiti v okolje in ogrožati 

zdravje. Azbestna vlakna, ki 
jih ne moremo videti, vonja-
ti ali čutiti, imajo nevarno 
lastnost, da z vdihavanjem 
vdrejo v naša pljuča, pljuča 
pa jih s svojimi obrambnimi 
mehanizmi nikoli več ne 
morejo odstraniti. Človek je 
tako trajno izpostavljen plju-
čnim boleznim, kot sta 
azbestoza in pljučni rak, 
kajenje pa tveganje še pove-
čuje. Od obdobja, ko smo 
vdihavali azbestna vlakna, 
do izbruha bolezni lahko 
mine do štirideset let.
Iz zapisanega je razvidno, 
kako pomembno je strokov-
no in profesionalno odstrani-
ti ves azbest iz našega okolja. 
Vendar ne počnimo tega 
sami, na lastno pest. To naj 
opravijo za to usposobljeni 
izvajalci, katerih imena in 
naslove je mogoče pridobiti 
na pristojnem javnem komu-
nalnem podjetju. Usposob-
ljeni izvajalci bodo ob upora-
bi ustrezne zaščitne opreme 
poskrbeli za varno in pravil-
no odstranitev azbestno-ce-
mentnih izdelkov, njihov 
prevoz in odlaganje.

Zdravju nevaren azbest
Iniciativa Občina Naklo brez azbesta poziva občane k odgovornemu ravnanju, da bo azbest, ta zelo 
nevaren odpadek, čim prej varno in skladno z zakonodajo odstranjen iz našega življenjskega okolja. 

Nevarna azbestna vlakna z vdihavanjem vdrejo v pljuča.

Mag. Helena Krampl 
Nikač, bibliotekarka

Glavno vlogo v knjižnici ima še vedno knjiga

Krajevna knjižnica Naklo (4)
Veščina branja se nam zdi 
samoumevna, vendar se 
moramo zavedati, da nam 
sodobne elektronske naprave 
kljub svojim prednostim in 
množični uporabi kradejo 
čas, ki so ga naši dedki in 
babice namenili branju in 
poslušanju zgodb. Današnja 
generacija otrok se spopada z 
motnjami pozornosti, hipe-
raktivnostjo, nemirnostjo, 
agresivnostjo, težavami pri 
učenju in pomnjenju … Bra-
nje je aktivnost, ki nas prisili 
v koncentracijo in razmišlja-
nje. "Če želite, da bi bili vaši 
otroci pametni, jim berite 
pravljice. Če bi radi, da bi bili 
še pametnejši, jim preberite še 

več pravljic," je citat Alberta 
Einsteina. Naj bo to vodilo 
tudi vsem staršem nadobud-
nih otrok v Naklem, ki jih 
vabimo, da pripeljejo svoje 
otroke v knjižnico in jim 
omogočijo vstop v neskončno 
velik svet zgodb, informacij in 
znanja.
Otroci imajo po vseh knjižni-
cah posebno mesto, tako je 
tudi v Naklem. Branje spod-
bujajo različne aktivnosti, 
zato bo najbolje povprašati 
knjižničarko, kako sodelovati 
pri različnih akcijah: Dru-
žinskem branju, Mesečni 
uganki, katere nagrada je 
zelo privlačna, pri Pasjem 
kvizu, Knjigolovčkih, Pasjih 

torbah, Kul paket#najst, ki 
vedno skrivajo presenečenje, 
in lep kupček kvalitetnega 
počitniškega branja.
Knjižnica kot prostor nam v 
spomin še vedno prikliče knji-
go in aktivnosti, povezane z 
branjem, čeprav vemo, da 
knjižnica že dolgo ni več samo 
prostor hranjenja in skladišče 
kupov knjig. Vendar naj vas 
naslov tega članka vodi kot 
opomnik in zavedanje, da sta 
knjižnica in z njo tudi branje 
pomembni vrednoti, saj nam 
omogočata boljše in kvalitet-
nejše življenje.
Za konec se vračamo še v leto 
1961, ko je J. Košar ob Sejmu 
knjige v Mariboru napisal:

"Knjiga naj bi človeka spre-
mljala od dne, ko se je naučil 
brati, pa do smrti. Sodobne-
ga življenja brez knjige si ni 
mogoče zamisliti. Toliko bolj 
bi morala v skladu z njim 
rasti pri našem delovnem člo-
veku potreba po knjigi. Tu 
mislim tako leposlovno kakor 
poljudnoznanstveno književ-
nost. Posebno še po popular-
nih knjigah, ki posredujejo v 
preprosti obliki dosežke zna-
nosti in tehnike, politike in 
sociologije, bi moral naš 
delovni človek segati bolj kot 
doslej.
Pri tem pripada važna nalo-
ga in vloga ljudskim knjižni-
cam."

Pa še nekaj modrih rekov:
"Knjiga, izgubljena v kaosu, 
je brezupno izgubljena." 
(Gabriel Zaid)

"Našel sem se v knjižnici. 
Grem se poiskat v knjižnico." 
(Ray Bradbury)

In še skromna želja: da bi se 
čim večkrat srečali v naši pre-
čudoviti Krajevni knjižnici 
Naklo.

Viri: Ob otvoritvi Ljudske knjižnice v 
Domu kulture v Naklem in v spomin 
na velikega pesnika malega naroda, 
Franceta Prešerna, ob obletnici smr-
ti, Založništvo in izdelava – Naklo: 
Ljudska knjižnica, 1962; Letno poro-
čilo 2018 in Letno poročilo 2017, 
Mestna knjižnica Kranj; spletna 
stran Mestne knjižnice Kranj, 
https://www.mkk.si/

Damijan Janežič

Okroglo – Odslej lahko tudi 
mi s pomembnim prešerno-
slovcem, literarnim zgodo-
vinarjem, narodnim delav-
cem, vzgojiteljem, rodoslov-
cem in pridigarjem Tomom 
Zupanom na simboličen 
način vabimo obiskovalce 
Naklega v Zupanovo vilo na 
Okroglo, kjer je postavljena 
stalna razstava Tomo Zupan 
– veliki prešernoslovec. Ob 
180. obletnici Zupanovega 
rojstva smo jo v Projektu 
pomembni Naklanci pripra-
vili v Kulturno umetniškem 
društvu LIK Naklo. 
Avtor dokumentarnega dela 
razstave Damijan Janežič 
sem raziskal Zupanovo živ-
ljenje in delo. Slikarki Aloj-
zija Murn in Mija Kramarič 
Šubic sta prispevali Zupa-
nov portret in sliki oltarja v 
kapelici Zupanove vile in 
okroglanske cerkve. V času 
raziskovanja sem kot avtor 
vodstvu Zveze društev sle-
pih in slabovidnih Slovenije 
(ZDSSS) predlagal, da bi 
razstavo po koncu občasnih 
postavitev v gorenjskih knji-
žnicah za stalno postavili v 
vili Toma Zupana na Okro-
glem. Vodstvo zveze je bilo 
predlogu naklonjeno in je 
sklenilo, da se razstava in 
zvočni posnetek, namenjen 
slepim in slabovidnim, v vili 
Toma Zupana odpreta ob 
praznovanju 180. obletnice 
Zupanovega rojstva, 19. 
decembra. Z razstavo odslej 
v vili ponovno živi spomin 
na dobrotnika slepih.
Razstava je pot po Gorenj-
skem začela v Naklem. V 
Pavlinovi galeriji Kulturnega 
doma Janeza Filipiča je bilo 
18. decembra lani odprtje 
razstave Tomo Zupan – veli-

ki prešernoslovec in preda-
vanje o njem. Ob kulturnem 
prazniku se je razstava 1. 
februarja ustavila v Čopovi 
hiši v Žirovnici, kjer je bilo 
tudi predavanje. Naslednji 
dan je bila razstava postavlje-
na v Občinski knjižnici Jese-
nice. Tam je ostala do 15. 
februarja. Med 19. marcem 
in 18. majem je razstavo gos-
tila Mestna knjižnica Kranj. 
Od 26. septembra do 25. 
oktobra smo gostovali s pre-
davanjem in razstavo v Knji-
žnici slepih in slabovidnih 
Minke Skaberne v Ljubljani; 
4. novembra se je razstava 
vrnila na Gorenjsko v Knjiž-
nico Antona Tomaža Linhar-
ta v Radovljico, kjer je ostala 
do 29. novembra; 9. novem-
bra sem kot avtor razstave v 
Slomškovi dvorani župnišča 
v Radovljici Toma Zupana s 
projekcijo fotografij obširno 
predstavil. Razstava Tomo 
Zupan – veliki prešernoslo-
vec je pot sklenila v četrtek, 
19. decembra, v vili Toma 
Zupana na Okroglem. 

Nasvidenje na 
Okroglem
Ta znameniti pozdrav in vabilo je navadno izrekel 
Tomo Zupan ob koncu pogovora z znanimi 
Kranjčani in profesorji z gimnazije, kjer je tudi 
sam več kot desetletje poučeval.

Tomo Zupan (1839, 
Smokuč–1937, Okroglo); 
fotografiral Davorin Rovšek 
okrog leta 1900. / arhiv Zveze 
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Suzana P. Kovačič

Naklo – Kot sta poudarila 
predsednik društva Mitja 
Valenčič in poveljnik Zdrav-
ko Cankar, obletnica ne 
pomeni samo tradicije, pač 
pa tudi bogate izkušnje in 
veliko vloženega dela za var-
nost občanov. Začetek delo-
vanja društva sega v leto 
1910, ko je katastrofalni 
požar pustošil v Naklem in 

uničil več gospodarskih pos-
lopij in hiš. Ta usodni dogo-
dek je pri tedanjem županu 
Josipu Legatu spodbudil 
idejo o ustanovitvi samostoj-
nega gasilskega društva. 
Jubilej v letu 2020 bo prilož-
nost, da se zahvalijo vsem 
rodovom prostovoljnih 
gasilcev in obenem izziv, da 
si zastavijo nove cilje. 
"Gasilstvo je v svoji osnovi 
humana in plemenita dejav-

nost: pomagati bližnjemu in 
komurkoli v nesreči. Biti 
gasilec ni lahko, biti gasilec 
z dušo in telesom pa še 
težje," sta poudarila sogo-
vornika. Gasilce odlikuje 
nešteto opravljenih prosto-
voljnih ur. Prilagajati se 
morajo spremembam, sledi-
ti razvoju, se izobraževati. Z 
vzgojo gasilske mladine kre-
pijo korenine gasilstva. 
"Spomladi za gasilski dom 

načrtujemo novo fasado in 
stavbno pohištvo, ob praz-
novanju jubileja bomo pre-
vzeli novo gasilsko vozilo, ki 
ga sofinancira Občina 
Naklo," sta napovedala 
Valenčič in Cankar. Gasilci 
so ob koledarju, ki ga v tem 
času prinašajo v vsak dom, 
zelo hvaležni še za kakšen 
evro več, kot jim ga že sicer 
namenijo občani – za to nji-
hov iskreni hvala.

Visok jubilej gasilstva v Naklem
Prostovoljno gasilsko društvo Naklo se že pripravlja na praznovanje 110-letnice prihodnje leto. 
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Drage občanke in občani, 
Pravijo, da čas beži, ko se imaš lepo. Najlepše se imamo,  
ko delamo dobre stvari s pravimi ljudmi v prijetnem in  
spodbudnem domačem okolju.

Leto, ki prihaja, naj bo torej še ena velika priložnost za  
drobna in velika dejanja s katerimi bomo še naprej skrbeli za 
napredek in rast tako lokalne kot tudi širše družbe. 

Po drugi strani pa naj nam bo navdih, da svoje uspehe skozi 
izvedbo različnih družbeno in okoljsko odgovornih projektov 
še naprej vračamo ljudem in okolju.

Naj bodo praznične dnevi napolnjeni z mirom in toplino  
v srcih ter da bi se na starega leta dan najprej spomnili na vse 
lepo, kar se nam je v zadnjih 365 dneh zgodilo in s tem  
zagonom vstopili v novega.

Želimo Vam srečne, mirne in naklonjene božične praznike, 
lepo praznujte dan samostojnosti in enotnosti in v novem letu 
2020 pa čim več veselih trenutkov, zasebnih in poslovnih 
uspehov, pozitivne energije in prijaznih misli.

Hkrati vam iskreno čestitamo tudi  
ob 25 letnici ustanovitve Občine Naklo.

Občinski odbor DeSus Naklo

Občinski odbor SDS Naklo
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Vsem občankam in občanom občine Naklo 
iskreno čestitamo ob dnevu  

samostojnosti in enotnosti – 26. decembru, 
želimo vesele božične praznike in srečno  

ter zadovoljno leto 2020.

