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Prispevke in fotografije za prihodnjo številko glasi-
la Glas občine Naklo pošljite na elektronski naslov  
urednistvo@obcina-naklo.si, najkasneje do 27.  
novembra 2020.

Besedilo lahko obsega največ 1.500 znakov brez pres-
ledkov. Oddano mora biti v Wordovi datoteki. Datoteko 
poimenujte enako kot želen naslov pris pevka. Fotogra-
fije in drugo spremno (slikovno) gradivo naj bo oddano 
kot samostojna datoteka čim višje kakovosti (format 
.jpg, .png). Priloženo gradivo poimenujte tako, kot želi-
te da je podpisano v prispevku.

Stopimo skupaj
Eva Goričan, glavna urednica

Negotovi časi so. In tole se bere kot nadaljevanje uvodnika 
iz majske številke. Sicer druga epidemija še ni razglašena in v 
vsakem primeru ni zelo verjetno, da bi vlada zopet popolnoma 
zaustavila gospodarske aktivnosti, pa vendar so spremembe v 
družbenem življenju v primerjavi z letom dni nazaj še vedno 
precej občutne. Ko se pogovarjam s prijatelji, pa tudi z nak-
ljučnimi neznanci, ugotavljam, da je splošno počutje in stanje 
zavesti precej slabo. Tako je, niste edini. Ta čudna melanholija 
se je dotaknila večine. Sprašujem se, če je povezana s korona-
virusom, kot skorajda vse v zadnjem času? Najverjetneje res. 
Ko smo spomladi govorili o razglasitvi epidemije, krize, o ukre-
pih in karanteni, so imele vse te spremembe nek časovni okvir. 
Nek končni datum. Vsi smo držali pesti, da poleti zdržimo brez 
poslabšanj in bomo dočakali svoj letni dopust na obali Jadran-
skega morja. Pa je kar šlo. 

Marsikomu je obdobje karantene celo koristilo, pravijo. »Smo 
se spočili, malo umirili, si vzeli čas zase in svojo družino.« V to 
smo bili nekako prisiljeni, ko so bila omejena naša siceršnja 
druženja. Nekateri pari so ugotovili, da pravzaprav niso za sku-
paj, spet drugi so se ponovno povezali. Nekatere družine so 
okrepile vezi, na žalost pa so nekatere trpele še več nasilja med 
štirimi stenami. Dejstvo je, da za nikogar soočenje z novimi 
okoliščinami na začetku ni bilo lahko. Spremembe so prišle ne-
nadno. Četudi se trenutno zadeve odvijajo počasneje (in bolj 
premišljeno, menda (?)), pa čutim, da smo bolj negotovi, saj 
vse skupaj traja že nekoliko predolgo. Nič več ne omenjamo 
konca in vrnitve na stare tirnice, pravzaprav vlada nekakšno 
vzdušje nemirnega pričakovanja, kaj nas zares čaka, ko vse to 
enkrat mine. Če mine. 

Bodo zdravstveni delavci in osebje v bolnišnicah in domovih 
za ostarele zmogli še toliko časa? Bodo otroci ostali v šolah in 
vrtcih do konca šolskega leta? Bodo mladi ob zaključku študi-
ja (na daljavo) imeli možnost zaposlitve? Bodo turistični, gos-
tinski in zabavni, družabni sektorji preživeli in si opomogli? Si 
bomo mi opomogli?

V teh negotovih časih je potrebno še bolj negovati predvsem 
odnose, saj lahko le skupaj zares prebrodimo trenutno krizo. 
Za dobre odnose so potrebni odkritost, posluh, razumevanje 
in komunikacija, tudi za tiste na ravni družbe. V krizi imamo 
priložnost pokazati, iz kakšnega testa smo, kakšen je naš pravi 
obraz. Bi delili svojo ne tako bleščečo zgodbo, če bi vedeli, 
da se bo nekdo po slišanem počutil manj osamljen? Bi si vzeli 
trenutek in poslušali sočloveka, pa četudi vam bo povedal, kar 
ste slišali že neštetokrat? Samo, da se bo počutil slišan in mu 
bo odvzet še en košček bremena, ki ga nosi. Bi ponudili pomoč 
neznancu, kljub temu da jo morda v strahu zavrne? 

