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Naklo – "Upam, da smo v 
teh 25 letih ustvarili prijetno 
okolje in da smo vsi, ki živi-
mo v teh krajih, prav zato, 
ker imamo svojo občino, 
lahko bolj veseli, zadovoljni 
in tudi bolj srečni," je dejal 
župan Občine Naklo Ivan 
Meglič in se v nagovoru na 
slavnostni akademiji, ki je 
bila v večnamenskem pro-
storu Osnovne šole Naklo, 
na kratko sprehodil skozi 
zgodovino občine. Vrnil se 
je na začetek devetdesetih 
let prejšnjega stoletja, spo-
mnil na osamosvojitev Slo-
venije in na demokratične 
procese, vstopanje v najra-
zličnejše integracije in za 
zaključek teh nepozabnih 
trenutkov spomnil tudi na 
reformo lokalne samoupra-
ve. "Vrh te reforme so bile 4. 
decembra 1994 prve občin-
ske volitve, v novi občini Na-
klo smo izvolili prvih pet-
najst svetnikov, občinski 
svet pa je vodil Peter Lunar. 
Čez 14 dni je bil drugi krog 
volitev, izvolili smo prvega 
župana Ivana Štularja. Obči-
na je bila uradno ustanovlje-
na 1. januarja leta 1995. Ivan 
Štular je občino vodil štiri 
mandate. Naslednja dva 
mandata je bil župan Marko 
Mravlja in pred slabima dve-
ma letoma ste na to mesto 
izvolili mene."

V četrt stoletja je Naklo iz 
predmestnega naselja prera-
slo v sodobno občino z vse-
mi atributi, ki jih občina 
mora imeti. Občini pa daje-
jo izjemno pomemben pe-
čat ljudje, ki v njej živijo in 
ustvarjajo. Zato je še poseb-
no slovesen trenutek občin-

skega praznika podelitev 
občinskih priznanj. Letošnji 
prejemniki so Prostovoljno 
gasilsko društvo Naklo za 
110-letnico delovanja, štab 
Civilne zaščite Občine Na-
klo, poverjeniki in občinska 
uprava za odlično delo ob 
epidemiji covida-19 ter Jer-

nej Jeglič za promocijo Pod-
breške potice. Bronasti pla-
keti Občine Naklo sta preje-
la Slavka Jelenc za dolgole-
tno predsedovanje KUD 
Triglav Duplje, sodelovanje 
v ženskem pevskem zboru 
Dupljanke in delo v Društvu 
upokojencev Naklo ter Rudi 
Dovžan za prizadevno delo v 
KTD Pod Krivo jelko. Srebr-
no plaketo Občine Naklo je 
za svoje 35-letno delo v pod-
breški knjižnici in za delova-
nje v dramski sekciji Kultur-
nega društva Tabor Podb-
rezje prejel Tone Strlič. 

Četrt stoletja občine
Občina Naklo je v minulih dneh praznovala srebrni jubilej, osrednji dogodek je bila slavnostna 
akademija, na kateri so podelili občinska priznanja in plakete ter obenem počastili dan državnosti.

Letošnji občinski nagrajenci z županom Ivanom Megličem / Foto: Tina Dokl

Suzana P. Kovačič

Naklo – "Prostor je zelo lepo 
opremljen in ima veliko po-
tenciala, vsebina pa bo tista, 
ki mu bo dala pravi pomen," 
je ob odprtju Medgeneracij-
skega centra Naklo v petek, 
19. junija, dejal Rok Šimenc, 
direktor BSC – Regionalne 

razvojne agencije Gorenjske, 
projektni partner. Občina 
Naklo se je vključila v projekt 
Medgeneracijski centri v 
okviru Evropskega kmetij-
skega sklada za razvoj pode-
želja in s tem pridobila sku-
pnostne prostore za izvajanje 
programa medgeneracijske-
ga sodelovanja, ki bodo omo-
gočali vključevanje vseh ge-
neracij v aktivnosti v njiho-
vem lokalnem okolju – z na-
menom dviga življenjske 
ravni. "Občine Naklo, Predd-
vor, Cerklje in Šenčur so se 

odločile, da je medgeneracij-
ski center prava zgodba. Pro-
jekt je za vse občine skupaj 
vreden okrog pol milijona 
evrov, od tega je bilo sofinan-
ciranih približno tristo tisoč 
evrov. Občina Naklo je prido-
bila okrog šestdeset tisoč 
evrov za opremo in vsebino, 
celoten projekt za občino pa 

je vreden okrog sto tisoč 
evrov," je pojasnil Rok Ši-
menc. Kot je povedala Mateja 
Šmid, direktorica LU Kranj, 
ki je letos izvajalec dejavno-
sti, bodo na voljo aktivnosti s 
področja zdravja, informacij-
ske tehnologije, osebne rasti, 
ustvarjanja ... Prisluhnili 
bodo tudi željam občanov. 
Domači župan Ivan Meglič 
pa je poudaril, je vzpostavitev 
medgeneracijskega centra v 
Naklem bolj izziv kot naloga. 

Medgeneracijski 
center že odprt
Uvod v praznične dni v občini Naklo je bilo 
odprtje medgeneracijskega centra v večnamenski 
občinski stavbi v Naklem.

Lepo opremljen prostor za različne dejavnosti 

Občina Naklo se je pridružila 
prostovoljskemu projektu 
Prostofer za mobilnost starejših.

stran 6

Brezplačni prevozi 
za starejše občane

Uspešen športnik invalid Darko Đurić 
je obrnil nov list v svojem življenju. 
Poslovil se je od tekmovalnega 
plavanja, v katerem je osvojil številne 
medalje in postavljal rekorde.
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Iz vaškega »pobiča«  
do svetovljana

Razgledna točka Bošt k ima 
pristope iz Gobovc, od Gr-
mača v Podbrezjah in iz Do-
lenje vasi, na poti pa je tudi 
nekaj znamenitosti in dobrih 
zgodb.
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ZANIMIVOSTI

Pohod z razgledom do 
Boštka

Med epidemijo covida-19 so 
morali tudi v Osnovni šoli 
Naklo dobesedno čez noč 
organizirati pouk na daljavo. 
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ŠOLA

Tudi valeto izpeljali 
"na daljavo"

Pogovor s poveljnikom Šta-
ba Civilne zaščite Občine 
Naklo Mitjo Valentičem o 
aktivnostih štaba med epide-
mijo covida-19.
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POGOVOR

Pomagamo in 
sodelujemo

Ministrica za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano dr. 
Aleksandra Pivec je pred ne-
davnim obiskala občino Na-
klo.
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AKTUALNO

Zdaj bolje razumemo 
samooskrbo

www.go renj ski glas.siGlas Občine Naklo je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas Od go vor na ured ni ca: Ma ri ja Volč jak

Na prvih občinskih volitvah 4. decembra 1994 
so izvolili prvih 15 svetnikov, v drugem krogu 
volitev so izvolili župana Ivana Štularja. Občina 
je bila uradno ustanovljena 1. januarja 1995.
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Nagrajenci

Glas občine Naklo, torek, 30. junija 2020
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Srebrna plaketa Občine 
Naklo: Tone Strlič
Tone Strlič je že 35 let pod-
breški knjižničar. Po očetovi 
smrti, ki je prav tako to delo 
opravljal 25 let, se mu je 
zdelo samoumevno, da ga 
nadaljuje. Čeprav se je kas-
neje preselil v Žiganjo vas, 
dela ni opustil. Zato ga 
občudujejo še bolj in so mu 
iskreno hvaležni za ves trud, 
potrpežljivost in vse kilome-
tre, ki jih je v tem obdobju 
opravil, zato da so bralci lah-
ko črpali iz bogastva besed. 
Sam zase skromno pravi, da 
brez bralcev ni knjižničarja. 
Tone Strlič aktivno sodeluje 
tudi v IO KD Tabor, predv-
sem na dramskem in literar-
nem področju. Tudi risanje 
skic mu kot oblikovalcu po 
duši ni tuje. Tako je v Pleč-
nikovem letu 2007, ko so 
sodelovali v Dnevih evrop-
ske kulturne dediščine, za 
enega od Taborskih dnevov 
skiciral čevlje za razstavo in 
se pri tem zgledoval po Pleč-
nikovih kelihih. Brez Toneta 
Strliča v vlogi Prešerna si ne 
predstavljajo branja Prešer-
nove poezije pod lipo v 
Dolenji vasi. Prav tako je 
odigral vlogo Andreja Prap-
rotnika v igri Znameniti 
Podbrežani, ki je dvakrat do 
zadnjega kotička napolnila 
podbreški Kulturni dom. 
Redno in prizadevno sode-
luje na vseh sestankih KD 
Tabor, ki jih radi začenjajo s 
pesmijo in nemalokrat jo 
prebere ali pove kar svojo 
prav Tone.

Bronasta plaketa Občine 
Naklo: Rudi Dovžan
Rudi Dovžan je v vrste Kul-
turno turističnega društva 
Pod Krivo jelko Duplje vsto-
pil kmalu po njegovi ustano-

vitvi. Njegova glavna zadol-
žitev je bila vzdrževanje peš-
poti po Udin borštu. Spom-
ladi, ko je sneg odlezel, se je 
že lotil urejanja poti. Sode-
luje pri vseh prireditvah. S 
svojim delom je nepogreš-

ljiv. Nikoli mu ni nič nemo-
goče in vedno je pripravljen 
pomagati, zato ni presene-
čenje, da so ga člani pred 
dvema letoma izvolili za 

novega predsednika. Tudi 
vodenja društva se je lotil z 
vso zavzetostjo.

Bronasta plaketa Občine 
Naklo: Slavka Jelenc
Slavka Jelenc je že enajst let 

tajnica in članica upravnega 
odbora Društva upokojen-
cev (DU) Naklo. Je tudi vod-
ja komisije za kulturo in 
turizem. Organizirala in 
pomagala je pri izvedbi več 
razstav članov društva v 
domači občini in zunaj nje. 
Neizmeren pa je njen pris-
pevek pri organizaciji druža-
bnega življenja upokojencev 
DU Naklo. Organizirala je 
veliko enodnevnih in več-
dnevnih izletov, piknikov in 
drugih družabnih srečanj. 
Njen prispevek k dobremu 
delu v društva je bil opažen 
tudi s strani pokrajinske in 
republiške zveze, za kar je 
prejela več pisnih priznanj. 
Slavka Jelenc je bila do lan-

skega leta tudi dolgoletna 
predsednica KUD Triglav 
Duplje. Vzorno in z vso pre-
danostjo je skrbela za delo-
vanje društva in njegov raz-
voj. KUD Triglav Duplje 
sestavljata dve pevski skupi-

ni, Moški pevski zbor Tri-
glav Duplje in Ženski pevski 
zbor Dupljanke. Zbora skr-
bita za organizacijo kultur-
nih prireditev v vasi in v 
občini ter za popestritev kul-
turnega dogajanja v vasi.

Priznanje Občine Naklo: 
PGD Naklo
Prostovoljno gasilsko druš-
tvo (PGD) Naklo letos praz-
nuje častitljivih 110 let. Dne 
23. oktobra leta 1910 so se 
vaščani s tedanjim župa-
nom Josipom Legatom 
dogovorili in na ta dan na 
ustanovnem občnem zboru 
sprejeli sklep o ustanovitvi 
gasilskega društva Naklo. 
Namen je bil zelo enosta-

ven: kako se organizirati in 
preprečiti, da bi še kdaj pri-
šlo do požara takih razsež-
nosti, kot v letu 1910. Takrat 
je velik katastrofalen požar 
pustošil v Naklem, kjer je 
uničil veliko gospodarskih 
poslopij, hlevov in stano-
vanjskih hiš. Že ob ustano-
vitvi je imelo društvo 29 
delovnih članov, ob tem še 
18 podpornih članov. Danes 
je v društvu več kot 150 čla-
nov, od tega več kot trideset 
operativnih gasilcev. Velik 
poudarek namenjajo gasil-
skemu podmladku, saj se 
zavedajo, da če želijo nadal-
jevati tak razvoj, morajo vso 
skrb nameniti pridobivanju 
in izobraževanju mladine.

Priznanje Občine Naklo: 
Štab CZ Občine Naklo, 
poverjeniki CZ Občine 
Naklo in občinska uprava
Priznanje so prejeli zaradi 
izjemnega skupinskega dela 
ter pravočasnih ukrepov v 
času epidemije covida-19. Z 
dobro organizacijo jim je 
uspelo zajeziti okužbe v 

Domu starejših občanov 
Naklo. Hitro odzivnost z 
obveščanjem in takojšnjo 
pomoč so zagotovili z zaščit-
no opremo in razkužili 
občanom, zavodom ter trgo-
vcem in podjetjem zaradi 
zagotavljanja oskrbe z osno-
vnimi živili in drugimi pot-
rebnimi storitvami. Občin-
sko priznanje so podelili 
celotni ekipi, ki je pri tem 
sodelovala – Štabu CZ Obči-
ne Naklo, poverjenikom CZ 
Občine Naklo in ekipi občin-
ske uprave (županu Ivanu 
Megliču, strokovnemu uslu-
žbencu Janu Hladetu in 
podžupanu Zdravku Can-
karju). Hkrati gre zahvala 
tudi vsem drugim občin-

skim uslužbencem, ki so 
sodelovali pri ukrepih in 
organizaciji delovanja CZ 
Občine Naklo.

Priznanje Občine Naklo: 
Jernej Jeglič
Jernej Jeglič, prejemnik sre-
brne občinske plakete za več 
kot 25-letno delo na področ-
ju športa, je od leta 2005 
dalje izredno ustvarjalen 
tudi na kulturno-etnološ-
kem področju. V letu 2018 
je povezal 12 podbreških 
kmetov, 16 gospodinj in 
domače kulturno društvo v 
interesno združenje, ki skr-
bi za ohranjanje podbreške 
kulinarične dediščine. Sku-
paj z zvenečimi imeni slo-
venske tradicionalne kulina-
rike so osvežili recept za 
»krhlovo« potico iz leta 1915, 
ki je pod znamko Podbreška 
potica kmalu prestopila 
občinske meje. Njena zna-
čilna tekstura, vonj, aroma 
in zunanji videz so prepriča-
li strokovne komisije vseh 
največjih slovenskih izbo-
rov. Okušali so jo papež in 
drugi vatikanski dostojans-
tveniki, evropski poslanci v 
Strasbourgu, predsednik 
države, premier, ministri … 
Jernej Jeglič je ustvaril edin-
stven kulturno-turistični 
produkt, ki inovativno ohra-
nja in povečuje ugled in pre-
poznavnost občine, saj Pod-
breška potica, ki je izdelana 
na tradicionalen način iz 
domačih, lokalnih sestavin, 
privablja zahtevne domače 
in tuje goste, obiskovalce 
turističnih, kulturnih in 
drugih občinskih znameni-
tosti.         

Zahvalili so se jim s priznanji
"Vsi skupaj in vsak posebej si zaslužite priznanje. Vsem velik hvala. Zaradi takih ljudi je občina uspešna," je na slavnostni akademiji ob občinskem 
prazniku letošnjim dobitnikom priznanj čestital župan Ivan Meglič. 

Tone Strlič  / Foto: Tina Dokl Rudi Dovžan / Foto: Tina DoklSlavka Jelenc  / Foto: Tina Dokl

Poveljnik PGD Naklo 
Zdravko Cankar v imenu 
društva  / Foto: Tina Dokl

Poveljnik in član štaba CZ Občine Naklo Mitja Valentič in Simon Črnilec ter direktorica 
občinske uprave Marta Gerkman / Foto: Tina Dokl

Jernej Jeglič  / Foto: Tina Dokl

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. 1/let nik 2020 je pri lo ga ča so pi sa Go renj ski glas, št. 52, ki je iz šel 30. junija 2020.
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je v na kla di 14.200 iz vo dov. Tisk: Delo, d. o. o., Ti skar sko sre diš če. Di stri bu ci ja: Poš ta Slo ve ni je, d. o. o., Ma ri bor.
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Naklo – Slavnostno akademijo ob občinskem prazniku 
Občine Naklo v torek, 23. junija, so obogatili s kulturnim 
programom. Scenarij zanj je napisal Marko Kavčič, sous-
tvarili so ga (na fotografiji od leve) brat in sestra Jure in 
Urša Kavčič, Lavra Zupančič in Jakob Horvat. V večnamen-
skem prostoru Osnovne šole Naklo so tudi skozi poezijo in 
glasbo spletli ta praznični večer ter namenili čudovite bese-
de in čestitke letošnjim prejemnikom občinskih priznanj in 
plaket. 