Glas občine Naklo, torek, 24. decembra 2019

Maša Likosar

Podbrezje – V letu, ki se iz-
teka, so bile njihove mojstri-
ce izredno aktivne. Jernej 
Jeglič je pojasnil, da so sode-
lovale na razglasitvi ženske 
leta 2018, pri projektu Alp-
foodway (kulinarična dedi-
ščina alpskega prostora), na 
zaključnem dnevu Festivala 
keramike Kroginkrog Kranj 
in predavanju prof. Janeza 
Bogataja. Na 26. dobrodel-
nem bazarju SILA – IWCL 
na narodnostni in kulinarič-
ni stojnici Republike Slove-
nije je njihova potica imela 
pomembno mesto, prav 
tako so jo postregli kot prilo-
go k jutranji kavi.
Na tretjem Festivalu veliko-
nočne potice na Gradu Oto-
čec je mojstrica Marija Štaut 
prejela zlato priznanje kralji-
ca potic za najboljšo potico 
2019. Na državni razstavi in 
ocenjevanju Dobrote sloven-
skih kmetij na Ptuju so pre-
jele tri zlata priznanja. De-

cembra je na izboru Naj poti-
ca 2019 na Dvoru Jezeršek 
Podbreška potica z nadevom 
iz suhih češpelj, ki jo je spe-
kla Erna Mokorel, prejela di-
plomo za naj potico 2019 po 
izboru prisotnih obiskoval-
cev okuševalcev. 
Podbreške mojstrice so spe-
kle tudi 16 potic, darilo Re-
publike Slovenije oziroma 
veleposlaništva v Vatikanu 

Svetemu sedežu. Njihovo po-
tico so podarili obema pape-
žema in drugim visokim cer-
kvenim dostojanstvenikom. 
Oktobra jim je veleposlanik 
Tomaž Kunstelj podelil po-
sebna priznanja Veleposlani-
štva Republike Slovenije pri 
Svetem sedežu. 
Podbreške mojstrice so so-
delovale tudi z mentorico 
Marleno Skvarča na delavni-

cah pri pripravi testa z drož-
mi. Uporaba droži pri pri-
pravi testa za potico je ome-
njena v zapisu iz leta 1915, 
ko Rezka Aljančič - Falento-
va pripoveduje o peki krhlo-
ve potice. Droži so mešanica 
moke in vode ter skupine 
različnih vrst mlečnokislin-
skih bakterij in kvasovk, ki 
so naravno prisotne v moki 
in okoli nas. Več o dolgotraj-
nem postopku priprave dro-
ži, postopku priprave testa 
in specifični peki potice z 
drožmi je pojasnila Veroni-
ka Aljančič, mojstrica, ki je 
ob mentorstvu Marlene 
Skvarča tako pri potici kot 
pri kruhu največkrat name-
sto kvasa uporabila droži. 
Skvarčeva, ki je mednarodno 
priznana senzorična ocenje-
valka živil, je o potici Veroni-
ke Aljančič zapisala, da ima 
izrazit vonj, aroma potice je 
harmonična in polna ter 
ohranja okus po vseh kom-
ponentah ter je bolj žlahtna 
kot pri klasični potici. 

Podbreška tudi z drožmi
Interesno združenje Podbreška potica, ki združuje šestnajst mojstric in dvanajst kmetov ter Kulturno 
društvo Tabor Podbrezje, je v Kulturnem domu Podbrezje predstavilo pretekle dosežke, načrte in 
novosti, med drugim tudi Podbreško potico, katere testo je pripravljeno z drožmi. 

Mojstrice Podbreške potice, v sredini Jernej Jeglič, na 
predstavitvi Podbreške potice, pripravljene z drožmi 

Suzana P. Kovačič, 
Neža Rozman

Naklo, Duplje – Pri Marin-
šku so se gostiteljem pri-
družili jubilanti Franc Sajo-
vic, Marija Jarc, Frančiška 
Križnar, Franc Vončina, 
Ljudmila Kalan, Ivana Šink, 
Ludvik Jesih, Janez Jošt, 
Branka Košič in Frančiška 
Oman. Na druženje so go-
stitelji povabili tudi poverje-
nice DU Naklo in prosto-
voljke skupine Starejši za 
starejše. Da pa je bilo po-
poldne še prijetnejše, je z 
nastopom poskrbela skupi-
na Skokice iz OŠ Naklo z 
muzikalom Kekec, ki 
ustvarja pod mentorstvom 

Nataše Zaletelj, ter starejša 
in mladinska skupina Fol-
klore skupine Podkuca pod 

mentorstvom Tadeja Tera-
na ter Diane in Vesne Ah-
čin. Na harmoniko jih je 

spremljal Žan Eržen. Priso-
tne sta pozdravila župan 
Meglič in predsednik DU 
Naklo Jože Kajin. Zaželela 
sta jim zdravja, vsega do-
brega in lepega v novem 
letu, jubilantom pa voščila 
za rojstni dan. 

Miklavž na obisku
V okviru projekta Starejši za 
starejše deluje 17 prosto-
voljk iz DU Naklo, ki oskr-
buje okoli petsto starejših 
od 69 let, ki so privolili k 
sodelovanju pri projektu. 
Vsak december nazdravijo 
uspešnemu letu, ki je za 
njimi, obišče jih tudi Mi-
klavž, ki prostovoljkam na-
meni kakšno iskrivo misel. 
Letos so bile gospe, ki so-
delujejo pri projektu, zelo 
uspešne in so izvedle okoli 
šeststo obiskov starejših, 
od tega jih je bilo 180 ta-
kih, ki so vključevali po-
moč na domu. Cilj za 2019 
so dosegle že oktobra, zato 
jim je Miklavž v sodelova-
nju z Občino Naklo name-
nil posebna darila, obiskal 
jih je tudi župan. Na za-
ključnem druženju ni 
manjkala niti najstarejša 
občanka Ana Verdir iz Du-
pelj, ki koraka že proti 99. 
letu. Da je bilo druženje 
zares praznično, je s har-
moniko poskrbel Brane 
Klančnik.

Nazdravili jubilantom
Župan Občine Naklo Ivan Meglič in Društvo upokojencev (DU) Naklo sta gostila občane jubilante,  
ki so v zadnjem kvartalu praznovali 80, 90 in več let. Pridružile so se jim poverjenice DU Naklo in 
prostovoljke skupine Starejši za starejše, ki so imele nekaj dni pred tem tudi miklavževanje ...

Jubilanti, poverjenice DU Naklo in prostovoljke skupine Starejši za starejše z županom 
Ivanom Megličem in predsednikom ter tajnico DU Naklo Jožetom Kajinom in Slavko Jelenc 

Ana Verdir, najstarejša občanka, s hčerko Danico Šmid. 
Obe sta vključeni v projekt Starejši za starejše, mlajša kot 
prostovoljka, starejša kot udeleženka. / Foto: Neža Rozman
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Spoštovane občanke in občani  
občine Naklo,

čestitamo vam ob Dnevu samostojnosti
in enotnosti ter ob 25 letnici ustanovitve občine, 

ob prihajajočih praznikih pa Vam želimo  
miren in blagoslovljen Božič

ter srečno, zdravo in uspešno leto 2020.

Občinski odbor SLS Naklo 
www.sls-naklo.si
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Ljudje in dogodki

Srečno 2020!

»Ko vaše oblačilo postane vaša          
          druga koža«

Šiviljstvo  
Sirena 

Gorenjska cesta 16,  
4202 Naklo 

Tel.: 051 625 939

Delovni čas:  
ponedeljek–petek 10–18
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Marija Varl s.p.
Ulica Toma Zupana 5

4202 Naklo
M. 031 677 909

Srečno 2020!

Glas občine Naklo, torek, 24. decembra 2019

Maša Likosar

Podbrezje – Letošnji Pirčevi 
dnevi so se ponovno vrnili k 
domačemu "prvaku umne 
sadjereje", ki je s petletnim 
duhovniškim službovanjem 
v Podbrezjah zapustil neiz-
brisen pečat in po katerem 
dnevi tudi nosijo ime, Fran-
cu Pircu. Profesor Bogo 
Brvar iz Peč pri Moravčah je 
ob tej priložnosti pripravil 
razstavo o Pircu, na kateri je 
bilo moč spoznati njegovo 
življenjsko pot in delo. Pano-
ji, opremljeni s slikovnim 
gradivom, so odstrli Pirčevo 
sadjarsko udejstvovanje v 
občini Peče, sadjarsko dediš-
čino na Moravškem, njegovo 
življenje v Podbrezjah, Mic-
higanu in Minnesoti ter dru-
ge zanimive podrobnosti. 
"Pirc je bil res izjemno pose-
ben človek, kot bi živel tri 
življenja. Bolj ko beremo nje-
govo monografijo ali besedi-
lo na panojih s slikovnim 

gradivom, bolj spoznamo 
njegovo izjemnost in pečat, 
ki ga je pustil ne le pri nas, 
temveč tudi drugje po svetu," 
je dejala predsednica KD 
Tabor Podbrezje Daca Perne 
in dodala: "Brez njega Pod-
brezje zagotovo ne bi bile 
sadjarska vas. Pirc je pri nas 

začel vzgojo sadik v svojem 
sadovnjaku. Tudi ko je odšel 
v Ameriko, so mu Podbreža-
ni 38 let v Minnesoto pošilja-
li cepiče in sadike. Tamkajš-
nje prebivalce je učil sadjar-
jenja in Minnesotčani so mu 
še danes hvaležni, da imajo 
jabolka."

V okviru Pirčevih dnevov so 
trije največji podbreški sad-
jarji Janko Jeglič, Aleš Jerala 
in Jera ter Meta Gregorc pri-
pravili pregled in predstavi-
tev svojih 15 najboljših sort 
letošnje jabolčne letine – 
idared, carjevič, rubinet, 
arlet, mutsu, jonatan, jona-
gold, pilot, rdeči boskop, 
pinova, braeburn, gala, del-
bard jubile, topaz in zlati 
delišes. Za glasbeno vzduš-
je so poskrbeli violinista 
Hana Šavs ter zakonca Bra-
ne in Zdravka Klančnik. 
"Pred kratkim smo ozaves-
tili, da je Franc Pirc igral 
tudi violino in prav njegovo 
imajo še vedno shranjeno v 
Minnesoti," je povedala Per-
netova. Nastopil je tudi 
Milan Debeljak v vlogi osre-
dnje osebe večera. Uprizoril 
je odlomek iz igre Zname-
niti Podbrežani. Za konec 
pa je Jožef Perne namenil 
še nekaj besed vasi Podbre-
zje v Pirčevem času. 

Neizbrisen pečat 
prvaka sadjereje 
V Pirčevem domu na Taboru je Kulturno društvo Tabor Podbrezje predzadnji petek v novembru 
pripravilo že sedemnajste Pirčeve dneve. 

Jožef in Daca Perne na razstavi, ki jo je pripravil Bogo 
Brvar. / Foto: Primož Pičulin

Marjana Ahačič

Begunje – Na srečanju je 
združenje gorenjskih turisti-
čnih delavcev podelilo števil-
na priznanja, med prejemni-
ki je bilo tudi Kulturno-turi-
stično društvo (KTD) Pod 
Krivo jelko. Posebno prizna-
nje za urejenost krajev na 
Gorenjskem pod sloganom 
Dober zgled, drobne poseb-
nosti, ki bogatijo kraj, so pre-
jeli za pohodne poti na 
območju Krive jelke v Udin 

borštu. Kot je zapisano v 
obrazložitvi priznanja, so v 
dobrih dveh desetletjih ure-
dili celo vrsto poti. "Posebno 
pomembna je bila ureditev 
zavetišča pri Krivi jelki z lič-
no nadstrešnico, v kateri je 
nameščena tudi vpisna knji-
ga. Na osnovi vpisov ocenju-
jejo najmanj dvajset tisoč 
obiskov letno. Ob območju 
Krive jelke, kjer pripravljajo 
največje prireditve, kot sta na 
nočni pohod in Finfranje, so 
postavili označevalne table, 
Občina Naklo pa je v nepos-
redni bližini postavila naselje 
kožaric. Kriva jelka s svojimi 
potmi in zgodbami o rokov-
njačih postaja zanimiva za 
vse več skupin šolarjev, ki 
tam organizirajo nepozabne 
naravoslovne dneve, kakor 
tudi za skupine starejših lju-

di, ki spoznavajo lepote nara-
ve in slovenske zgodovine."
Med prejemniki priznanj sta 
bila tudi Aleš Kokalj in Dami-
jan Janežič iz Turističnega 
društva (TD) Naklo, ki sta 
priznanji prejela za dolgolet-
no prizadevno delo. Aleš 
Kokalj je predsednik TD 
Naklo od leta 2010. V času 
vodenja je programu društva 
dodal nekaj novih prireditev: 
potopisna, etnološka in zgo-
dovinska predavanja ter izle-
te, ki so tudi zgodovinsko 
obarvani. Kot je še poudarje-
no v obrazložitvi, v društvu 
vsa leta predstavljajo občino 
Naklo na sejmu Alpe Adria v 
Ljubljani. "Organizirajo pust-
no maškarado, čistilno akcijo, 
udeležijo se strokovnih 
ekskurzij GTZ, kjer spozna-
vajo dobre prakse v turizmu. 