Bodimo odkriti, nihče ni brez napak in verjamem, da sedaj ni-
komur ni lahko. Povejmo, ko nismo v redu, ko nas je strah, ko 
nas skrbi. Vse to je človeško. In ko bomo nehali pričakovati 
od drugih, predvsem pa od sebe, da smo popolni in najboljši, 
bomo lažje zadihali. Maskam navkljub. Na to se človek navadi, 
na izolacijo – zakonsko določeno ali pa odtujenost od družbe – 
pa malce težje. Bodimo pozorni na ljudi okoli sebe, kdaj nekdo 
potrebuje nasmeh, poslušno uho ali našo pomoč.



oktober 2020  Glas občine Naklo 3

Izdajatelj: 

Občina Naklo, 

Stara cesta 61, 4202 Naklo

Odgovorna urednica: Eva Goričan

Uredniški odbor: Katja Bevk, Zdravko 
Cankar, Helena Krampl Nikač, Anita 
Meglič, Andreja Prosen, Franci Šinkar in 
Eva Goričan.

Lektoriranje: Eva Goričan

Izvedba: Specom d. o. o.

E-naslov: urednistvo@obcina-naklo.si

Trženje oglasnega prostora: 

040/202 384
specom@specom.si

Oblikovanje: Matej Rauh

Glasilo GLAS OBČINE NAKLO pravilo-
ma izhaja petkrat letno (februar, april, 
junij, september, december). Brezplač-
no ga prejmejo vsa gospodinjstva v  
občini Naklo.

Naklada 1.900 izvodov

Naslovnica: Venec na proslavi na 
Bistriškem klancu
Foto: dr. Zvone Balantič
Datum izida: 8. oktober 2020

ISSN 2591-0515 za tiskano izdajo
ISSN 2591-0523 za spletno izdajo

Oddaja prispevkov
Prispevke in fotografije za prihod-
njo številko Glasa občine Nak-
lo pošljite na elektronski naslov  
urednistvo@obcina-naklo.si, najkas-
neje do 27. novembra 2020.
Besedilo lahko obsega največ 1.500 zna-
kov brez presledkov. Oddano mora biti 
v Wordovi datoteki. Fotografije in drugo 
spremno (slikovno) gradivo naj bo od-
dano kot samostojna datoteka čim višje 
kakovosti (format .jpg, .png).

županov glas

Spoštovane občanke, 
spoštovani občani!
Junija smo po koncu prvega vala epide-
mije in kot kaže pred začetkom druge-
ga vala praznovali občinski praznik ob 
srebrnem jubileju naše občine. Tako kot 
vsa leta doslej je bila tudi letos osrednja 
akademija namenjena občinskim nagra-
jencem. S tega mesta se jim zahvalju-
jem za vse opravljeno delo. Priznanja 
so prejeli Prostovoljno gasilsko društvo 
Naklo, ki praznuje 110-letnico delovanja, 
Štab civilne zaščite s sodelavci in občin-
sko upravo naše občine ter Jernej Jeglič. 
Bronasti plaketi sta prejela Slavka Jelenc 
in Rudi Dovžan, srebrno pa Tone Strlič. 
Vsem še enkrat čestitam. Kljub omejit-
vam se je zvrstilo kar nekaj zanimivih in 
prijetnih dogodkov, s katerimi smo po-
častili okrogli jubilej občine.

Ker so nekatere investicije v času korone 
zastale, smo se v poletnih dneh s pove-
čanim obsegom lotili vseh načrtovanih 
projektov. V teh dneh, ko boste prebirali 
naše občinsko glasilo, bo večina teh del 
že zaključena. Razkopavali smo po vsej 
občini. Letos največ in najbolj intenzivno 
v Podbrezjah, kjer smo zaključili gradnjo 
kanalizacije in obnovo ostale infrastruk-
ture. Gradili smo na Okroglem, v Nak-
lem, v Strahinju, v Dupljah, v Zadragi in v 
Žejah. Vsem, ki so vam gradbišča ovirala 
dostope do objektov, se opravičujem 
in se Vam zahvaljujem za razumevanje. 
Kar nekaj investicij pa še načrtujemo za 
naslednja leta. Intenzivno se ukvarjamo 
s pridobivanjem projektne dokumenta-
cije za obnovo betonske regionalne ces-
te skozi Naklo. Z Direkcijo RS za ceste 
se dogovarjamo in planiramo obnovo. 
Vsaj en del računamo že naslednje leto. 
Tudi z Ministrstvom za infrastrukturo in 
Slovenskimi železnicami se dogovarja-
mo o prenosu dela zemljišč za gradnjo 
kolesarske poti. V letošnjem letu smo 
uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje za 
gradnjo novega večjega vodohrana, ki 
bo nadomestil tistega v Dupljah. S tem 
bomo izboljšali stabilnost vodooskrbe 
in izboljšali požarno varnost. Del pot-
rebne vode bomo ob izpadih naših virov 
lahko pridobili tudi iz sosednje tržiške 
občine. V Podbrezjah smo uredili meje 
med občinskimi in sosednjimi zemljišči, 
po katerih bo tekla fekalna kanalizacija, 
ki bo predmet gradnje naslednje leto. 
Prav tako pripravljamo dokumentacijo 