Slavnostna akademija tudi v poeziji in glasbi
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Naklo – Med prednostnimi 
nalogami Občine Naklo v le-
tih po ustanovitvi je bila sa-
mostojna osnovna šola, kajti 
učenci so se v šolo vozili v 
Kranj. Na sedanji lokaciji so 
leta 1997 odprli osemletko, 
ki je kmalu prerasla v devet-
letko – in kar je bilo še zelo 
pomembno: pouk so imeli 
samo v eni izmeni. K šoli so 
dogradili telovadnico. Žu-
pan Ivan Meglič je na kratko 
predstavil še druge večje in-
vesticije: "Potem smo nada-
ljevali gradnjo večnamen-
skega objekta v Naklem, v 
katerem so danes občinska 
uprava, knjižnica, lekarna, 
ambulanta, v kletnih prosto-
rih stavbe pa smo pred dne-
vi odprli medgeneracijski 
center. Poleg te stavbe smo 
zgradili dom starejših obča-
nov, zdaj s 54 stanovalci, kar 
nekaj jih je tudi iz naše obči-
ne. Sledila je gradnja sodob-
nega 12-oddelčnega vrtca v 
Naklem, pridobili smo Bio-
tehniški center Naklo s sre-
dnjo šolo in višjo šolo ter 
gimnazijo, v občini sta na 
voljo kar dve veliki telova-
dnici, v zadnjem času pa se 
zelo trudimo okrog postavi-
tve novega večnamenskega 
igrišča tudi z dvema nogo-
metnima igriščema z ume-
tno in naravno travo. Prido-
bili smo še dodaten izvoz z 
avtoceste, zgradili kilometre 
kanalizacije, tako da danes 
pokrivamo že skoraj 85 od-
stotkov sekundarne kanali-
zacije, v naslednjih letih nas 
to čaka še v preostalem delu 
Podbrezij, v Zadragi, na Po-
lici in na Okroglem. Soča-
sno s tem obnavljamo še 
drugo potrebno infrastruk-
turo." 
Kot pove župan, zaradi do-
bre infrastrukture, dobre 
dostopnosti, kulturne dedi-
ščine in neokrnjene narave 
kraje v občini obišče vse več 
turistov. Morda je šibka toč-
ka v tem trenutku še široko-
pasovno telekomunikacij-
sko omrežje z manjšo zmo-
gljivostjo. 
Med epidemijo so se poka-
zali pomen, skrb in prilo-
žnosti lokalne samooskrbe. 
Razvijajo tudi obrtno-po-
slovno cono za okolju prija-
zne dejavnosti. 
S pripravo Občinskega pro-
storskega načrta (OPN) so 
proti koncu. Kot je pojasnil 
župan: "S pripravljavcem 
OPN kranjskim Dompla-
nom smo zadeve pospešili, 
sproti usklajujemo potrebne 
dopolnitve. Pričakujemo še 
eno manjšo uskladitev z za-
vodom za varstvo kulturne 

dediščine glede krajinskega 
parka Udin boršt. Prejeli 
smo čez tristo vlog občanov 
in že v fazi priprave smo jih 

morali veliko izločiti, ker 
niso ustrezale zahtevnim 
pogojem, ki so jih posredo-
vali vsi udeleženci v postop-

ku. Nekje med petdeset in 
sedemdeset je takšnih, ki 
gredo v nadaljnjo obravna-
vo. Zdaj se pripravljata tudi 

presoja vplivov na okolje, 
poplavna študija, zaključuje 
se prometna študija. Če ho-
čemo en del stavbnih ze-

mljišč širiti na kmetijska, 
ministrstvo za kmetijstvo 
zahteva nadomestna zemlji-
šča, da se nekaj gozdnih po-
vršin spremeni v kmetij-
ske."
Med aktualnimi občinskimi 
projekti so zaključek sanaci-
je Ulice Toma Zupana v Na-
klem. Še letos bodo prepla-
stili cesto na območju Pivke 
v Naklem, kjer manjka še en 
krajši odsek meteorne kana-
lizacije. Na obeh odsekih se 
še dodatno vgrajujejo po-
trebni komunalni vodi. Če 
bodo finance dopuščale, 
bodo še letos sanirali dotra-
jano vstopno cesto v Spo-
dnje Duplje.

Imamo znanje in 
izkušnje za prihodnost
Župan Občine Naklo Ivan Meglič je na več dogodkih ob občinskem prazniku omenil večje projekte v 
petindvajsetletni zgodovini občine in poudaril pomen enakomerne razvitosti po krajih ...

V občini Naklo je tudi Dom slepih in slabovidnih na Okroglem, ki ga je za svoje 
domovanje izbral veliki prešernoslovec Tomo Zupan (1839–1937). Posestvo z graščino je 
po smrti zapustil slepim in slabovidnim. Rad ga obišče tudi župan Ivan Meglič (na sliki). V 
začetku junija so imeli v kapeli zahvalno mašo ob stoletnici organiziranega delovanja 
slepih in slabovidnih v Sloveniji. / Foto: Tina Dokl

Na Okroglem zasebni investitor menja srednjenapetostni 
kablovod, občina pa obnavlja kanalizacijo, vodovod, 
elektriko, javno razsvetljavo, odvodnjavanje meteornih 
voda in komunikacijske vode. Gradnja bo zaključena sredi 
julija, še letos bo občina nadaljevala gradnjo pločnika in 
fekalnega kanala ob Dinosu proti Okroglemu. / Foto: Tina Dokl

Na Bistrici bodo 24. julija odkrili nov spomenik padlim 
borcem in ustreljenim vaščanom julija leta 1942. Stari 
spomenik iz brona, delo akademskega kiparja Janeza Boljke 
so ukradli. Nov kovani spomenik je delo umetnostnega 
kovača Urbana Koselja s Spodnje Lipnice. / Foto: Tina Dokl

Največji letošnji projekt v občini, vreden blizu sedemsto tisoč evrov, je gradnja kanalizacije 
v Podbrezjah sočasno z rekonstrukcijo ceste in ureditvijo varne poti v šolo. Vodja 
Podružnične šole Podbrezje Mateja Jarc je povedala, da so zelo veseli pločnika. Da je pot 
zdaj varnejša, so povedali učenci Ažbe, Katrina, Hana in Ana (na sliki). / Foto: Tina Dokl

Izvajalec skorajšnje sanacije ceste v Zadrago je Gorenjska 
gradbena družba. Investicija je vredna okrog sto tisoč 
evrov. To bo zahteven poseg z izgradnjo vodovoda, 
kanalizacijskega voda, razširitvijo vozišča in ureditvijo 
podpornega zidu. / Foto: Tina Dokl

Z nekdanjega nogometnega igrišča pri Merkurju selijo 
umetno travo na novo lokacijo ob OŠ Naklo (na sliki). 
Mlajše selekcije bodo lahko igrale že jeseni, starejši pa bodo 
v vmesnem času do postavitve še enega igrišča z naravno 
travo trenirali na bližnjih igriščih. V končni obliki bo to nov 
večnamenski objekt za različne športe. / Foto: Tina Dokl

"Epidemija covida-19, ki smo jo v občini dobro 
prestali in uspešno zajezili širjenje virusa v 
Domu starejših Naklo, je prinesla tudi nekaj 
pozitivnih izkušenj. Še bolje smo lahko spoznali 
občino, ugotovili njene prednosti in se še bolj 
povezali."
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Suzana P. Kovačič

Občinski štab CZ ste letos 
formirali na novo. Zaradi 
epidemije ste se morali zelo 
hitro izkazati pri operativ-
nem delu ...
Spoznavno sejo novega ses-
tava Štaba CZ Občine Naklo 
smo imeli 22. januarja 
letos. Že 26. februarja je 
bila seja štaba zaradi resne 
situacije z novim koronavi-
rusom v Italiji in že takrat 
smo se odločili, da nabavi-
mo osebno zaščitno opre-
mo in razkužila. Kot vemo, 
je bila 12. marca v Sloveniji 
razglašena epidemija, že 13. 
marca je bil izdan sklep o 
aktiviranju občinskega šta-
ba. Prvi sestanki so bili v 
občinskih prostorih, da pa 
ne bi prišlo do morebitnih 
okužb med člani štaba, smo 
v nadaljevanju imeli sestan-
ke s pomočjo videopovezav 
in telefonov. Vse naše aktiv-
nosti so se zelo hitro odvija-
le, pravočasen nakup zaščit-
ne opreme in razkužil še 
pred epidemijo pa se je 
pokazal kot zelo dobra odlo-
čitev. Kot da bi slutili, kaj 
bo ...

Kako ste se organizirali na 
nivoju občine?
Brez odlične ekipe bi bilo 
težko. Pohvaliti moram prav 
vse člane štaba. To so name-
stnik poveljnika Tadej 
Mohorič ter člani Drago 
Goričan, Jure Renko, Andrej 
Kuhar, Brane Teran, Ivo 
Černilec, Primož Povše in 
Andrej Pavlin. Iz občinske 
uprave so bili v štabu župan 
Ivan Meglič, podžupan 
Zdravko Cankar in Jan Hla-
de kot podpora štabu. Izka-
zali so se tudi poverjeniki v 
posameznih krajih, ki tam-
kajšnje prebivalce in njihove 
potrebe najbolje poznajo. To 

so za področje Žej, Bistrice 
in Podbrezij Jože Skodlar in 
Matej Celec, za področje 
Naklega, Malega Naklega, 
Police in Okroglega Tomaž 
Bajželj in Simon Černilec, 
za področje Spodnjih in 
Zgornjih Dupelj ter Zadrage 
Boštjan Slak, za področje 
Strahinja in Cegelnice pa 
Lovro Sušnik in Dejan Gan-
tar.

Kako ste se lotili nalog?
Z zaščitnimi maskami smo 
založili Dom starejših obča-
nov Naklo, kjer smo tudi 
redno razkuževali skupne 
prostore. Z dobro organiza-
cijo nam je uspelo zajeziti 
okužbe v domu. Z zaščitno 
opremo in razkužili smo 
pomagali tudi javnim zavo-
dom, trgovcem, podjetjem, 

opremili smo prostovoljna 
gasilska društva, objavili 
poziv prostovoljcem za var-
stvo otrok staršev, ki oprav-
ljajo nujne poklice.
Že takoj po razglasitvi epi-
demije smo pripravili letak 
za gospodinjstva z vsemi 
osnovnimi informacijami in 
kontaktnimi podatki, konta-
kte objavljali tudi na Facebo-
oku in v medijih, objavili 
smo seznam delovnega časa 
lokalnih trgovin in drugih 
lokalnih ponudnikov osnov-
nih življenjskih potrebščin.
Kasneje smo glede na potre-
be in v dogovoru z Regij-
skim štabom CZ sproti 
dobivali zaščitno opremo in 
razkužila.

Med občane ste razdelili 
tudi pralne maske ...

Res je. Pohvalil bi tudi Mag-
do Slapar, koordinatorko 
skupine Starejši za starejše 
pri Društvu upokojencev 
Naklo, s katero sva bila red-
no v stiku glede zagotavlja-
nja pomoči starejšim (npr. 
dostave hrane), posebno tis-
tim, ki v svoji bližini nimajo 
sorodnikov. Prostovoljke iz 
te skupine so prav vse uredi-
le, nekatere med njimi so 
šivale pralne maske.

Ste nadzirali tudi spoštova-
nje vladnih ukrepov med 
epidemijo?
Javna igrišča in igrala smo 
tako "zaprli". Najbolj smo 
bili pozorni na druženje 
občanov, to je bila največja 
skrb. Pohvaliti moram obča-
ne, ker nekih resnih težav s 
tem nismo imeli, le kakšno 
posamično opozorilo je bilo. 
Toliko lažje nam je bilo, ker 
so občani po večini upošte-
vali ukrepe.

Poveljnik CZ Srečko Šestan 
je 31. maja dezaktiviral drža-
vni načrt zaščite in reševan-
ja ob pojavu epidemije. 
Kako ste na občinskem 
nivoju pripravljeni na more-
biten drugi val?
Imamo še kar nekaj zaščitne 
opreme, upajmo, da v zado-
stnih količinah. Nekaj je pa 
tudi že izkušenj iz prvega 
vala.

Položaj poveljnika Štaba CZ 
Občine Naklo ste letos pre-
vzeli na novo. Ste se prej kaj 
usposabljali?
Prvo usposabljanje za vse 
člane štaba CZ Občine 
Naklo bi morali imeti maja, 
pa je bilo zaradi novega 
koronavirusa odpovedano 
oz. prestavljeno in nanj še 
čakamo. Pri nas je bila zara-
di epidemije najprej praksa, 
teorija še bo ...

Pomagali in sodelovali 
"Štab Civilne zaščite občine aktivirajo takrat, ko redne službe, ki pokrivajo zaščito in reševanje, tega 
same ne zmorejo več. Tak primer je bila nedavna epidemija covida-19," je pojasnil poveljnik Štaba 
Civilne zaščite (CZ) Občine Naklo Mitja Valentič. Pohvalil je vse člane občinskega štaba in 
poverjenike pa tudi občane, ki so v večini dosledno upoštevali ukrepe med epidemijo. 

Mitja Valentič, poveljnik Štaba CZ Občine Naklo

Naklo – Upravna enota Kranj obvešča, da bo pisarna Krajevne-
ga urada Naklo tudi v poletnem času od 1. julija do 31. avgusta 
odprta vsak prvi in tretji delovni četrtek od 12. do 15. ure, po 
datumih so to 2. julij, 16. julij, 6. avgust in 20. avgust.

Delo Krajevnega urada Naklo v poletnem času
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Naklo – Že od začetka epide-
mije covida-19 so se prosto-
voljke skupine Starejši za 
starejše, ki deluje pri Druš-
tvu upokojencev (DU) 
Naklo, angažirale pri pomo-
či starejšim ljudem. Tako so 
do uradnega zaključka epi-
demije opravile približno 
640 telefonskih razgovorov 
in tudi okrog dvesto obiskov 
starejših ob priporočeni 
medosebni razdalji "Obiske 
smo opravile tam, kjer je bila 
potrebna dostava iz trgovine, 

druge pa smo obiskale zara-
di razdelitve mask, ki so jih 
izdelovale naše prostovoljke. 
Maske smo razdeljevali po 
vsej občini. Med epidemijo 
so sešile kar 366 mask, šiva-
le so jih Tončka Markič, 
Tončka Jeruc, Vigica Ran-
djelovič, Marija Štaut in pa 
Majda Vidic, ki sicer ni na 
seznamu naših prostovoljk, 
vendar se je kljub temu odz-
vala in nam pomagala s šiva-
njem. Ocenjujemo, da je za 
izdelavo ene maske, kamor 
sodi tako pranje blaga, lika-
nje blaga, krojenje, šivanje 

in distribucija potrebna pov-
prečno približno ena ura. 
Zavedati se moramo, da vse 
nimajo zelo kvalitetnih stro-
jev in je šivanje kar zamud-
no," je povedala Magda Sla-
par, vodja skupine Starejši 
za starejše pri DU Naklo.
Vso to pomoč je zagotavljalo 
17 prostovoljk, poleg že 
omenjenih še Slavi Castaldi, 
Danica Šmid, Magda Kajin, 
Milka Peterle, Marta Zdje-
lar, Ana Teran, Jožica Zaplo-
tnik, Branka Košič, Jelka 
Štefanec, Anica Zupan, 
Olga Škarabot, Anica Ahčin 

in Magda Slapar. Vsaka je 
prispevala po svojih močeh. 
Po poročilih prostovoljk so 
nekaterim, ki še ne spadajo 
v program starejših, tudi 
nudile različne informacije. 
Predvsem prostovoljke iz 
Naklega pa so imele telefon-
ske stike tudi s stanovalci v 
domovih starejših. "Naš 
moto je bil, da je treba 
pomagati ljudem ne glede 
na starost," je poudarila Sla-
parjeva. Aktivnosti nadalju-
jejo, po koncu epidemije so 
tudi že začele opravljati red-
ne obiske na domovih. 

Prizadevne prostovoljke 
Članice skupine Starejši za starejše so bile zelo prizadevne pri pomoči tudi med epidemijo.

Naklo – Na pokopališču v 
Naklem je občina zaključila 
prvo fazo urejanja živih mej 
med pokopnimi polji (gro-
bovi). "Menimo, da so izva-
jalci korektno opravili svoje 
delo. Spoštovanim najemni-
ki grobov se opravičujem za 
morebiti nastale nevšečno-
sti. Drugi del pride na vrsto 
naslednjo pomlad," je pove-
dal župan Ivan Meglič in 
dodal, da bodo izkušnje iz 
letošnjega posega uporabili 
prihodnje leto v smislu čim 
boljše izvedbe.

Uredili žive meje med grobovi

Suzana P. Kovačič

Naklo – Konjeniško društvo 
Naklo je v sodelovanju z 
Občino Naklo ob 25-letnici 
občine postavilo mlaj na 
parkirišču pred občinsko 
stavbo. Kot je povedal pred-
sednik društva Zdravko 
Cankar, so pred tem nazad-
nje mlaj v občini postavili 

leta 2004 ob vstopu Sloveni-
je v Evropsko unijo, tedaj na 
lokaciji pred nekdanjim Vrt-
cem Rožle sredi Naklega. V 
čast jubileju občine in drža-
vnemu prazniku je Konjeni-
ško društvo Naklo v sredo, 
24. junija, povabilo na kre-
sovanje na Primožovčevem 
travniku v Naklem, ko so 
obiskovalcem pripravili 
nekaj kulturnega programa 

in jih pogostili z domačimi 
dobrotami. V soboto, 27. 
junija, pa je bil v mladin-
skem športnem parku v 
Naklem Veseli večer z lokal-
nimi umetniki in igra Cesar 
in kranjska klobasa – cesar 
se vrača! v organizaciji Kon-
jeniškega društva Naklo, 
KUD LIK Naklo in Občine 
Naklo. Ob občinskem praz-

niku je bilo še več drugih 
dogodkov, ki so zajeti v Glas 
občine Naklo, praznovanje 
so sklenili v ponedeljek, 29. 
junija, s sveto mašo. Uradno 
Občina Naklo praznuje rav-
no na 29. junija, dan, ko 
goduje sv. Peter, ki je zaščit-
ni svetnik farne cerkve v 
Naklem in je s krajen pove-
zan kulturno in zgodovin-
sko.