Skupaj s TD Kokrica se udele-
žujejo festivalov praženega 
krompirja. Jeseni pripravijo 
srečanje Naklancev in priredi-
tev Najlepše doma." Damijan 
Janežič je član TD Naklo od 
leta 2004, od 2010 je tudi taj-
nik društva. Kot je pojasnjeno 
v obrazložitvi, je leta 2011 
napisal obsežno besedilo in 
posnel več fotografij za splet-
no stran TD Naklo. Napisal je 
besedila za sedem knjig in 
štiri zgibanke, kjer opisuje 
tematiko krajevne zgodovine, 
biografije pomembnih 
Naklancev ter folklorne in 
spominske pripovedi. Pripra-
vil je pet razstav o življenju in 
delu pomembnih Naklancev, 
razstavo ob stoletnici KD v 
Naklem in razstavo ob stoti 
obletnici dograditve proge iz 
Naklega v Tržič.

Priznanja tudi v Naklo
Predstavniki gorenjskih turističnih društev so se jeseni zbrali na 49. srečanju turističnih delavcev 
Gorenjske, tokrat v Begunjah. Priznanji za dolgoletno delo v turizmu sta prejela Damijan Janežič  
in Aleš Kokalj iz Turističnega društva Naklo, priznanje za pohodne poti pa KTD Pod Krivo jelko.
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SIMON BOKALJ S.P.
POLICA 18, 4202 NAKLO

T: 04 257 53 40, F: 04 257 53 40
E-POŠTA: info@bokalj.si
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 SERVIS – VULKANIZERSTVO
 OPTIKA – ZAVORNI SERVIS
 PRIPRAVA ZA TEHNIČNI PREGLED
  SERVIS KLIMATSKIH NAPRAV R134A  

TER NOVI R1234YF

SIMON BOKALJ S.P.
POLICA 18, 4202 NAKLO
GSM:  041 711 849
F: 04 257 53 40
E-pošta: info@bokalj.si

Podelil so več priznanj, med prejemniki so bili tudi KTD Pod Krivo jelko ter Aleš Kokalj in 
Damijan Janežič iz TD Naklo

Vesel božič  
in srečno novo  

leto 2020!

ORGANIZACIJA IN IZVEDBA 
POGREBNIH STORITEV

Navček, d. o. o., Visoko 140, 4212 Visoko

24 ur na dan
041 628 940
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Naj vam božič prinese  

čas brez skrbi,  
Novo leto pa lepe frizure,  

za katere frizerstvo Jana poskrbi.

Iskreno se vam zahvaljujemo za vaše zaupanje in želimo  
dobrega sodelovanja z vami tudi v letu 2020?

PODBREZJE 60 
T: 04 533 15 01 
M: 031 574 875 
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Fristads d.o.o.   Glavna cesta 24, Naklo 4202

www.fristads.si   mobi: 040 522 066

Smo specializirano podjetje za prodajo zaščitnih

delovnih oblačil švedske blagovne znamke

FRISTADSKANSAS in nemške blagovne znamke

Kubler workwear. Razstavni prostor je v poslovni

stavbi Pošte Naklo (bivši prostori Občine Naklo).

IBRO KASUPOVIČ s.p.
PODBREZJE 4, 4202 NAKLO

www.tlakovit.si; info@tlakovit.si
GSM: 041/244-285

IBRO KASUPOVIČ s.p.
PODBREZJE 4, 4202 NAKLO

www.tlakovit.si; info@tlakovit.si
GSM: 041/244-285

- izkopi in odvozi materiala

- tlakovanje in urejanje dvorišč

- izdelava priključkov na

javno kanalizacijo

- izkopi in odvozi materiala

- tlakovanje in urejanje dvorišč

- izdelava priključkov na

javno kanalizacijo

Vesel božič 
in srečno 2020!

Glas občine Naklo, torek, 24. decembra 2019

Jože Košnjek

Mirna Peč - Trnovčev Franc 
iz Zgornjih Dupelj ima že 
nekaj let glavno besedo pri 
odločitvi, kam bodo šli člani 
društva Pod Krivo jelko na 
tradicionalni oktobrski izlet. 
Običajno večina izletnikov 
niti ne ve, kam bo vodila 
pot. Pa tudi prav preveč jih 
ne zanima, saj so prepriča-
ni, da bo na rajži poskrblje-
no za prijetno vzdušje, za 
duhovno in telesno hrano. 
Letos so šli na Dolenjsko in v 
Posavje. Na Dolenjskem naj-
prej v kraje, ki so povezani z 
glasbenikom Lojzetom Sla-

kom in pesnikom Tonetom 
Pavčkom. Prvi je bil doma v 
Jordankalu nad Mirno Pečjo, 
drugi pa na nasprotni vzho-
dni strani avtomobilske ceste 
proti Zagrebu, v Šentjuriju. 
Oba so počastili z obiskom 
Slakovega in Pavčkovega 
muzeja v Mirni Peči. Slako-
va družina je celotno Lojze-
tovo glasbeno zapuščino po-
darila v muzeju, Pavčkovi pa 
ohranjajo večino spomina 
na velikega pesnika v roj-
stnem kraju Šentjurij na 
Dolenjskem. Po skoraj eno-
urnem srečanju s Slakovo 
življenjsko in glasbeno 
zgodbo so se »krivojelkarji« 
povzpeli nadstropje višje, 
kjer je vzorno urejen čebe-
larski muzej.
Naslednja postaja so bile 
Brežice, prestolnica Posavja, 
v kateri na koncu osrednje-
ga trga kraljuje Brežiški 
grad, zgrajen v 12. stoletju, s 
čudovito viteško dvorano in 
poslikavami Frančiška Karla 
Remba. Te obiskovalca po-
peljejo v zgodbe Ovidovih 
Metamorfoz, grške in rim-
ske mitologije, v svet štirih 
elementov ognja, zemlje, 
vode in zraka ter v življenje 
družine Attems, ki je bila 
zadnji lastnik gradu. Posa-
vski muzej, ki domuje v gra-
du, pred obiskovalca razgr-
ne preteklost in sedanjost 
Posavja. Izlet Krive jelke 
nikdar ne mine brez sreče-
lova, za katerega prispevajo 
darila udeleženci izleta, in 
obdaritve jubilantov. 

Do Mirne Peči in Brežic
Člani Kulturnega in turističnega društva Pod Krivo jelko gredo vsako leto na izlet po Sloveniji. Letos 
so za cilj izbrali Slakovo Dolenjsko in Posavje.

Izletniki jubilanti Marija Ravnikar, Vera Vrtač, Ivan Meglič 
in Francka Sitar (od leve z darili) s predsednikom in tajnico 
društva Rudijem Dovžanom in Andrejo Grašič

Člani Krive jelke pred brežiškim gradom

Šentvid pri Stični – Mešani pevski zbor Dobrava Naklo je bil 
letos že triindvajsetič na taboru zborovskega petja v Šentvi-
du pri Stični. Najprej so se udeležili dopoldanske vaje, ob 
13. uri pa so šli zbori, opremljeni z napisi imen zborov in 
krajev, v sprevodu na prireditveni prostor. Pričakal jih je tudi 
eden najbolj znanih slovenskih dirigentov Igor Švara. Hitro 
je zadonela prva pesem Pa se sliš' od svet'ga Vida zgun. 
Prisotne so pozdravili predsednik Borut Pahor, župan Ivanč-
ne Gorice in nekateri organizatorji tabora. "Pevci MePZ se 
zahvaljujemo KUD Dobrava Naklo, saj nam že 23 let omo-
goča udeležbo na taboru, s tem pa tudi prispeva, da se ime 
Naklo pojavlja med številnimi udeleženci. Najbolj smo ve-
seli, ko slišimo: 'O, ali vidiš, Naklanci so že tu.' Naj nas 
slovenska pesem druži še naprej," je povzela Mara Črnilec.

Na taboru slovenskega zborovskega petja

 Servisiranje in popravilo osebnih  

      in dostavnih vozil
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Društva

ZOBNA ORDINACIJA 
ZA ODRASLE

Erika Teran, dr. dent. med
Zg. Duplje 101a, 4203 Duplje

tel.: 04 25 75 888
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Glas občine Naklo, torek, 24. decembra 2019

Igor in Peter Drinovec

Naklo – Motoristično sezono 
2019 smo odprli februarja z 
občnim zborom. Pregledali 
smo delovanje kluba v prete-
klem letu in si zastavili cilje 
za tekoče leto. Tradicionalno 
smo želeli prvo skupinsko 
vožnjo začeti z velikonočnim 
blagoslovom motorjev v Kri-
žah, vendar se zaradi obilne-
ga dežja in svoje varnosti 
dogodka nismo udeležili.
S prvomajsko budnico po 
občini Naklo smo stopili v 
mesec, ki je za naš klub naj-
večji zalogaj – zaradi priredi-
tve Moto dan v Naklem, 
osme po vrsti. Ker nam je na 
prvotni termin zagodlo vre-
me, smo prireditev prestavili 
na drugi termin. Kljub slabi 
napovedi smo ga uspešno 
izvedli. Glavna tema je bila 
varnost vseh udeležencev v 
prometu, ne samo motoris-
tov. Postavili smo poligon, na 
katerem je policist motorist 
pokazal veščine, ki bi jih 
moral znati vsak motorist. 
Motoristi so nato imeli mož-
nost, da te veščine preizkusi-
jo pod budnim očesom in 
napotki policista motorista. 
Imeli smo kar nekaj stojnic, 
na katerih smo si lahko ogle-
dali različno motoristično 
opremo. Prikazali smo preiz-
kus delovanja »airbaga« (zra-

čne blazine) za motoriste pri 
padcu. Postavili smo tudi 
poligon za najmlajše, na 
katerem so se lahko preizku-
sili z mini električnimi vozili. 
Na začetku šolskih počitnic 
smo se Ptički s svojimi 
jeklenimi konjički odpravili 
na štiridnevni izlet v italijan-
ske Dolomite. Prvi dan poto-
vanja smo bili zgodaj primo-
rani obleči dežne kombine-
zone. Naslednje dni je bilo 
vreme bolj naklonjeno uži-
vanju v motorističnih podvi-
gih. Uživali smo lahko v raz-
gledih z vrha prelazov, ki 
smo jih prevozili. 
Svoje lepotce smo pokazali 
na razstavi v Naklem v okvi-
ru prireditve ob občinskem 
prazniku.
Ptički brez gnezda smo se 
udeležili tudi spomladanske 

očiščevalne akcije v sodelo-
vanju s PGD Podbrezje. 
Odlično pa je Ptičke zasto-
pal Janez Pirih - Žana na 
dirki starodobnikov na sta-
rem Ljubelju, kjer je zasedel 
prvo mesto. 
Leto smo zaključili z izle-
tom brez motorjev. Odpravi-
li smo se v Celje, kjer smo 
se pomerili v kartingu in se 
naužili adrenalina. Izlet 
smo nadaljevali z ogledom 
Muzeja novejše zgodovine 
in pivovarskega muzeja 
Union v Ljubljani. Dan smo 
zaključili s prijetnim druže-
njem ob večerji.
Vsem motoristom in dru-
gim udeležencem v prome-
tu želimo vesele praznike in 
vse dobro v letu 2020 ter 
varno na cesti – previdno, 
strpno in trezno.

Ptički na motorjih
Kljub negotovim vremenskim razmeram je bilo tudi letos za Moto klub 
Ptički brez gnezda pestro leto.

V italijanskih Dolomitih

Na dirki starodobnikov na Ljubelju

Jožef Perne, 
predsednik Rotary 
kluba Tržič Naklo

Naklo – Na dan odprtih vrat 
povabimo svoje prijatelje, 
donatorje in vse ljudi dobre 
volje. Dobrodošel in povab-
ljen je vsak, ki ga zanimajo 
naši projekti, naš način dela 
in druženja ter se je priprav-
ljen na kakršenkoli način 
pridružiti našim prizadeva-
njem za boljši jutri. Na tem 
dogodku pokažemo čar rota-
rijstva in to, da imamo rota-
rijci veliko srce in pripravlje-
nost vplivati na izboljšanje 
razmer v našem okolju, 
predvsem pa v občini Naklo 
in občini Tržič.
Letos nas je posebno razve-
selilo, da sta se dneva odpr-
tih vrat udeležila tudi oba 
župana Ivan Meglič in Borut 
Sajovic. Iz prve roke sta lah-
ko izvedela za naše projekte, 
aktivnosti in prihodnje načr-
te. Pa tudi rotarijci smo jima 
prisluhnili. Saj nam je vsem 
skupno prizadevanje za 

napredek naših dveh občin 
in medsebojna informira-
nost in povezanost je zelo 
dobrodošla.
Na dogodku smo pripravili 
tudi krajše predavanje o 
rotarijstvu. Nagovoril nas je 
Tomaž Bole, starosta rota-
rijstva v Sloveniji. Rotarijs-
tvo temelji na prijateljstvu, 
spoštovanju – tudi do dru-
gače mislečih in dobrodel-
nosti. Rotarijce nas druži 
uveljavljanje visokih moral-
nih in etičnih načel v zase-
bnem, poklicnem in druž-

benem življenju. Cenimo 
in negujemo vsako dejav-
nost, ki je v dobro vseh. 
Želimo biti v pomoč okolju, 
v katerem živimo in se naj-
prej vprašamo, kaj lahko mi 
dajemo in šele potem kaj 
lahko dobimo. Dobimo pa 
tudi veliko, namreč prija-
teljstvo in zadovoljstvo sto-
riti nekaj dobrega in poziti-
vnega. Naše poslanstvo je 
izraženo z rotarijskimi ges-
li: nesebično pomagati in 
največ pridobi tisti, ki naj-
bolj pomaga.

