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uvodnik
Spremembe so edina stalnica
Eva Goričan, glavna urednica
V začetku letošnjega leta sem bila v postopku občinskega razpisa izbrana za glavno urednico Glasa občine Naklo. Ta prijetna
novica me je izjemno razveselila, saj se je moja ljubezen do
pisane besede začela razvijati prav v naklanski osnovni šoli. Že
takrat sem s ponosom pregledovala svoje prispevke v šolskih
rubrikah 'Naklanca', zato vas ob izdaji avgustovske številke
Glasa občine Naklo z iskrenim navdušenjem pozdravljam z
uredniške strani, drage bralke in bralci, soobčanke in soobčani.
Moja vizija za naše občinsko glasilo je predvsem osvežiti njegovo podobo ter vsebino predstavljati na jasen in pregleden
način, saj menim, da so občasne prevetritve hudo pomembne
(in potrebne) v naših življenjih. Kot sem zapisala v naslovu:
spremembe so edina stalnica in – ko slednje sprejmemo za
dejstvo – naenkrat težave prepoznamo kot izzive, nedosežene
cilje pa kot priložnosti za izboljšave in rast. Skladni s to filozofijo so tudi moji načrti za prihodnje številke našega občinskega
glasila. Upam, da bomo na »isti strani«.
Glede na današnji hitri ritem vsakodnevnega življenja in tekmovanje različnih akterjev, od oglaševalcev, medijev do politikov,
za našo pozornost menim, da potrebujemo temu primeren
format podajanja za nas pomembnih informacij in zanimivosti.
Prizadevala si bom, da bomo zaobjeli čim širši obseg vsebin in
avtorjev, dobro predstavili dejavnosti in dogajanje v naši občini ter ustvarjali glasilo, ki ga bo z veseljem prijel v roke vsak
izmed vas, saj je v prvi vrsti namenjeno vam, drage Naklanke
in Naklanci. Vesela sem, da je ob meni tudi izvrsten uredniški
odbor, ki s predlogi, komentarji in nasveti prav tako soustvarja
podobo Glasa občine Naklo, za kar bi se vsem članom rada
iskreno zahvalila.
Želim si uspešno nadaljevati delo svojih predhodnikov in tradicijo popeljati v korak z današnjim časom na temeljih povezovanja lokalne skupnosti. Merilo mojega uspeha je vaše zadovoljstvo in informiranost o dogajanju v občini, zato bom vesela
vaših predlogov in komentarjev. Obenem vas pozivam, da z
odprtimi očmi in ponosom spremljate in soustvarjate razvoj
naše občine še naprej.

V tej številki ...
Ž U PA N OV G L A S
OBVESTIL A
A K T UA L N O

Dom upokojencev Naklo z dograjenim kegljiščem
Spominska slovesnost na Bistriškem klancu
Na obisku delegacija Ruskega centra znanosti in kulture
Sprejem starostnikov

V S R E D I Š Č U: O B Č I N S K I P R A Z N I K

Občinski praznik
Kino na prostem
Nastop plesne skupine Linera na otvoritvi filmskega večera
pred lokomotivo		
Slavnostna akademija in podelitev občinskih priznanj
Tekmovanje »najmočnejši Naklanc«
Občinski praznik: »obisk« cesarja in kranjska klobasa

Vse nadobudne fotografinje in fotografi vabljeni k oddaji do 5 avtorskih fotografij s sezonskimi motivi iz
občine Naklo. Izmed prejetih del bo uredniški odbor s
soglasjem avtorice oziroma avtorja eno fotografijo izbral
za naslovnico prihodnje številke Glasa občine Naklo. Prispevke lahko pošljete do 27. septembra 2019 na
urednistvo@obcina-naklo.si.
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Prispevke in fotografije za prihodnjo številko pošljite
do petka, 27. septembra 2019, na elektronski
naslov:
urednistvo@obcina-naklo.si. Besedilo lahko obsega
največ 1.500 znakov brez presledkov. Oddano mora
biti v Wordovi datoteki. Fotografije in drugo spremno
(slikovno) gradivo naj bo oddano kot samostojna datoteka čim višje kakovosti (format .jpg, .png).

županov gl as
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Oddaja prispevkov

Prispevke in fotografije za prihodnjo številko Glasa občine Naklo pošljite na elektronski naslov
urednistvo@obcina-naklo.si, najkas
neje do 27. 9. 2019.
Besedilo lahko obsega največ 1.500 znakov brez presledkov. Oddano mora biti
v Wordovi datoteki. Fotografije in drugo
spremno (slikovno) gradivo naj bo oddano kot samostojna datoteka čim višje
kakovosti (format .jpg, .png).

Pred nami je avgust in leto se je krepko
nagnilo v drugo polovico. Mesec junij
je bil namenjen praznovanjem našega
občinskega praznika, ki ga obeležujemo
29. junija. V okviru praznovanja se je od
14. do 29. junija zvrstilo preko 20 najraz
ličnejših kulturnih, športnih in zabavnih
prireditev. Nekatere so bile bolje obiskane od drugih, pa vendar smo z videnim
in doživetim zadovoljni. Še enkrat bi rad
čestital obema letošnjima občinskima
nagrajencema, gospe Mileni Zupan, ki je
prejela srebrno plaketo Občine Naklo, in
Konjeniškemu društvu Naklo, ki je prejelo bronasto plaketo.
Julij, ki je že prvi resni dopustniški mesec, je bil v občini sila delaven. Že prvi
dan po zaključku šole se je pričela druga
faza obnove infrastrukture in ceste od
križišča pri Pivki do križišča pri Boleru.
Gradbinci so resno pristopili k delu in v
trenutku pisanja tega uvodnika so znotraj predvidenih rokov. Želja izvajalcev in
občine je, da so večja dela zaključena do
pričetka šole.
Prav tako se nadaljuje gradnja pločnika
in obnova infrastrukture ter prva etapa
razbremenilnika meteornih vod skozi
križišče v Zgornjih Dupljah. Letos je bila
dupljanska šola ob kar nekaj hudih nalivih poplav rešena samo po zaslugi in
hitrem ukrepanju dupljanskih gasilcev,
za kar se jim zahvaljujem. Ob oddelkih
dupljanskega vrtca smo ob začetku počitnic pričeli tudi z ureditvijo zunanjih
igralnih teras in zunanjih igralnih površin, da bo bivanje naših najmlajših tudi v
tem vrtcu prijetnejše.
V Podbrezjah smo začeli s sanacijo zemeljskega plazu v Podtaboru, ki je ogrožal dva stanovanjska objekta. Prav tako
se je na zgornjem delu naselja Podtabor
zaključila obnova ceste in infrastrukture.
Za območje Britofa je bilo pridobljeno
gradbeno dovoljenje in objavljen javni razpis, tako, da bomo še letos začeli
z gradnjo. Obenem si želimo pričeti z
gradnjo kanalizacije, obnovo vodovoda
in obnovo SN elektro omrežja v osred
njem delu naselja Okroglo.

Z velikim veseljem lahko povem, da nam
je po dolgoletnih pogajanjih uspelo kupiti zemljišče za novo nogometno igriš
če. Kljub temu da gre za veliko investicijo, bo novo igrišče skupaj z obstoječim
šolskim športnim parkom predstavljalo
čudovit športni center.
Preko poletja je bilo kar nekaj razkopavanj tudi po številnih drugih ulicah. Telefonski operaterji so namreč nadaljevali z
gradnjo optičnih omrežij. Kot sem lahko
spremljal v vaših komentarjih, so nekatere od vas te gradnje precej motile, nekateri pa ste jih dočakali z veseljem.
Ko listje na drevju začne spreminjati barvo, je to znak, da občinska uprava začne
s pripravami na nov občinski proračun.
Naša želja je, da osnutek sprejmemo v
novembru, predlog proračuna pa decembra in tako v novo proračunsko leto
zakorakamo pripravljeni ter z investicijami začnem takoj, ko zmrzal popusti.
Spoštovane občanke in občani, zahvaljujem se vam za podporo in razumevanje.
Skupaj bomo naše kraje naredili lepše in
prijetnejše.
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Splošno
UE KRANJ
Upravna enota Kranj obvešča, da bo pisarna Krajevnega
urada Naklo 22. avgusta 2019 odprta od 12. do 15. ure.

IZGRADNJA OPTIČNEGA OMREŽJA
V poletnih dneh poteka kar nekaj razkopavanj po številnih občinskih ulicah. Telefonski operaterji namreč nadaljujejo z gradnjo optičnih omrežij. Po navedbah občinske uprave je na tistih ulicah, kjer je ostala infrastruktura
urejena, predvidena celostna obnova vozišč, medtem ko
bodo vozišča ulic, v katerih so potrebna še kakšna dodatna dela (predvsem vodovod in cestna razsvetljava),
ustrezno pokrpana.

POLETNI ODPIRALNI ČAS ZBIRNEGA
CENTRA ZA ODPADKE
•

torek od 15. do 19. ure

•

sobota od 8. do 12. ure

•

četrtek od 16. do 20. ure

V času praznikov je zbirni cener zaprt. Odpadke oddate
lahko samo v času odprtih ur zbirnega centra. Če je zbirni
center zaprt, ne puščajte odpadkov pred vrati zbirnega
centra.

Zbiralna akcija nevarnih odpadkov

Zbiranje nevarnih odpadkov bo jeseni, zato jih zaenkrat
shranite doma in bodite pozorni na obvestilo na spletni
strani Komunale Kranj o točnem datumu zbiralne akcije.