Za srebrni jubilej 
postavili mlaj

Mlaj je postavilo Konjeniško društvo Naklo v sodelovanju z 
Občino Naklo. / Foto: Primož Pičulin

Ljubljana – Zaradi slabšanja epidemiološke slike v soseščini 
in več okuženih z novim koronavirusom tudi pri nas je od 
25. junija dalje znova obvezno nošenje zaščitnih mask v 
zaprtih javnih prostorih in javnih prevoznih sredstvih ter 
razkuževanje rok. Vse vladne odločitve glede preprečevanja 
širjenja okužb bodo preverjali na vsakih 14 dni glede na epi-
demiološko situacijo, je pojasnil minister za zdravje Tomaž 
Gantar.

Znova obvezne maske in razkuževanje rok
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rastemo  
z glasbo v srcu

Vljudno vas vabimo  na

V P I S
V GLASBENO ŠOLO TRŽIČ

za šolsko leto 2020/21
V Glasbeni šoli Tržič nove učence vabimo k prijavi na 

preizkus glasbenih sposobnosti za vpis v glasbeno šolo.

PRIJAVA je možna preko spletne strani  
www.glasbena-sola-trzic.si in na Facebook strani šole

do torka, 25. avgusta 2020, do 12.00.

PREIZKUS bodo kandidati opravljali
med 26. in 28. avgustom 2020.

Za termin preizkusa glasbenih sposobnosti pokličite na
tel. št. 04/59 80 700.

 Vpisujemo v naslednje oddelke:
	 	klavir,
	 	violončelo,
	 	trobila (trobenta, rog, pozavna, evfonij, tuba),
	 	kljunasta flavta, klarinet, 
	 	tolkala.

V predšolsko glasbeno vzgojo vpisujemo otroke, rojene 
leta 2015 (starost 5 let) in v glasbeno pripravnico, rojene 
leta 2014 (starost 6 let) brez preizkusa glasbenih sposobnosti 
preko spletne strani www.glasbena-sola-trzic.si ali na 
Facebook strani šole oz. v pisarni šole vsak dan v času 
uradnih ur, do zapolnitve mest v oddelkih.

Aleš Senožetnik

Naklo – Maja je občino obi-
skala ministrica za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano 
dr. Aleksandra Pivec. Nakel-
ski župan Ivan Meglič jo je 
seznanil s problematiko 
oskrbe starostnikov v občini 
in njihovo željo po poveča-
nju doma za ostarele, pred-
stavili pa so ji tudi projekt 
organizacije samooskrbe 
prek lokalnih kmetij v obči-
ni, ki ga načrtujejo skupaj z 
Biotehniškim centrom Na-
klo. V okviru obiska si je mi-
nistrica poleg biotehniškega 
centra ogledala tudi kmetije 
Pr' Matijovc v Podbrezjah, 
Pr' Halovc v Strahinju ter Pr' 
Poličar na Polici ter deponijo 
lesnih sortimentov Megales 
v Bistrici pri Naklem. 
Kot je ob obisku povedala 
Pivčeva, se je prav v času 
epidemije ponovno izkaza-
lo, kako pomembna je viso-
ka stopnja samooskrbe. 
»Vzpostavljajo se novi mo-

deli nakupovanja ter oskrbe 
prek lokalnih kmetij. Prav v 
času epidemije se je izkaza-
lo, kako pomembno je te 
modele ne le ohraniti, tem-
več nadgraditi, saj bodo še 
kako pomembni tudi v pri-
hodnje,« je povedala mini-
strica in dodala, da so kljub 
uradnemu izteku epidemije 
že v prvih dveh protikoron-
skih zakonih zagotovili mo-
žnost, da se bodo nekateri 
ukrepi lahko črpali še tri 
mesece po izteku epidemije, 
nekateri pa do konca leta.
Med epidemijo so bile naj-
bolj ohromljene nekatere 
turistične kmetije, težave pa 
so imeli tudi nekateri vinar-
ji. V času obiska ministrica 
še ni želela ocenjevati fi-
nančnih posledic, povedala 
pa je, da je to obdobje poka-
zalo na nekatere občutljive 
točke kmetijskega sektorja, 
ki so postale še izrazitejše. 
»Predvsem se je izkazalo, 
kako pomembno je, da 
vzpostavimo celotne verige v 

preskrbi s hrano. Zelo po-
membni so povezani siste-
mi – od pridelave do prede-
lave in vstopa na trg. Kot je 
povedala, so imeli tisti, ki so 
to naredili v preteklosti, v 
času krize veliko manjše te-
žave od tistih, ki iščejo te 
priložnosti na trgu. Veliko 
pa je treba postoriti tudi na 
področju odnosov znotraj 
verige,« je dejala.
V minulih tednih se je izka-
zalo, da je treba okrepiti 
predvsem sektorje predelave 
sadja in zelenjave, pa tudi 
prašičerejski sektor, je pove-
dala Pivčeva in dodala, da 
bodo več razpoložljivih re-
sursov namenili okrepitvi 
deficitarnih področij, v pri-
pravi pa je tudi zakon o sa-
mooskrbi. »Zelo pomemb-
no je, da je tudi slovenska 
javnost veliko bolj kot v pre-
teklosti razumela, kako po-
membna je visoka stopnja 
samooskrbe in kako po-
membno je podpreti doma-
če pridelovalce. Prehranska 

varnost je ena najpomemb-
nejših, o kateri se v državi 
moramo pogovarjati in za-
njo prevzeti odgovornost,« 
je še dejala.
Ob obisku podjetja Megales, 
ki ga je epidemija tudi priza-
dela, se je Pivčeva dotaknila 
tudi tega področja njenega 
ministrovanja. Kot nam je 
povedal direktor podjetja 
Jure Meglič, sta se z mini-
strico pogovarjala predvsem 
o tem, kako oživiti in pove-
zati verigo od dobavitelja 
oziroma prodajalca do konč-
nega kupca. "Pogovori so 
tekli tudi o tem, kako v drža-
vi okrepiti verigo znotraj 
gozdno-lesne industrije, ki 
je potrebna predvsem v nje-
nem končnem delu, torej 
investicijah v lesnopredelo-
valne centre. Na ta način bi 
lahko več lesa predelali 
doma in mu s tem dali tudi 
večjo dodano vrednost ter 
zmanjšali potrebe po izvo-
zu," je še povedala ministri-
ca.

Zdaj bolje razumemo 
samooskrbo
Kako pomembni sta visoka stopnja samooskrbe in podpora domačim pridelovalcem, se je znova 
razkrilo v času epidemije covida-19, je ob obisku v občini povedala ministrica dr. Aleksandra Pivec.

Ministrica Aleksandra Pivec se je seznanila s problematiko 
oskrbe starostnikov v občini in projektom samooskrbe. 
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Med drugim si je ekipa ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ogledala tudi kmetijo Pr' Poličar. 
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Suzana P. Kovačič

Novo mesto, Naklo – V orga-
nizaciji Zveze za tehnično 
kulturo Slovenije (ZOTKS) in 
v sodelovanju s centrom 
GRM Novo mesto – centrom 
biotehnike in turizma je pote-
kalo 22. državno tekmovanje 
Etnološke in kulinarične zna-
čilnosti Slovenije z naslovom 
Sladko življenje. Tekmovanje 
vsakič poteka v Hiši Kulinari-
ke v Novem mestu, letos pa je 
bilo prvič zaradi novega kro-
navirusa organizirano na da-
ljavo, v obliki spletne predsta-
vitve in srečanja.
ZOTKS je razpisal temo, ki je 
povezana z raziskovanjem 
rabe sladkorja in drugih sladil 
na Slovenskem nekdaj in da-
nes. Sladkor je nekdaj pred-
stavljal živilo, ki ni bilo dosto-
pno povsod in vsem. V za-

dnjih letih se na svetu letno 
pridela več kot 160 milijonov 
ton sladkorja in za človeka 
predstavlja odsvetovano živi-
lo, ki lahko vpliva na pojav 
različnih bolezni. "Mladi so 
bili povabljeni, da raziščejo, 
katera sladila in v kakšne na-
mene so jih nekdaj uporablja-
li na Slovenskem. Usmerjeni 
so bili v gastronomsko pripra-
vo jedi, ki so jih pripravljali 
nekdaj in bi jih bilo mogoče 
vključiti tudi v današnjo pre-
hrano, obenem so iskali reši-
tve, ki se ponujajo v pripravi 
sladic z manj sladkorja.
V kategoriji srednjih šol so 
najboljšo nalogo z naslovom 
Sladko kisla rabarbara pripra-
vile Maja Čemažar, Katja Kle-
menčič in Barbara Jeseno-
vec iz srednje šole BC Naklo 
pod mentorstvom Marije 
Urankar. 

Sladko nagrajeni
Na državnem tekmovanju je bila med srednjimi 
šolami najboljša naloga Sladko kisla rabarbara 
ekipe Biotehniškega centra (BC) Naklo.

Nagrajena sladko-kisla rabarbarina pita dijakinj srednje 
šole BC Naklo / Foto: BC Naklo

Suzana P. Kovačič

Ptuj – Dogodek Dobrote slo-
venskih kmetij, ki je maja za-
radi epidemije covida-19 od-
padel, bo predvidoma 5. in 6. 
septembra na tržnici na Ptu-
ju. V okviru priprav na ta do-
godek že poteka ocenjevanje 
izdelkov. Pripravili so tudi 
katalog, ki pa je letos glede na 
okoliščine v drugačni obliki 
kot lani. Vse izdelke so foto-
grafirali. Naredili bodo digi-
talno razstavo, digitalni kata-
log vseh sodelujočih in kme-
tij, ki svoje izdelke tržijo. Na-

črtujejo tudi likovni natečaj, 
posvet o lokalno pridelani 
hrani, kviz, srečanje članov 
združenja Agraslomak ...
Nekaj rezultatov je že znanih, 
nagrajenci prihajajo tudi iz 
občine Naklo. Med izdelki iz 
žit zlato priznanje za Podbre-
ško potico prejmeta Jana 
Aljančič in Veronika Aljančič, 
obe iz Podbrezij. Bronasto 
priznanje prav tako za Pod-
breško potico pa prejme Bar-
bara Pogačnik iz Podbrezij.
V kategoriji žganje sta z zla-
tim priznanjem nagrajena 
Matijovčev Ta strden in Ma-

tijovčev gin Janka Jegliča iz 
Podbrezij, Aleš Jerala iz 
Podbrezij pa prejme zlato 
priznanje za tepkovec.
V kategoriji konzerviranih 
vrtnin gresta zlati priznanji 
kmetiji Pstota iz Zgornjih 
Dupelj za papriko v kisu in 
za pasterizirane kumarice v 
kisu. Kmetija Pstota je na-
grajena tudi z bronastim 
priznanjem za jagodno mar-
melado s cimetom v katego-
riji marmelad.
Med sokovi zlato priznanje 
prejme Aleš Jerala iz Podb-
rezij za jabolčni sok, med 

olji pa zlato priznanje Janko 
Jeglič iz Podbrezij za Mati-
jovčevo hladno stiskano re-
pično olje.
Z imenom Dobrote sloven-
skih kmetij je poimenovan 
obsežen vsakoletni projekt, 
ki se pod okriljem Kmetij-
sko gozdarske zbornice Slo-
venije in Občine Ptuj ter z 
velikim entuziazmom in tr-
dno odločenostjo zavodov 
po vsej Sloveniji, predvsem 
pa Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Ptuj, ohraniti in 
spodbujati domače in kvali-
tetno, izvaja že od leta 1990.

Dobrote slovenskih kmetij
V okviru priprav na dogodek Dobrote slovenskih kmetij že poteka ocenjevanje izdelkov, nekateri 
rezultati so že znani, nagrajenci so tudi iz nakelske občine. 
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Že predstavitveni dan ob 
odprtju Medgeneracijskega 
centra Naklo 19. junija je bil 
pester in raznolik. Obiskoval-
ci so izvedeli več o varnosti 
na internetu, pomagali speči 
zdrav češnjev zavitek ter 
zunaj zasadili cvetlice in tudi 
zelišča, ki jih bodo v nadalje-
vanju okušali na kulinaričnih 
delavnicah. Na ustvarjalni 
delavnici so izdelali šopek iz 
krep papirja, spoznavali, 
kako skozi osebno rast pride-
mo do uspešne komunikaci-
je. Imeli so tudi delavnico 
umovadbe, ki krepi možga-
ne; z ustreznimi vajami lah-
ko izboljšamo spomin, 
pozornost, hitrost procesira-
nja informacij, omilimo usi-
hanje funkcij ... "To ni samo 
reševanje sudokuja in kri-
žank, ampak imamo komple-
ten trening, od matematičnih 
do jezikoslovnih vaj, rišemo 
mandale, smo kreativni," je 
pojasnila Renata Dobnikar, 
organizatorka izobraževanja 
odraslih na LU Kranj.
Znanih je že nekaj dejavnosti 
v juliju 2020. Vaje za krepi-
tev sklepov v kolenih bodo v 
sredo, 1. julija, ob 9. uri. V 
četrtek, 2. julija, ob 17. uri bo 
delavnica priprave domače 
vegete. Računalniška delavni-
ca bo v četrtek, 2. julija, in v 
torek, 7. julija, ob 9. uri na 
temo e-pošta in Googlov 
račun. 
V torek, 7. julija in 14. julija, 
ob 17.30 bo delavnica Organi-
zirano življenje kot protiutež 
občutku kaosa in nemoči (v 
prvem terminu) in Življenje 
brez stresa (v drugem termi-
nu). V torek, 7. julija, ob 17.30 
bo čas namenjen ustvarjanju, 
izdelovali boste obeske za 
ključe. 
In še povabilo, da delček svo-
jega doma prinesete v med-
generacijski center ter poda-
rite stvari, ki jih ne potrebuje-
te več, kot so kozarci, skodeli-
ce, krožniki, jedilni pribor, 
posode za kulinarične delav-
nice in druge kuhinjske pri-
pomočke. Zelo prav bodo 
prišle tudi družabne igre, ki 
jih doma ne uporabljate več. 

Medgeneracijski 
center že odprt

Na predstavitvenem dnevu so izdelovali tudi barvite šopke 
iz krep papirja. / Foto: S. K.

Od leve: direktorica LU Kranj Mateja Šmid, župan Ivan 
Meglič, direktor BSC – Regionalne razvojne agencije 
Gorenjske Rok Šimenc in direktorica nakelske občinske 
uprave Marta Gerkman / Foto: Primož Pičulin

Med pripravo češnjevega zavitka / Foto: Primož Pičulin

Pri zasaditvi cvetlic in zelišč so pomagale Skokice iz plesne skupine OŠ Naklo. / Foto: Bojana Umnik

Suzana P. Kovačič

Naklo – Prostofer je projekt 
zavoda Zlata mreža, Občina 
Naklo se mu je pridružila 
kot četrta občina na Gorenj-
skem. "Brezplačni prevozi 
so namenjeni tistim starej-
šim občanom, ki nimajo 
svojcev oz. nikogar, ki bi jih 
peljal, ki ne vozijo sami, so 
gibalno ovirani, imajo nižje 
mesečne dohodke, in tudi 
vsem tistim, ki jim razdalja 
do javnega prometa predstav-
lja predolgo pot. Poveča se 
tudi socialna vključenost sta-
rejših in izboljša varnost v 
cestnem prometu, saj stori-
tev poteka od vrat do vrat," je 
povedal direktor zavoda Zlata 
mreža Miha Bogataj. Kot je 
pojasnil, je treba prevoz 

napovedati vsaj tri dni vnap-
rej v klicni center na brezpla-
čno številko 080 10 10, kjer 
njihovi operaterji zabeležijo 
klic ter obvestijo voznika in 
uporabnika, kdo bo prišel 
ponj. V prvi vrsti gre za pre-
voze v zdravstvene ustanove, 
zatem do ustanov javnega 
značaja (pošta, banka, knjiž-
nica, občina, upravna enota) 
in v tretjem sklopu tudi do 
trgovin, mogoče do pokopali-
šča, ko nekdo želi svojcu pri-
žgati svečko.
V Društvu upokojencev (DU) 
Naklo so o Prostoferju začeli 
razmišljati že pred kakšnim 
letom dni in navdušili župa-
na, kot je povedal predsednik 
društva Jože Kajin. Občina 
Naklo je na lizing najela 
sodobni električni avto. "Zde-

lo se nam je pomembno, da 
starejšim občanom, ki težko 
dobijo prevoz, omogočimo to 
storitev," je poudaril župan 
Ivan Meglič. Polnilnico za 
e-avto imajo na parkirišču pri 
Mladinskem športnem par-
ku Naklo. Ko avto ni na poti 
za storitev Prostofer, ga lahko 
uporablja občinska uprava za 
službene poti. 
Prostovoljni šofer je lahko 
vsak, ki ima veljavno vozniš-
ko dovoljenje in je v svojem 
prostem času pripravljen 
pomagati tistim, ki prevoze 
potrebujejo. Vsi vozniki, ki 
želite postati prostoferji v 
občini Naklo, pokličite Boja-
no Umnik na telefon 04 277 
11 02 ali ji pišite na e-naslov 
bojana.umnik@obcina-na-
klo.si.

Brezplačni prevozi 
za starejše občane
Občina Naklo se je pridružila prostovoljskemu projektu za mobilnost 
starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo 
uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki.