za nadaljevanje gradnje kanalizacije v 
preostalih krajih naše občine.

Poleg investicij, ki so potrebne, se tru-
dimo občino narediti prijazno mladim 
in starejšim. Septembra smo v prvi raz-
red obeh naših osnovnih šol sprejeli 68 
prvošolk in prvošolcev. 54 v Osnovno 
šolo Naklo in 14 v Waldorfsko šolo. Vsem 
želim obilico novo sprejetega znanja in 
veliko novih dobrih prijateljev in da pri-
hajajočih devet let mine kar se da hitro 
in prijetno. Za starejše smo odprli med-
generacijski center, kjer se bodo starejši 
lahko družili, izobraževali in se zabavali. 
Zagnali smo projekt Prostofer, v katerem 
prostovoljci z novim električnim avto-
mobilom k zdravnikom ali v bolnišnice 
vozijo starejše in pomoči potrebne. Z ju-
nijem je začel kosila na domove dostav-
ljati Dom starejših Petra Uzarja iz Tržiča. 
V septembru so začeli tudi z izvajanjem 
pomoči na domu. Dogovarjamo se, da s 
prvim januarjem prevzamejo tudi izvaja-
nje dejavnosti v našem domu.

Kot kaže se korona vrača v naše kraje. Na 
občini imamo nekaj izkušenj iz prvega 
vala, ki jih bomo uporabili ob spopada-
nju z drugim valom. Držimo se ukrepov, 
ki nam jih nalaga stroka in OSTANIMO 
ZDRAVI!

Ivan Meglič, vaš župan
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Razpis za razvoj kmetijstva in podeželja
V mesecu februarju 2020 je bil na spletni strani Občine Naklo objavljen Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Naklo v letu 2020.

V teku razpisa sta dva ukrepa:
 - ukrep 4. Podpora šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih ter gozdarskih programih in
 - ukrep 5. Podpora delovanju društev/združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

ROK ZA ODDAJO PRIJAV NA JAVNI RAZPIS JE 30. 10. 2020. ・

Občina bo subvencionirala oskrbo s  
pitno vodo
Naklanski občinski svet je na majski seji na predlog Komunale 
Kranj potrdil višje cene oskrbe s pitno vodo. Nove potrjene 
cene že veljajo od 1. julija dalje in naj se naslednja tri leta ne 
bi spreminjale. Na področju oskrbe s pitno vodo je Komunala 
Kranj za leto 2019 beležila izgubo, ki bo pokrita s poračunom. 
Potrjene cene s poračunom se obračunavajo od 1. julija 2020 
do 30. junija 2021. Občinski svetniki so že na majski seji dali po-
budo, da bi v okivru protikoronskih ukrepov dodatne stroške 

gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti sub-
vencionirali iz občinskega proračuna. Na nedavni seji so spre-
jeli sklep, da bo občina celotno obdobje veljavnosti omenjene 
cene s poračunom (eno leto), subvencionirala ceno omrežnine, 
in sicer v obsegu celotne razlike med potrjeno ceno in ceno s 
poračunom. Občina Naklo bo za namen sofinanciranja cene 
vode namenila 10.047 evrov. ・

Pregled investicij v Občini Naklo

Pregled investicij, ki so trenutno še v teku in ki se še načrtujejo 
za letos. V pomladnem obdobju je delo na projektih zaradi 
protikoronskih ukrepov zastalo. 