POZIV: UREDITE VEGETACIJO ZA VEČJO
PREGLEDNOST IN VARNOST PROMETA
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in Naklo vse občanke in občane poziva, naj za varnost prometa in
vseh upoštevajo določila v zvezi z vegetacijo oziroma drugimi
objekti ob javnih cestah.
Preveč razraščena in bujnejša vegetacija ob cestah in javnih
poteh zmanjšuje vidljivost in preglednost na vozišču (npr. drevesa, grmovnice, žive meje, višje poljščine kot npr. koruza), ki
segajo v prosti profil ceste ali zračni prostor ceste (7 m).
Javni interes tako občine, kot tudi vseh občanov in uporabnikov javnih cest je, da so te normalno prevozne in da na njih
ni elementov, ki bi ogrožali oziroma predstavljali nevarnost za
vse udeležence v prometu.
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Lastniki zemljišč morajo skrbeti za varovalni pas, v katerem se
razrašča vegetacija s stavbnih in kmetijskih zemljišč v zračni
prostor javnih cest, saj to zelo vpliva na varno odvijanje cestnega prometa. Občane zatorej obveščamo in opozarjamo, da obrežejo oziroma odstranijo zasaditve v okolici cest in javnih poti,
ki segajo na javne ceste in površine.
Spomnimo, da:
-- je prepovedano izvajati ali opustiti kakršna koli dela na javni
cesti, na zemljiščih ali na objektih ob javni cesti, ki bi lahko
škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej (Zakon o cestah);
-- je na cestnem svetu javne ceste prepovedano postavljati
ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko,
zemljo, drug material ali predmete (Zakon o cestah);
-- ograje, tudi žive meje, v območju križišč in prometnih prik
ljučkov ne smejo biti višje od 0,8 metra in ne smejo segati
v pregledno polje ceste, sicer pa ne smejo presegati višine
1,2 metra; višje ograje (tudi žive meje) so dopustne le kot
igriščne, protihrupne ali zaščitne ograje. Ograje ob lokalnih
cestah morajo biti odmaknjene najmanj 0,5 metra od
parcelne meje oziroma že izvedenega vozišča, kolesarske
steze ali pločnika. Odmik med dvema ograjama vrtov oziroma parcel pri dovoznih cestah mora biti najmanj 5 m (Odlok
o OPN Občine Naklo).
Stanje preglednosti cest in gojenja previsoke ali preširoke vegetacije ter ostalih ovir ob cesti spremljata Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Radovljica in Naklo in tudi policija.

Zakonodajalec je s ciljem zagotovitve varne uporabe javne
ceste za vse udeležence v prometu in preglednosti občinske
ceste v 98. členu Zakona o cestah jasno določil: »V območ
ju nivojskega križišča občinskih cest, križišča občinske ceste
z železniško progo (pregledni prostor) ali v območju cestnih
priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) ter na not
ranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno
vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, napra
ve in druge predmete ter storiti kar koli drugega, kar bi oviralo
preglednost cest, križišča ali priključka.«

NOVA SPLETNA STRAN OBČINE NAKLO
Bojana Umnik
V začetku leta 2019 je Občina Naklo pristopila k prenovi občinske spletne strani, ki je dostopna na spletnem naslovu https://
www.naklo.si/.
Na vstopni strani je oblikovana bližnjica do e-vlog - VLOGE
IN OBRAZCI. S klikom na posamezno vlogo ste uporabniki
seznanjeni z namenom vloge, osebnimi podatki, ki se zbirajo
na vlogi, rokom hrambe, opisom postopka ter višino takse. Pri
posameznih vlogah so dodani tudi obrazci v Word obliki, ki jih

obvestil a
uporabniki lahko natisnete in osebno ali po pošti oddate na
občino, dodana pa je možnost elektronske oddaje. Ob oddaji
elektronske vloge na spletni strani občine je mogoče tudi plačilo s plačilnimi karticami, prek spletnih bank oz. s položnico
(UPN nalogom).
Uporabniki lahko prek bližnjice na vstopni strani občinski upravi posredujete svoje predloge in pobude v sekciji PREDLAGAJTE OBČINI. Tu lahko oddate informacije o poškodbah javne
infrastrukture, nasmetenega območja oz. divjega odlagališča,
prijavite zapuščeno žival in oddate idejo ali predlog za izboljšave.
Uporabnike se preko spletne strani obvešča tudi o prireditvah
in dogodkih, ki jih organizirajo občina in društva v občini – vabila so objavljana v rubriki NOVICE IN OBVESTILA ter v KOLEDARJU PRIREDITEV, poročila o izvedenih prireditvah in dogodkih pa v rubriki LOKALNI UTRIP.
Z objavami na spletni strani občina zagotavlja tudi javnost in
transparentnost dela občinske uprave – na spletni strani so
objavljeni razpisi in ostale uradne javne objave, seznam predpisov občine, opisi projektov in investicij, ki so v izvajanju, in
informacije o sejah občinskega sveta.
Uporabniki se lahko naročite na prejemanje e-obvestil, in sicer
ste o novicah, dogodkih v občini, občinskem časopisu, aktu-

alnih razpisih in objavah, projektih in investicijah ter izrednih
obvestilih lahko obveščeni prek svojega e-poštnega naslova.

RAZPIS: ČIŠČENJE OBČINSKIH
PROSTOROV IN PROSTORA
KNJIŽNICE
Občinska uprava Občine Naklo
Občina Naklo išče zanesljivo osebo s statusom upokojenke/upokojenca, ki bi bila pripravljana čistiti občinske
prostore in prostore knjižnice v Naklem, predvidoma od
oktobra dalje.
Delo zajema pometanje/sesanje tal, pomivanje tal, brisanje prahu, praznitev košev za smeti, čiščenje WC, čiščenje
kuhinjskega kotička in podobno. Pripomočke za čiščenje
in čistila zagotavlja občina.
Delo se opravlja vsak drug delovni dan, v pozno popoldanskih oz. večernih urah.
Zainteresirane osebe naj se obrnejo na Bojano Umnik,
tel. št. (04) 277-11-02. ・

Naklo
OBNOVE GLAVNE CESTE – DRUGA FAZA
Dne 12. junija 2019 sta župan Občine Naklo Ivan Meglič in
prokurist izbranega izvajalca STRABAG d. o. o. Dejan Kiš podpisala pogodbo za izvedbo projekta druge faze obnove Glavne ceste. Skladno z deli je od 26. junija 2019 do 3. oktobra
2019 predvidena popolna zapora Glavne ceste od križišča za
Pivko (mesta, kjer se je končala prva faza obnove) do križišča
med Glavno cesto, Staro cesto in Grogovo ulico (pri restavraciji Bolero) zaradi izvedbe projekta rekonstrukcije Glavne ceste
omenjenega območja. Obvoz je urejen po regionalni cesti in
stranskih cestah. Konec julija so bila v zaključevanju dela obnove najglobljih kanalov meteorne in fekalne kanalizacije ter
obnova vodovoda.

Obnova Glavne ceste je v polnem razmahu

Gre za občinsko naložbo, ki skupaj z davkom znaša okoli
770.000 evrov. Izvajalec si v dogovoru z občino prizadeva, da
bodo vsa večja dela izvedena v času šolskih počitnic, ko je šola
zaprta in zapora ceste tako najmanj moteča. Vse uporabnike
prosimo za razumevanje. ・

Večja dela bodo predvidoma zaključena do pričetka šole
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SOFINANCIRANJE GASILSKEGA VOZILA
Konec maja so župan Ivan Meglič in predstavnika PGD Naklo
podpisali pogodbo o sofinanciranju nabave novega gasilskega
vozila. Občina Naklo je v letošnjem proračunu za nakup namenila
100.000 evrov, v naslednjem letu pa še dodatnih 140.000 evrov.
Vozilo naj bi bilo operativno in pripravljeno za delovanje konec
junija prihodnje leto ob 110. obletnici delovanja PGD Naklo. ・

Župan Ivan Meglič s predstavnikoma PGD Naklo

Občina je sofinancirala nakup novega gasilskega vozila PGD Naklo

Duplje
GRADNJA PLOČNIKA
V Zgornjih Dupljah se nadaljuje gradnja pločnika, poleg katere bo obnovljena tudi vsa ostala infrastruktura v tem delu ceste.
Ureditev razbremenilnika je nujno potrebna zaradi preusmerjanja meteornih vod v naselju Spodnje Duplje in posledično tudi v
naseljih nižje (Strahinj, Cegelnica itd.). V letošnjem letu je bila ob kar nekaj hudih nalivih dupljanska šola rešena poplav po zaslugi
in hitrem ukrepanju dupljanskih gasilcev.

V nadaljevanju gradnje bo lahko po glavni cesti promet potekal nemoteno.

PRENOVA OKOLICE DUPLJANSKEGA VRTCA
Ob oddelkih dupljanskega vrtca so se ob začetku počitnic začela dela ureditve zunanjih igralnih teras in zunanjih igralnih
površin. Po zaključku del bo bivanje naših najmlajših tudi v tem vrtcu prijetnejše. ・
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Podbrezje
IZGRADNJA KANALIZACIJE V
PODBREZJAH
Na zgornjem delu naselja Podtabor se je zaključila obnova območja ter izgradnja kanalizacije. Za območje Britof
je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in objavljen javni
razpis. Izbor izvajalca bo potekal avgusta, z uvedbo v projekt in pričetkom dela pa bo izvajalec predvidoma pričel v
prvi polovici septembra. Obenem se pripravlja novelacija
projektne dokumentacije za del Podtabora, kjer je kanalizacija še nepopolna.