Ključe občinskega e-vozila so vozniki prejeli že konec maja, sledilo je izobraževanje. Voziti 
so začeli 8. junija in že opravili kar nekaj prevozov. / Foto: Gorazd Kavčič

1. stran

ODKUP – POSEK,  
SPRAVILO IN  

PREVOZ LESA
Strahinj 87 – NAKLO,

tel.: 04 / 25 76 440,
gsm: 051 / 358 368

info@megales.si
www.megales.si

M e g a l e s  –  v a š  p a r t n e r  p r i  o d k u p u ,  p o s e k u  i n  p r e v o z u  l e s a

 Odkupujemo hlodovino in celulozni les
 Opravljamo celovite sanacije gozdov
 Odkupujemo sečne ostanke in les za biomaso
 Izvajamo posek in spravilo lesa
 Gojitvena dela
 Gradnja in rekonstrukcije gozdnih prometnic
 Ugodne cene in dobri plačilni pogoji
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ZOBNA ORDINACIJA 
ZA ODRASLE

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

tel.: 04 25 75 888

Suzana P. Kovačič

Naklo – Srečanje z občani 
jubilanti, ki so od januarja 
do marca praznovali osem-
deset, devetdeset in več let, 
bi moralo biti že marca, a ga 
je ustavila epidemija covi-
da-19. Zdaj, ko so se razme-
re umirile, sta gostitelja žu-
pan Ivan Meglič v imenu 
občine in Društvo upoko-
jencev (DU) Naklo pripravi-
la kar dve srečanji v Gostilni 
Marinšek v Naklem, 17. in 
24. junija. Drugo je bilo za 
jubilante, ki so praznovali 
od aprila do junija. 
Župan je slavljencem naz-
dravil še na mnoga leta in se 
jim zahvalil za vse, kar so v 
preteklih letih naredili za 
občino. Povedal jim je, da 
občina lepo skrbi za starejše 
zato, da se v domačih krajih 
dobro počutijo. Med dru-
gim je omenil prostovoljski 
projekt Prostofer, ki je zanje 
zaživel na začetku junija, in 
nedavno odprtje medgene-
racijskega centra v Naklem. 
V imenu DU Naklo je sla-
vljence nagovoril predse-
dnik Jože Kajin in jih po-
zval, naj izkoristijo vse pri-
ložnosti, ki jim jih nudi ob-
čina. Čestital jim je za jubi-
lej z željo, da bi se še veliko-
krat takole družili in se po-
veselili. Tudi Kajin je ome-
nil, da je novi koronavirus 
začasno ustavil dejavnosti 
društva, vseh tudi ne bodo 
mogli nadomestiti, na ka-
kšen izlet, kolesarjenje ali 
pohod se pa bodo odpravili. 
Druženje ob pogovoru in 
kosilu so na prvem srečanju 
popestrile učenke z Osnov-
ne šole Naklo, skupina Sko-
kice, ki plesne korake usva-
jajo pod mentorstvom Eve 
Zaletelj. Slavljencem so naj-
prej zapele Vse najboljše, 
potem pa pričarale čudovito 
vzdušje s plesom. Njihova 
besedna popotnica pa je 
bila, da so zdravje, smeh in 

veselje najboljši vitamini. 
Na obeh srečanjih se je raz-
legel zvok harmonike, na-
njo je zaigral mladi virtuoz 
Žan Eržen, ki se je na dru-
gem srečanju predstavil še z 
novim orkestrom (Žan na 
kontrabasu, tri violine, kla-
rinet in tri prečne flavte), ki 
deluje v okviru Folklorne 
skupine Podkuca.
V imenu občinskega odbora 
Rdečega križa je slavljence 
pozdravila njegova predse-
dnica Stanka Malovrh. Če-
stitala jim je za jubilej in 
jim zaželela predvsem 
zdravja. Kot je še dejala, 
Krajevna organizacija RK 
Duplje ob občinskem pra-
zniku v gasilskem domu v 
Dupljah pripravlja meritve 
krvnega tlaka, sladkorja in 
holesterola. Pred nedavnim 
so imeli tudi terensko krvo-
dajalsko akcijo v tamkaj-
šnjem gasilskem domu, ki 
so jo izvedli skladno s stro-
kovnimi varnostnimi pripo-
ročili NIJZ. Stanka Malovrh 
je pohvalila udeležbo, saj se 
je odzvalo kar 78 krvodajal-
cev. "Včasih se nam hitro 
kaj zgodi, in če kri daruje-
mo, jo tudi dobimo," je še 
poudarila.
Prvega srečanja 17. junija so 
se udeležili jubilanti, ki so 
praznovali od januarja do 
marca. To so Pavlina Gori-
čan, Zdenko Ivan Košir, Al-
bina Troha, Ivan Kunčič, 
Albina Tomažič, Jožef Špi-
lak, Marija Jošt, Marta Mi-
helič, Aleksander Marijan 
Peršolja, Franc Šifrar, Franc 
Aljančič in Ivana Tomazin. 
Naslednjega srečanja 24. ju-
nija so se udeležili jubilanti, 
ki so praznovali od aprila do 
junija. To so Leon Boštar, 
Helena Petek, Rudolf Stu-
den, Isak Sujković, Zofija 
Ravnihar, Amalija Kalan, 
Marija Beguš, Terezija Ura-
nič, Ivana Rakovec, Alojzij 
Dodič, Ana Kuhar in Sonja 
Verbič.

Nazdravili so jubilantom
Zaradi epidemije je bilo tradicionalno srečanje z občani jubilanti malce "z zamudo", a zato nič manj veselo. Pravzaprav so se družili kar dvakrat ...

Jubilanti, ki so praznovali od januarja do marca, v družbi župana Ivana Megliča, predsednika in tajnice DU Naklo Jožeta 
Kajina in Slavke Jelenc ter predsednice KORK Duplje Stanke Malovrh / Foto: S. K. 

Jubilanti, ki so praznovali od aprila do junija, v družbi gostiteljev / Foto: Dragica Roblek

Suzana P. Kovačič

Naklo – Gasilstvo ima v Na-
klem dolgo tradicijo, častitlji-
vih 110 let. Začetek delovanja 
Prostovoljnega gasilskega 
društva (PGD) Naklo sega v 
leto 1910, ko je katastrofalni 
požar pustošil v Naklem in 
uničil več gospodarskih po-
slopij in hiš. Ta usodni dogo-
dek je pri tedanjem županu 
Josipu Legatu spodbudil ide-
jo o ustanovitvi samostojne-
ga gasilskega društva. Pra-
znovanje visokega jubileja bo 
zaradi okoliščin v zvezi z no-
vim koronavirusom prilago-
jeno razmeram. Slovesna 
predaja novega gasilskega 
vozila GVC/25 (vozilo z nad-

gradnjo, vgradno črpalko in 
opremo po tipizaciji Gasilske 
zveze Slovenije), ki ga sofi-
nancira Občina Naklo, ne bo 
ob občinskem prazniku, kot 
je bilo sprva načrtovano, am-
pak naj bi bila skupaj z aka-
demijo 23. oktobra, na dan 
ustanovitve društva. Slavje 
pa bo naslednje leto ob ob-
činskem prazniku.
PGD Naklo je najvišje kate-
gorizirano gasilsko društvo v 
občini in zato osrednja gasil-
ska enota v občini. Gasilci so 
prisotni na prireditvah, naj 
gre za požarno stražo, varo-
vanje, urejanje prometa, iz-
kazali so se tudi pri aktivno-
stih štaba CZ Občine Naklo v 
epidemiji covida-19.

Praznovanje visokega 
jubileja gasilstva Spodnje Duplje – "Ženski 

pevski zbor (ŽPZ) Dupljan-
ke pod vodstvom Katje 
Klančnik Jelenc se pripra-
vlja na tekmovanje Zlatna 
lipa Tuhlja na Hrvaškem, 
jeseni bomo organizirale 
občinsko pevsko revijo in 
samostojni koncert. Pevke 
smo se po dolgih letih od-
ločile za nakup novih oblek, 
za kar pridno varčujemo, 
vesele pa bomo vsakega 
prispevka. V ta namen so 
že prispevali Občina Naklo 
ter lokalni podjetniki, za kar 
se jim najlepše zahvaljuje-
mo," je povedala predse-
dnica KUD Triglav Duplje 
Katja Rozman. Njihov ŽPZ 
Dupljanke deluje na podro-
čju razvoja pevske kulture 
od leta 1992.

Dupljanke varčujejo za 
nove obleke
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Mateja Rant

Naklo – "Življenje se nam je 
res spremenilo čez noč. A 
povsem nepripravljeni nis-
mo bili, saj smo se s pouče-
vanjem na daljavo seznanili 
že skozi projekte, pri katerih 
smo sodelovali v preteklih 
letih," se petka, 13. marca, 
ko so izvedeli, da bodo 
morali učenci in vrtčevski 
otroci ostati doma, spomin-
ja Milan Bohinec. V vrtcu, ki 
sodi pod njihovo okrilje, so 
tako do sredine maja ostali 
na čakanju vsi zaposleni, od 
tehničnega do strokovnega 
osebja. Učitelji pa so se takoj 
lotili poučevanja na daljavo. 
"Učitelji so se zelo dobro 
znašli in organizirali. Sproti 
so se prilagajali učencem, 
zato je marsikdo delal od 
jutra do večera," je svoje 
sodelavce pohvalil ravnatelj. 

Večina učencev pozitivno 
presenetila
Mnogi učitelji so tako že 
takoj prve dni, ko so učenci 
ostali doma, vzpostavili 
spletne učilnice. Za tiste, ki 

niso bili tako vešči uporabe 
sodobnih tehnologij pri 
poučevanju, pa so po ravna-
teljevih besedah vse skupaj 
poenostavili. "Dokumente 
so oddajali v skupno mapo, 
do katere so učenci dostopa-
li po elektronski pošti." Na 
začetku so se morali spopa-
sti tudi z nekaj tehničnimi 
težavami. "Prek zavoda za 
šolstvo smo petim druži-
nam zagotovili modeme, 
ker niso imeli dostopa do 
svetovnega spleta. Precej več 
pa se jih je prijavilo, da pot-
rebujejo računalnik," je raz-
ložil Bohinec in dodal, da je 
šoli uspelo zagotoviti 25 
računalnikov, ki so jih poso-
dili učencem za delo na dal-
javo. "Imamo namreč srečo, 
da je naša šola glede tega 
dobro opremljena. Od leta 
2011 ima vsak učitelj svoj 
prenosni računalnik, ki jih 
sproti nadomeščamo z novi-
mi. Tiste, ki jih učitelji vrne-
jo, uporabljajo v računalniš-
kih učilnicah na naših pod-
ružnicah. Te smo ob začet-
ku epidemije vse izpraznili." 
Učitelji so se po njegovih 

besedah zelo potrudili, da so 
dobili tudi odziv učencev. 
"Večinoma smo stik vzpos-
tavljali po elektronski pošti, 
pri učencih, ki so bili neod-
zivni, smo starše poklicali 
tudi po telefonu. Pred prvo-
majskimi prazniki pa smo 
nekaterim, s katerimi nika-
kor nismo mogli vzpostaviti 
stika, poslali celo dopis po 

pošti." Kljub temu pa jih je 
po njegovih besedah večina 
učencev zelo pozitivno pre-
senetila. "Naredili so celo 
več, kot so učitelji od njih 
zahtevali, kar je bilo razvid-
no iz številnih posnetkov in 
izdelkov, ki so jih pošiljali." 
Takih učencev, ki so se 
pomanjkljivo odzivali oziro-
ma niso uspešno dosegali 

ciljev dela na daljavo, pa je 
bilo po oceni okrog pet 
odstotkov. "Za te učence 
smo že pred uradnim začet-
kom pouka organizirali 
dopolnilni pouk v šoli, da so 
vsaj deloma nadoknadili 
zamujeno." Tako kot po dru-
gih šolah tudi v OŠ Naklo 
ugotavljajo, da se znanje, ki 
so ga učenci pridobili s šola-
njem na daljavo, vsekakor ne 
more primerjati s tistim, ki 
ga dobijo v šoli. "To bo treba 
upoštevati pri načrtovanju 
pouka v prihodnjem šolskem 
letu. Verjetno bo trajalo 
nekaj mesecev, da bomo 
nadomestili vse, kar so učen-
ci zamudili ob pouku na dal-
javo." 

Valeta brez staršev
Od osnovnošolskih klopi pa 
se je malo drugače, kot je 
bila navada v preteklih letih, 
poslovila generacija letošnjih 
devetošolcev. Valeta je nam-
reč potekala brez prisotnosti 
staršev, za katere so ustvarili 
zgolj video posnetek. "Ob 
pomoči obeh razredničark in 
pomočnice ravnatelja je nas-

tal res prijeten, sproščen in 
čustven posnetek, do katere-
ga smo dostop omogočili 
tudi staršem." Ker so bili v 
primerjavi s prejšnjimi gene-
racijami prikrajšani za pravo 
valeto, pa so jim na zadnji 
šolski dan pripravili še pose-
bno presenečenje – v šolski 
telovadnici so jim svečano 
podelili spričevala in prizna-
nja ter organizirali predajo 
ključa osmošolcem, za konec 
pa so jih razveselili še s torto 
z ognjemetom. "Letošnja 
generacija je bila res zelo 
uspešna, kar tretjina jih je 
bila namreč 'odličnjakov'. Ti 
so prejeli tudi nagrado župa-
na." 
Glede pouka jeseni po bese-
dah Milana Bohinca ta čas 
nimajo še nobenih konkret-
nih informacij. "Pripravlja-
mo pa se na vse možne sce-
narije, tudi na morebitni 
ponovni pouk na daljavo. Pri 
tem bomo izkoristili znanje, 
ki smo ga pridobili v dveh 
mesecih karantene, in ga še 
nadgradili." Kot je zatrdil, jih 
zato ni prav nič strah, kaj bo 
jeseni.

Tudi valeto izpeljali "na daljavo"
Med epidemijo covida-19 so morali v šolah dobesedno čez noč organizirati pouk na daljavo. V Osnovni šoli (OŠ) Naklo jih te razmere po besedah 
ravnatelja Milana Bohinca niso ujele povsem nepripravljene, saj so se s poukom na daljavo že v preteklosti seznanili skozi različne projekte. 

Milan Bohinec

Suzana P. Kovačič

Naklo – Župan Občine 
Naklo Ivan Meglič je ob zak-
ljučku šolskega leta v mla-
dinskem športnem parku v 
Naklem devetošolcem, ki so 
se v vseh devetih letih izka-
zali z odličnostjo v šolskem 
uspehu, podelil priznanje 
županova petica, v spomin 
pa tudi monografijo V vro-

čem soncu vonj pelina avto-
rice Alenke Puhar (izdajate-
lja KD Tabor Podbrezje in 
urednika Jožefa Perneta), 
kapo in majico z logotipom 
Občine Naklo. 
Župan jih je pohvalil za zelo 
uspešen zaključek osnovne 
šole, prepričan, da bodo 
uspešni tudi v prihodnje in 
da je pred njimi odprt ves 
svet. Glede na to, da so se 

zaradi nedavne epidemije 
nekaj časa učili doma, je 
pohvalil tudi njihovo odgo-
vornost, zavedanje, da se z 
lastnimi interesi vse lahko 
doseže. Ne glede na to, kam 
jih bo ponesla pot, pa želi, 
da se bodo vedno z veseljem 
vračali v domačo občino. 
Učiteljem se je zahvalil za 
predanost in predajanje 
znanja in izkušenj. 

Županovo petico so prejeli 
Hana Andolšek Vertovšek, 
Ema Burja, Ana Koselj 
Brejc, Neža Meglič, Maja 
Menegalija, Jan Zupan, Kat-
ja Ambrožič, Zala Gros, 
Ajda Jagodic, Maja Jarc, 
Hana Jelenc, Zala Jelenc, 
Katja Jošt, Manca Lunar, 
Carolina Mendillo, Tim 
Ravnihar, Nejc Sušnik in 
Ema Šparovec.