Dan odprtih vrat
Rotary klub Tržič Naklo bo naslednje leto praznoval petletnico. Povezanost 
z okoljem in vedenje o rotarijstvu kot svetovnem združenju vsako leto 
poudarimo na dnevu odprtih vrat. 

Srečali so se konec novembra v Boleru v Naklem.

PVC OGRAJE

PRODAJA IZDELKOV: GIVOS d.o.o., SREDNJA VAS 73, 4208 ŠENČUR

Vesele božične  
praznike in srečno 

novo leto 2020!

ALU OGRAJE

VRTNE IN BALKONSKE OGRAJE  
TER DVORIŠČNA VRATA 

M: 040 568 000  I  www.givos.si  I  info@givos.si
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Želimo vam iskrivo, idej  
    in zdravja polno leto 2020!

Embalaža in darilna embalaža ter pakiranje po meri naročnika!

Glas občine Naklo, torek, 24. decembra 2019

Damijan Janežič

Naklo – V Naklo je 26. mar-
ca prišel svojo knjigo Miha 
Dovžan, fant z zlatimi prsti 
predstavit pisatelj Ivan Si-
vec. V programu so sodelo-
vali Metod Pavlin, citrar De-
jan Praprotnik, ustanovna 
člana Mirko Poličar, ki je za 
knjigo prispeval poglavje o 
Vokalnem kvintetu Gorenj-
ci, in Stane Novak ter pove-
zovalec in organizator pred-
stavitve Damijan Janežič. 
Prvega maja je TD Naklo s 
praženim krompirjem sode-
lovalo na 24. povorki staro-
dobnikov v Naklem, 20. ju-

nija pa je društvo v okviru 
praznovanja Občine Naklo 
organiziralo pohod do vile 
Toma Zupana na Okroglo. 
TD Naklo se je 7. septembra 
udeležilo Svetovnega festi-
vala praženega krompirja v 
Postojni, kjer je sodelovalo 
na stojnici s praženim 
krompirjem in kranjsko klo-
baso. Turistični društvi iz 
Naklega in Kokrice sta v Po-
stojno organizirali izlet. 
Udeleženci smo si ogledali 
Ljubljansko barje. Jesenska 
predavanja smo začeli 29. 
novembra. Prvi se je v Na-
klem oglasil Jože Mihelič, 
alpinist in gorski fotograf. 
Predstavil nam je njemu lju-
be Julijske Alpe. Tradicio-
nalna prireditev Najlepše 
doma je bila 5. novembra v 
Naklem. Devetega novem-

bra smo se Naklanci dobili 
sredi vasi, ob kostanju in 
mladem vinu. Sklenili smo, 
da se bomo ta dan pogovar-
jali kot nekdaj in zato pustili 
mobilne telefone doma. 
Dvanajstega novembra je Je-
lena Justin predstavila Kara-
vanke in Kamniško-Savinj-
ske Alpe nekoč in danes. Na 
potopisnem predavanju 19. 
novembra sta se Jure Omejc 
in njegov desetletni sin 
Drejc iz Reteč podala na pot 
s Transsibirsko železnico. 
Jure je povedal: ''Na poti sva 
bila 24 dni, zamenjala sva 
16 vlakov, od parnih do naj-
sodobnejših, ki vozijo s hi-

trostjo več kot tristo kilome-
trov na uro. Na vlaku sva 
preživela devet dni in poto-
vala skozi šest držav.''
Ljubiteljski fotograf in popo-
tnik Marko Čadež je 26. no-
vembra predstavil potovanje 
po Armeniji. Tretjega de-
cembra je vrhunski sloven-
ski alpinist, gornik in vodja 
odprave Aleš Česen predsta-
vil lansko slovensko-britan-
sko odpravo na 7145 metrov 
visoko goro Latok I v Paki-
stanu; v odpravi sta sodelo-
vala še Slovenec Luka Stra-
žar in Britanec Tom Livin-
gstone. Čeprav je vrh Latoka 
v zadnjih štiridesetih letih 
naskakovalo več kot 25 alpi-
nističnih odprav, je bila slo-
vensko-britanska odprava 
šele druga, ki je stala na nje-
govem vrhu. 

Prireditve zanimive 
za vse Naklance
V Turističnem društvu Naklo smo od pomladi do 
danes pripravili ali sodelovali na 12 prireditvah. 

Aleš Česen je v Kulturnem domu Janeza Filipiča v Naklem 
predstavil alpinistični vzpon na Latok I. 

Damijan Janežič

Staretovi iz okolice Kranja so 
bila zanimiva gorenjska dru-
žina. V pisnih virih zasledi-
mo Janeza Stareta (1762–
1807) iz Strahinja pri Na-
klem, ki se je že okrog leta 
1780 ukvarjal s krošnjarsko 
obrtjo. Njegov sin Mihael se 
je po prihodu v Mengeš leta 
1812 s talentom hitro povzpel 
na družbeni lestvici. Bil je 
krošnjar, trgovec, lastnik pi-
vovarne in opekarne, župan 
Mengša, graščak, lastnik gra-
ščine in dvorca Mengeš in 
gradu Kolovec. Postal je eden 
prvih slovenskih kapitalistov, 
ki so izšli iz kmečkega in ka-
jžarskega stanu. Njegov brat 
Jožef (1796–1879), trgovec 
manufakturist, je vodil eno 
vodilnih trgovin v Ljubljani. 
Njegova sinova Jožef ml. 
(1842–1907) in Anton (1850–
1916) sta bila pomembna na 
svojih področjih. Jožef je bil 
pisatelj, prevajalec in profe-
sor zemljepisa in zgodovine, 
Anton zdravnik in dobrotnik 
revnih.

Hišarjev in kramarjev sin
Mihael Stare se je rodil 23. 
septembra 1790 na domačiji 
P r rjávc v Strahinju pri 
Naklem. Oče Janez je bil po-
deželski kramar. Mihael je 
15 mesecev obiskoval enora-

zrednico v Trgu na Koro-
škem. Nato je z očetom ho-
dil po sejmih in spoznaval 
trgovsko delo. Ko je oče leta 
1807 nenadoma umrl, ga je 
nasledil Mihael. 
Potem ko je Napoleon leta 
1809 razglasil Ilirske provin-
ce, je grozilo, da bodo Mihae-
la vpoklicali v vojsko, zato se 
je hitro, star šele 19 let, 5. 
marca 1810 v Naklem poročil 
z Nežo Markič (1792–1834), 
po domače Švedrovo iz Na-
klega. Rodili so se jima štirje 
otroci: Marija, France, Neža 
in Janez, ki je podedoval Sta-
retovo pivovarno. Okoli leta 
1812 se je družina preselila v 
Veliki Mengeš. Naslednje 
leto je Mihael tam kupil hišo, 
kjer je uredil gostilno in trgo-
vino, ki so ji Mengšani po-
zneje dali domače ime P r 
Kramarj . 
 

Župan Mengša
Mihael je leta 1812 postal 
ključar župnijske cerkve sv. 
Mihaela, kasneje celo men-
geški župan, kar je ostal vr-
sto let. Vrsto let je bil krajev-
ni šolski nadzornik. Bil je 
dobrotnik Mengša. Z denar-
jem je podpiral razvoj kraja. 
Prva žena Neža mu je po 24 
letih zakona umrla. 
Že leto zatem se je poročil s 
23 let mlajšo Marijo Jelov-
šek (1813–1874), ki je bila 

hči premožnega posestnika 
Antona Marka Jelovška z 
Vrhnike. Rodilo se jima je 
sedem sinov in hčerka.
Mihael je bil naročen na slo-
venske časopise, tudi slo-
venske knjige je rad bral. 
Leta 1850 je zaradi mrene 
skoraj oslepel. Časopise so 
mu potem brali drugi.
Umrl je 15. maja 1872. Poko-
pan je v grobnici na pokopa-
lišču v Mengšu. Nad njo sto-
ji velika kapela. 

Najbogatejši Mengšan
Mihael Stare je svoj družbe-
ni vzpon začel v času Ilir-
skih provinc, ko je s Kranj-
ske na Štajersko nosil in 
preprodajal denar in drugo 
blago. Že tedaj je obogatel. 
Leta 1816 je v Velikem Men-
gšu št. 89 kupil hišo, v kateri 
se je ukvarjal z gostilniško in 
trgovsko dejavnostjo. V tej 
hiši je bila dve leti kasneje, 
leta 1818, ustanovljena Pivo-
varna Stare. Ko je hišo začel 
dozidavati, je za izdelavo ope-
ke v Mengšu zgradil manjšo 
opekarno. 

Graščak
Leta 1830 je Mihael Stare od 
Franca Pirka iz Kamnika ku-
pil posestvo nekdanje civilne 
bolnišnice. Leta 1833 je kupil 
hišo v Malem Mengšu in jo 
čez dve leti podaril sinu Jane-
zu. Tudi Kramarjevo hišo in 
pivovarno je prepustil sinu 
Janezu, sam pa je leta 1837 
kupil Graščino Mengeš. Leta 
1840 jo je prenovil in se na-
slednje leto preselil vanjo. Na 
gradu je odprl trgovino z vi-
nom na debelo in proizvo-
dnjo žgane pijače. Do smrti 
je Mihael Stare kupil še Dvo-
rec Mengeš, graščino v Dra-
gomlju, ki pa je v tistem času 
že propadla, skoraj osemde-
setleten pa še drad Kolovec 
pri Domžalah.
Z znanjem in podjetnostjo je 
obdelovalno zemljo izboljšal, 
posadil 15 tisoč sadik žlahtne-
ga sadnega drevja iz svoje 
drevesnice, vzorno razvijal 
cvetličarstvo in zelenjadar-
stvo. V Mengšu je prvi začel 
namakati travnike. Goli hrib 
Gobavica je zasejal s travo in 
uredil sprehajalne poti, v 
delu hriba je lomil kamen. 

Mihael Stare in njegova 
strahinjska družina 
Gospodarstveniki, kulturniki, dobrotniki

Portret Mihaela Stareta je delo slikarja Mihaela Stroja. 
Naslikal ga je okoli leta 1857. Slika je v zasebni zbirki.

Mihael Stare s sinovi iz drugega zakona v šestdesetih letih 
19. stoletja; album fotografij Marije Bartol Stare, S 1, 
Mestni muzej Mengeš 

Srečno 2020!

KOVINSKI IZDELKI

Marijan Trampuž s.p.
Temniška 26, 4202 Naklo

T: 04 25 77 230
F: 04 25 77 231

E: info@trampuz.si
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Mladi

So dnevi in tedni in meseci, ko ure tečejo vnemar. In so trenutki,  
ko se čas ustavi in se zapiše v večnost. 

Za vas jih ustvarjamo v restavraciji Tabor, kjer na široko odpriramo vrata prazničnemu vzdušju in vašim trenutkom 
dodamo, kar najbolje znamo – gurmansko noto. Vas in vaše prijatelje, sorodnike, sodelavce ali poslovne partnerje 
bomo razvajali z neprekosljivo kulinarično ponudbo in izbranimi pijačami. Sprejeli vas bomo z domačimi aperitivi in 
vas pospremili v lične separeje, kjer vam bomo na krožniku pričarali pridih morja s svežimi morskimi dobrotami, vam 
postregli s prvovrstnim mesom izpod peke ter vas posladkali z domiselnimi sladicami. Sproščeni pogovori z vašo 
družbo bodo lažje tekli ob žlahtnih vinih, ki jih lahko preizkušate tudi v naši vinski kleti, Za zares nepozabno izkušnjo 

pa vašim trenutkom lahko dodamo še razkošje žive glasbe. 
V naši vinski kleti lahko degustirate in tudi kupite 120 različnih vrst vina slovenskih proizvajalcev.

Vinsko-kulinarični izleti z restavracijo Tabor
 Vas mika, da bi za kak dan pobegnili v manj znane  

kotičke Slovenije, od koder prihajajo najboljša vina  
in najbolj slastne slovenske jedi? 

Za ljubitelje žlahtne kapljice in dobre domače hrane organiziramo 
po meri krojene izlete po slovenskih vinorodnih deželah, na 
katerih boste v manjših skupinah lahko obiskali eno ali več 
odličnih vinskih kleti, priznanih restavracij ali tradicionalnih 
gostiln ter preizkusili kulinarične in vinske mojstrovine izpod 
rok spretnih kuharskih mojstrov ter vinarjev. Se nam pridružite? 

Več informacij na 04 533 01 31, info@restavracija-tabor.si 
 Restavracija Tabor Podbrezje

Dobrodošli v restavraciji Tabor.