• Po ponovni vzpostavitvi del se je najprej začela gradnja na 
Okroglem. Tam je Elektro Gorenjska želel pojačati svoje SN 
kabelske vode. Na občini smo se zavedali, da v kolikor v 
ozko cesto spustimo samo elektro vode, prostora za grad-
njo in obnovo občinskih naprav ne bo več. Najprej je bila 
vgrajena fekalna kanalizacija, ob njej še del meteorne kana-
lizacije za odvodnjavanje ceste. Sledila je obnova vodovoda, 
SN in NN elektro omrežja, cestna razsvetljava in nato še ka-
belska kanalizacija za telekomunikacijske vode. Dela v vasi 
v okviru prve faze izvedbe so bila zaključena do 25. julija. 

• V septembru se je začela gradnja pločnika od uvoza za Di-
nos do križišča za Okroglo. S tem bo dograjen ves pločnik 
ob Cesti na Okroglo z nadaljevanjem v industrijsko cono. V 
pločniku bo vgrajen tudi fekalni kanal in cestna razsvetlja-
va. Kanal bo naslednje leto povezan s tistim, ki je bil zgra-
jen skozi vas in takrat se bodo občani lahko priključili na 
javno fekalno kanalizacijo. Po končanih delih na poljih pa se 
bodo začela izvajati tudi dela na dotrajanem klancu nasproti 
Merkurja. 

• V Naklem potekate dve temeljiti obnovi ulic, in sicer Ulice 
Toma Zupana in ulice Pivka. V obeh ulicah je bila glavnina 
infrastrukturnih vodov urejena že v prejšnjih letih, smo pa 

tik pred začetkom še enkrat pozvali vse upravljavce komu-
nalnih vodov za morebitne dodatne rueditv, tako, da po ob-
novi ne bi bilo pričakovanih nobenih prekopov. 

• V Strahinju se nadaljuje urejanje zadnjega konca, kjer se 
predvideva dokončna ureditev ceste z odvodnjavanjem, 
 elektro in TK omrežjem ter ustrezno cestno razsvetljavo. 

• V Zgornjih Dupljah je bila do novega naselja pri cerk-
vi dokončana ureditev dostopne ceste vključno s cestno 
razsvetljavo. 
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• V Spodnjih Dupljah pa se na pokopališču zaključuje obnove 
dotrajanega zidu ob pokopališču. Tudi v Spodnjih Dupljah 
po končanih delih na poljih predvidevamo ureditev južne 
vpadnice. 

• V Zadragi se zaključuje druga faza obnove klanca. Na tem 
odseku je bilo potrebno urediti podporni in oporni zid, vgra-
diti vso potrebno infrastrukturo in prevezati del vodovod-
nega omrežja. 

• Ob Stari cesti in na šolskem športnem igrišču je bila obnov-
ljena razsvetljava, in sicer v sklopu projekta Festival svet-
lobe. Gre za tako imenovano »pametno razsvetljavo«, ki 
omogoča daljinsko krmiljenje, prilagajanje jakosti osvetlitve 
in tudi posamezno vklapljanje in izklapljanje. Vsa razsvetlja-
va je opremljena s sodobnimi LED svetilkami. Projekt je bil 
delno sofinanciran iz EU skladov. 

Vabilo k vpisu v Folklorno skupino Podkuca
Začelo se je novo šolsko leto in s tem nove priložnosti. Vabimo 
vse bodoče, bivše, stalne in občasne plesalce, folklornike, da 
se pridružite FS Podkuca, kjer boste v odlični družbi nadgradili 
svoje plesno (in pevsko) znanje ter se v vsakotedenskih sreča-
njih učinkovito odmaknili od vsakdanjega stresa. 

K vpisu vabimo tudi otroke od šestega leta starosti naprej. Vpis 
vseh bo potekal od 18. 9. do 9. 10. 2020, vsak petek med 16.00 
in 19.00, v večnamenski dvorani OŠ Naklo, kjer vadimo. 