Odličnim županove petice

Prejemniki županove petice z razredničarkama Anjo Košnik in Dašo Ganna Mahmoud, ravnateljem OŠ Naklo Milanom 
Bohincem in županom Ivanom Megličem / Foto: Tina Dokl

Zemlja je osnovno 
najpomembnejše 
orodje ne glede na 
to, ali pridelujete 
vrtnine, sadje, 
vinsko trto, 
zelišča, ste 
vrtičkar, trženjski 
pridelovalec, 
ekološki ali 
konvencionalni 
kmet, ali 
prekopavate ali ne. 
Odličen priročnik 
za vse, ki želijo 
spoznati sestavo 
tal ter kako jih 
izboljšati, da 
bodo rastlinam 
dostopna vsa 
hranila, ki jih 
potrebujejo za rast 
in dober pridelek.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

17 144 strani, mere: 17 x  23,5 cm, brošura        
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Čez sto let bo moj prijatelj Rok že zelo star. Takrat bom ime-
la otroke in midva z Rokom se bova poročila. Čez sto let se 
bo Šuštarski most podrl. (Sara Benedičič) 
Čez sto let bom imel dolgo brado. Povsod bodo smeti. Spet 
bodo vitezi. Vse pa bodo naredili roboti. (Gal Rozman) 
Potovali bomo v mehurčkih. V šoli bomo lahko uporabljali 
telefon. Barvice se bodo same ošilile. (Tevž Ovsenik Eržen) 
Čez sto let bom najstarejša ženska na svetu. Imela bom lase 
do tal. Ljudje bodo živeli na Marsu. Takrat ne bo več zvezd in 
lune. Izumili bodo robota, ki bere misli. Mrtvi bodo oživeli. 
Čez sto let ljudje sploh ne bodo več umrli. (Jerca Hutter) 
Takrat ne bo učiteljic. Imeli bomo robotske učiteljice. Imeli 
bomo tudi letečo torbo. (Zoja Markovec) 

Drugošolci so razmišljali, kako bo čez sto let ...
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Maša Likosar

Podbrezje – V Podbrezjah 
so se letos že tretjič pridru-
žili vseslovenski pobudi, 
naj domovini namenimo 
pozitivne misli vsaj en dan. 
Dogodek, ki ga je pripravilo 
Kulturno društvo Tabor 
Podbrezje in so ga poime-
novali Domovini z ljubezni-
jo je opominjal na poveza-
nost, kakršna je bila, ko je 
uspela osamosvojitev, v naj-
bolj ključnih trenutkih naše 
samostojne, skupne poti. 
"Pot do današnje samostoj-
ne Slovenije ni bila lahka. 
Slovenska zgodovina je pol-
na neizpolnjenih hrepenenj 
tisočih, je polna porazov in 
zmag. Oton Župančič jo je 
primerjal z vezenino," je 
dejala voditeljica Branka 
Zakrajšek in nadaljevala: 
"Slovenci smo včasih precej 
črnogledi, nezadovoljni, 
nihče nič ne naredi prav. 
Letos, ko nas je doletela 
pandemija covida-19, smo 
ugotovili, da znamo poma-
gati sočloveku, da je najpo-
membnejše zdravje in da 
znamo ceniti svoj dom in 
domovino." 

Ob kresu, ki je zagorel na 
kresno noč in naznanil, da 
se dan povesi, da je ob po-
letnem solsticiju napočil 
najdaljši dan v letu in da 
bodo od zdaj naprej do 
zimskega solsticija dnevi 
vse krajši, so nastopajoči 

prebirali in peli domovin-
sko obarvano slovensko 
književnost. Nastopili so 
cerkveni pevski zbor, sku-
pina animatorjev oratorija, 
Jan Golub, Milan Debeljak, 
Tone Strlič in Stane Mihe-
lič. Čarobnost so dogodku 

dodale tri male kresne vile, 
ki so delile svitke dobrih 
misli in nageljne ter v če-
vlje nasule praprotna se-
mena. Gostiteljica večera 
je bila taborska Urška, ki je 
obiskovalce pričakala s 
kruhom, vodo in soljo.

Domovini z ljubeznijo
Na Taboru je v sredo, dan pred državnim praznikom, zagorel kres ob 29-letnici samostojne države in 
30-letnici slovenske demokracije. Domovini so za rojstni dan prebirali domovinske pesmi in prozo. 

Na Taboru so se združili, da bi domovini namenili dobre misli, a ne le tisti dan, temveč 
vsak dan. / Foto: Primož Pičulin

Maša Likosar

Naklo – Trinajst avtorjev je 
na svojstvene načine na pla-
tnu predstavilo dobro znano 
zgodbo o Cesarju in kranj-
ski klobasi. "Cesar se je na 
poti z Dunaja v Trst ustavil v 
gostilni v Naklem, kjer mu 
je gostilničar dejal, da mu 
lahko ponudi le navadno 
klobaso. Ko jo je cesar poku-
sil, je ob prvem grižljaju de-
jal, da to ni navadna kloba-
sa, to je kranjska klobasa," je 
pojasnila Alojzija Murn, 
predsednica KUD LIK Na-
klo, ki je pripravilo razstavo. 
Murnova je dodala, da zgod-
ba ne sme ostali le mrtva 
črka na papirju, temveč 
mora na raznotere načine 
prodreti med ljudi, tokrat s 
slikami. 
V Naklem so na tovrstno 
temo prvič razstavljali že 
leta 2018. Tokrat je na ogled 
16 novejših slik, razstavo pa 
so obogatili s štirimi kleklja-
nimi klobasami avtoric Aloj-

zije Murn, Milojke Križaj in 
Ljube Brajnik, izrezljano le-
seno klobaso, ki jo je izdelal 
Peter Guček, in javorjevimi 
poganjki, ki so delo Damija-
na Janežiča. Dodana vre-
dnost razstave je portretna 
grafična upodobitev cesarja 
Franca Jožefa, in sicer gre 
za originalni tisk dvorne ti-
skarne. "Klobasa je v slikar-
stvu redko upodobljena. Mi 
smo jo predstavili na zelo 
estetski način, daleč od po-
dobe, ki služi le prehranje-
vanju, temveč kot zelo prefi-
njen slikarski element. Pre-
vladuje sicer motiv tihožitja, 
kamor je na unikaten način 
vnesen element klobase. 
Zelo zanimiv je kolaž Rajka 
Bogataja in slika Ljube Braj-
nik, ki je nastala iz posuše-
nih listov cvetlic. Večina del 
je akril na platnu, ena pa 
olje," je pojasnila Murnova. 
Razstavo, ki je na ogled od 
22. junija, si bo mogoče 
ogledati še jutri, 1. julija od 
19. do 21. ure. 

Cesar in kranjska 
klobasa na platnu 
V Pavlinovi galeriji v Naklem je na ogled razstava 
Cesar in kranjska klobasa naklanskih slikarjev in 
ljubiteljskih slikarjev iz Kranja in Ljubljane. 

Avtorji Damijan Janežič, Marjan Burja, Alojzija Murn, 
Margareta Sukič in Mija Šubic Kramarič / Foto: Tina Dokl

FS DU Naklo

Naklo – FS DU Naklo je tudi 
v letošnjem (šolskem) letu 
delala po programu. Pod 
strokovnim vodstvom Tadeja 
Terana smo se naučili novo 
koreografijo Bahav godec. 
Ples smo prvič predstavili na-
klanskemu občinstvu v fe-
bruarju na občnem zboru 
DU Naklo, nekaj dni zatem 
še na Regijskem srečanju čla-
nov Civilne zaščite, obakrat v 
Kulturnem domu Janeza Fi-
lipiča. Vedno smo bili nagra-
jeni z bučnim aplavzom. 
Z novo koreografijo Bahav 
godec smo odšli na območno 
Maroltovo tekmovanje odra-
slih folklornih skupin v orga-
nizaciji JSKD, ki je bilo 8. 
marca v Cerkljah na Gorenj-
skem. Deležni smo bili kar 
nekaj pohval. Tekmovalo je 11 
skupin, od tega večinoma 
mlajše skupine plesalcev, 
tako da bi bilo zmago v naši 
povprečni starosti 74 let nere-
alno pričakovati. Kljub vsemu 
smo na svoje delo zelo pono-
sni. Takoj po nastopu se je 
naše delo ustavilo. Pomlad je 
minila popolnoma drugače, 
kot smo načrtovali. Novi ko-
ronavirus nas je prisilil, da 
smo ostali doma. Večina ple-
salcev je starejših in spadajo v 
rizično skupino. Zato je bilo 

upoštevanje navodil pristoj-
nih organov na prvem me-
stu. Prekinili smo vaje in fi-
zična druženja. Bodi doma 
in ostani zdrav, je bilo naše 
osnovno pravilo. Življenje 
se je upočasnilo in za spre-
membo nam je nenadoma 
čas ostajal. Posvetili smo se 
svojim družinam, doma po-
storili dela, ki so prej čakala 
nekje v ozadju. Člani FS 
smo ves čas karantene obdr-
žali stike po telefonu in 
družbenih omrežjih. Eden 
drugega smo spodbujali in 
se tolažili. S hojo in kolesar-

jenjem po občini smo vzdr-
ževali splošno kondicijo. V 
večernih urah, v toplem za-
vetju svojega doma, pa smo 
tudi zapeli in zaplesali. 
V času izolacije smo pregle-
dovali preteklo delo, urejali 
foto in video dokumentaci-
jo. Vodja skupine Tomaž 
Abruč je uredil in prenovil 
našo spletno stran https://
sites.google.com/site/fol-
klornaskupinadunaklo (ali v 
Googlu vpišite "folklora Na-
klo"). Obiskovalci spletne 
strani si lahko v slikah in 
videoposnetkih ogledajo ga-

lerijo nastopov, opise ple-
snih koreografij, kontakte ...
Predsednik skupine Janez Šti-
lec je pridobil novega donator-
ja, ki nam je podaril čepice in 
nas je oblekel v čudovite polo 
majice z oznako naše skupine. 
Na začetku meseca rožnika, 
ko so se razmere z virusom 
umirile, smo se srečali v var-
nem zavetju narave in podar-
jena oblačila z veseljem oble-
kli. Člani folklorne skupine se 
podjetju Nus in Vinku Ore-
harju iskreno zahvaljujemo.
Redne vaje bomo nadaljevali 
jeseni.

Bahav godec naš novi ples
Utrinki delovanja Folklorne skupine Društva upokojencev (FS DU) Naklo

Predsednik skupine Janez Štilec je pridobil novega donatorja, ki nam je podaril čepice in 
nas oblekel v čudovite majice z oznako naše skupine. 

Spodnje Duplje – V okviru prireditev ob prazniku Občine 
Naklo so v petek, 26. junija, v galeriji Graščine Duplje odpr-
li pregledno razstavo naklanskih likovnikov. Razstavljajo 
Branko Bandelj, Ronka Kozjek, Angelca Križaj, Franci Mar-
kovec, Matjaž Mauser, Barbara Pogačnik, Zdravko Purgar, 
Tilka Purgar, Dana Šemrov in Metka Vovk Mauser. Razsta-
va, ki jo je pripravilo KTD Pod Krivo jelko Duplje, bo odprta 
do 12. julija po predhodnem dogovoru (041 517 476).

Nova razstava v Graščini Duplje
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Damijan Janežič

Prva zaposlitev Mihaela Sta-
reta je bilo krošnjarjenje. Ko 
se je poročil in preselil v Veli-
ki Mengeš, je odprl trgovino 
in med krošnjarji kmalu pos-
tal znan grosist. Po letu 1835 
se je ukvarjal z zakupom raz-
nih davščin (užitnin, cestnin, 
mostnin in vodarin) v Ljub-
ljani, na Vrhniki, v Mekinjah 
in na Koroškem. Pri teh pos-
lih je nekaj časa sodeloval 
njegov brat, trgovec v Ljublja-
ni Jožef Stare. Med letoma 
1840 in 1848 je prevzel užit-
ninski zakup (danes trošari-
na) v Mengšu. Obenem se je 
lotil kupčije z graščinami, ki 
jih je na drobno razprodal. V 
tem času sta s trgovcem in 
podjetnikom Benjaminom 

Pihlarjem v Ljubljani zgradi-
la prisilno delavnico in še 
poslopje ljubljanske železni-
ške postaje. Leta 1850 je 
Mihael Stare z družabniki 
ustanovil sindikat za odkup 
užitnin in mitnin za Kranj-
sko in južno Štajersko. V 
letih 1853 in 1854 sta z indus-
trialcem Alojzom Prašnikar-
jem iz Mekinj pozidala smo-
dnišnico v Kamniku, največ-
jo v Avstro-Ogrski, kasneje 
sta gradila več odsekov želez-
niških prog Maribor–Dravo-
grad, Beljak–Franzenfest, 
Brenner–Brixen in tirolski 
del do italijanske meje.

Pivovarna Stare Mengeš
Po družinskem izročilu je 
Mihael Stare varil pivo že za 

časa Francozov, saj naj bi 
umikajočim se francoskim 
vojakom točil pivo kar skozi 
okno. Iz uradnih dokumen-
tov pa izvemo, da je bila Pivo-
varna Stare ustanovljena leta 
1818 P r Kramarj  v Velikem 
Mengšu. Še z večjo vnemo se 
je širitve pivovarne lotil nje-
gov sin Janez.
V pivovarni so bili redno 
zaposleni štirje delavci. Na 
voljo so imeli le en kotel, na 
teden pa so zvarili štirideset 
veder piva. Kljub temu da je 
bilo pred letom 1840 v Ljub-
ljani šest manjših pivovarn, 
je Ljubljano s pivom zalagala 
tudi Staretova pivovarna. 
Leta 1842 je Mihael trgovino, 
gostilno in pivovarno izročil 
sinu iz prvega zakona Janezu 
Staretu. Janez se je poročil z 
Marijo Wolf iz Šempetra v 
Savinjski dolini. Rodilo se 
jima je pet otrok, a sta odrasla 
le sin Julij, dedič pivovarne, 
in hči Marija.

Pivovarna Stare pod 
Mihaelovimi nasledniki 
Janez Stare je po očetu pode-
doval podjetnost in podedo-
vano premoženje še povečal. 
V Kamniku je Svetinovo 
pivovarno preuredil v kisar-

no. Občini Mengeš je od vseh 
občanov plačeval najvišji 
davek. V pivovarni Stare so 
uporabljali le izborni češki 
hmelj, nikdar divjega. Umrl 
je v starosti 46 let, vodenje 
pivovarne je prevzela žena 
Marija, kasneje pa vodenje 
prepustila sinu Juliju. 

Prodajali na skoraj vsem 
slovenskem ozemlju
V času Julija Stareta je men-
geška pivovarna prerasla v 
industrijsko. Na novo so 
pozidali pivovarniška poslop-
ja in uvedli novo tehnologijo. 
Češki hmelj je Julij zamenjal 
s hmeljem iz Savinjske doli-
ne, nekaj so ga pridelali tudi 
v Mengšu. Volovsko vprego 
za vrtenje mešalcev je nado-
mestil parni stroj lokomobi-
la. Poleg domačinov so zapo-
slovali predvsem češke pivo-
varje. 
Julij je pred prevzemom 
Pivovarne Mengeš imel v 
lasti več hiš v Kamniku, kjer 
je imel trgovino, kisarno in 
proizvodnjo žganih pijač. V 
Preserjah je podedoval valj-
čni mlin. Leta 1903 je pri 
njem dogradil elektrarno in 
z elektriko oskrboval pivo-
varno v Mengšu. Staretova 

pivovarna je konec 19. stole-
tja pivo prodajala skoraj na 
vsem slovenskem ozemlju. 
Julij Stare se je zaradi vseh 
investicij precej zadolžil v 
Ljudski posojilnici Ljublja-
na. Leta 1900 je na potova-
nju v Kairu umrl še Julijev 
sin Julij ml., ki naj bi pre-
vzel pivovarno. Zato so se 
po tem letu za Staretovo 
pivovarno začeli težki časi. 
Pivovarno in drugo premo-
ženje je Julij Stare po smrti 
leta 1904 zapustil sinu Kar-
lu in hčerki Mariji, ki se je 

poročila z nadporočnikom 
baronom Kalianyjem. 
Pivovarna Mengeš se je še 
naprej razvijala, a po letu 
1900 zaradi zadolženosti 
pod upravo Ljudske posojil-
nice Ljubljana, ki je proti 
koncu prve svetovne vojne, 
1917, od zadnjih dedičev po 
Mihaelu Staretu kupila celo-
tno pivovarno. Kmalu za 
tem jo je prodala ljubljanski 
pivovarni Union, ki jo je 
takoj po nakupu zaprla, 
uporabno strojno opremo 
preselila, del pa razprodala.

Mihael Stare, sposoben 
gospodarstvenik
Strahinjec Mihael Stare (1790–1872) se je na družbeni lestvici povzpel od kramarja do sposobnega 
obrtnika in graščaka. Začel je s prodajo na vaških semnjih, nato pa se je z bistrostjo, prebrisanostjo, 
delavnostjo in varčnostjo dokopal do velikega premoženja. Postal je eden prvih slovenskih 
kapitalistov, ki so izšli iz kmečkega in kajžarskega stanu.

Mihael Stare (fotografijo iz zapuščine Janeza Trdine hrani 
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, posebne zbirke Boga 
Komelja.)