SANACIJA ZEMELJSKEGA PLAZU V
PODBREZJAH
V Podbrezjah so bile uspešno sanirane posledice zemeljskega plazu, ki je že od lani pod taborskim hribom ogrožal dva
stanovanjska objekta. ・

Stanovalci dveh stanovanjskih hiš bodo odslej mirneje spali

Okroglo
GRADNJA INFRASTRUKTURE
Do konca letošnjega leta je načrtovan začetek gradnje dela kanalizacije, obnova vodovoda in obnova SN elektro omrežja v naselju Okroglo. ・

Zahvale
Konjeniško društvo Naklo je na občinski slavnostni seji (27. junija 2019) prejelo visoko priznanje za svoje dosedanje delo,
in sicer bronasto plaketo Občine Naklo.
Ob tej priložnosti bi se v imenu članstva KD Naklo zahvalil predlagatelju, komisiji za priznanja Občine Naklo, občinskemu
svetu in županu Ivanu Megliču za izkazano zaupanje.
Priznanje nam je v ponos in v potrditev, da smo v minulih dvajsetih letih občini ter našim občankam in občanom dober
partner pri organizaciji prireditev.
Trudili se bomo, da tudi v prihodnje obdržimo tak tempo, in tako še naprej skrbimo za dobro organizirane prireditve v
občini in drugod.
S spoštovanjem,

Zdravko Cankar, predsednik KD Naklo

Zahvaljujemo se vsem gasilcem, vodnikom psov, policiji, sosedom, znancem, sorodnikom, ki ste na kakršenkoli način
pripomogli v iskalni akciji za pogrešanim Alojzom Perko.
Iskrena hvala.
Družina Perko, Podreber – Naklo
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Dom upokojencev Naklo z dograjenim
kegljiščem
Jože Mohorič

Društvo upokojencev Naklo je 25. junija 2019 organiziralo
krajšo uradno otvoritev novo dograjenega kegljišča pod nadstreškom Doma upokojencev, kateri je sledila prva uradna tekma kegljanja. Nastopilo je skoraj 40 članov in članic društva,

borba za čimboljšo uvrstitev je bila zelo napeta. Po zares zelo
izenačenih bojih sta prva uradna zmagovalca postala Slavka
Jelenc v ženski in Ivan Vidmar v moški kategoriji. Prijetno popoldne je bilo sklenjeno z majhno zakusko. ・

27. 7. 2019

Spominska slovesnost na Bistriškem
klancu
Ivan Meglič

Žrtev in grozodejstev okrutnega dogodka 25. julija 1942 smo
se kot vsako spomnili v spominskem parku, kjer se je odvijala
svečanost v spomin ubitim na tem žalostnem mestu. Kulturni
program je zasnoval Marko Kavčič, v programu pa so nastopili
moški pevski zbor KUD Triglav Duplje, virtuoz na harmoniki
Primož Gnidovec in recitatorji Milenka Jekovec ter Urša in Marko Kavčič. S svojo prisotnostjo so se ustreljenim poklonili gasil-

ci GZ Naklo s prapori. Ob začetku prireditve sta vence položili
delegaciji Občine Naklo in Zveze združenj borcev za vrednote
NOB, OO Naklo. Zveza združenj borcev za vrednote NOB se je
pridružila s svojimi prapori. Nekaj besed o takratnih dogodkih,
predvsem pa o nesmiselnosti vojne, je povedal tudi župan Občine Naklo Ivan Meglič.
Na predvečer praznika, 25. julija 1942, je skupina partizanov iz
zasede napadla nemški avtomobil. Ugasnili sta dve okupatorjevi življenji, maščevanje katerih je še isti večer vzelo še nadaljnjih devet življenj domačinov in zaposlenih na žagah ali mlinu.
V nadaljevanju poletne noči so bile požgane tudi tri domačije
skupaj z gospodarskimi poslopji.
V naslednjih dneh je bilo iz Begunj pripeljanih in usmrčenih
še 50 zapornikov, veliko katerih je prihajalo iz bližnje okolice.

»Bilo je na svetega Jakoba dan, 25. julija 1942. Neki pi
janček je v dopoldanskih urah prikolovratil po mostu čez
Tržiško Bistrico, se sredi ceste zibajoč dodobra odkašljal,
nato pa se srepih in utrujenih oči zazrl v dekleta, ki so
se pomenkovala pred bližnjo hišo, ter jih z zatikajočim se
glasom pozdravil: »Sveti Jakob je patron, ki ne daje nič
zastonj. Danes je sobota, jutri bo nedelja, Svete Ane dan, ki
naj za vse lepo bo praznovan.« Eno izmed deklet mu je pri
nesla kozarček žganja in mu odzdravila: »Janez, prezgodaj
si začel praznovati. Semenj bo šele jutri, danes pa je treba
delati, da nam bo jutri lepše.« Vendar je bila to le pobožna
želja, ki se žal ni uresničila.«
Poklon žrtvam, padlim na Bistriškem klancu
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Jože Vidic, Semenj na Bistrici

aktualno
»Kot kaže pa se človek (četudi iz hudih) izkušenj drugih le
stežka kaj nauči. Tako so pred leti vandali uničili spominsko
obeležje odličnega slovenskega kiparja Janeza Boljke za pr
gišče drobiža. Veliko kamnito srce, ki je začasno nadomestilo
spomenik, nekako odseva, kaj imajo v prsih. Moja velika želja
je bila, da bi letošnja slovesnost potekala ob novem spome
niku, vendar nam zaradi zahtevnih postopkov, ki zadevajo
avtorske pravice, to še ni uspelo. Storili bomo vse, kar je v
naši moči, da se ustrezen spomenik uredi do slovesnosti nas
lednje leto. Žrtve ter Bistričanke in Bistričani si to zanesljivo
zaslužijo.« ・

Tako je zbrane nagovoril župan Ivan Meglič

15. 7. 2019

Na obisku delegacija Ruskega centra
znanosti in kulture
Ivan Meglič

Občino Naklo je sredi julija obiskala delegacija Ruskega centra
znanosti in kulture iz Ljubljane. V Rusiji se pripravljajo na leto
2022, ki bo posvečeno carju Petru Velikemu. Priprave na različne
dogodke, na katerih bodo predstavili znamenite Evropejce, ki so
sodelovali z ruskim carjem, so se že pričele. V sklopu teh so obis
kali tudi nas, saj bi želeli predstaviti tudi carjevo poznanstvo z
zdravnikom dr. Gregorjem Voglarjem Carbonariusem. Peter Kuhar, ki se dr. Voglarju posveča že več kot 12 let, in dr. Jurij Kurilo,
kolega iz zdravniške stroke, sta goste navdušila z zbranim gradivom. Tako ruski gostje kot predstavniki Občine so prepričani, da
se bo sodelovanje razvilo v odličen projekt. ・

Obisk delegacije Ruskega centra je bil v veselje vsem udeleženim

13. 6. 2019

Sprejem starostnikov
Občinska uprava Naklo

Župan Ivan Meglič je junija gostil občane in občanke Občine
Naklo, ki so v aprilu, maju in juniju praznovali 80 let oziroma
90 ali več let. Povabilu se je odzvalo 12 občank in občanov
častitljive starosti, med njimi Ivana Rakovec, Alojzija Hudobivnik, Rudolf Studen, Amalija Kalan, Vida Pretnar, Terezija Uranič, Jožef Jagodic, Marija Škrjanc, Zofija Drinovec, Milan Stare,
Alojzija Štefe in Štefanija Gabrič.
Poleg župana sta zbrane nagovorila tudi Jože Kajin, predsednik
Društva upokojencev Naklo, in Stanka Malovrh, predsednica
občinskega odbora Rdežega križa.
Za veselo razpoloženje so poskrbeli plesalke Plesne skupine
Skokice, Rok z Osnovne šole Naklo, plesalci in ljudske pevke
Folklorne skupine Podkuca ter harmonikaš Žan Eržen. ・

Skupinska slika s sprejema
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Občinski praznik
Letos se je v okviru praznovanja občinskega praznika, ki ga Občina Naklo beleži 29. junija, od 14.
do 29. junija 2019 zvrstilo preko 20 najrazličnejših prireditev od kulture, športa do zabave.