Podbrezje 246, 4202 Naklo
T: 040 59 22 50

E: www.restavracija-tabor.si

Delovni čas: 
sreda–sobota: 12.00–22.00 

nedelja: 12.00–18.00
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Suzana P. Kovačič

Naklo – Job Stopar se je na 
podlagi zbranih točk na 
državnem tekmovanju uvrs-
til v slovensko ekipo za nas-
top na svetovni geografski 
olimpijadi v Hongkongu. 
Sodelovalo je 44 ekip (vsaka 
s po štirimi tekmovalci) iz 44 
držav, tekmovanje je bilo 
sestavljeno iz pisnega in 
terenskega dela ter multime-
dije. Vse je potekalo v angle-
ščini. Pisne naloge so bile 
esejskega tipa, obravnavanih 
je bilo šest tem, za katere 
vnaprej niso vedeli. Teme so 
bile kmetijstvo in podnebne 
spremembe, potresi, globali-
zacija, morski tokovi, sipine 
in varnost oskrbe z vodo v 
prihodnosti. Job je bil najbolj 
suveren v terenskem delu, 
kjer je bila poleg znanja 
pomembna tudi iznajdlji-
vost, in pri tem je dobil tudi 
največ točk. Odpeljali so jih 
na nekaj neznanih lokacij, 
tekmovalci so jih morali razi-
skati, na zemljevidu označiti 

in smiselno razporediti v 
legendo. Na multimedij-
skem testu so morali odgo-
voriti na štirideset vprašanj 
(besedilnih, grafičnih, sliš-
nih, video). Tako so jim npr. 
predvajali zvočni posnetek 
nekoga, ki hodi po plaži, in 
ugotoviti so morali, za katero 
plažo gre. V tem delu je pre-
vladala splošna razgledanost. 
Nastanjeni so bili v študent-
skem domu približno uro 
vožnje iz mesta Hongkong. 
"Hongkong si napačno pred-
stavljamo. Pozidanega je 
malo, morda dvajset odstot-
kov površine, vse drugo so 
hribi, zelenje. Samo mesto je 
čisto, stanovanja najdražja 
na svetu, hrana in mestni 
promet pa poceni." Gostitelji 
so bili prijazni, približali so 
jim njihovo kulturo, med 
drugim tradicionalni zmajev 
ples, pisavo ... ter kulinariko, 
tako je Job okusil tudi jegul-
je, prašičje členke ... Po tek-
movalnih dneh se je sloven-
ska ekipa za nekaj dni udele-
žila še t. i. post ekskurzije. 

Ogledali so si Unescov geo 
park, budistične templje, tra-
dicionalno ribiško vas, 
tematski Ocean park, pa vrh, 
od koder je najlepši pogled 
na mesto Hongkong, imeli 
so treking na otoku Lantau ...
Job Stopar, dijak četrtega 
letnika Gimnazije Kranj, je 
že bil na geografski olimpi-
jadi, in sicer lani v Kanadi. 
Lani je bil bronast, letos sre-
brn.

Za prepričljivost tudi v 
dolenjskem narečju
Zanimiva je tudi Jobova 
izkušnja na tekmovanju 
Mladi turistični vodnik, ki 
ga je organizirala Turistična 
zveza Slovenije. Pod vods-
tvom mentorja prof. Marja-
na Vebra na Gimnaziji 
Kranj se je najprej udeležil 
šolskega tekmovanja. Sesta-
vil je podroben načrt voden-
ja po Kranju in ne domačem 
Naklem, saj je, kot je razlo-
žil, utečena praksa, da se 
izbere večji kraj, ker imajo 

take naloge večjo možnost 
za boljšo oceno. Uvrstil se je 
neposredno na državno tek-
movanje oktobra v Novem 
mestu, ki so ga imeli prilož-
nost spoznati že pred tek-
movalnim dnem. Izkazati 
so se morali s traso vodenja 
po starem delu Novega mes-
ta od Kandijskega mostu 
mimo Frančiškanskega 
samostana, čez Glavni trg, 

mimo knjižnice na Kapitelj-
ski grič do Dolenjskega 
muzeja in nato do pomola 
nad Krko. "Na tekmovalcih 
pa je bilo, da se doma čim 
bolje, npr. s pomočjo razne 
literature, pripravimo na 
vodenje. Na dan tekmovanja 
je vsak izžrebal svoj odsek 
za vodenje. Skupino (druge 
tekmovalce, mentorje, 
komisijo) sem vodil po zgor-
njem delu Glavnega trga s 
Kettejevim vodnjakom in 
ohranjenimi hišami z arka-
dnimi pročelji okoli trga. 
Naloga tekmovalca je bila 
tudi, da opozori skupino na 
nevarne odseke, priporoči 

dobro restavracijo ali kakšen 
dogodek v bližini in seveda 
da čim bolje predstavi zani-
mivosti na svojem odseku. 
Pri sebi sem imel tudi Kette-
jeve Poezije, iz katerih sem 
recitiral pesem Na trgu, ki jo 
je napisal svoji muzi Angeli 
Smole, ki je živela v najbo-
gatejši hiši ravno na Glav-
nem trgu, medtem ko sem 
stal ob vodnjaku, katerega 
kapljice dajejo pesmi živi 
ritem. Svoj nastop sem pos-
kušal popestriti tudi z 
dolenjskim narečjem." Job 
Stopar je osvojil prvo mesto 
in s tem brezplačen tečaj za 
vodnika na nacionalni ravni. 

Segel do zlata
Job Stopar iz Naklega si bo letošnje leto zapomnil po osvojeni srebrni kolajni na svetovni geografski 
olimpijadi v Hongkongu in po prvem mestu na državnem tekmovanju Mladi turistični vodnik.

Job Stopar / Foto: Tina Dokl

"Pri sebi sem imel 
tudi Kettejeve Poezije, 
iz katerih sem recitiral 
pesem Na trgu, ki jo je 
napisal svoji muzi 
Angeli Smole, ki je 
živela v najbogatejši 
hiši ravno na Glavnem 
trgu, medtem ko sem 
stal ob vodnjaku, 
katerega kapljice 
dajejo pesmi živi 
ritem."
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Samo Lesjak

Naklo – Aktivnega slikarja, 
znanega po krajinskih moti-
vih v tehnikah olje na platnu 
in akvarel, je predstavila 
umetnostna zgodovinarka 
Petra Vencelj. Zdravko Pur-
gar, rojen leta 1954 v Ljub-
nem na Gorenjskem, že 36 
let živi v lepo obnovljeni do-
mačiji v tradicionalnem slo-
gu v Podbrezjah. Slikanju se 
posveča predvsem v zimskih 
mesecih, saj tako zahteva ri-
tem dela na kmetiji. A tudi 
sicer izkoristi vsako prosto 
urico, da se umakne v svoj 

atelje, ki si ga je uredil poleg 
stanovanjske hiše. Tako na-
rava kot stara arhitekturna 
dediščina navdihujeta tega 
likovnega ustvarjalca. V svo-
jih delih upodablja primor-
sko, kozjansko, predvsem 
pa tipično alpsko arhitektu-
ro – hišo iz lesa in kamna, 
okrašeno z rezljanimi ganki, 
freskami in bujnim cvetjem. 
Slikar v realistično zasnova-
nih oljnih podobah in izvr-

stnih akvarelih ohranja za 
nas in naše zanamce svet, ki 
izginja ali je že izginil.
Odprtja razstave se je ude-
ležilo kar okoli sto obisko-
valcev, od Purgarjevih prija-
teljev, sodelavcev, sorodni-
kov iz Naklega in od drugod 
do mnogo stalnih obisko-
valcev Pavlinove galerije. 
Prišla sta tudi podbreški 
župnik Miha Lavrinec ter 
župan Občine Naklo Ivan 
Meglič, ki je poudaril živa-
hen in kakovosten kulturni 
utrip v občini in izrazil že-
ljo, da bi dejavnosti likovni-
kov v prihodnje še bolj pri-

dobile svoje zasluženo me-
sto. Vsi zbrani so lahko 
prisluhnili tudi verzom pe-
smi Navdih in lepota pesni-
ka Milana Debeljaka.
Organizator razstave KUD 
LIK Naklo je zaradi zanima-
nja obiskovalcev podaljšala 
razstavo, katere ogled bo 
možen še na praznični 26. 
december ter v nedeljo, 29. 
decembra, in sicer od 10. do 
12. ure.

Svet, ki izginja
V Pavlinovi galeriji Kulturnega doma Janeza 
Filipiča je na ogled razstava Svet, ki izginja 
slikarja Zdravka Purgarja, ki se predstavlja s 
čudovitimi krajinskimi motivi.

Predsednica KUD LIK Naklo Alojzija Murn ter ustvarjalec 
Zdravko Purgar v Pavlinovi galeriji / Foto: arhiv KUD LIK Naklo

Suzana P. Kovačič

Duplje – Nastopil je narod-
no-zabavni  ansambel 
Hozentregarji, ki igra za 
mlade in mlade po duši. Lani 
so zmagali na 18. Večeru 
slovenskih viž v narečju s 
pesmijo  Moja dohtarca. Za 
popestritev ob zvokih tambu-
rice zapojejo tudi dalmatin-
ske pesmi, njihova želja pa je 
predvsem zabavati ljudi in 
deliti dobro voljo. Skupino 
sestavljajo Janez Luznar (vo-
kal, harmonika, klaviature, 
kitara), Lenart Rupar (vokal, 
ritem kitara, solo kitara, tam-
bura), Jernej Strah Bergant 
(vokal, kontrabas, bas kitara). 
Nastopili so otroški pevski 
zbor Podružnične šole Du-
plje in Moški pevski zbor 
KUD Triglav Duplje, ki delu-
je devetdeset let, pa 
Rokovnjaška muzika, ki je 
nastopila v okrepljeni post-
avi, glasbeni sekciji so dodali 

še vokalno. "Če je toliko 
rokovnjačev na odru, jih bo 
pa manj na vasi," je ljudske 
godce hudomušno napoveda-
la voditeljica Neža Rozman. 
Stalnica Vesele jeseni sta 
Ženski pevski zbor Dupljan-
ke in Folklorna skupina Pod-
kuca.
Podelili so priznanja društva 
za najlepše urejene hiše in 
druge objekte v Dupljah. 
Nagrajenci so iz Sp. Dupelj 
družina Toporš, Tončka in 
Tadej Markič, Tina in Du-
šan Gradišar, iz Zg. Dupelj 
pa Marta in Peter Gradišar 
ter Marija Kuhar. Prireditev 
je popestril tudi Žiga Jelar, 
najboljši harmonikar med 
skakalci in najboljši skaka-
lec med harmonikarji, kot 
ga je napovedal Jože Ko-
šnjek, ki je z njim opravil 
pogovor. Žiga bi se kar tež-
ko odločil, kaj  mu je ljubše, 
harmonika ali smučarski 
skoki. "Oboje  mi je pri srcu, 
v Planici imam harmoniko 

vedno s seboj." Jože Košnjek 
je poklepetal tudi z Rudijem 
Dovžanom, novim predse-
dnikom KTD Pod Krivo jel-
ko, ki je povzel raznolike 
aktivnosti društva, na odru 
pa se je Jožetu Košnjeku pri-
družil tudi župan Ivan Me-
glič, ki je do nastopa župa-
nove funkcije uspešno vodil 
to društvo. "Vesel sem, ko 

vidim, da nas tudi po 23 le-
tih, kar deluje društvo, še 
vedno veže ista ljubezen do 
naših krajev, da imamo toli-
ko stvari pokazati," je pou-
daril župan. Je pa Jože župa-
na vprašal tudi, ali je razmi-
šljal o tem, da bi na domač 
oder postavili igro o Rokov-
njačih. "Bilo bi zanimivo," 
se je glasil odgovor.

Res je bil vesel večer
Kulturno in turistično društvo Pod Krivo jelko je na novembrski sobotni večer povabilo na 21. Veselo 
jesen pod Krivo jelko, prireditev, ki je do zadnjega kotička napolnila dvorano gasilskega doma v Dupljah. 