Urnik vaj za šolske skupine in odrasle: 

• za učence 1. in 2. razreda v okviru podaljšanega bivanja 
v OŠ Naklo – četrtek 5. ali 6. šolsko uro (s pričetkom  
15. oktobra, prijavnice bodo dobili učenci v šoli)

• za učence od 3.–5. razreda četrtek preduro , 7.30–8.15 
• za učence 6. in 7. razreda petek 17.30–18.30 
• za učence 8. in 9. razreda petek 16.00–17.30 
• za dijake, študente in odrasle petek 18.30–20.30 ・

Zahvala za pomoč ob požaru v Podbrezjah
Družina Grašič

Noč s 25. na 26. maja 2020 je bila za nas noč, ki si jo bomo 
zapomnili za vedno, saj je našo hišo v Podbrezjah zajel požar. 
Brez požrtvovalne pomoči sosedov, gasilcev, občanov, ki so se 
tako hitro odzvali in spopadli z ognjem, bi na naši hiši nastala 
še večja škoda. Kljub občutku groze, ki te spremlja ob takšnih 
prizorih, ko gori vse, kar si v življenju ustvaril, in lahko samo ne-
močno opazuješ, kako ogenj vse požira, nam je vseeno toplo 
pri srcu ob zavedanju, da v nesreči nisi sam.

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem, ki so in še bodo 
pomagali pri odpravljanju posledic požara, ki niso majhne. Z 

besedami ne znamo opisati hvaležnosti do vseh, ki ste nam v 
tej nesreči tako nesebično pomagali.

Posebna zahvala gre PGD PODBREZJE, NAKLO, DUPLJE, ŽEJE/
GZ NAKLO, PGD GORIČE, BREG OB SAVI IN GARS KRANJ, ki 
so se tako hitro odzvali, sosedom, sokrajanom, OBČINI NAK-
LO, RDEČEMU KRIŽU in vsem ostalim, ki ste pomagali tako s 
svojim delom, kot z različnimi donacijami. Še enkrat ISKRENA 
HVALA vsem, ki so nam pokazali, da v nesreči resnično nisi 
sam in da obstaja še toliko dobrih ljudi, ki so pripravljeni tako 
požrtvovalno in nesebično pomagati. ・

• V sklopu pridobljenih evropskih sredstev se zaključujeta še 
dva projekta, in sicer Biodiverziteta naselij, kjer gre za ure-
ditev učne poti z obvestilnimi tablami na trasi od parkirišča 
pri Osnovni šoli do Malega Nakla, in projekt Zelene rešitve, 
ki zajema ureditev opuščene hitre ceste na Bistrici. ・
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Zahvala raziskovalcem
Damijan Janežič

V preteklih številkah Glasa občine Naklo sem predstavil življe-
nje in delo pomembnih Naklancev: Toma Zupana, duhovnika, 
prešernoslovca, literarnega zgodovinarja, narodnega delavca, 
vzgojitelja, rodoslovca in pridigarja, Mihaela Stareta, odlične-
ga gospodarstvenika, graščaka pivovarja, opekarja, župana 
 Mengša in nogavičarja Antona Legata.

Podatke o njihovem življenju in delu sem zbral iz mnogih virov 
in literature. Kot je pri časopisnih prispevkih v navadi, uredniki 
virov in literature ne objavljajo. Pogosto pa se zgodi, da je po-
trebno krajšati tudi besedilo.  Kot je v moji navadi prispevku v 
knjižni izdaji dodam seznam virov in literature. Dotlej, ko bodo 
časopisni prispevki objavljeni v knjigi, pa se pripovedovalcem 
folklornih in ljudskih pripovedi, raziskovalcem rodoslovja, 

etnografije in zgodovine, ki so mi prijazno pomagali s svojimi 
raziskovanji, prisrčno zahvaljujem. 

Med njimi so bili pisateljica Berta Golob, ki je pripovedovala 
o Tomu Zupanu, Simon Smrkolj, ki je raziskal pivovarstvo na 
Slovenskem in Staretovo pivovarno v Mengšu, Janez Škrlep, 
direktor Muzeja Mengeš, ki je dal na razpolago kroniko Sta-
retovih, Špela Cijak je posredovala podatke o očetu Antonu 
Legatu, Goran Lavrenčak, je o njem na digitalnem arhivu Ra-
dovljica objavil prispevek, Milan Jenko, po domače Bábč iz Žej 
je sestavil rodovnika Legatovih, po domače Perúčovəh iz Nak-
lega in Staretovih, po domače Ərjavčovəh iz Strahinja, Nada 
Legat, po domače Perúčova mama, pa je povedla nekaj spo-
minov o Legatih. ・

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz  
gospodinjstev v Občini Naklo
Nevarni odpadki ne sodijo v zabojnike za gospodinjske odpadke 
in ne v naravo, saj nevarne snovi pronicajo v zemljo, zastruplja-
jo prst, vodo, živali in ljudi. Med nevarne odpadke prištevamo: 
odpadna zdravila, kozmetika, čistila, barve, lake, lepila, škropiva, 
razne kemikalije, spreje, odpadno jedilno in motorno olje, hla-
dilna tekočina, akumulatorji, baterije, drobno elektroniko kot so 
mobilni telefoni, kalkulatorji, pametne ure ipd.