21. 6. 2019

Kino na prostem
Zdravko Cankar

Konjeniško društvo Naklo je letos prvič organiziralo filmski večer oziroma kino na prostem. Ker je letošnje leto zaznamovano
z režiserjem Francem Štiglicem, je bila odločitev za predvajanje
njegovega mladinskega filma Pastirci kot na dlani.
Za predvajanje in tehnično podporo je poskrbel Tadej Mohorič,
za uvodni del s prikazom plesne točke pa je poskrbela plesna
sekcija KD Naklo, plesna skupina LINERA. Helena Krampl Nikač
je za uvod spregovorila nekaj besed o samem filmu, režiserju
in organizatorju dogodka.
Ambient pri lokomotivi je prijeten in kljub slabšemu vremenu
se je zbralo kar nekaj gledalcev, ki so uživali na prijetnem dogodku. ・

Predvajanje filma Pastirci na prostem

21. 6. 2019

Nastop plesne skupine Linera na otvoritvi
filmskega večera pred lokomotivo
Ines Zabret

Plesna skupina Linera je svojo prvo poletno plesno zgodbo
zasnovala pri parni lokomotivi iz leta 1928, muzeju na prostem
v Naklem. S plesno točko so se predstavili ob glasbi iz 70-ih
let, dobro poznani popevki Marjane Deržaj z naslovom Stari
gramofon.
S plesnim nastopom je skupina pozdravila prve obiskovalce in
napovedala kino na prostem. Plesalci so uspeli pregnati dež
in film Pastirci je bil predvajan pod skoraj zvezdnatim nebom.
Plesne večere pri lokomotivi ustvarjajo v sodelovanju in s pomočjo KD Naklo in Krajevne knjižnice Naklo. Konjeniki poskrbijo, da je lokacija vedno pripravljena za plesne predstave,
medtem ko so v okviru knjižnice nastopom dodane različne
vsebine in pridih ustvarjalnosti. ・
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Zadovoljni člani Plesne skupine Linera
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Slavnostna akademija in podelitev
občinskih priznanj
Ivan Meglič

V okviru osrednje slavnostne akademije, ki je potekala v četrtek, 27. junija, zvečer v večnamenskem prostoru Osnovne šole
Naklo sta bili podeljeni dve občinski priznanji. Srebrno plaketo
Občine Naklo je za svoje 23-letno delo blagajničarke v društvu
Pod Krivo jelko Duplje in za dolgoletno delo v FS DU Naklo
prejela gospa Milena Zupan. Bronasto plaketo Občine Naklo je
za svoje 20-letno delovanje prejelo Konjeniško društvo Naklo.
Povezovalni program sta pripravila Urša in Marko Kavčič. Po
odličnem, z domovinsko noto nabitim, uvodom sta vse prisot
ne popeljala v lep večer. Pester program je sklenil priznan slovenski glasbenik Aleksander Mežek. Slovesnosti sta prisostvovala tudi poslanca državnega zbora Republike Slovenije Igor

Aleksander Mežek med nastopom
Peček in magister Branko Grims. Prireditve so se udeležili tudi
župani sosednjih občin, in sicer tržiški župan magister Borut
Sajovic, cerkljanski župan Franc Čebulj in šenčurski župan Ciril
Kozjek.

Podžupan Zdravko Cankar in župan Ivan Meglič s prejemnicama občinskih priznanj

Med obiskovalci so slavnostno akademijo spremljale tudi občinske svetnice in svetniki ter predstavniki ustanov in podjetij,
ki delujejo na območju naklanske občine. V prijetnem večeru
pa so uživale tudi številne občanke in občani.
Nagrajencem še enkrat iskreno čestitamo. ・

Tekmovanje »najmočnejši Naklanc«
Zdravko Cankar

V sklopu dogajanja ob občinskem prazniku je v organizaciji
Konjeniškega društva Naklo 15. junija 2019 potekalo tudi tekmovanje v vleki traktorja za pokal »najmočnejši Naklanc«.
Pogumni občani so se pomerili v dveh kategorijah, in sicer v
kategoriji veterani in kategoriji člani.
Med veterani je prvo mesto zasedel aktualni župan Ivan Meglič, drugo mesto je pripadlo Jožetu Mohoriču, na tretje mesto
pa se je uvrstil Darko Ivanc. V kategoriji člani je prvo mesto
zopet slavil trenutni zmagovalec (2018) Jan Šprajc iz Bistrice,
drugo mesto je pripadlo Tomažu Joštu iz Strahinja, na tretje
mesto pa se je uvrstil Dejan Gantar s Cegelnice.
Zmagovalec v kategoriji članov Jan Šprajc je obenem prejel
pokal absolutnega zmagovalca že kar tretjič zapored. ・

Najmočnejši Naklanci
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Občinski praznik: »obisk« cesarja in
kranjska klobasa
Zdravko Cankar, Alojzija Murn

Osrednji dogodek praznovanj ob občinskem prazniku je potekal v soboto, 29. junija 2019.

ki prizor, ko se je avstroogrski cesar Franc Jožef navdušil nad
kranjsko klobaso.

Prvi del prireditve je potekal pri lokomotivi, kjer se je pričela
igrana ponazoritev prihoda cesarja s spremstvom. Za prijetno
vzdušje in »špalir« so poskrbeli člani folklorne skupine Podkuca in člani folklorne skupine DU Naklo. Po začetnem dogajanju so člani KD Naklo poskrbeli za prevoz cesarja, ki ga je
ob spremstvu Dragoncev na konjih, s kočijo peljal Tone Pavlin.
Folkloriste so popeljali Janez Golob na »lojtrniku« ter Vinko
Kozina in Janez Črnilec na»zapravljivčku«. Nastopajoči so se
skupaj z obiskovalci odpravili na naslednje prizorišče pripovedi do šotora pri Občini, kjer se je odvijal znameniti gostilniš

Prireditev je bila sklenjena ob zvokih ansambla Zarja, ki je zabaval zbrane obiskovalce.
Za organizacijo prireditve in veselice (prijava prireditve, služba
prve pomoči, požarna straža, redarstvo, veterinarska služba,
oglaševanje, tehnična podpora, ansambel, gostinska ponudba
itd.) sta poskrbela Konjeniško društvo Naklo in Občina Naklo,
KUD LIK Naklo in folklorni skupini pa so popestrili osrednje
dogajanje, zato se ob tej priložnosti zahvaljujemo vsem, ki so
sodelovali pri izvedbi praznovanja ob občinskem prazniku. ・

Župan se v gostilni sreča s cesarjem, foto: Marjan Ciglič
Prvič je KUD LIK Naklo s pripovedjo o cesarju in kranjski klobasi nastopil lani. Letos pa so organizatorji za posebno priložnost občinskega slavja pripravili razširjeno, še bolj tehnično dovršeno predstavo z dodanimi glasbenimi oziroma pevskimi
vložki.
Vlogo župana je prepričljivo odigral aktualni župan občine Ivan Meglič, podžupan Zdravko Cankar pa se je izkazal v vlogi
cesarjevega adjutanta. Jože Mohorič je nastopil kot cesar Franc Jožef, Janez Legat kot gostilničar Lovro, Metoda Šmigoc
kot njegova žena Jera, Romana Pagon pa kot Jerina sestra (z njo pa Katja kot njena hčerka). Žiga Konjar in orgličar Marjan
Urbanija sta odigrala vlogi vaščanov.
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Zadovoljna ekipa na odru po končani predstavi in odhodu visokih gostov, foto: Viktor Šmid

Francka Jošt in Ljuba Brajnik s slikami in drugimi uporabnimi izdelki z motivi na temo kranjske klobase,
foto: Damijan Janežič

Nuša Konc in Marjanca Črnilec z naklanskim klobasnim
zavitkom, naklansko potico in butičnimi kajzericami,
foto: Damijan Janežič

Na dveh stojnicah v bližini šotora so obiskovalce privabljali naklanski klobasni zavitek Nuše Konc, naklanska potica in po
starem receptu izdelane kajzerice Marjance Črnilec. Na drugi stojnici so si obiskovalci pri Francki Jošt lahko priskrbeli spominske magnetke v obliki majhnih lesenih panjskih končnic z upodobljenim cesarjem s kranjsko klobaso. Ljuba Brajnik, ki
ustvarja slike iz posušenih cvetnih listov, je tokrat upodobila tudi kranjsko klobaso. Manjša razstava portretov Franca Jožefa
je bila še nekaj dni po prireditvi na ogled v bližnjem Domu starejših občanov.
Koncept prireditve je zasnoval Zdravko Cankar s pomočjo Jožeta Mohoriča. Scenarij dogajanja so s skupnimi močmi pri
pravili Jože Mohorič, Zdravko Cankar in Alojzija Murn, prav tako so zaslužni za pripravo ogrodja in postavitev kulise, ki jo je
poslikal slikar Branko Škofic. Stenski prt, ki je bil del kulise, je po predlogi Alojzije Murn izvezla Veronika Urh.
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Obnovljena streha Vogvarjeve hiše
Ivan Meglič

Poleti se je zaključila obnova dotrajane strehe na muzeju Vogvarjeva hiša v
Spodnjih Dupljah. Obnova je bila sofinancirana iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja, natančneje
Programa za razvoj podeželja v sklopu
projekta Arhitektura Gorenjskih vasi. Ob
obnovi strehe iz ličnih smrekovih skodel je bil izdelan tudi nov dimnik, ki bo
omogočil kurjenje krušne peči v hiši in s
tem prirejanje zanimivih dogodkov tudi
pozimi. Vogvarjevo hišo si je ponovno
mogoče ogledati in obujati spomine na
stare čase izpred več kot 100 let. ・

S skodlami obnovljena streha Vogvarjeve hiše

Literarni večer »Pesmi iz domačega
predala«

Organizacijski odbor Pesmi iz domačega predala (Silvana in Jernej Markič, Metka in Marko Kavčič ter
Katja in Robert Rozman)
V petek, 14. junija 2019, je na vrtu graščine Duplje potekal literarni večer z naslovom »Pesmi iz domačega predala«, namen
katerega je bil popestriti in nadgraditi kulturno dogajanje v
občini. Predhodno so organizatorji dogodka pripravili javni natečaj in k sodelovanju povabili avtorje, ki delujejo v Naklanski
občini.
Modrost pravi, da je brez iskrenosti umetnost nemogoča.
Pesmi avtorjev so bile osebno obarvane, tople, izpoved
ne, globoke, nekatere otožne, nekatere spokojne, brez
ideoloških in verskih predznakov, vendar iskrene.