Otroški pevski zbor Podružnične šole Duplje / Foto: Tina Dokl

Moški pevski zbor KUD Triglav Duplje / Foto: Tina Dokl

Prejemniki priznanj za najlepše urejene hiše v Dupljah. 
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Oprema po meri uporabnika
Sejne sobe, učilnice
Kuhinja z jedilnico

Javni promet
Varovanje, recepcija
Brezplačno parkirišče
E-polnilnica

Skupaj na voljo 50 pisarn  
v skupni izmeri 1.500 m2

Najem pisarn, 
Coworking prostori  
v Poslovni stavbi 
Merkur Naklo

MERKUR nepremičnine, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 NakloMERKUR
nepremicnine

Za več informacij in dogovor ogleda nas kontaktirajte na:
T:  +386 590 75 780
E:  invest@s-invest.si
W: www.s-invest.si

V nakelski poslovni coni je letošnjo jesen 
zaživela Sodelavnica – prenovljeni kom-
pleks v osrednjem delu Merkurjeve po-
slovne stavbe, ki ga je družba Merkur 
nepremičnine, d.d. namenila t. i. cowor-
king oz. skupnim delovnim prostorom. 
Gre za sodobno, dinamično obliko podje-
tništva, ki strokovnjakom z različnih po-
dročij omogoča sodelovanje, izmenjavo 
izkušenj in mnenj v ustvarjalnem delov-
nem okolju. V Sodelavnici so se s priho-
dom prvih najemnikov že začele kresati 
sveže podjetniške ideje.
Na voljo je več pisarn velikosti od 17 do 
40 kvadratnih metrov. Uporabniki si lah-
ko prostore delijo stalno ali občasno, saj 
so, odvisno od njihovih potreb, vrste na-
jema različne: mesečni, dnevni ali najem 
delovnega mesta. Poleg najema celotne 
pisarne za lastne potrebe je namreč mo-
žen tudi najem delovnega mesta (mize in 
omare za shranjevanje) v skupni pisarni.
Prenovljene pisarne zagotavljajo dobre 

delovne pogoje za individualno delo, 
hkrati pa omogočajo deljenje idej in sku-
pno reševanje izzivov s kolegi, ki so stro-
kovnjaki na drugih področjih. Vstop v 
Sodelavnico imajo zgolj njeni uporabniki, 
saj je potrebna identifikacija z elektron-
sko kartico. Najemniki lahko uporabijo 
tudi druge, večje prostore poslovne stav-
be. Za prezentacije potencialnim stran-
kam so na voljo sejne sobe, možen je tudi 
najem konferenčne dvorane, ki sprejme 
do 160 oseb.
Razvoju Sodelavnice je zelo naklonjen 
tudi nakelski župan Ivan Meglič. Pri nje-
nem zagonu je Občina pomagala z obja-
vami v občinskem časopisu in na spletni 
strani. "Upam, da bo čim več mladih pod-
jetnikov s svojimi idejami prišlo v naše 
kraje, da bodo tukaj začeli svojo poslov-
no pot in da bodo tudi uspešni. Še zlasti 
vabimo domačine, ki imajo na tej lokaciji 
zagotovljeno bližino delovnega mesta in 
tudi dobre delovne pogoje," je dejal Me-

glič. Možnost sodelovanja z družbo Mer-
kur nepremičnine, d.d. vidi tudi v organi-
zaciji različnih konferenc in srečanj, ki bi 
jih gostila že omenjena dvorana, za na-
meček pa je v spodnjih prostorih poslov-
ne stavbe na voljo še kuhinja z restavraci-
jo. Meglič je še povedal, da si v duhu traj-
nostnega razmišljanja prizadevajo tudi 
za povezavo poslovne cone z javnim av-
tobusnim prometom, o čemer se že do-
govarjajo z avtobusnim prevoznikom in 
pristojnim ministrstvom.

Sodelavnica že zaživela
V t. i. coworking oziroma skupnih delovnih prostorih v 
Merkurjevi poslovni stavbi že uresničujejo podjetniške ideje.

MERKUR nepremičnine, d.d.
Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo
https://www.merkurnepremicnine.si/
E-pošta: info@merkurnepremicnine.si
Tel: 04/258 7000

2020!
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Zanimivosti
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Pred nami so prazniki in za 
mnoge je to najlepši čas. Za 
mnoge pa so lahko prazniki še 
kako naporni in žalostni, pre-
pojeni s strahom, stiskami, 
skrbmi, z osamljenostjo ... 
V vrtcu se praznični čas začne 
z okraševanjem novoletne jel-
ke, izdelovanjem okraskov, 
voščilnic, okraševanjem vrtčev-
skih prostorov in s težko priča-
kovanim obiskom dobrega 
moža. Vse to se običajno pono-
vi še v domačem okolju. In vse 
to pričakovanje, napetost in 
navdušenje otroke zelo utrudi 
– in pogosto dosežejo vrhunec 
utrujenosti ali slabe volje rav-
no takrat, ko naj bi se imeli 
lepo. Še dodatno pa jih breme-
nimo starši, saj poleg obvezno-
sti in naglice od njih pričaku-
jemo, da so dobre volje. Seveda 

se enako pričakuje tudi od 
odraslih … 
Hiter tempo življenja našim 
medsebojnim odnosom ne pri-
zanaša. In praznična čarob-
nost se ne zgodi sama po sebi, 
čarobnost je v odnosih. Čeprav 
že večkrat rečeno, je vendarle 
treba poudariti, da je kvaliteta 
časa tisti pomembni element 
tudi pri preživljanju praznič-
nih dni. Da ni poudarek, kaj 
vse bomo dobili, kam vse bomo 
šli, ampak kako bomo ta čas 
preživeli. Skupaj. Brez hiten-
ja. Poudarek naj bo na dogod-
kih, doživetjih, občutkih. Pri 
obdarovanju otrok imejmo 
mero, saj je čar obdarovanja v 
hrepenenju, pričakovanju … 
Kolikokrat se zgodi, da kuplje-
na igrača po odprtju sploh ni 
več aktualna, obleži med igra-
čami … Včasih je bolje otroku 
podariti doživetje, se odpeljati 
na izlet, organizirati iskanje 
skritega zaklada, pripraviti 
"pot škratov" ipd.
Otrokom je zelo pomembno, 
da se skupaj z njimi tudi igra-
mo, da se jim takrat res name-
ni pozornost, da smo takrat 
res z njimi, se vživimo v igro, 
se spremenimo v zdravnika, v 
leva ..., skupaj naredimo 
živalski vrt, prodajalno, knjiž-
nico, z njimi plešemo, pojemo 
in se smejimo. Iskreno in pri-
stno. Kvalitetno preživljanje 
časa s svojim otrokom pomeni, 
da smo starši res z otrokom 
v odnosu "ena na ena". Torej 

da obenem ne govorimo po 
telefonu, gledamo elektronske 
pošte, kuhamo, gledamo tele-
vizije ipd., otrok pa nas pri 
tem opazuje in praktično 
nima nič od nas. Pomembno 
je, kako preživimo čas z otro-
kom in ne toliko dolžina časa. 
Prosta igra oziroma igra sku-
paj z otrokom lahko nemalo-
krat bogato nadomesti še tako 
domiselno in dobro igračo. 
Skozi igro se najlaže srečuje-
mo s svojimi otroki, se vživimo 
v njihovo vlogo, prisluhnemo 
njihovi govorici, razumemo 
njihove naloge in se tako otro-
ku na drugačen način pribli-
žamo, ga spoznamo. 
Podobno kot otroci pa tudi 
odrasli potrebujemo igro, 
zabavno, sproščeno in lahkot-
no udejstvovanje. Poskrbimo 
zase. Za dober odnos z otro-
kom smo pomembni mi, odra-
sli – naše notranje zadovolj-
stvo, zadovoljstvo s partnerjem 
oziroma partnerko, službo, 
življenjem nasploh.
Kako lepo nam je, ko smo v 
bližini najdražjih, ko se ob 
njih počutimo varno, sprejeto, 
sproščeno, prijetno? In prav 
tako tudi otrok potrebuje našo 
bližino. Okrašeni prostori, 
lučke, dobri možje, darila ne 
bodo naredili človeške bližine. 
Pomembni so pristni, iskreni 
odnosi z ljudmi, ki jih imamo 
radi. Tako kot odrasli imajo 
tudi otroci radi smeh, radost 
in doživetja, lepe spomine, ki 

jim jih ne more nihče vzeti. 
Spomini ostanejo. Odrasli se 
moramo potruditi, da so ti 
spomin čim lepši. 
Včasih so dovolj le tišina, mir, 
prijeten občutek, da si razum-
ljen, sprejet, da so te veseli, da te 
imajo radi. Ničesar ni, kar bi 
lahko nadomestilo našo prisot-
nost, našo bližino. In to otroci 
potrebujejo. Našo spodbudo, 
topel objem in lepo besedo, kar 
pa ni vedno lahko zagotoviti. 
Tu se je treba srečati s samim 
seboj, s svojimi strahovi, svojimi 
stiskami. Vprašajmo se, kaj 
smo kot otroci najraje slišali, 
videli, občutili. Kaj otroku 
pomeni barbika ali avtomobil-
ček za darilo, če nenehno poslu-
ša glasno kričanje, žaljenje? In 
ima občutek, da je odveč … 
Kako se otrok počuti doma, kjer 
je napeto ozračje, ob prižganih 
lučkah na jelki z darili pod 
njo? 
Kaj vse bodo otroci občutili in 
česa vsega se bodo spominjali, 
je zagotovo odvisno od odras-
lih. Naj ne bo darilo oziroma 
igrača edino merilo ljubezni. 
Pomembno je dobro počutje in 
čarobnost je v odnosih, v tem, 
da se družimo na način, da je 
vsem lepo. Ni vedno lahko, a 
se splača potruditi, verjeti in 
ne obupati. 
Naj zadiši po piškotih, ki smo 
jih skupaj z otroki spekli, naj 
se slišijo pesmice, smeh in naj 
svetijo lučke navzven in znot-
raj nas. Ta mesec in naprej.

Čarobnost je v odnosih
Mag. Gabrijela Masten, 
pomočnica ravnatelja 
in svetovalna delavka v 
vrtcu

Jože Košnjek

Duplje – Njuno sodelovanje 
traja že 16 let. Začelo se je 
leta 2004, ko so se v Župniji 
Naklo odločili za nova notra-
nja vrata v župnijski cerkvi. 
Jože je izdelal vrata, Matej 
pa jih je obogatil s svojimi 
rezbarijami, povzetimi iz 
svetopisemskih zgodb. Nju-
no sodelovanje se je nadalje-
valo v cerkvi na Orehku in 
doseglo vrh leta 2007, ko so 
na pokopališču v Spodnjih 
Dupljah zgradili mrliške 
vežice, Jože in Matej pa sta 
opravila vsak svoje delo. 
Jože je izdelal lesena vrata, 
Matej pa je poskrbel za rez-
barski dodatek.
Na njuno delo je postal 
pozoren bistriški in obenem 
tudi dupljanski župnik 
David Jensterle, ki je dup-
ljanski par povabil k sodelo-
vanju pri izdelovanju novih 
lesenih vhodnih vrat v kape-
lo v Bistrici pri Tržiču. Jože 
je izdelal vrata, Matej pa je 
na zunanji in notranji strani 
vrat upodobil štiri slovenske 
zaslužne cerkvene može: 
škofa Janeza Frančiška Gni-
dovca, duhovnika Janeza 

Strleta ter škofa Antona 
Martina Slomška in Antona 
Vovka. Mojstra, ki najraje 
uporabljata hrastov in jese-
nov les, sta lani in letos 
čakala nova izziva v domači 
fari. Za župnijsko cerkev 
svetega Vida v Spodnjih 
Dupljah sta izdelala daritve-
no mizo in ambon, bralni 

pult pred oltarjem. Dupljan-
ska župnijska cerkev je bila 
ena redkih, ki tega ni imela. 
Konec septembra letos v 
čast svetega Mihaela, ki je 
zavetnik podružnične cer-
kve v Zgornjih Dupljah, pa 
je ljubljanski pomožni škof 
Anton Jamnik blagoslovil 
nova cerkvena vrata, ki jih je 

izdelal dupljanski mizar-
sko-rezbarski dvojec. Jože 
jih je izdelal, Matej pa je na 
njih upodobil dva nadange-
la: Rafaela in Gabrijela, 
Mihael pa je že kraljeval v 
cerkvenem glavnem oltarju. 
Njuno delo je velik prispe-
vek pri ohranjanju kulturne 
dediščine kraja. 

Les ju je povezal
Matej Balantič iz Zgornjih in Jože Lukanc iz Spodnjih Dupelj sta uspešen ustvarjalni par.  
Matej je rezbar, Jože pa mizar.

Rezbar Matej Balantič in mizar Jože Lukanc pri novi daritveni mizi v župnijski cerkvi 
svetega Vida v Spodnjih Dupljah 

Samo Lesjak

Naklo – Nastopajoči so 
dobre volje navdušili polno 
dvorano z bogatim kultur-
nim programom, ki ga je 
povezoval Jože Mohorič. Za 
začetek so člani folklorne 
skupine in gledalci skupaj 
zapeli pesem Prav lepa je 
naklanska fara. Nato se je 
dvorana zatresla, saj je kar 
deset godcev raztegnilo 
meh svoje harmonike. Pri-
mož Gnidovec je zaigral 
tudi samostojno in pokazal 
svojo virtuoznost, s katero 
je osvojil že veliko priz-
nanj. Nekaj svežega in 
novega je uprizoril plesni 
par odrasle folklorne skupi-
ne Podkuca. S svojim gla-
som pa sta gledalce navdu-
šila tudi odlična mlada pev-
ka Jerca Lunar in legendar-
ni kitarist, ljubitelj kantri 
glasbe Hervin Jakončič. 
Predstavili so se tudi ljud-
ski pevci FS in godci, ime-
novani Rokovnjači. Folklor-
na skupina DU je zaplesala 

dvakrat. Predstavili so sple-
ta Gorenjski kalejdoskop in 
Moje dekle je še mlado. 
Avtor obeh postavitev je 
Andrej Košič. Za lep zak-
ljuček večera so zopet pos-
krbeli godci, ki so se jim 
pridružili vsi nastopajoči. 
Skupaj so zapeli V dolini 
tihi, nato pa so se plesalci 
zavrteli še ob zvokih prilju-
bljene Na Golici. Po nasto-
pu sta sledila druženje z 
nastopajočimi in izmenjava 
mnenj s člani drugih fol-
klornih skupin.
Folklorna skupina društva 
pa ohranja star slovenski 
običaj koledovanja. Obleče-
ni v stara kmečka oblačila s 
petjem prinašajo veselje. 
Nastopili bodo 27. decem-
bra v Podbrezjah pri Mesari-
ji Tišler, 28. decembra v 
Tržiču na Deteljici in 4. 
januarja v Dupljah pri Krivi 
jelki. Kot pravijo, so veseli, 
da lahko v teh prazničnih 
dneh pričarajo nasmeh na 
obraz marsikateremu poslu-
šalcu oz. gledalcu.