Samokolnica za prevoz sodčkov (Mestni muzej Mengeš)

Damijan Janežič

Med tekstilci je bil tudi 
nogavičar Anton Legat. 
Rodil se je 10. maja 1897 
očetu kolarju in malemu 
kmetu Jožefu Legatu, po 
domače Jágosčovmu iz 
Naklega in materi Neži 
Debeljak, rojeni na Perúčovi 
kmetiji na Kokrici. Njegovo 
rojstno hišo v Naklem, zgra-
jeno okrog leta 1840 na 
jugovzhodnem robu vasi, 
sta starša kupila leta 1879. 
Do tedaj so hiši rekli P r 
Šáus, nato pa  P r Perúč. 
Ime je k hiši s Kokrice pri-
nesla njegova mama Neža. 
Anton je imel enajst bratov 
in sester, ki pa so razen šti-
rih umrli v otroštvu. Na 
domu je ostal njegov brat 
Jernej, kolarski mojster, 
mali kmet, dolgoletni pred-
sednik Prostovoljnega gasil-

skega društva Naklo, član 
igralske skupine, član Slo-
venske ljudske stranke, 
lovec in čebelar. Sestra 
Marija, po domače Perúčova 
Micka, se ni poročila in je 
ostala na domu, brat Janez 
je sicer v Naklem imel dva 
sinova, a je nato odšel v 
Ameriko, po vrnitvi je živel v 
Novem mestu.
Anton se je izučil za stav-
bnega kleparja. Leta 1915 so 
ga vpoklicali v vojsko. Veči-
no časa je preživel v ujetniš-
tvu v Rusiji, Romuniji in v 
Italiji. Leta 1921 se je vrnil 
domov. 
Ko je leta 1923 Slavko Šuš-
teršič na Zgoši pri Begunjah 
ustanovil podjetje za proiz-
vodnjo nogavic Tekstilia, se 
je v njem zaposlil. Šušteršič 
je leta 1925 iz podjetja izsto-
pil in že naslednje leto v 
Lescah ustanovil Tovarno 

nogavic Slavko Šušteršič. Z 
njim se je selil tudi Anton 
Legat, ki je do tedaj nekaj let 
živel v Begunjah, nato pa v 
Lescah. Legat je od priuče-
nega pletilca z leti napredo-
val do pletilskega mojstra. 
S prihranki in posojilom je 
Anton Legat leta 1937 usta-
novil svoje podjetje Nogavi-
ca in na Lipcah zgradil 
tovarno. Proizvodnja bom-
bažnih nogavic si je hitro 
utrla pot na slovenski in 
jugoslovanski trg. Tovarna 
je imela svojo barvarno. Tri 
leta po ustanovitvi je podjet-
je Nogavica zaposlovalo 
okrog trideset delavcev.
Leta 1948 je komunistična 
oblast podjetje nacionalizi-
rala in vključila v Tovarno 
nogavic Lesce. Lastnika 
Antona Legata je nato do 
upokojitve za dve leti posta-
vila kot direktorja nacionali-

zirane Zavratnikove Tovar-
ne čokolade Lesce. 
Med drugo svetovno vojno je 
Anton Legat podpiral parti-
zane. Maja 1941 je bil vklju-
čen v vojaško skupino osvo-
bodilne fronte (OF), junija 
1943 pa še v gospodarsko 
komisijo OF. Za partizansko 
gibanje je prispeval tako 
denarna sredstva kot tekstil-
ne izdelke. V prostorih tovar-
ne so bili sestanki OF. Ob 
nekdanji tovarni je v spomin 
na vojne dogodke krajevna 
organizacija Zveze borcev 
narodnoosvobodilne vojske 
Lesce postavila spominsko 
znamenje. Na njem so vkle-
sane besede: Sto korakov od 
tod, v tovarni na Lipcah je bil 
sedež krajevnega odbora OF, 
1941–1945.
Antona Legata so leta 1945 
izvolili za predsednika Kra-
jevnega ljudskega odbora 

Lesce, kar je ostal do leta 
1950. Prvih šest let po odprt-
ju, od leta 1956 do 1962, je 
bil upravnik Kampa Šobec. 
Bil je član Lovske družine 
Stol Žirovnica. Antonu in 
ženi Tereziji so se rodili trije 
otroci, dva sinova in hčerka. 

Zakonca sta bila člana igral-
ske skupine pri KPD Vzaje-
mnost, kasnejšem delav-
sko-prosvetnem društvu Svo-
boda Lesce. Anton je igral 
povečini vesele vloge.  
Umrl je 8. junija 1986 v Les-
cah, kjer je tudi pokopan.

Nogavičar Anton Legat
Po prvi svetovni vojni so ugodne gospodarske razmere omogočile vzpon tekstilni industriji. V 
Begunjah, na Zgoši, v Radovljici in Lescah so posamezni tekstilci začeli odpirati obrtne delavnice in 
manjše tovarne. Slednje so imele že vse značilnosti industrijske proizvodnje.

Anton Legat - Štumfek na poti z lova / Foto: arhiv družine Legat
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PRIDOBI PONUDBO ŠE DANES
Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si, Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja
Kombinirana poraba goriva: 8,0 – 4,7 l/100 km. Emisije CO2: 126 – 207 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Temp. Emisije NOX: 0,0181 - 0,0577g/km. Emisije trdnih delcev: 0,0002- 0,00092g/km. Št. delcev (x1011): 0,01– 1,67. Vrednosti 
meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP (globalno usklajen postopek testiranja za lahka vozila).

*Ponudba velja ob nakupu vozila v akciji Cash Plan preko Nissan Financiranja. Stranka je v okviru akcije Cash Plan upravičena do promocijskega popusta v višini do 6.640 € z vključenim DDV, ki velja za Nissan X-Trail 1.7 dCi XT 4WD 
Tekna s kovinsko barvo, možnosti odloga pričetka odplačevanja mesečnih obrokov do 120 dni in brezplačnega podaljšanega jamstva. Pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 5.000 € in 
minimalnim trajanjem financiranja 24 mesecev. Odlog pričetka odplačevanja do 120 dni je omogočen v primeru minimalnega 20% pologa in v primeru ustrezne bonitete stranke. **7 let jamstva velja ob nakupu vozila Nissan Juke, 
Qashqai, X-Trail iz zaloge v akciji Cash Plan preko Nissan financiranja in obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli 
se zgodi prej. 5 let jamstva velja ob nakupu vozila Nissan Micra, Leaf iz zaloge v akciji Cash Plan preko Nissan financiranja in obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new” oz. za 
160.000 km, karkoli se zgodi prej. Ponudba velja za omejeno število vozil na zalogi. Akcija velja do 30.6.2020. oz. do razprodaje zalog. Renault Nissan Slovenija, d.o.o. si pridržuje pravico, da akcijo predčasno zaključi ali jo podaljša. 
Pridržujemo si pravico do napak. Slike so simbolne. Več na www.nissan.si

DO 6.600 € PRIHRANKA*

VOZILA NISSAN IZ ZALOGE

7 LET JAMSTVA**

ČAS ZA DOBRE PONUDBE

PRIDOBI PONUDBO ŠE DANES
Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si, Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja
Kombinirana poraba goriva: 8,0 – 4,7 l/100 km. Emisije CO2: 126 – 207 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Temp. Emisije NOX: 0,0181 - 0,0577g/km. Emisije trdnih delcev: 0,0002- 0,00092g/km. Št. delcev (x1011): 0,01– 1,67. Vrednosti 
meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP (globalno usklajen postopek testiranja za lahka vozila).

*Ponudba velja ob nakupu vozila v akciji Cash Plan preko Nissan Financiranja. Stranka je v okviru akcije Cash Plan upravičena do promocijskega popusta v višini do 6.640 € z vključenim DDV, ki velja za Nissan X-Trail 1.7 dCi XT 4WD 
Tekna s kovinsko barvo, možnosti odloga pričetka odplačevanja mesečnih obrokov do 120 dni in brezplačnega podaljšanega jamstva. Pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 5.000 € in 
minimalnim trajanjem financiranja 24 mesecev. Odlog pričetka odplačevanja do 120 dni je omogočen v primeru minimalnega 20% pologa in v primeru ustrezne bonitete stranke. **7 let jamstva velja ob nakupu vozila Nissan Juke, 
Qashqai, X-Trail iz zaloge v akciji Cash Plan preko Nissan financiranja in obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli 
se zgodi prej. 5 let jamstva velja ob nakupu vozila Nissan Micra, Leaf iz zaloge v akciji Cash Plan preko Nissan financiranja in obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new” oz. za 
160.000 km, karkoli se zgodi prej. Ponudba velja za omejeno število vozil na zalogi. Akcija velja do 30.6.2020. oz. do razprodaje zalog. Renault Nissan Slovenija, d.o.o. si pridržuje pravico, da akcijo predčasno zaključi ali jo podaljša. 
Pridržujemo si pravico do napak. Slike so simbolne. Več na www.nissan.si

DO 6.600 € PRIHRANKA*

VOZILA NISSAN IZ ZALOGE

7 LET JAMSTVA**

ČAS ZA DOBRE PONUDBE

REZERVIRAJTE TESTNO VOŽNJO ŠE DANES
Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890, www.imeprodajalca.si, Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja
Kombinirana poraba goriva: 6,5 – 5,9 l/100 km. Emisije CO2: 147 – 135 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Temp. Emisije NOX: 0,0220 - 0,0427g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00027- 0,00028g/km. Št. delcev (x1011): 0,48 – 0,53. Vrednosti 
meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP (globalno usklajen postopek testiranja za lahka vozila). Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz 
prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

*Velja ob nakupu vozila preko Nissan Financiranja za obdobje 12 mesecev v primeru akcije 50/50. Akcija upošteva 50% polog ter odkupni obrok v višini 50% po preteku enega leta brezobrestnega financiranja. **7 let jamstva 
obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. Velja v primeru akcije 50/50. Akcija velja do 31. 03. 2020. Slike 
so simbolne. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na www.nissan.si.
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Milenka Jekovec

Naklo – Na letošnjem obč-
nem zboru DU Naklo sta 
priznanje Pokrajinske zveze 
druš tev  upokojencev 
(PZDU) Gorenjske prejela 
Slavka Jelenc in Franci Pre-
tnar. Branka Košič, Magda 
Slapar in Peter Hkavc so pri-
jeli priznanja DU Naklo. Pri 
prejemnikih priznanj so bili 
poudarjeni prizadevnost, ve-
stnost, vložen trud in razda-
janje, ki so vodili v uspešno 
delo. 

Prijazen sprejem
Kulturni dom Janeza Filipi-
ča se je na občnem zboru 
hitro polnil. Prijazno so nas 
sprejele članice DU, ki sicer 
vse leto v občini obiskujejo 
starejše občane, ki to želijo. 
Z obiski jim lajšajo osamlje-
nost, z optimizmom razve-
drijo marsikateri dan, z 
energijo prostovoljstva gra-
dijo in vzdržujejo stik med 
njimi in aktivno populacijo 
v skupnosti, kadar pa je tre-
ba, o zaznavah na terenu 
obvestijo medicinsko ali so-
cialno stroko. 
Povezovalec programa Jože 
Mohorič je pozdravil vse v 
dvorani, župana Ivana Me-
gliča in druge goste: pod-
predsednico PZDU Gorenj-
ske Dragico Veskovič, pred-
stavnika Gasilske zveze Na-
klo in ZZB NOB Slovenije 
Duplje Braneta Terana, 
predsednika DU Kranj Mar-
jana Mihelčiča, predstavnici 
DU Preddvor gospe Jelov-
čan in Hribernik, predstav-
nico KTD Pod Krivo jelko 
Marijo Janc in podpredse-
dnika TD Naklo Rada Vode-
nika.

V kulturnem programu se 
je pelo, igralo in plesalo

Plesalci moškega dela folklor-
ne skupine DU Naklo so za-
plesali, z nogami potolkli po 
odrskih deskah, vsi naenkrat, 
pa spet in spet, kot da bi bili 
stari dvajset let in kot da bi 
plesali pod lipo v nedeljo po-
poldne. In plesalke so čisto po 
žensko prišle tiho iz ozadja, 
malce spogledljivo, malce na-
gajivo, a odločene: mojega ne 
dam – in pika. In ko so zaple-
sali skupaj, popolna akustika. 
Povezovalec Mohorič je pove-
dal, da se pripravljajo na po-
memben in večji nastop v 
Cerkljah in da bodo del ple-
sne koreografije, ki jo bodo 
plesali tam, tokrat prvič zaple-
sali nam. In da naj ne bomo 
preveč kritični, če bo šlo kaj 
narobe. Pa je bilo vse v redu. 
Zabavali so nas tudi godci na 
različnih »domačih« instru-
mentih; pa harmonike, ki ve-
dno ogrejejo naše kosti in 

napolnijo prostor, kadarkoli 
zapojejo. Če harmonika ogre-
je kosti, pa slovenska narodna 
in ljudska pesem poboža 
srce. Bravo! Spoštovanje in 
pohvala folkloristom, ki ste 
nam s pesmijo, plesom in 
glasbo odprli vrata v program 
občnega zbora.

Predstavil delo društva
O delu društva je poročal nje-
gov predsednik Jože Kajin. 
Zahvalil se je za številno ude-
ležbo, vsem, ki sodelujejo pri 
delu društva, še posebno pa 
poverjenicam, ki so vez med 
upravnim odborom in člani. 
Poudaril je skupino prosto-
voljk v projektu Starejši za sta-
rejše, ki deluje že od leta 2010. 
Pohvalil je komisijo, ki je 
vzorno skrbela za tekoče vzdr-
ževanje doma in okolice, soci-
alne dejavnosti so bile v dru-
štvu dobro organizirane ter 
pokrite s prostovoljnim de-
lom, odbor za kulturo in turi-
zem v letu 2019 ni miroval, 

nasprotno, celo leto je bil zelo 
aktiven z izleti, druženjem na 
tradicionalnih letnih in novo-
letnih srečanjih, prav tako FS, 
ki je nastope nizala drugega 
za drugim. Tudi delovanje 
sekcije za šport je nepogrešlji-
vo (kolesarjenje, pohodništvo, 
telovadba v OŠ in zunaj na 
zraku, balinanje, kegljanje, 
streljanje, pikado, prstomet, 
šah).
Predsednik Kajin je pohvalil 
sodelovanje z občino, ki bo v 
prihodnje po besedah župana 
Ivana Megliča najmanj na ta-
kšni ravni kot doslej. Župan 
pa je pohvalil delovanje dru-
štva in mu zaželel še mnogo 
let nivoja, ki ga s svojo aktiv-
nostjo dosega.
Besedo so dobili tudi gostje. 
Pohvalili so dosedanje delo, 
čestitali članom in jim zaželeli 
še naprej novih izzivov ter do-
bro počutje pri tradicionalnih 
prireditvah in druženju. Zbor 
se je zaključil ob živahnih po-
govorih in dobri malici.

Društvo deluje odlično
Na občnem zboru Društva upokojencev (DU) Naklo se je Kulturni dom Janeza Filipiča hitro napolnil.

Nagrajenci Pokrajinske zveze društev upokojencev Gorenjske in Društva upokojencev 
Naklo s predsednikom društva Jožetom Kajinom / Foto: Tine Jekovec

Suzana P. Kovačič

Podljubelj – Zdravnica Ta-
tjana Peharc, prva predse-
dnica Rotary kluba Tržič Na-
klo je ob predaji defibrilator-
ja na Zelenici povedala, da v 
letu 2014 v občinah Tržič in 
Naklo še ni bilo na voljo jav-
no dostopnega avtomatske-
ga defibrilatorja (AED), ki bi 
bil 24 ur dnevno 7 dni v te-
dnu na voljo laikom v prime-

ru oživljanja. "Rotarijci smo 
to prepoznali kot pomemb-
no potrebo, ki bo izboljšala 
kvaliteto življenja krajanov, 
predvsem pa izboljšala izide 
oživljanja v primeru srčnega 
zastoja. Preučili smo potre-
be, določili mesta, ki so zara-
di oddaljenosti od nujne me-
dicinske pomoči ali zbiranja 
večjega števila občanov bolj 
smiselna za namestitev 
AED. Vemo namreč, da je 
uspešnost oživljanja v pri-
meru srčnega zastoja po-
membno povezana s časom 
začetka oživljanja in zgodnje 

defibrilacije: vsaka minuta 
odloga pomeni za desetino 
manjšo možnost preživetja," 
je pojasnila.

Že šestnajst dogodkov 
Dan za življenje
Pomembno je, da zna poma-
gati vsak od nas in to je bil 
tudi razlog, kot je poudarila 
Peharčeva, da so ob namesti-
tvah defibrilatorjev vedno iz-
vedli tudi učenje oživljanja s 
pomočjo te naprave. "Želi-
mo, da bi se vsak krajan v 
primeru srčnega zastoja ču-
til poklicanega, da pomaga, 
in bi to tudi znal. V minulih 

petih letih smo sodelovali z 
gasilskimi društvi, Rdečim 
križem, šolami, krajevnimi 
skupnostmi, Planinskim 
društvom Tržič. Pridobivali 
smo sredstva sponzorjev iz 
lokalnega okolja. Pomemb-
nost našega dela je prepo-
znala Zavarovalnica Triglav 
in nam večkrat dodelila pre-
ventivna sredstva. Od name-
stitve prvega AED junija 
2015 pred trgovino Spar v 

Tržiču mineva pet let, za 
nami je 16 dogodkov Dan za 
življenje."

Občini dobro pokriti z 
defibrilatorji
Na Zelenici so predali v upo-
rabo že 16. AED kot donaci-
jo kluba. "Skoraj bi si upali 
trditi, da sta občini Tržič in 
Naklo že odlično pokriti (ne-
kaj AED v občinah so posta-
vili še drugi organizatorji, 
op. a.). Rotarijci smo tako v 
teh letih pomembno izbolj-
šali kvaliteto življenja tudi 

na tem področju. Poleg že 
naštetih smo letos za nakup 
defibrilatorja pridobili sred-
stva od Rotary distrika Slo-
venija. Glavni vir naših pri-
hodkov so sicer organizira-
ne dobrodelne prireditve, 
kot je Kresni ples, ter člana-
rina klubu," je povedal pred-
sednik Rotary kluba Tržič 
Naklo Jožef Perne.
Predaji AED na Zelenici je 
sledilo druženje, Brane 
Klančnik je za dobro voljo 
raztegnil harmoniko, na vio-
lini se mu je pridružila vnu-
kinja Hana. Skupaj sta zai-
grala in zapela tudi pesem o 
Zelenici.

Dan za življenje
Rotary klub Tržič Naklo je doniral avtomatski 
defibrilator, ki so ga sredi junija namestili pred 
vhodom v planinski dom na Zelenici. Planincem 
so pripravili tudi tečaj oživljanja.