Vrt dupljanske graščine je bil poln obiskovalcev,
foto: Nejc Balantič
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Med 14 avtorji, ki so svoja dela iskreno in pogumno predstavili
na literarnem večeru, so bili Drago Papler, Mara Črnilec, Robert
Markič, Milan Debeljak, Vida Kunčič, Ivan Bolka, Andreja Kosec,
Tone Strlič, Zdravka Klančnik, Eva Traven, Katja Vrankar, Petra
Bandelj, Vesna Tišler, Jure Kavčič in Tina Primožič. Med njimi,
organizatorji in obiskovalci se je spletla mreža energije, ki se je
zrcalila v spoštovanju, naklonjenosti in povezanosti.
Večer je z uglasbitvijo pesmi avtoric Katje Rozman in Mojce
Vrtač Zupan popestril tudi ženski pevski zbor Dupljanke pod
vodstvom zborovodkinje Katje Klančnik Jelenc.

Nastopajoči so predstavili številna izjemna dela,
foto: Nejc Balantič

kultur a
Glasbeno pripoved nekaterih pesmi so podali tudi Urša, Jure in
Marko Kavčič. Jure je pokazal ves svoj talent, saj je petje svoje
avtorske pesmi popestril tudi z ustno harmoniko in kitaro.
Vrt dupljanske graščine je bil polno zaseden in občinstvo je
s tem potrdilo potrebo po tovrstnih dogodkih in nenazadnje
pravilno usmeritev. Organizatorji se tako zahvaljujejo tudi vsem
obiskovalcem, ki ste s svojo prisotnostjo pripravili nepozabno
kuliso in avtorjem pesmi dali polet pri interpretaciji pesmi.
Med nepogrešljivimi členi uspeha organizacijskega odbora
gredo zahvale tudi: Metki in Matjažu Mausarju, Mojci Grašič,
Andreji Grašič, Barbari Košnjek in Tončki Markič, Nejcu Balantiču, Urši Kavčič in Jaku Gubancu, Milenki Jekovec, Tini Primožič
ter podpori Občine Naklo, KUD Triglav Duplje in KTD Pod krivo
jelko. ・

Manjkale niso niti uglasbene pripovedi, foto: Nejc Balantič

O knjižnici, 2. del*

Zgodovina naklanske knjižnice
mag. Helena Krampl Nikač

Ljudska knjižnica Naklo je bila verjetno ustanovljena konec leta
1947, saj je bila takrat v inventarno knjigo vpisana prva leposlovna knjiga, in sicer gre za znani Jurčičev roman Deseti brat,
ki je bil prvič izposojen 28. marca 1948.
Knjižnični prostori so se do leta 1951 nahajali v predsobi spod
njega stanovanja v Domu kulture, ko je knjižnica dobila prostor
v tedanjem »Frontnem kotičku« v hiši številka 76 v Naklem.
Tedaj je vključevala 272 knjig in 45 bralcev. Svoje prostorsko
popotovanje je nadaljevala najprej s selitvijo po isti hiši, po
dograditvi pa je svoj prostor iskala znotraj Zadružnega doma,
dokler se ni začasno ustalila v dvorani doma.
Po devetih selitvah je spet priromala v Dom kulture in končno
dobila svoj prostor, ki ga je za uspešno delo potrebovala.
Kronisti pišejo, da je knjižnica vsa leta delovala v težkih pogojih – pomanjkanje sredstev, težave z neustreznostjo prostorov
(pozimi nezakurjeni, poleti in pozimi zasedeni tudi zaradi drugih uporabnikov itd.), včasih so naleteli tudi na nerazumevanje
ostalih akterjev v kraju.
Do februarja 1962 je knjižnica svoj opus povečala na 1.268
knjig in beležila 282 bralcev (po podatkih Ljudske knjižnice
Naklo ob otvoritvi Ljudske knjižnice v Domu kulture v Naklem

leta 1968.) Krajevna knjižnica Naklo je pod okriljem Mestne
knjižnice Kranj z delovanjem pričela leta 1974, ko je svoje pros
tore imela v prvem nadstropju Kulturnega doma Naklo.
Do leta 1999 je knjižnični sklad obsegal 13.090 enot knjižničnih
del, ki so razveseljevala 151 članov. V letno poročilo pa so tedaj zapisali tudi, da bi nujno potrebovali telefon in računalnik,
ki bi olajšal delo knjižničarki.
Do leta 2005 so bili stari prostori knjižnice že čisto premajhni,
zato je bila sklenjena odločitev, da se preseli v nove, lepše
prostore prvega nadstropja na Stari cesti 61, kjer je še danes.
Kljub prepolovitvi prostorov na tej lokaciji leta 2012, je leta
2018 na istem naslovu zraslo novo nadstropje, kjer je knjižnica
po dolgoletnih selitvah končno ustaljena v čudovitih prostorih
s prekrasnim razgledom na Triglav in Karavanke, ki se za hram
znanja spodobi.
*Prvi del prispevka je bil objavljen v junijski številki Glasa občine Naklo, ki je
izšel pod okriljem Gorenjskega glasa; nadaljevanje o najnovejših statističnih
podatkih v povezavi z naklansko enoto knjižnice sledi v prihodnji številki.
Povzeto po članku: Ob otvoritvi Ljudske knjižnice v Domu kulture v Nak
lem in v spomin na velikega pesnika malega naroda, Franceta Prešerna ob
obletnici smrti, Založništvo in izdelava - Naklo : Ljudska knjižnica, 1962 ・

Literarna delavnica
V sredini septembra, predvidoma 21. 9. 2019, bo potekala pesniška delavnica »Ustvarjalnica pesmi iz domačega predala«.
Predaval bo priznani slovenski pesnik, literarni mentor in slovenist dr. David Bedrač. Vabljeni k udeležbi na delavnici.
Aktivnosti društva lahko spremljate na Facebook strani: www.facebook.com/pesmi.duplje. Kontakt:
pesmi.duplje@gmail.com oz. KUD Triglav Duplje, Spodnje Duplje 2, 4203 Duplje. ・

avgust 2019

Glas občine Naklo 15

kultur a

Modri pes zelene barve
Andra Bernik

Šaljivi pes, ki ga je za knjižnico leta 2002 narisal Zoran Smiljanić, se je skozi leta nekoliko spreminjal, pridobil pomenljivo
zeleno barvo, z eno od svojih trditev pa postal zvest svojemu
bistvu: »Jaz sem en moder pes!«
Modri pes zelene barve v Mestni knjižnici Kranj predstav
lja dejavnosti za otroke, sodeluje pri spodbujanju branja
in kakovostnega preživljanja prostega časa.
Na prvi pogled nas preseneti paradoks med njegovim izgledom in imenom – Modri pes. Čeprav je zelene barve, ni »zelenec«. Živi v knjižnici, veliko bere, raziskuje svet in pomaga pri
delu knjižničarjem. Hudomušno se vmeša vsepovsod, kamor
mu zaidejo tačke, in ve, kako je biti otrok. S svojo radovednost
jo in vedoželjnostjo skozi igro pridobiva znanje in modrost.
Zaradi svoje prikupne narave ga otroci prepoznajo tudi
izven knjižnice: »Poglej, to je pa tisti iz knjižnice!«
Otroci z njim spoznavajo svet pravljic, pridobivajo ustvarjalne veščine in se ob vrsti raznolikih dogodkov tudi marsičesa
naučijo. S pomočjo knjižničarjev rešujejo kvize in uganke, se
pogovarjajo o knjigah in o skrivnostih za njihovimi platnicami.

Modri pes na spletu – modripes.si
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Portal Modri pes je spletno mesto, namenjeno otrokom in
staršem. Staršem je omogočeno pregled in kategorizacija vsebin, ki jih knjižnica ponuja, otrokom pa želi vzbuditi željo po radovednosti, raziskovanju in branju. Poleg reševanja nagradnih
literarnih kvizov in ugank jih Modri pes vabi tudi k igri in zabavi
na spletu. Z iskanjem besed, urjenjem spomina in sestavljanjem sličic spoznajo tudi prostočasne aktivnosti Modrega psa.
Na vsa možna in nemogoča vprašanja pa vendarle nimamo vseh odgovorov. V spraševalnici ZakajpaZato?! lahko
postavljate resna ali malo manj resna vprašanja in poskušate odgovoriti tudi drugim.
Modri pes otroke vabi tudi v Krajevno knjižnico Naklo. Vsak teden knjižnico obišče Pravljica na obisku.
Pravljičarka otrokom prebere pravljico, po njej pa
lahko otroci tudi ustvarjajo. ・

Modri pes na spletu – modripes.si

šport

Novo nogometno igrišče in načrti za
športni park
Občinska uprava Občine Naklo

V sredo, 3. julija 2019, je župan Ivan meglič v družbi podžupana Zdravka Cankarja v imenu občinske uprave z lastnikom
zemljišča podpisal pogodbo, s katero bo Občina Naklo po
več kot desetih letih lahko uredila stalna nogometna igrišča.
25.000 m² veliko zemljišče ob Osnovni šoli Naklo bo vključevalo glavno igrišče, dodatno igrišče z umetno travo in vse