Večer pod zeleno lipo

V Domu Janeza Filipiča v Naklem je Folklorna 
skupina Društva upokojencev Naklo s 
predsednikom Janezom Štilcem organizirala 
tradicionalno prireditev z naslovom Večer pod 
lipo zeleno.

Večer pod zeleno lipo je ponovno navdušil. / Foto: Gorazd Kavčič

Naklo – S komemoracijo v organizaciji ZB za vrednote NOB 
smo pred dnevom mrtvih pred osrednjim spomenikom v 
Naklem obeležili spomin na partizane, ki so dali življenje, 
da mi danes uživamo sadove miru in svobode. Zapisani na 
spomeniku si zaslužijo trajen spomin, naj bo to tudi opo-
min, da se nacizem in fašizem ne ponovita, za kar moramo 
poskrbeti mi s strpnostjo, sprejemanjem drugačnosti, soli-
darnostjo. Kulturni program so izvedli učenci OŠ Naklo, 
MePZ Dobrava Naklo in recitatorka.

Komemoracija v spomin padlim

Turistično društvo Naklo, Kranjska cesta 2, 4202 Naklo

Vesele praznike  
in srečno novo leto 2020!
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Jože Košnjek

Strahinj – Hrana je glasba 
za telo, glasba je hrana za 
srce je bil naslov 11. dobro-
delnega večera, ki so ga ko-
nec novembra v športni 
dvorani Biotehniškega cen-
tra Naklo v Strahinju prire-
dili dijaki tamkajšnje sre-
dnje šole in njihovi mentor-
ji. Beseda je tekla o hrani 
kot veliki vrednoti, ki je 
imamo pri nas na srečo še 
dovolj in je zato neodgovor-

no veliko preveč zavržemo. 
Z mnogih miz na svetu in 
tudi pri nas žal ne prihaja 
omamen vonj svežega kru-
ha … O hrani, ki povezuje 
in razveseljuje ljudi, jih 
vzgaja in širi njihova obzor-
ja, in njeni pridelavi, za kar 
smo odgovorni vsi, pa se žal 
tega povsod ne zavedajo. Če 
že imamo hrane za telo do-
volj, pa nam je večkrat 
manjka za srce in dušo. De-
nar, ki so ga zbrali z vsto-
pnino, prostovoljnimi pri-
spevki in srečelovom – do-
bitke so prispevali številni 
sponzorji, ki so pomagali 
tudi pri organizaciji dobro 
obiskane prireditve – bodo 
namenili šolskemu skladu, 
ki pomaga pomoči potreb-
nim dijakinjam in dijakom. 
Očitno je zavedanje o po-
menu pomoči sošolcem na-

šlo v strahinjskem centru 
domovinsko pravico, sicer 
letošnja prireditev ne bi bila 
že enajsta.
Dijaki centra, tako sedanji 
kot tudi nekateri nekdanji, 
so pod vodstvom mentorjev 
pripravili pester glasbeni, 
pevski in plesni program. 
Zaplesale so plesne skupine 
Frajle in frajer z Osnovne 
šole Naklo, Smeške s Podru-
žnične šole Duplje in Rožice 
s podružnične šole v Podb-
rezjah. Pod vodstvom Mate-

je Praprotnik, ki je na klavir-
ju spremljala Nejo Bohinc 
in kitarista Jožefa Malija, je 
zapel pevski zbor Biotehni-
škega centra. Ob spremljavi 
klavirja so v modernem tak-
tu zapeli Neja Bohinc, Klara 
Tomc, Meta Slivnik, Jan 
Podjed in Matic Leskovec, 
sam pa je za klavir sedel pi-
anist Bor Maltar. Za plesne 
točke so poskrbeli Justyna 
Juralewicz, Klara Žos in v 
akrobatskem plesnem paru 
Teja Gajski in Jaka Jordan. 
Dobrodelni večer je z venčk-
om Avsenikovih viž, tudi z 
Na Golici, sklenil Šansa 
kvintet, v katerem igrajo 
tudi nekateri sedanji oziro-
ma nekdanji dijaki Bioteh-
niškega centra Tit Hodžar, 
Tadej Dolinar, Jan Kopač, 
Neja Bohinc, Jakob Krt, Ur-
ban Kalan in David Posavec. 

Dobrodelni večer 
za sošolce
Dijaki in mentorji Biotehniškega centra Naklo so 
konec novembra v Strahinju priredili že enajsti 
dobrodelni večer.

Frajle in frajer med nastopom

Naklo – Čebelarsko društvo (ČD) Naklo je v nedeljo, 8. de-
cembra, okoliške praproščake, čebelarje in druge povabilo k 
zahvalni Ambroževi sv. maši, zatem še na medene dobrote 
in druženje. Kot je v nagovoru poudaril letos izvoljeni pred-
sednik ČD Naklo Janez Markič, je bilo leto za čebelarje zelo 
težko, kot že preteklih šest let. To je pripisal podnebnim 
spremembam, načinu kmetovanja, sodobnemu urejanja 
okolja ..., kar ni ravno pisano v prid življenju čebeljih družin. 
ČD Naklo se približuje 90. jubileju, Markič se je zahvalil za 
zaupanje ob izvolitvi za predsednika, prav tako se je zahvalil 
prvemu predsedniku društva Francu Križaju in vsem dru-
gim, tudi Janezu Pivku za uspešno dolgoletno vodenje. 

Maša za čebelarje

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

Sodelavci BC Naklo vam želimo lepe praznike. 
      Naj bo leto, ki prihaja, polno radovednosti  
                       in vedoželjnosti. 
                                          SREČNO

ZELENA SLOVENIJA SKOZI OČI GOSTUJOČIH DIJAKOV
Podjetnost med mladimi
Začetek oktobra 2019 smo dijaki biotehniške gim-
nazije BC Naklo v okviru mednarodnega Erasmus+ 
projekta Skills4life gostili dijake iz belgijske in nem-
ške srednje šole na zadnji mobilnosti. Tema projekta 
je iskanje spretnosti oz. veščin za aktualne poklice 
prihodnosti. Med tednom so na naši šoli potekala pre-
davanja iz različnih strok. Na šolo smo povabili start-up 
podjetnike, ki so nam  pripovedovali o svojih začetkih 
na področju podjetništva in o svoji poti do uspeha oz. 
ovirah, na katere so naleteli. Na različne načine smo spo-
znavali raznovrstne poklice prihodnosti in veščine, ki jih 
zanje potrebujemo. Obiskali smo ljubljanski start-up 
inkubator in goste odpeljali na ogled Ljubljane. Večina 
jih je menila, da je Ljubljana izjemno zeleno mesto v 
primerjavi z mesti, ki ji poznajo oni. Povedali so nam, da 
njihova mesta niso tako gozdnata. Naše druženje je bilo 
kulturno raznovrstno obarvano in drug drugega smo 
učili besedišča svojega maternega jezika. Gostovanje je 
potekalo od nedelje, 29. 9. 2019, do sobote, 6. 10. 2019. 
Ob slovesu smo si obljubili, da se bomo še obiskali in 
ostali povezani.  
Mobilnosti sva se udeležili prvič in za naju je bila to zelo 
pozitivna izkušnja. Ugotovili sva, da smo lahko po-

nosni na svojo domovino in lepote, ki nam jih nudi. 
Mladi v Evropi imamo podobne navade in se ukvarjamo 
s podobnimi stvarmi. Naše vizije na področju kariere so 
podobne. Vsi si želimo doštudirati, si poiskati izkušnje 
na delovnem mestu in morda nekoč ustanoviti svoje  
lastno podjetje. Kot gostiteljici sva se prvič srečali tudi z 
določeno odgovornostjo, ki sva jo imeli v tem tednu, ko 
sva skrbeli za gostujočega dijaka. 

Miša Rozman in Klara Markelj,  
dijakinji biotehniške gimnazije BC Naklo

SREDNJE ŠOLE: VIŠJE STROKOVNE ŠOLE: IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

- Strokovna gimnazija - Hortikultura V vse izobraževalne programe 
- Živilstvo in prehrana - Upravljanje podeželja in krajine se lahko vpišete tudi odrasli. 
- Kmetijstvo - Naravovarstvo Izvajamo številne aktualne in
- Hortikultura  (redni in izredni študij) praktično naravnane TEČAJE 
- Naravovarstvo  ter STROKOVNE SEMINARJE.  

PRISRČNO VABLJENI  NA INFORMATIVNE DNEVE  
BIOTEHNIŠKEGA CENTRA NAKLO

petek, 14. 2. 2020, ob 9.00 in 15.00 Srednja šola in Izobraževanje odraslih;  
ob 17.00 Višja strokovna šola

sobota, 15. 2. 2020, ob 9.00 Srednja šola in Izobraževanje odraslih;  
ob 11.00 Višja strokovna šola

marec 2020, termini za En dan dijak na Srednji šoli in gimnaziji BC Naklo

w w w.bc-naklo.si 

Dijaki in mentorji, študentje in predavatelji vas bodo popeljali skozi šolske prostore, 
delavnice in vam predstavili izobraževalne programe: 

N AO MT ER RPA ON  JA

MIZARSTVO TRAMPUŽ

d.o.o.

Strahinj 105, 4202 Naklo 
GSM 041 774 748

Vesele praznike in srečno novo leto 2020!
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Nagradna križanka

Glas občine Naklo, torek, 24. decembra 2019

Nihče ne more biti uspešen sam.  

Tudi najučinkovitejši podjetniki potrebujejo  

močno ekipo za uresničitev drznih idej.  

In celo najambicioznejša podjetja se morajo 

naslanjati na močnega partnerja za transport  

in logistiko. Zato smo prisotni v več kot 80 državah 

po vsem svetu in uživamo v nevsakdanjih izzivih.  

Delujemo na kopnem, v zraku, na morju.  

Velikost in način prevoza lahko prilagodimo vašim 

potrebam in poskrbimo, da se stvari premaknejo.

Za več informacij pošljite povpraševanje  

na prodaja@si.dsv.com ali nas preprosto pokličite 

na 080 1DSV (080 1378) in dostavili bomo.

www.si.dsv.com

Vesele praznike in srečno  
v novem letu vam želimo!

Nagrade: tri praktične nagrade

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk 
z ošte vil če nih polj in vpi sa no v ku pon iz 
kri žan ke) po šlji te do srede, 8. januarja 
2020, na Go renj ski glas, Nazorjeva ulica 1, 
4000 Kranj. Rešitve lah ko od da te tudi v 
na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po
slov no stav bo na Nazorjevi ulici 1.
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Jesenice, Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330
Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450 

Torek, 7. januarja, ob 18. uri, Gostilnica Kresnik 

JANEZ PRETNAR: MALLORCA NI LE TURISTIČNA DEŽELA
Janez Pretnar že nekaj let pripravi prvo predavanje po novem letu. 
Tako kot na preteklih predavanjih bo tudi Mallorco predstavil z vseh 
zornih kotov. 

Torek, 14. januarja, ob 18. uri, Gostilnica Kresnik 

SANDI NOVINEC: TURČIJA 
Sandi je z ženo Jasno v letu 2019 raziskoval Turčijo. Pripravil bo po-
topisni večer.

Torek, 21. januarja, ob 18. uri, Gostilnica Kresnik 
MIRO ERZIN: SLOVENSKO PLEMSTVO 

Šenčurjan Miro Erzin je napisal že šest knjig, kar kaže, da se je v za-
dnjih letih razcvetel v plodnega literata. Na tokratnem predavanju se 
bo posvetil velikokrat zamolčanemu in zanikanemu slovenskemu 
plemstvu v razburljivem 16. stoletju. Takrat je namreč imelo plemstvo 
pomembno vlogo v političnem, gospodarskem, kulturnem in družbe-
nem razvoju posameznih dežel. 

Torek, 28. januarja, ob 18. uri, Gostilnica Kresnik 
JANEZ LAVRIČ: S KOLESOM IZ AMSTERDAMA V 
KRANSTERDAM

Janez je letošnje poletje skoraj dva tedna kolesaril iz Amsterdama v 
Kranj(sterdam) oziroma domov na Polico. Z nami bo delil vtise o 
potovanju in ogledih na poti.