Zdravnica Tatjana Peharc ob predaji defibrilatorja Rotary 
kluba Tržič Naklo udeležence izobražuje o pravilnem 
postopanju in masaži srca v primeru srčnega zastoja. 

Rotary klub Tržič Naklo je defibrilatorje postavil 
na 16 lokacij. Te so: trgovina Spar v Tržiču, 
Biotehniški center Naklo, koča na Kriški gori, 
Okroglo (sredi vasi), trgovina v Sebenjah, 
Kompas Ljubelj, Dom na Zelenici ter gasilski 
domovi v Podbrezjah, Žejah, Naklem, Lomu pod 
Storžičem, Podljubelju, Lešah pri Tržiču, 
Kovorju in Jelendolu. En AED pa je bil donacija 
pobratenemu klubu na Madžarskem. 
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Popestrili so 
praznični utrip
Praznovanje letošnjega občinskega praznika je 
bilo zaradi okoliščin in omejitev zaradi 
koronavirusa v nekoliko manjšem obsegu kot 
pretekla leta. Nekaj dogodkov pa je vendarle bilo 
in te so prijetno popestrili nastopajoči ...

Odlični plesalci Linera Line Dance, sekcija, ki deluje pri 
Konjeniškem društvu Naklo / Foto: Primož Pičulin

Mešani pevski zbor Dobrava Naklo je pod vodstvom Andija 
Zupana zapel slovensko, potem pa še naklansko himno 
Prav lepa je naklanska fara. / Foto: Primož Pičulin

Razlegli so se prešerni zvoki harmonikarja Žana Eržena, 
člana Folklorne skupine Podkuca, ki jo vodi Špela Eržen.

Skupina Skokice z OŠ Naklo z mentorico Evo Zaletelj 

Suzana P. Kovačič

Podbrezje – Kot je pojasnil 
Jožef Perne iz KD Tabor Pod-
brezje, ima razgledna točka 
Bošt k tri pristope: iz Gobovc, 
od Grmača v Podbrezjah in iz 
Dolenje vasi: "Vse poti so pri-
merne za pohodnike, zadnji 
dve pa tudi za kolesarje. Tja 
lahko pridete zgodaj zjutraj, 
opoldne ali ko se poslavlja 
dan." 
Na zadnji dan aprila so trije 
srčni domačini na razgledni 
točki Bošt k na vrhu Komar-
jev postavili vpisno skrinjico, 
ki jo je podaril podjetnik Mar-
ko Mali in je enaka kot vse na 
slovenski Jakobovi poti. 
Domačin Zdravko Purgar je 
po postavitvi vpisne skrinjice 
dodal še ime točke in strešico 
ter na novo postavil varnostno 
ograjo na razgledni skali, od 
koder se odpre pogled na reko 
Savo, Podnart, Ovsiše, Ljub-
no, cerkvico na Jamniku in na 
Stol, Vrtačo, Golico ... "Konč-
no prijetna točka v Podbrez-
jah in motivacija za mlade in 
stare. Bravo," je eden od vpi-
sov v zvezku v vpisni skrinjici.
Najkrajša in najbolj "v breg" 
je pot iz Gobovcev čez seno-
žet, drugi dve, od Grmača in 
iz Dolenje vasi sta položnejši, 
a nobena prav dolga. Za pona-
zoritev: podbreški učenci so 
od podružnične šole (ta je bli-
zu Grmača) do razgledne toč-
ke v eno smer hodili dobre pol 
ure, pa so se vmes še ustavlja-
li, je dejal Jožef Perne, ki je 
mladim pohodnikom in uči-
teljicam "kazal" pot. Pot iz 
Dolenje vasi je še nekaj krajša, 
na njej boste uzrli znamenje z 
upodobljenim angelom varu-
hom, delo slikarja Zdravka 
Purgarja. "Dve zgodbi sta 
povezani s tem. Po prvi je šel 
neki kmet ponoči iz Podnarta 
oziroma Gobovc domov v 
Srednjo vas. Verjetno je ravno 
na tem mestu v gozdu zašel s 
poti in sam hudič ga je prijel, 
gotovo se je kmet v trnje zapel. 
Tu je kmet prenočil, zjutraj je 
trnje popustilo in kmet si je 
mislil, da ga je sam angel 
varuh osvobodil in se je sreč-
no vrnil domov, na to mesto 
pa je postavil sliko. Po drugi 

zgodbi naj bi se v 'boštku' 
izgubila deklica in po sreč-
nem naključju so jo našli prav 
na tem mestu," pripoveduje 
Jožef Perne, ki opozori tudi 
na nekdanjo tovorno pot, zdaj 
nanjo spominja nižji graben. 
"Po stari tovorni poti so tovori-
li žeblje iz Krope proti Kranju. 
Prišli so do Gobovc in čez 
most, takrat železnice ni bilo. 
Tisti s parizarji so šli že nao-
krog, ti, ki so imeli otovorjene 
konje, so pa iskali bližnjice. 
Ko je že vozil vlak, so iz Dole-
nje vasi do Podnarta po tej 
bližnjici hodili na železniško 
postajo v vseh letnih časih. 
Pozimi so naredili gaz."
KD Tabor Podbrezje je ob 
občinskem prazniku povabilo 
na daljšo pot, Jožef Perne ji 
pravi kar rokovnjaška magis-
trala, ki povezuje Duplje in 
Podbrezje. Pot se začne pri 
Krivi jelki, kjer že dolgo vzdr-
žujejo rokovnjaško tradicijo. 
V zaselku Dolenja vas v Pod-
brezjah je pa tudi Komarjeva 
luknja, kjer so rokovnjači ime-
li svoje zatočišče – in so zgod-
be, povezane z njimi. 
Vpisno skrinjico, enako kot 
na slovenski Jakobovi poti, 
imajo tudi na Taboru in pred 
farno cerkvijo v Podbrezjah. 
Še ena ideja več za sprehod 
na vseh treh točkah.

Pohod z razgledom
Kulturno društvo Tabor Podbrezje lepo povabi na rokovnjaški pohod od Krive jelke do razgledne točke 
v Podbrezjah, ki ji domačini rečejo Bošt k. Do Boštka lahko uberete tudi krajše pristope, greste peš 
ali s kolesom ...

Pustite se nagovoriti prijazni naravi in lepim razgledom. / Foto: Tina Dokl

V vpisnem zvezku je bilo v samo mesecu in pol že 35 strani 
zapisanih vtisov in otroških risbic. / Foto: Tina Dokl

Na poti iz Dolenje vasi do razgledne točke Bošt k pod 
vodstvom Jožefa Perneta, ki zanimivo pripoveduje o 
zgodovini in zgodbah te poti in krajev. Poti po 'boštku' so 
široko razpredene, do razgleda na skali je treba najti pravo ... 

Na novo likovno upodobljen angel varuh, delo slikarja 
Zdravka Purgarja / Foto: Tina Dokl

Jožef Perne in Zdravko Purgar / Foto: Tina Dokl
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 Servisiranje in popravilo osebnih  

      in dostavnih vozil
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Naklo – Iz Prstometne organizacije Slovenije so sporočili, 
da so v sodelovanju s Športnim društvom Naklo in zavzeti-
mi člani prstometne organizacije v Športnem parku v Na-
klem uredili igrišče z 12 stezami, prvo prstometno igrišče 
pod streho v Sloveniji. Krovna organizacija želi obilo dobrih 
metov na novih terenih, ki omogočajo izvedbo tekmovanj 
tudi v slabem vremenu.

Prvo prstometno igrišče pod streho v Sloveniji

Maja Bertoncelj

Ljubljana – Športnik invalid 
plavalec Darko Đurić je kon-
čal uspešno tekmovalno ka-
riero. 

Celotna moja kariera je 
en velik uspeh
"Že nekaj časa je ljudem oko-
li mene jasno, da nisem sre-
čen. Srečni pa smo, ko dela-
mo stvari, ki nas osrečujejo. 
Ali naj bom nesrečen pa ven-
darle neki idol ali pa srečen 
in človek, ki lahko odloča o 
svojem življenju, mogoče v 
širšem merilu manj cenjen, 
ampak vsaj dodana vrednost 
ljudem, ki me obdajajo. Zato 
se zahvaljujem vsem, ki ste 
mi pomagali na poti do uspe-
hov, me podpirali tudi, ko ni 
bilo vse najbolj rožnato. Čas 
je, da moje mesto zavzamejo 
mladi, ki so motivirani in si 
želijo napredka. Hvala vsem. 
Kariera plavalca mi bo za ve-
dno ostala v spominu kot iz-
jemno potovanje, polno do-
brih ljudi in izkušenj, ki mi 
bodo učitelj v vseh mojih na-
slednjih podvigih," je sredi 
maja sporočil na družbenem 
omrežju. Uradno slovo je 
bilo na začetku junija v pro-
storih Fakultete za šport. 
Darko Đurić je na velikem 
tekmovanju prvič nastopil 
leta 2009. V vseh teh letih je 
osvojil osem medalj, zadnji, 
zlato in bronasto, na evrop-
skem prvenstvu leta 2018. 
Kar štirikrat je popravil sve-
tovni rekord na petdeset me-
trov delfin. Nastopil je na 
dveh paralimpijskih igrah, 
leta 2012 v Londonu in 2016 
v Riu, kjer je za las ostal brez 
medalje s četrtim mestom na 

dvesto in petdeset metrov 
prosto, v Londonu je bil naj-
višje na petem mestu. Je tudi 
dvakratni svetovni prvak, kar 
je postal v letih 2013 in 2018. 
Njegovi prvi plavalni poskusi 
so iz petega razreda, a kot je 
pojasnil, mu je bilo takrat re-
čeno, da samo z eno roko in 
brez nog ne bo mogel plavati 
naravnost in da nima smisla, 
da se trudi. "Leta 2005 sem 
bil nato povabljen na trening 
sedeče odbojke. Mladinska 
reprezentanca se je pripra-
vljala na mladinsko svetovno 
prvenstvo, ki ga je gostil Ka-
mnik in kjer sem tudi nasto-
pil. Takrat sem se prvič se-
znanil s športom invalidov in 
prišel v stik z Zvezo za šport 
invalidov Slovenije – Sloven-
skim paralimpijskim komite-
jem. Povabili so me na držav-
no prvenstvo v plavanju. Vi-
del sem, da tudi kot invalid 
lahko dosežem rezultate v 
športu. Ko sem septembra 
2007 začel trenirati plavanje 
v Radovljici in je Ciril Glo-
bočnik omenil, da bom na-

stopil na paralimpijskih 
igrah, si nisem predstavljal, 
da bo to kdaj resničnost. Da-
nes, trinajst let pozneje, lah-
ko na kariero pogledam s 
ponosom in hvaležnostjo. 
Celotna moja kariera je en 
velik uspeh. Sem dvakratni 
paralimpijec, svetovni prvak, 
evropski prvak, svetovni re-
korder. Lahko sem zelo hva-
ležen za vse, kar se mi je zgo-
dilo, in grem z optimizmom 
naprej," je povedal 31-letnik 
iz Podbrezij.

Slovo načrtoval po Tokiu
K odločitvi o koncu plavalne 
kariere sta prispevali tudi 
pandemija covida-19 in pre-
stavitev paralimpijskih iger 
na prihodnje leto. "Cilj je bil, 
da se od aktivnega plavanja 
poslovim v Tokiu. Letošnjo 
sezono smo dobro zastavili. 
Ko se je zgodil 16. marec, pa 
sem počasi uvidel, da zadeve 
glede pandemije covida-19 
ne bodo enostavne in da se 
kar nekaj časa ne bo dalo tre-

nirati. Ugotovil sem, da ne bi 
bil več sposoben kvalitetnega 
treninga, da bi to delal z na-
smeškom, z zadovoljstvom. 
Odločil sem se, da je najbo-
lje, da prepustim svoje mesto 
tistim, ki so motivirani, ki si 
želijo še nekaj doseči," je po-
jasnil. Poudaril je, da mu je 
šport dal zelo veliko: "Se-
znam je dolg. Veliko dobrih 
ljudi sem spoznal, pridobil 
sem ogromno izkušenj. Iz 
vaškega pobiča sem zrasel 
skoraj v svetovljana. Videl 
sem ogromno sveta. In vsi ti 
uspehi ... Medalje in rekordi 
so tudi nagrada za vse tiste, 
ki so od malega verjeli vame." 
Obrnil je nov list v življenju, 
ki pomeni nov začetek. "Lah-
ko dam svoj doprinos na dru-
gih področjih, plavanje pa 
prepustim tistim, ki imajo 
res željo po dokazovanju. 
Ostajam športno aktiven. 
Udeležujem se že treningov 
sedeče odbojke in ragbija na 
vozičkih. Kdaj pa kdaj bom 
verjetno tudi še skočil v vodo, 
poskusil bom ročno kolo. 
Imam veliko želja, izzivov, 
kar nekaj športov bi rad po-
skusil, ki jih prej zaradi pla-
vanja in potencialnih možno-
sti za poškodbe nisem mo-
gel. Na koncu bom imel še 
manj časa kot doslej. Čaka 
me tudi še diploma na fakul-
teti za poslovne vede. Kaj bi 
rad počel v prihodnosti, za 
zdaj še nisem veliko razmi-
šljal. Imam še nekaj časa, da 
se postavim v drugo kariero. 
Želim pa delati nekaj, kjer 
bom dodana vrednost, srečen 
in lahko pomagal drugim," 
razmišlja. 

Navdih vsem
Tudi mladim športnikom bo 
skušal pokazati pot, ki jo je 
prehodil. Ta ni bila lahka. 
»Biti profesionalni športnik 
ni enostavna, je pa zelo lepa 
pot. Velikokrat je bilo težko in 
se je bilo treba pobrati. Tudi v 
Riu 2016, ko sem bil četrti in 
v zadnjem zaveslaju izgubil 
medaljo. To je bil zame velik 
šok. Takrat sem potreboval 
kar nekaj časa, da sem se po-
bral. Na koncu sem našel nov 
izziv in šel na Nizozemsko, 
kjer sem treniral dobro sezo-
no. Postal sem evropski pr-
vak. Vsaka kriza je šola za 
naprej. Najbolj sem vesel, da 
mi je tudi, ko mi ni šlo, to 
uspelo prespati, znova najti 
motivacijo in dosegati uspe-
he," je še povedal Darko Đu-
rić, ki je lahko navdih prav 
vsem. Zaradi redke genske 
napake se je rodil brez obeh 
spodnjih okončin in leve 
roke. In kaj vse mu je že 
uspelo!

Iz vaškega »pobiča«  
do svetovljana
Uspešen športnik invalid Darko Đurić je obrnil nov list v svojem življenju. Poslovil se je od 
tekmovalnega plavanja, v katerem je osvojil številne medalje in postavljal rekorde. "Športna kariera 
mi je dala ogromno. Iz vaškega pobiča sem zrasel skoraj v svetovljana," je dejal ob uradnem slovesu.

Darko Đurić je na velikem tekmovanju prvič nastopil leta 
2009. V vseh teh letih je osvojil osem medalj. / Foto: Tina Dokl 

Darko Đurič (levo) je plavalno kariero uradno končal na začetku junija, tako kot tudi 
parakajakaš Dejan Fabčič. / foto: Tina Dokl

Jože Košnjek

Naklo – Starejši poznamo 
slavno zgodovino nogometa 
v Naklem, ko je članska eki-
pa tekmovala in zmagovala 
v drugi, nato pa v prvi slo-
venski ligi. Takrat so na igri-
šču Pod Štucljem klonila 
najboljša moštva. Naklanci 
so bili takrat hit prvenstva. 
Potem je začel nogometni 
voz drseti navzdol, najhujša 
kriza pa se je pojavila zaradi 
problema z igriščem in za-
gotovo tudi zaradi pomanj-
kanja financ. Vendar se na-
klanski nogometni voz ni 
ustavil. Za nogomet zagreti 
posamezniki so ga vlekli na-
prej, začasno igrišče pa je 
bilo urejeno pri Merkurju. 

Članski nogomet se je zna-
šel v krizi, zato zelo dobro, 
tudi v sodelovanju z osnov-
no šolo, delajo mlajše selek-
cije. Poslavljajoči se predse-
dnik Nogometnega kluba 
Naklo Mitja Majnik, ki je to 
dolžnost opravljal deset let 
in jo sedaj predaja v roke 
Zdravku Cankarju, je pove-
dal, da so v nekaterih selek-
cijah združeni nogometni 
talenti iz občine Naklo in 
Tržič. Torej iz občin, v kate-
rih je nogomet nekdaj cvetel 
in se sedaj pobira iz krize. 
Naklanskemu nogometu se 
obeta lepša prihodnost tudi 
zaradi novega igrišča, ki ga 
že gradijo in bo zaokrožilo 
športni park za osnovno 
šolo. 