Podpis nakupne pogodbe z (zdaj že nekdanjim) lastnikom
in predstavnikoma Občinske uprave

pomožne objekte. Z dograditvijo nogometnega igrišča na
omenjeni lokaciji bo šolski športni park še bogatejši. Nakup
zemljišča je bil financiran iz občinskega proračuna, za popolno izgradnjo in kakovostno opemo športnega parka pa se
bodo v prihodnje zanašali tudi na druge športne organizacije,
npr. Nogometno zvezo Slovenije. ・

Tukaj se bodo razprostirala nova nogometna igrišča,
sčasoma pa tudi celosten športni park

Tradicionalna košarkarska tekma ŠD
Naklo in PU Kranj
Zdravko Cankar

V organizaciji Športnega društva Naklo se je 15. junija 2019 po
osmih letih na igrišču za OŠ Naklo zopet odvila tradicionalna
košarkarska tekma med košarkarsko sekcijo ŠD Naklo in Policijsko postajo Kranj.
Tekma je potekala v športnem in prijateljskem duhu, zmaga, ki
je bila drugotnega pomena, je po hudem boju v prvi polovici
tekme na koncu pripadla košarkarjem ŠD Naklo (54:39).
Po tekmi je sledilo prijetno druženje ob dobri hrani in mrzli
pijači. ・

Skupinska fotografija vseh košarkarjev po koncu tekme

Športne aktivnosti v domu upokojencev
Jože Mohorič

V Domu upokojencev Naklo lahko formalnosti, kot so vpisi
v Društvo upokojencev Naklo itd. uredite vsako sredo. Obenem društvo dom počasi obnavlja, kmalu bo novi trim prostor opremljen še z nekaj dodatnimi športnimi rekviziti. Poleg

pikada bo v tem prostoru kmalu na voljo namizni tenis, pred
vhodom pod nadstreškom pa je na novo dograjeno kegljišče
s kroglo na vrvici. ・
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Učenci OŠ Naklo so se pomerili na mini
olimpijadi
Društvo Tia in Igralnica Tia

Društvo TIA in ŠD Naklo sta konec junija organizirala Športni
dan za učence Osnovne šole Naklo od 1. do 5. razreda. Na
igrišču za šolo se je zbralo preko 300 učencev in učenk, ki so
se pomerili v 16 miselnih in gibalnih izzivih. Športni dan je bil
obarvan s tematiko olimpijskih iger, kar je odseval tudi uvodni
del dogodka s prižigom olimpijskega ognja, slovensko himno
in častnim krogom.

zabavanje, druženje, spoznavanje novih prijateljev in zdrava
tekmovalnost.
Zahvala za izvedbo gre vsem prostovoljcem, staršem, članom
Društva TIA in ŠD Naklo ter učiteljicam in ravnatelju OŠ Naklo,
ki so skupaj poskrbeli, da so učenci aktivno preživeli sobotno
junijsko dopoldne. ・

Učenci so bili neodvisno od starosti ali razreda v skupine razdeljeni glede na barvne zapestnice prijateljstva. Tekmovalce so
čakale različne naloge na 16 postajah, kjer so jim animatorji in
prostovoljci razložili pravila igre, poskrbeli za pravilno izvedbo
in zabeležili rezultate. Ob zaključku je komisija preverila vse
rezultate in razglasila tri skupine, ki so skupno zbrale največ
točk. Učenci so se ob tekmovanju neizmerno zabavali, kar je
bil tudi namen športne sobote. Vodilo tako olimpijskih iger kot
športnega dne je bilo, da ni vedno najbolj pomembno zmagati, ampak je pomembno že samo sodelovanje pri aktivnostih,

Lokostrelstvo je bila ena bolj priljubljenih postaj poligona

Uvodno razgibavanje z animatorji

Olimpijski krogi

Nogometna tekma Kmetje : Obrtniki
Zdravko Cankar

V okviru praznovanj ob občinskem przaniku je 21. junija 2019
potekala že tradicionalna nogometna tekma KMETJE : OBRTNIKI v organizacijski izvedbi KD Naklo. Igralci obeh ekip so tekmo
vzeli zelo resno, zato so se na igrišču odvile številne akcije,
nogometaši pa so pokazali tudi veliko mero borbenosti.
Kljub tekmovanju za naziv zmagovalca v tej tradicionalni tekmi, pa je dogajanje potekalo zelo korektno, tako da glavni sodnik Marjan Žibert ni imel veliko dela. Tekmo je s humorističnimi
vložki popestril Jože Mohorič. Končni izid 5:2 v prid kmetov
in veselje ob uspešno izpeljanem dogodku so igralci skupaj z
obiskovalci proslavili ob dobri hrani in mrzli pijači. ・
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Obe ekipi pred tradicionalno nogometno tekmo

društ va in lok alna skupnost

Dan za življenje v Žejah
Matej Celec

V soboto, 25. maja 2019, je bil za vaščane Žej in Bistrice prav
poseben dan, saj je bil na gasilski dom v Žejah nameščen Avtomatski eksterni defibrilator (AED), namenjen vsem, ki bi v
bližini potrebovali pomoč. V okviru predaje AED je Rotary klub
Tržič Naklo skupaj s PGD Žeje - Bistrica izvedel tudi tečaj prve
pomoči ob zastoju srca in usposabljanje za ravnanje z avtomatskim defibrilatorjem. Samo dogajanje je bilo popestreno
tudi s spremljevalnim družabnim in kulturnim programom.
Zahvala gre Rotary klubu Tržič Naklo za donacijo AED, iniciatorju donacije Zdravku Cankarju ter Trgovini Mernik in Mirku
Mirčiču, ki so prispevali del sredstev za AED. Zahvala tudi vsem
udeležencem, ki so s svojo prisotnostjo pripomogli, da je bil
»Dan za življenje v Žejah« res nekaj posebnega. ・

Slovesnost ob namestitvi Avtomatskega AED, dostopnega
vsem, ki bi potrebovali nujno pomoč

Delavnica prve pomoči ob zastoju srca in usposabljanje za uporabo AED

Konjeniško društvo Naklo
Zdravko Cankar

Tudi v poletnih mesecih KD Naklo ne počiva. Nekaj članov se
je udeležilo tradicionalne razstave stare kmetijske tehnike v
Jablah, kjer sta Janez Golob in Vinko Orehar tudi letošnje leto
poskrbela za lepo predstavitev društva.
Že devetnajsto leto zapored so se člani društva odpravili na
furmanski praznik v Postojno, kjer so zastopali občinske barve.
Predstavili so se z »zapravljivčkom« in narodnimi nošami (Vinko, Lojzka, Janez, Tatjana in Tomaž), s »kimpežem« polnim sena
(Janez, Božena in njuna otroka), »koreto«, naloženo s krompirjem (Luka in Maja) ter vozičkom za spremljavo otrok (Marko,
Alenka in otroci, za pomoč sta poskrbela Nejko in Zdravko).
Prireditev v Postojni je odmevna in dobro obiskana, zato so
se člani KD Naklo veselili drugega mesta, ki jim ga je dodelila
strokovna komisija s pomočjo občinstva.

Utrinek s furmanskega praznika v Postojni
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društ va in lok alna skupnost

Društvo upokojencev Naklo v polnem
zamahu
Jože Mohorič

V prve pol leta 2019 je Društvo upokojencev Naklo skoraj do
potankosti izpolnilo načrt aktivnosti, ki so si jih zadali na začetku leta. Prva polovica koledarskega leta je pripadla predvsem različnim športnim aktivnostim in tekmovanjem, ki jih
organizirajo posamezna društva na Gorenjskem. Pohvala vsem
nastopajočim in seveda čestitke vsem, ki so dosegli odmevne
rezultate.

meni telesni vadbi. Po končani vadbi skupaj zapojejo še svojo
himno in sproščeno odidejo domov.
Vabljeni, da se jim pridružite! ・

V tretjem življenjskem obdobju je skrb za zdravje izrednega
pomena, česar se dobro zavedajo v društvu in skladno s tem
veliko pozornost posvečajo organizaciji različnih telesnih aktivnosti. Po dolgem času se je zopet prebudilo pohodništvo,
kar je v veliki meri zasluga članice društva Marte.
Nadvse dejavna in aktivna pa je skupina z imenom Lastovke.
Vsak ponedeljek, sredo in petek in ob vsakem vremenu se ob
8. uri zjutraj pred Domom upokojencev v Naklem zbere skupina živahnih dam (na moške bojda še čakajo), ki slabo uro na-

Lastovke ob pristanku

Skupina pohodnikov DU Naklo

Društvo upokojencev na izletu v
Romuniji
Jože Mohorič

Društvo upokojencev organizira različne izlete čez celo leto.
Nedavno so se člani društva vrnili z enega daljših, kar petdnevnih izletov. Precejšnje število popotnikov se je z lepimi vtisi
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vrnilo z zanimivega potovanja po Romuniji. Veliko srečo so
imeli v Transilvaniji, saj je znameniti grof Drakula ob njihovem
obisku mirno spal in tako ni okusil slastne gorenjske krvi. ・

okol je in prostor

Zbirni center za odpadke Naklo
Renata Košir

Zbirni center za odpadke se nahaja v industrijski coni. Namenjen je odvažanju tistih odpadkov, ki jih zaradi vrste ali velikosti ne moremo odložiti v domači zabojnik ali na ekološke otoke.