Turistično društvo Naklo vabi 

Glas občine Naklo, torek, 24. decembra 2019

Suzana P. Kovačič

Naklo – Turistično društvo 
Naklo je kot vsako leto jeseni 
povabilo v Kulturni dom Ja-
neza Filipiča na kulturno-za-
bavno prireditev s podelitvijo 
priznanj za najlepše urejene 

domove in vrtove v Naklem 
in sosednjih vaseh. Za celo-
tno ureditev so letos prizna-
nja prejeli družina Bodlaj s 
Cegelnice, družina Žan iz 
Naklega in Milka Vidic iz 
Strahinja. Za čudovito bal-
konsko cvetje so s priznanji 
nagradili družino Košnjek iz 
Naklega, družino Celar iz 
Strahinja, družino Drinovec 
z Okroglega, družino Drino-
vec iz Naklega, družino Jarc 

iz Strahinja, Milko Jarc iz 
Naklega in Vero Černilec iz 
Strahinja. Priznanj za najlep-
še gorenjske nageljne tokrat 
niso podelili, so se pa s po-
sebnim priznanjem zahvalili 
Cenetu Štilcu iz Naklega, go-
jitelju in zbiratelju kaktusov. 

Prejemnikom sta čestitala 
predsednik Turističnega dru-
štva Naklo Aleš Kokalj in žu-
pan Naklega Ivan Meglič, ki 
se jim je zahvalil za skrb, so-
delovanje, ker je tudi z njiho-
vo pomočjo občina videti lep-
ša, bolj urejena. Nastopili so 
harmonikar Gašper Komac, 
pevec Pavel Marčun in z ljud-
skima igrama Zaklad in Ve-
dež Farno kulturno društvo 
Koroška Bela.

Najlepše urejeni 
domovi in vrtovi

Prejemniki priznanj za najlepše urejene domove in vrtove v 
Naklem / Foto: Primož Pičulin

Metka Bartol

Naklo – Tako kot vsako leto 
smo tudi letos na začetku 
septembra organizirali drugi 
del vpisa v različne pasje te-
čaje, pred tem pa smo pripra-
vili dan odprtih vrat, ki je pri-
vabil številne obiskovalce. 
Nekateri so se potem vpisali 
tudi v tečaje, na voljo so imeli 
malo šolo in osnovni tečaj. 
Ta se zaključuje z uradnim 
izpitom, za kar Kinološka 
zveza Slovenije izda uradno 
potrdilo, s katerim vodnik 
pridobi naziv »vodnik psa 
spremljevalca«, pes pa naziv 
»pes spremljevalec«. Izpit so 
po nekaj manj kot treh mese-
cih obiskovanja tečaja opravi-
li vsi tečajniki programa IPS 
A in IPS B-BH. Sodnik Kino-
loške zveze Slovenije jih je 
dodatno pohvalil, na kar smo 
v društvu še posebno pono-
sni, tečajniki pa prav tako, saj 
so morali v teh treh mesecih 
kar trdo delati, da so usvojili 
vse potrebno znanje (izpit je 
sestavljen iz teoretičnega 

dela, ki je namenjen prever-
janju teoretičnega znanja vo-
dnika, in praktičnega dela, ki 
ga opravljata pes in vodnik). 
In izpit so opravljali kljub 
dežju in megli, kar za katere-
ga od psov lahko pomeni tudi 
težavo, saj se noče uleči ali 
sesti na mokra tla. Tisti, ki so 
s svojim psom obiskovali 
malo šolo, so tečaj zaključili 
teden dni pozneje, prav tako 
vsi uspešno. Vsem udeležen-
cem tečajev iskreno čestita-

mo in jih vabimo, da se nam 
pridružijo pri kateri od naših 
pasjih aktivnosti, ki potekajo 
vse leto. Naše društvo jim je 
za njihov uspeh podelilo di-
plome KD Naklo. 
Pa še ena zanimivost: Na na-
šem društvenem poligonu so 
v novembru snemali prispe-
vek o prevozu psov za prilju-
bljeno oddajo Volan, v kate-
rem je sodeloval naš član 
Božo Simonič, vodja strokov-
ne komisije in tekmovalec. 

Zaradi dolgoletnih izkušenj 
pri šolanju psov je podal veli-
ko uporabnih in koristih na-
svetov za vse skrbnike, ki svo-
je pasje prijatelje pogosto 
prevažajo v avtomobilu. Pri-
spevek si lahko ogledate na 
povezavi: https://vimeo.
com/373701609?fbclid=IwA
R1io6DiC0QlsdzMWR-
L94W3kQ7NbZNMauLrCoa-
2N8oJyyxdTiHg0qgBCmv8. 
Celotno oddajo pa na: https://
vimeo.com/369138796.

Zaključek jesenskih 
tečajev v KD Naklo

Kinološko društvo (KD) Naklo je tečajnikom za njihov uspeh podelilo diplome.

Suzana P. Kovačič

Naklo – Športno društvo Na-
klo je letos povečalo število 
članov, imajo jih že več kot 
sto. Kot je povedal predse-
dnik Primož Povše, v dru-
štvu deluje več sekcij: košar-
ka, atletika, bovling, odbojka, 
nogomet in na novo šaho-

vska sekcija: "Letos smo iz-
peljali turnir v bovlingu v 
Hotelu Marinšek, veleslalom 
za pokal Občine Naklo na 
Krvavcu, Mini olimpijado za 
učence od prvega do petega 
razreda na igrišču za OŠ Na-
klo, košarkarsko tekmo med 
PP Kranj in košarkarji ŠD 
Naklo, turnir v prstometu za 

občane in košarkarski turnir 
3 na 3 po zaselkih v občini. 
Uredili smo novo spletno 
stran sd-naklo.si, sodelovali 
pri čistilni akciji. V letu 2020 
je cilj, da se povežemo še z 
drugimi društvi, kot nam je 
to uspelo z Mini olimpijado 
za otroke, kjer smo odlično 
sodelovali z Igralnico Tia." 

Prvi dogodek v novem letu 
bo turnir v bovlingu za obča-
ne občine Naklo v soboto, 11. 
januarja, ob 10. uri v Hotelu 
Marinšek v Naklem. Prijave 
sprejemajo na marjan.zi-
bert@gmail.com, 041 552 
021, 041 880 577. Na dan 
turnirja so prijave možne v 
Hotelu Marinšek do 9.45.

Januarja občinski turnir v bovlingu

Cene Štilec je bil nagrajen s posebnim priznanjem TD 
Naklo. Že več kot 35 let goji kaktuse. Na domačem vrtu in 
v rastlinjaku v Naklem jih ima okrog dva tisoč. Vesel in 
ponosen je, ko kateri izmed njih zacveti. Nekatere vrste 
cvetijo le nekaj ur ali en sam dan. 

Fo
to

: D
am

ij
an

 J
an

ež
ič



16

 

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

 

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

Kontakt: 041 863 440 
 

Trgovina Matjaž 
Tel.: 04 257 15 02, Faks: 04 257 18 31 

Pisarniški material, šolske potrebščine, računalniki in oprema, fotokopiranje, kemična čistilnica  
SERVIS RAČUNALNIKOV IN OPREME 

 
Odprto 8.00-12.00 in 14.30 – 18.30 

Sobota 8.00 – 12.00 
 

Občanom občine Naklo čestitamo za občinski praznik 
 

 

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

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

Kontakt: 041 863 440 

Trgovina Matjaž 
Tel.: 04 257 15 02, Faks: 04 257 18 31 

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

SERVIS RAČUNALNIKOV IN OPREME

Odprto 8.00 - 12.00 in 14.30 – 18.30, sobota 8.00 – 12.00

Srečno in uspešno novo leto 2020!

Glas občine Naklo

Samo Lesjak

Duplje – Kot je že v navadi, 
v zadnjem mesecu v letu 
združijo moči dijaki Biote-
hniškega centra Naklo ter 
Kulturno-turističnega druš-
tva Pod Krivo jelko iz 
Dupelj in v prostorih tam-
kajšnje Graščine vsako leto 
pripravijo božično-novolet-
no razstavo, katere odprtje 
spremlja bogat kulturni 
program. Dijaki programa 
hortikulturni tehnik so raz-
stavili božično-novoletne 
dekoracije, smrečice in dru-
ge originalne okraske ter 
aranžmaje, dijaki programa 
slaščičar pa so pripravili 
okusne sladice. Prisrčno 
predpraznično vzdušje so z 
recitacijami, pesmicami in 
glasbili pričarali učenci 

Podružnične šole Duplje in 
srednješolke in srednješolci 
BC Naklo. Koledniki vsega 
dobrega, posredniki iz 
Društva  upokojencev 
Naklo, so tudi tokrat prišli v 
vas in prinesli blagoslov 
sreče, zdravja in blaginje. 
Predsednik društva Rudi 
Dovžan ter ravnateljica BC 
Naklo Andreja Ahčin sta se 
zahvalila za sodelovanje ter 
vsem zaželela obilo sreče, 
župan Občine Naklo Ivan 
Meglič pa je poudaril 
pomen izročila, ki ga ohra-
njajo s tovrstnimi dogodki, 
ki združujejo vse v dobroti 
in ljubezni, v adventnem 
času pa ne smemo pozabiti 
tudi vseh osamljenih in 
potrebnih pomoči. Razstava 
pod koordinacijskim vods-
tvom Metke Celar bo po 

predhodnem dogovoru z 
Matjažem Mauserjem iz 
Graščine na ogled vse do 5. 
januarja, medtem ko bo 

sobota, 4. januarja, rezervi-
rana za tradicionalni nočni 
pohod društva Pod Krivo 
jelko.

Koledniki z dobrimi željami
Dijakinje in dijaki Biotehniškega centra Naklo so v Dupljanski graščini pripravili tradicionalno 
božično-novoletno razstavo, odprtje pa popestrili s kulturnim programom in obiskom kolednikov.

Dupljansko graščino so z dobrimi željami obiskali tudi 
koledniki. / Foto: arhiv društva Pod krivo jeklo

Glas občine Naklo, torek, 24. decembra 2019

Želimo vam veliko
lepih, zdravih in srecnih 

pogledov v letu 2020

Naklo – V praznični december so v nakelski občini vstopili z 
obiskom Miklavža in odprtjem drsališča, ki obratuje vsak 
dan od 10. do 19. ure, od 19. do 22. ure pa je ledeno ploskev 
ob manjšem doplačilu možno rezervirati. Drsanje je brez-
plačno, na voljo je tudi izposoja drsalk.

Brezplačno drsanje v Naklem

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo številko Glasa obči-
ne Naklo je 24. januar 2020 na elektronski naslov: urednis-
tvo@obcina-naklo.si.

Oddaja prispevkov za Glas občine Naklo

R E K L A M N I  N A P I S I  I N  T I S K

TAMPOTISK 

UV TISK

SITOTISK

Iroplast, d.o.o. • Glavna cesta 42 • 4202 Naklo 
tel.: 04 2576 111 • 040 687 777 • www.iroplast.si

TISK S FLEX IN FLOK FOLIJAMI 

REKLAMNI NAPISI 

KOVINOPLASTIKA  

sitotisk • tampotisk • uv tisk • kovinoplastika

Naklo – Tudi letos se je Miklavž oglasil v Domu starejših obča-
nov Naklo. V organizaciji Rotary kluba Tržič Naklo je Miklavž z 
obiskom razveselil tamkajšnje stanovalce in jim skupaj s svojo 
ekipo parkeljnov razdelil skromna darila. S stanovalci se je 
dobri mož malo pogovoril in jim zaželel vesele praznike.

Miklavž razveselil stanovalce doma

Srečno 2020!

Duplje – KTD Pod Krivo jelko v soboto, 4. januarja, priprav-
lja 18. nočni pohod do Krive jelke v Udin borštu. Prireditev 
se začne ob 19. uri z zborom pred Gasilskim domom Dup-
lje. Pohodniki gredo potem z baklami proti Krivi jelki, kjer 
jim postrežejo čaj in v rokovnjaškem kotlu kuhan krompir. 

Nočni pohod do Krive jelke

ORODJE  • STROJI • OPREMA • AVTOMATIZACIJA

Jutrišnji svet pripada tistim, 
ki z ustvarjalnostjo gradijo prihodnost, 

tistim, ki znajo in vedo kaj hočejo, 
predvsem pa verjamejo v to, kar delajo.

V tem božično-novoletnem času 
Vam želimo, da praznike preživite v miru, 

zadovoljstvu in v krogu tistih, ki so vam blizu. 
Novo leto 2020 pa naj bo prežeto z zdravjem, 

optimizmom ter osebno srečo. 
V MB-NAKLO se bomo tudi v bodoče trudili 

za zanesljivost, odzivnost, inovativne rešitve 
ter dobre partnerske odnose.

SREČNO 2020!
Matej Bernard s kolektivom

www.mb-naklo.si • info@mb-naklo.si
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