Nogomet ima 
prihodnost

Moštvo U9 Nogometnega kluba Naklo s prizadevnim 
trenerjem Dragom Koštrunom po zadnji tekmi na igrišču 
Zarice v Kranju.
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Alenka Brun

Naklo – Igor je odraščal v 
Žabnici, sedaj z družino živi 
v Naklem. Narava je bila 
vedno njegovo igrišče, gozd 
je bil njegov drugi dom. Bli-
zu mu je tudi les, rad iz nje-
ga izdeluje stvari, po stroki 
pa je elektrotehnik, zapos-
len kot vzdrževalec strojev. 
Če mu ostane še kaj proste-
ga časa, ga posveča fotogra-
fiji, rad kolesari, tudi v hribe 
hodi.
Je oče treh deklet, Brina je 
srednja. Šteje enajst let, rav-
no je zaključila peti razred. 
Trenira karate, navdušuje 
pa se tudi nad vrsto umetni-
škega plesa, ki zahteva resen 
trening ter obilico potrpež-
ljivosti: ples ob drogu. 
V bistvu vsi družinski člani 
z veseljem preživljajo dneve 
na prostem. Radi tudi kam-
pirajo. Bolj je kamp divji, 
bolj jim je blizu. Našli so pa 
prav posebno veselje v razi-
skovanju dežel s kombijem. 
Lani so tako tri tedne poto-
vali po Škotski in Angliji, 
sedaj je v načrtu Norveška. 
Že več kot deset let nimajo 
televizije in je bilo pravzap-
rav le naključje, da so izve-
deli za oddajo Preživetje v 

divjini. Igor je sicer že prej 
razmišljal, da bi se k Brane-
tu T. Červeku, ki ga sprem-
ljamo v oddaji v vlogi men-
torja, prijavil na tečaj preži-
vetja, tako da odločitev ni 
bila težka. Zanj je bil to 
izziv, ko pa je Brina slišala, 
da gre lahko z njim, je bila 
takoj za. "Ženi moja odloči-
tev za sodelovanje v oddaji 
ni bila najbolj všeč, vendar 
se je omehčala," smeje pove 
Igor in nadaljuje, da Brina 
pa sploh ni nikomur pove-
dala, da bo oziroma je sode-
lovala v Preživetju v divjini. 
Sošolci so bili presenečeni, 

ko so jo videli v oddaji, bili 
pa so tudi ponosni nanjo. 
Telefon je "pregoreval" od 
sporočil, pove njena mama. 
Igor doda, da jih je večina 
menila, da je bila zelo pogu-
mna in iznajdljiva.
Oče in hči sta se na oddajo 
vseeno malce pripravljala. 
"Šla sva v gozd, nabirala 
drva, poskušala zakuriti 
ogenj. Od tridesetih posku-
sov nama je uspelo morda 
štirikrat, petkrat. Razmišlja-
la sva tudi, kaj vse bi potre-
bovala ..." razlaga Igor. "Bra-
ne na začetku razdeli nalo-
ge, te nauči nekih osnov, 

potem pa moraš to sam 
spraviti v prakso." 
V oddaji vidimo, da je bila 
takrat glavna tema izdelava 
splava in da otrok ob vseh 
prečenjih vode ostane suh, 
kar jima žal na koncu ni 
uspelo. Igor pove, da je šel v 
prvi vrsti v oddajo po znanje 
in ga je tudi dobil; je pa 
morda pričakoval, da bo vse 
skupaj težje. Spoznal je 
tudi, da je v tovrstnih situa-
cijah odločilnega pomena, 
kako si postaviš prioritete in 
tako sprejemaš odločitve. 
Prizna, da ga je Brina kar 
presenetila. "Se je trudila, 
poslušala, veliko delala, 
nanosila ogromno drv ..." 
našteva. Brina se nasmeh-
ne, da je bilo res zanimivo 
in bi izkušnjo takoj ponovi-
la.
Ali Igor razmišlja že o 
kakem novem izzivu, ga še 
povprašamo. Izvemo, da ga 
je samota vedno privlačila. V 
resničnostne šove, kot je na 
primer Survivor, ga ne vle-
če, če pa bi lahko preizkusil 
"šolo" Beara Gryllsa, ki ga 
spremljamo v pustolovskih 
oddajah, kjer izzivov ne 
zmanjka, to bi bilo pa res 
nekaj … "To bi šel pa takoj," 
se mu zaiskrijo oči.

Narava je bila vedno njegovo igrišče
Pred časom smo lahko v zanimivi pustolovščini na Planet TV v oddaji Preživetje v divjini spremljali Igorja Kovačevića in njegovo enajstletno hči Brino,  
ki je bila sploh navdušena nad sodelovanjem v oddaji.

Brina bi izkušnjo takoj ponovila, Igor je odšel v oddajo v 
prvi vrsti po znanje. / Foto: A. B.

Igor in Brina sta dobila napotke, potem pa sta se morala 
znajti sama. / Foto: Planet TV

Igor Kavčič

Spodnje Duplje – Ima pa res 
velik žep tale Mitja Lavtar, bi 
rekli v slogu "izgubljeno s 
prevodom". A ni tako – Mitja 
je v pri vrsti eden tistih mla-
dih ljudi, ki mu po žilah teče 
popotniška kri. Otroška in 
najstniška leta je preživel v 
Spodnjih Dupljah, zadnjih 
deset let živi v Kranju. Pravza-

prav je dve tretjini leta od 
doma, eno tretjino kot vodnik 
v agenciji Oskar, drugo tretji-
no preživi na lastnih potova-
njih, ko se vrne domov, pa se 
največkrat na okrog potepata 
z dekletom Majo. 
A Mitja ni navaden popot-
nik. Čeprav je doslej obiskal 
že kakih 95 držav, kot pravi, 
je v zadnjih letih večinoma 
orientiran na Azijo, Pacifik 

in Oceanijo in mu manjka 
še večina Afrike ter precej-
šen del Južne in Srednje 
Amerike, je v zadnjih letih 
svoje popotniške želje po 
odkrivanju novih krajev tešil 
kar doma – v Sloveniji.
Sredi maja je s simboličnim 
fotografiranjem pri krajevni 
tabli, ki označuje konec Spo-
dnjih Dupelj, obeležil zak-
ljuček Projekta Slovenija, v 
okviru katerega je v petih 
letih in pol obiskal vseh 
6036 naselij, kolikor jih 
sicer beleži uradna statisti-
ka. "Menil sem, da je naselij 
največ kakih dva tisoč, 
potem ko sem vse obiskal, 
pa ugotovil, da je Slovenija 
precej večja, kot nas učijo v 
šoli, predvsem pa zelo raz-
nolika in zanimiva," je pove-
dal Mitja. "Takrat sem zak-
ljučeval prvo stopnjo študija 
na portoroški Turistici in 
sem v obdobju absolvent-
skega staža imel veliko časa, 
a premalo denarja za kakšno 
resnejše potovanje. In se mi 

je porodila ideja obiskati vsa 
naselja." 
Simboličen je bil tudi zače-
tek, ko se je 20. novembra 
leta 2014 letnemu času pri-
merno toplo oblekel, s seboj 
vzel čutaro čaja, sedel na 
sestrino belo žensko Rogovo 
kolo in se povzpel do Lavtar-
skega Vrha, naselje nad Kra-
njem, v katerega imenu naj-
demo tudi njegov priimek. 
Že v prvem letu in pol je 
obiskal dobro tretjino nase-
lij, kasneje, ko je začel delo-
vati kot vodnik v agenciji 
Oskar, pa se je tempo neko-
liko upočasnil. Najprej je 
seveda "obdelal" naselja 
okrog Kranja in Gorenjsko, 

kasneje je po delih sledila 
preostala Slovenija. Odvisno 
od gostote krajev in razdalj 
med njimi je dnevno obiskal 
deset, dvajset naselij, včasih 
pa tudi skoraj sto. Pripravil 
si je spletni zemljevid in na 
vsak obiskan kraj prilepil 
modro buciko ter zraven 
zabeležil, na kakšen način je 
potoval: peš, s kolesom, 
motorjem, avtom, vlakom, 
vzpenjačo. Mitja je izraču-
nal, da je skupaj prepotoval 
vsaj 42 tisoč kilometrov, kot 
je dolga pot po ekvatorju 
okrog Zemlje. "Na teh poteh 
sem doživel veliko lepih tre-
nutkov, ljudje so bili povsod 
prijazni do mene, z nekate-

rimi sem tudi navezal kas-
nejše stike. Razen predrte 
gume in točenja napačnega 
goriva tako rekoč nimam 
slabih izkušenj," pove Mitja.
Letos v času karantene je v 
28 dneh pretekel ves Kranj, 
skupaj kar 185 cest, ulic in 
trgov znotraj tabel za Kranj, 
kar je približno 245 kilome-
trov. Ta čas pa je nekje na 
sredi poti po južni Sloveniji 
z obale čez Notranjsko, 
Dolenjsko in Štajersko do 
Maribora. S tem se bo poklo-
nil Ivanu Šumljaku, ki si je 
pred skoraj sedemdesetimi 
leti zamislil Slovensko pla-
ninsko transverzalo. 

Slovenijo 
pospravil v žep
Mitja Lavtar je edini Slovenec, ki se je "pofočkal" v vseh tistih krajih po 
državi, ki imajo status naselja. V petih letih in pol jih je obiskal kar 6036. 

S svojimi: (od leve) dekle Maja in naprej ob njem mama Daša, brat Jan in oče Stojan 

Na poti po Sloveniji je Mitji v glavo šinila tudi marsikatera 
pobalinska. / Foto: arhiv Mitje Lavtarja
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Maša Likosar

Podbrezje – Letos se je na 
turnirju, ki sodi v sklop pri-
reditev ob občinskem pra-
zniku, pomerilo pet ekip 
generacijsko pisanih nogo-
metašev, ki prihajajo iz pod-
breških zaselkov. Kot je po-
jasnil predsednik TVD Par-
tizan Podbrezje Jernej Je-
glič, so bile Podbrezje do 
leta 1953 sestavljene iz zasel-
kov Podtabor, Britof, Dole-
nja vas, Srednja vas, Bistrica 
in Gobovce. Turnirja se za-
dnjih nekaj let udeležujejo 
tudi izseljenci, rojeni Pod-
brežani, ki so se kasneje iz-
selili v druge kraje. 
Nogometni boj se je začel s 
30-minutnim zamikom, saj 
so člani FC Podbrezje po-
magali pri pokrivanju strehe 
pred dnevi pogorelega 
ostrešja simpatizerja in do-
natorja FC Podbrezje Meto-
da Grašiča. Prvi gol je zadel 
najmlajši, devetletni Svit 
Tavčar, in s tem dokazal no-
gometni potencial mlade ge-

neracije Podbrežanov. Naj-
starejši nogometaš na zele-
nici je bil 57-letni Roman 

Završnik, ki se je uspešno 
izkazal v vlogi vratarja. "Že-
limo, da se nogomet pri nas 
razvija in ohranja, zato na 
turnir povabimo tudi mlade 
igralce, ki se učijo od starej-
ših," je dejal Tomaž Debe-

ljak, nekdanji predsednik 
TVD Partizan Podbrezje, in 
dodal: "Interes za nogomet 

je med krajani velik, kar do-
kazuje tudi dejstvo, da nogo-
metna sekcija šteje 41 čla-
nov, turnirja pa se je udele-
žilo približno petdeset igral-
cev. Veseli smo, da nas pride 
spodbujat in navijat množi-

ca krajanov, saj je ne naza-
dnje to tudi glavni namen – 
da se družimo in povezuje-

mo." Žoga je bila na koncu 
najbolj naklonjena ekipi Bi-
strice, ki je osvojila preho-
dni pokal. Drugo mesto je 
osvojila ekipa iz Srednje vasi 
in tretje mesto ekipa iz Pod-
tabora. 

Pokal osvojili Bistričani
Predzadnjo soboto v juniju je bil na nogometnem igrišču v Podbrezjah tradicionalni, že 16. nogometni 
turnir med podbreškimi zaselki, ki ga organizira nogometna sekcija TVD Partizan Podbrezje.

Prebivalci podbreških zaselkov so se pomerili na tradicionalnem nogometnem turnirju.
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Suzana P. Kovačič

Naklo – V okviru projekta Hi-
tro s kolesom je Občina Na-
klo namestila postajo za avto-
matizirano izposojo koles v 
Naklem na parkirišču pri 
mladinskem športnem cen-
tru. Zaradi nedavne epidemi-
je se je izposoja prestavila na 
čas po vzpostavitvi varnih raz-
mer. Na voljo bo šest koles, 
od tega dve električni, vre-
dnost investicije je dobrih 31 
tisoč evrov. "Računamo, da 
bomo pridobili vsaj še dve ta-
kšni postaji, da bomo pokrili 
še Podbrezje in Duplje. Eno-
ten sistem izposoje koles je še 
v štirih gorenjskih občinah: v 
Radovljici, Tržiču, Kranju in 
na Jesenicah. Projekt se izvaja 

preko LAS Gorenjska košari-
ca in je sofinanciran iz Evrop-
skega sklada za regionalni ra-
zvoj," je povedal župan Ivan 
Meglič. Namen vzpostavitve 
sistema je izboljšanje pogojev 
za varno kolesarjenje in spod-
bujanje kolesarjenja, kar bo 
prispevalo k razvoju trajno-
stne mobilnosti in spremem-
bi potovalnih navad, s tem pa 
k izboljšanju kakovosti zraka, 
zmanjšanju prometnih zasto-
jev, izboljšanju zdravja in ka-
kovosti bivanja. Vzporedno s 
sistemom izposoje koles se 
urejajo tudi kolesarske poti, 
ki so del Gorenjskega kolesar-
skega omrežja in potekajo 
znotraj obstoječih prometnih 
povezav ali pa so namenjene 
izključno kolesarjem.

Kmalu Hitro s kolesom

Po namestitvi aplikacije bo v Naklem za izposojo na voljo 
šest koles, od tega dve električni. / Foto: Primož Pičulin
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Glas občine Naklo

Maša Likosar

Naklo – Na Primožovčevem 
travniku v Naklem je prvič 
pred dnevom državnosti 
zagorel kres. Kot je pojasnil 
podžupan Občine Naklo 
Zdravko Cankar, so kres 
običajno pripravili pred 1. 
majem. "A letos nas je dole-
tela epidemija, zato smo se 
odločili, da bo kres zagorel v 
počastitev dneva državnos-
ti," je dejal Cankar in dodal: 
"Občani vsako leto ob spo-
mladanskem čiščenju svo-
jih vrtov odvečno vejevje 
deponirajo na tem travniku 
in ravno iz teh vej nastane 
kres." Tik pred slavnostnim 
prižigom kresa je območje 
zajelo deževje, vendar zbra-
nih pri praznovanju ni zmo-
til. Pozitivne misli jim je 
namenil nakelski župan 
Ivan Meglič, za glasbeno 
vzdušje je poskrbel Mešani 

pevski zbor Dobrava Naklo. 
Organizatorji dogodka – 
Konjeniško društvo Naklo 
in Občina Naklo – pa niso 

pozabili tudi na gurmansko 
razvajanje in so obiskovalce 
pogostili s kranjsko kloba-
so. 

Na predvečer dneva 
državnosti zakurili kres

Letos je v Naklem prvič zagorel kres pred dnevom 
državnosti. / Foto: Primož Pičulin

Suzana P. Kovačič

Zadraga – Ob občinskem 
prazniku je bila 18. junija 

skupna gasilska vaja prosto-
voljnih gasilskih društev Pod-
brezje, Duplje, Žeje - Bistrica 
in Naklo, ki delujejo pod okri-

ljem Gasilske zveze Naklo. 
Sodelovalo je 45 gasilcev s 
šestimi vozili, prikazali pa so 
gašenje mizarske delavnice. 

Skupna gasilska vaja
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

16 256 strani, mere: 21 x  21 cm, trda vezava      

EUR

Navodila za pripravo jedi za brezglutensko dieto odslej najdete 
tudi v novi knjigi, ki vključuje recepte za različne vrste kruha, 
peciva, sladic, prigrizkov, glavnih jedi in prilog. Pomemben del 
vsebine je tudi prispevek zdravnika Jerneja Dolinška, ki nas 
poduči o celiakiji, njenih znakih in posledicah.

Jože Košnjek

Spodnje Duplje – Narava 
nas vedno znova in znova 
preseneča s svojimi čudesi, 
s svojo igro, s skrbjo, da bi 
bila lepa in enkratna. Kdor 
hodi z odprtim srcem in 
očmi po njej, ga bogato 
nagradi. Samo opazovati jo 
je treba znati. Taka je Milka 

Grašič iz Spodnjih Dupelj, 
ki jo pot pogosto zanese v 
bližnji Udin boršt in čude-
sa narave ujame tudi s foto-
aparatom. Njenemu pogle-
du niso ušla štiri mogočna 
debla različnih dreves, ki 
so zrasla skupaj iz istega 
rastišča in se skupaj pnejo 
v višave. Res enkratna igra 
narave.

Igra narave

Suzana P. Kovačič

Naklo – V šolskem letu 
2020/21 bo v občini Naklo 
delovalo 16 oddelkov vrtca, 
od tega dvanajst oddelkov v 
Vrtcu Mlinček v Naklem in 
štirje v Vrtcu Jelka v Spod-
njih Dupljah, temu primer-
na bo tudi sistematizacija 

delovnih mest, ki so jo 
občinski svetniki potrdili 
na majski seji. Na novo je 
vpisanih osemdeset otrok, 
od tega jih 15 s prvim sep-
tembrom še ne bodo mogli 
sprejeti, ker ti otroci takrat 
še ne bodo imeli dopolnje-
nih enajst mesecev starosti 
oziroma starši še uveljavlja-

jo pravico do starševskega 
dopusta v obliki polne 
odsotnosti z dela. Iz pred-
nostnega vrstnega reda 
izhajata seznam sprejetih 
otrok in čakalni seznam, ki 
sta objavljena na spletni 
strani OŠ Naklo, podatki o 
otrocih so objavljeni pod 
šifro.

Šestnajst oddelkov vrtca