NAČIN ODDAJE ODPADKOV
Ob obisku zbirnega centra prinesite s seboj osebni dokument
in svojo položnico za obračun komunalnih storitev, s katero
boste potrdili, da ste vključeni v sistem rednega odvoza odpadkov na območju Občine Naklo. Če vas upravljalec pozove
k predložitvi dokumenta, ste mu ga dolžni pokazati preden
začnete odlagati odpadke.
Občanke in občani Občine Naklo lahko oddamo odpadke tudi
v zbirni center pri zaprtem odlagališču odpadkov Tenetiše, kjer
sprejemajo odpadke iz vseh občin, kjer je Komunala Kranj izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
Ob prihodu v zbirni center vas sprejme upravljavec zbirnega
centra in vas seznani z načinom oddaje odpadkov. Zbiranju
so namenjeni veliki zabojniki, označeni z napisom o vrsti odpadka.
Vsako gospodinjstvo lahko brezplačno odda:
-- do količine 1m³ odpadkov mesečno
-- štiri avtomobilske plašče na sezono brez platišč
-- kosovne odpadke (pohištvo, sanitarno opremo, vzmetnice, preproge, vrtno opremo, kolesa ...) enkrat mesečno
(do količine 3 m³).
Sprejem večjih količin zaračunajo skladno s cenikom. Pri
tem velja, da posameznik ne sme pripeljati v eni pošiljki
več kot 3 m³ odpadkov.

V zbirnem centru lahko odlagamo naslednje ločeno zbrane odpadke:
-- papir, karton in papirno embalažo vseh vrst in velikosti,
-- steklo in stekleno embalažo vseh vrst in velikosti,
-- plastiko, plastične gajbice in ostalo plastično embalažo,
-- odpadke iz kovin in kovinsko embalažo vseh vrst in velikosti,
-- odpadno folijo, tudi folijo od bal od sena,
-- stiropor,
-- les, lesene odpadke in lesene gajbice,
-- oblačila in tekstil,
-- vrtne odpadke,
-- gradbeni material,
-- zemljo in kamenje,
-- izrabljene avtomobilske plašče (brez platišč) in gumene odpadke,
-- odpadno električno in elektronsko opremo,
-- kosovne odpadke (pohištvo, sanitarno opremo, vzmetnice, preproge, vrtno opremo, kolesa ...),
-- ostale mešane odpadke.
Večina teh odpadkov se lahko predela in ker so zbrani ločeno, ne bodo
končali na odlagališču, pač pa v proizvodnji surovin ali energije.

ODPADEK ODLOŽIMO NA PRAVO
MESTO
10 priporočil za hitro in učinkovito odlaganje odpadkov:
-- občani, ki vam delavni čas to omogoča, rajši pripeljite odpadke med tednom, ko je gneča manjša;
-- držite se vrste in ne zapeljite avta mimo vrste, ker je promet krožen;
-- vedno počakajte, da vam upravljalec centra pokaže kam
odvreči posamezni odpadek;
-- bodite pozorni na kategorijo odpadkov, napisano na
tablicah ob zabojnikih;
-- odpadke doma pripravite tako, da so ločeno zbrani, potem jih boste bistveno hitreje lahko zložili v zabojnike;
-- lepa oprana oblačila zapakirajte v vrečko, da jih boste
lahko oddali za nadaljno uporabo;
-- zemlja ne sodi med gradbeni material, zato jo pripeljite
ločeno;
-- koščke stiropora ločite od gradbenega materiala ali papirnatih vreč, ker boste potem veliko hitreje odpadke odvrgli v zabojnike.

Oprana in zložena oblačila, zapakirana v vrečko, bodo namenjena ponovni uporabi

Bodite pozorni na table z napisi določenih kategorij odpadkov

Odpadke ločeno pripravite že doma, da bo odlaganje
odpadkov v zbirnem centru bolj učinkovito
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Kmetijstvo v občini Naklo
Franc Pavlin

POLJEDELSTVO
Občina Naklo leži v ravninskem območju Gorenjske. Je ena
redkih občin, ki nima kmetijskih površin v hribovskem območ
ju, zato je v strukturi površin tudi več njiv kot travnikov. Večina
kmetij se ukvarja z govedorejo, zato se tudi na njivah prideluje
krma za živino. Od poljščin, ki se pridelujejo za trg, je največ
krompirja in vrtnin na prostem – npr. čebula, zelje, korenje.
Od trajnih nasadov je nekaj hektarov travniških in intenzivnih
sadovnjakov.
Preglednica 1: Obdelovalna površina na kmetijah s sedežem v
Občini Naklo (ha).*
leto

2010

Njive

570

Trajni travniki

2018

620

Razlika - odstotek
+8,8 %

323

381

+18,0 %

Travniški sadovnjak

9

8

-11,2 %

Intenzivni sadovnjak

5,8

5,0

-13,8 %

Vsa površina v obdelavi

913

1.020

+ 11,7%

Površina na kmetijo

10,3

11,2

Št. kmetij

89

91

*Podatki v preglednici 1 so zbrani iz zbirnih vlog, ki jih kmetije
vsako leto oddajo za namen ukrepov kmetijske politike.
Med leti 2010 in 2018 se število kmetij ni zmanjšalo, površina travnikov in njiv, ki jih obdelujejo naklanske kmetije,
pa se je v osmih letih celo povečala za 107 hektarov. Ker

Občina Naklo ni spreminjala svojih meja, kmetje pridobivajo površine večino z najemom zemljišč v sosednjih občinah. Povprečna kmetija obdeluje 11,2 hektara kmetijske
zemlje, vendar so razlike med kmetijami zelo velike – od 1
do preko 155 hektarov.
Preglednica 2: Pomembnejše kmetijske kulture na njivah kmetije v Občini Naklo
kultura

Leto 2010 (ha)

Leto 2018 (ha)

krompir

116,4

112,1

trave in travno-deteljne
mešanice

108,0

90,5

vrtnine na prostem

43,5

59,9

lucerna in detelje

26,4

28,8

ječmen

39,2

35,8

pšenica

16,2

13,8

tritikala

7,8

11,3

rž

2,8

1,0

šparglji

0,55

1,05

njive skupaj

570

620

koruza za silažo

210,2

259,3

Iz preglednice 2 je razvidno, da se večina poljščin uporablja za
krmo govedu. Največji delež predstavlja koruza za siliranje in
pridelava travno deteljnih mešanic. Med tržnimi poljščinami je
na prvem mestu krompir z okrog 115 hektari, povečuje pa se
pridelava vrtnin. Žita najdemo na dobrih 60 hektarjih. ・

ŽIVINOREJA
Prvi del prispevka o kmetijstvu v občini Naklo prikaže, da se
večina poljščin uporablja za krmo govedu. Izrazito vodilna
živinorejska panoga v našem okolišu je namreč govedoreja.
Ostalih vrst živine je malo. Število rejcev goveda se je v zadnjih
18 letih skoraj prepolovilo, vendar pa se je stalež goveda kljub
temu celo povečal za 22 odstotkov. To pomeni, da so zlasti
rejci krav molznic močno povečali svoje črede.
Preglednica 3: Stalež živine na kmetijah v občini Naklo*
leto

2000

2010

2018

Št. kmetij

Št. živali

Št. kmetij

Št. živali

Št. kmetij

Št. živali

105

2.020

61

2.189

56

2.473

ovce

2

19

4

13

koze

0

0

2

5

14

33

15

30

govedo

konji

51

prašiči

105

kokoši

6.499

85
28

2.894
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14
42

3.141

*Podatki so zbrani za registrirana kmetijska gospodarstva in ne
zajemajo ljubiteljskih rejcev, zato je dejanski stalež drobnice,
konj in kokoši nekoliko večji.
Kot je prikazano v preglednici 4, so črede goveda na naklanskih kmetijah nadpovprečno velike, če jih primerjamo s tistimi
na Gorenjskem oziroma na državnem nivoju. Povprečna govedorejska kmetija v naši občini redi 44,2 glavi goveda.
Preglednica 4: Stalež goveda v letu 2018
Št. kmetij z
govedom

Število govedi

Število goveda/
kmetijo

Slovenija

30.351

461.973

15,2

Gorenjska

2.752

49.540

18,0

Občina Naklo

56

2.473

44,2

Več krav v občini je namenjenih prireji mleka kot pa vzreji telet in prireji mesa. Večina kmetij, ki se ukvarja s prirejo mleka, je del sistema t. i. kontrole mlečnosti. To pomeni, da se
enkrat mesečno izmeri količina in sestava mleka pri vsaki kravi.

okol je in prostor
Podatki se uporabijo za vodenje selekcije in rodovništva na
kmetijah v okviru Govedorejske službe Slovenije ter za uravnavanje krmljenja živine. Kmetije v kontroli mlečnosti so v zadnjih
15 letih povečale število krav za 28 odstotkov. Prav tako se
spreminja pasemski sestav črede, povečuje se delež črnobele pasme, ki spada med t. i. mlečne pasme, zmanjšuje pa se
število krav lisaste pasme. Delež krav črnobele pasme je na
kmetijah s kontrolo mlečnosti že 86-odstoten.
Preglednica 5: Mlečnost krav v kontroli mlečnosti – vse pasme*
leto

Slovenija

Gorenjska
Naklo

1994

4.285

4.955

*6.044

2004

5.725

6.608

7.287

2010

6.062

6.839

7.500

2018

7.052

8.023

8.982

*Podatek za območje Kmetijske Zadruge Naklo.

nega mleka po kravi se povečuje, pri čemer so naklanski rejci
med vodilnimi v državi, celo boljši od rejcev v nekaterih bližnjih
državah. Mlečnost se lahko poveča z izboljšanjem kakovosti
krme, z ustrezno selekcijo (izbira najboljših živali za pleme), z
izboljšanjem bivalnih pogojev v hlevu (pogoji namestitve, zračenje …) in s poglabljanjem znanja rejcev o reji živine.
Preglednica 6: Mlečnost krav črnobele pasme - 2017/18.
Mlečnost - kg

Slovenija

8.265

Gorenjska

8.657

Bavarska

8.916

Avstrija

8.945

Naklo

9.296

Vir podatkov:

Podatki v tabeli 5 prikazujejo, kako se povečuje mlečnost krav
v Sloveniji, na Gorenjskem in v naši občini. Prikazana je namolžena količina mleka po kravi v prvih 305 dneh po telitvi
oziroma, kot rečemo, v standardni laktaciji. Količina namolže-

-- Zbirne vloge za ukrepe kmetijske politike
-- Centralna podatkovna zbirka Slovenije za stalež goveda
-- Milchleistungsprufung Bayern, Austria ・

Pet potomcev štirinajstletne krave Liske (Rejec Kalan Branko,
Okroglo), ki so bili rojeni s pomočjo embriotransfera.
Petorčki, ki so jih rodile različne krave.

Rejec Kozina Vinko, Okroglo s kravo Enko, lisate pasme. Na
Gorenjski razstavi živine v Lescah je leta 2009 osvojila
1. mesto v kategoriji prvesnic. Dnevna količina mleka 28,4 kg.

Po nakupih s svojo nosilno vrečko
Anica Tacer

Plastične nosilne vrečke imajo zelo majhno maso, obenem
pa so močne, obstojne in poceni. To so glavne lastnosti, ki so
pripomogle k njihovi razširjeni in masovni uporabi. Posledica
potrošnje plastičnih nosilnih vrečk pa je visoka raven obremenjenosti okolja in neučinkovita raba virov.
Z vidika varstva okolja so najbolj problematične lahke plastične
nosilne vrečke, ker jih redkeje ponovno uporabimo, kot debelejše plastične nosilne vrečke. To pomeni, da jih hitreje zavržemo in pristanejo med odpadki. V okolju se ne razgradijo tudi
do več kot 100 let, se tam akumulirajo in s tem povzročajo
veliko okoljsko in gospodarsko škodo.

V začetku letošnjega leta je Slovenija sprejela zakonske ukrepe
za zmanjšanje (u)porabe plastičnih vrečk, tudi v Naklem si je
Komisija za varstvo okolja zadala naslednje cilje:
-- povečati prepoznavnost problema in posledic onesnaževanja
z lahkimi plastičnimi nosilnimi vrečkami,
-- trajno zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk,
-- pomen preprečevanja odpadkov za čim manj nastalih odpadkov
Dosežemo jih lahko skupaj! ・
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iz šolskih klopi

Skokice zaplesale v predsedniški palači
Nataša Zaletelj

Predsednik republike Slovenije, Borut Pahor, je v predsedniško
palačo povabil Skokice in še nekaj učencev OŠ Naklo. Povabilo
je bila v prvi vrsti zahvala za dobro sodelovanje in nastopanje
na državnih dogodkih ter pester program ob obisku predsed
nika na šoli.

Velika pohvala vsem otrokom za vzorno vedenje, vrhunsko
odplesane točke in za marljivo delo. Učiteljice so v Ljubljani
lahko ponosom povedale, od kod prihajate. ・

Predsedniško palačo so učenke in učenci obiskali 20. junija
2019, kjer so sodelovali v programu ob zaključku preteklega
šolskega leta. Na odru sta se zavrteli dve skupini Skokic, Čenče
in Smeške. Spodbujalo jih je veliko obiskovalcev, med njimi
tudi košarkar Miha Zupan. Nastopajoči so sprva težko razumeli, kako lahko plešeš, če ne slišiš glasbe, a kot trdi Miha, je vse
mogoče, saj so vse ovire le v glavi.
V palači so se družili in klepetali s predsednikom, ogledali so
si prostore in se sladkali z zasluženim sladoledom. Najbolj
zanimiva je bila predsedniška pisarna in njegova zlata ribica.
Med obiskom njegove pisarne je predsednik dobil še en obisk.
Učenke in učenci so tako spoznali tudi generalmajorja Michaela Loha, poveljnika Nacionalne garde Kolorada iz ZDA, ki ga
je z delegacijo prav tedaj obiskal v palači.
Po obisku predsednika so se odpravili po stari Ljubljani in plesali na trgih, mostovih in ulicah. Mimoidoče so zasrbele pete in
marsikdo se je zavrtel z njimi. Najbolj sproščeni so bili turisti,
katerim so s plesnimi nastopi popestrili ogled prestolnice. Za
vse je izlet v Ljubljano predstavljal nepozaben dan.

Skokice navdušile tudi mimoidoče v centru Ljubljane

Skupinska slika iz Predsedniške palače

NAVČEK d.o.o.
Pogrebne storitve

Iz marmorja in granita izdelujemo in obnavljamo nagrobne
spomenike, stopnice, police, tlake, kuhinjske in kopalniške pulte

24 Glas občine Naklo avgust 2019

- organizacija pogrebov
- prevoz pokojnika,
- organizacija upepelitve,
- pogrebna oprema (krste, ž are,
nagrobni križ i, ž arne niš e,…)
- ž alni aranž maji in sveč e,
- organizacija pevcev
- urejanje dokumentacije,
- fotografiranje pogrebov

Visoko 140
4212 Visoko
031 577 229
041 628 940
navcek1@siol.net
www.navcek.si

NA VOLJO SMO 24 UR NA DAN

iz šolskih klopi

Pouk prvošolcev v centru Kranja
Maja Ovsenik in Nataša Zaletelj

Zadnji torek v šolskem letu je pouk prvošolcev OŠ Naklo potekal v centru Kranja. Z rednim avtobusom so se odpravili v
mesto in se učili prvih korakov potovanja z javnim prevozom.
V okviru predmeta spoznavanje okolja so si ogledali pomembne ustanove, kulturne spomenike in z razgledne ploščadi opazovali kanjon reke Kokre. Likovno umetnost in matematiko so izvedli na Plečnikovih stopnicah. Šteli in seštevali so
stopnice, arkade, stebre ... Znanje matematike je bilo potrebno tudi pri plačevanju sladoleda v slaščičarni. Pri slovenščini so
utrjevali vljudni pogovor.
Seveda paje sestavni del pouka tudi odmor – ustavili so se na
igralih na Pungartu. S poukom na terenu so pridobili znanja, ki
so pomembna za vsakodnevno življenje. ・

Pouk na prostem na Plečnikovem klancu

Sprejem odličnjakov OŠ Naklo
Občinska uprava Občina Naklo

Župan Ivan Meglič je ob koncu šolskega leta v občinskih prostorih sprejel 10 učenk in učencev OŠ Naklo, ki so vseh 9 let
šolanja dosegli odličen uspeh. Sprejema so se udeležili tudi
ravnatelj OŠ Naklo in razredničarki.

Kelbel, Sara Kidan, Maj Logonder, Anja Mabič, Anže Skodlar in
Sara Žnidar. ・

Pohvale in čestitke za odlične uspehe učenkam in učencem
Lara Celar, Nina Drinovec, Živa Fortuna, Gašper Jošt, Ida

ALU
OGRAJA

Tradicionalni sprejem v občinskih prostorih s posladkom

PVC
OGRAJA

Čestitke pridnim učenkam in učencem OŠ Naklo
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foto utrinki

Utrinki z občinskega praznika
Foto: Mirko Kunšič
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VPISUJEMO
V JESENSKE TEČAJE

Ponedeljek, 2. 9. 2019, ob 17. uri
na vadišču KD Naklo
(ob nadvozu AC Naklo–Strahinj)
Vabljeni!

40
LET

KD NAKLO

Več informacij: 040 476 323 (Božo) • kd.naklo.malasola@gmail.com • www.kd-naklo.si

DAN ODPRTIH VRAT: 31. 8. 2019 od 10. do 12. ure.
Vljudno vabljeni na predstavitev kinoloških disciplin!
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ogl asi -

040/202 384

IBRO KASUPOVIČ s.p.
PODBREZJE 4, 4202 NAKLO
www.tlakovit.si; info@tlakovit.si
GSM: 041/244-285
izkopi in
in odvozi
odvozi materiala
materiala
-- izkopi
tlakovanje in
in urejanje
urejanje dvorišč
dvorišč
-- tlakovanje
izdelava priključkov
priključkov na
na
-- izdelava
javno kanalizacijo
kanalizacijo
javno

KOROTAN
, d.o.o., Kranj
www.korotan-kranj.si
KMETIJSKA TRGOVINA, Stru`evo 20, Kranj
Odprto: 7-19, sobota 7-13,
tel.: 04/23 68 710

Velika izbira steklene
embalaže in pokrovčkov,
lesene gajbice,
papirnate vrečke za
shranjevanje zelišč,
čajev…
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ogl asi -

040/202 384

Glavna cesta 20, 4202 NAKLO
info@veldrona.com
http://veldrona.si
http://veldron.com

Računovodski servis
(za d.o.o., s.p., društva,...)
Kontakt: 041 863 440

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

Barve, laki, pisarniški material, računalniki in
oprema, fotokopiranje, kemična čistilnica,
popravilo čevljev, ponudba točenih vin in
SERVIS RAČUNALNIKOV IN OPREME

Odprto 8.00-12.00 in 14.30-18.30
Sobota 8.00 - 12.00
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