Komunala Kranj v torek, 20. oktobra 2020, od 13. do 18. 
ure v zbirnem centru Naklo organizira akcijo zbiranja ne-
varnih odpadkov za vse uporabnike, vključene v sistem rav-
nanja z odpadki iz občine Naklo. 

Odpadke bodo zbirali na terenu s posebno mobilno enoto, na 
zbirno mesto pa lahko uporabniki prinesete nevarne odpad-
ke iz gospodinjstev. Oddaja odpadkov je brezplačna. Akcija ni 
namenjena zbiranju odpadkov pravnih oseb. Uporabniki sicer 
lahko nevarne odpadke brezplačno oddajo preko celega leta 
kadarkoli v času odprtja zbirnega centra.

Poskrbite, da bo odpadkov čim manj. Kupujte preudarno in 
samo tisto, kar potrebujete. ・

Humanitarna akcija – »Požar Cegelnica«

Pomoč ob požaru stanovanjske hiše
Nesreča nikoli ne počiva in tokrat ni prizanesla družini s Cegelnice, ki ji je požar uničil stanovanjsko hišo. V sredo, 23. 9. 
2020, je ob 4.00 zjutraj v stanovanski hiši prišlo do požara, ki je v celoti uničil hišo in domovanje družine Bodlaj. 

V luči solidarnosti in sosedske pomoči lahko občanke in občani družini pri izgradnji novega doma pomagate prek sodelo-
vanja v humanitarni akciji, ki jo organizira Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Kranj ter KORK Naklo in Duplje. 

Stopimo skupaj in pomagajmo po svojih močeh!
Prispevate lahko prek nakazila na št. TRR: RK07000-0000100776 s sklicem 9-2020 in pripisom 
“HA POŽAR CEGELNICA” oziroma sredstva predate direktno prostovoljcem, ki bodo po občini 
osebno zbirali prispevke.

Akcija že poteka, vsem, ki ste pomagali pri sanaciji, z donacijo in podporo družini, se v imenu družine in občine najlepše 
zahvaljujemo. Pokazali smo, da je Občina Naklo kraj dobrih ljudi!

Kontaktna oseba humanitarne akcije je predsednik KORK Naklo, Jože Mohorič (041 734 186).
RKS - OBMOČNO ZDRUŽENJE Kranj je eno izmed 56. območnih združenj, ki sestavljajo RKS, ki je navečja humanitarna organizacija v 
Sloveniji. OZ KRANJ deluje na področju šestih občin: Mestne občine Kranj ter občin Šenčur, Cerklje, Naklo, Preddvor in Jezersko. ・
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Obisk poljskega veleposlanika na Občini 
Naklo
Občinska uprava Občine Naklo

V začetku julija nas je na Občini Naklo obiskal nj. ekselenca,  
g. Krzysztof Olendzki, veleposlanik Republike Poljske v Sloveni-
ji. V prijetnem pogovoru, kjer so sodelovali še Marta Gerkman, 
direktorica občinske uprave, Bojana Umnik z občinske uprave 
in Joc Perne, pobudnik obiska, smo veleposlaniku predstavili 
naše 20-letno sodelovanje z Občino Nakło nad Notecia, skupaj 
izvedene projekte, kakor tudi samo Občino Naklo v Sloveniji. 
Prav tako smo se pogovarjali o naših načrtih in morebitnih sku-
pnih projektih ter področjih, ki so zanimiva za obe strani. Nato 
smo obiskali park ob podbreški cerkvi, kjer že stoji nov doprsni 
kip rezbarja in kiparja Petra Žiwobskega, ki je deset letje ustvar-
jal v Podbrezjah. Njegovi so namreč tamkajšnji oltarji. Pridru-
žila sta se nam še Daca Perne, predsednica Kulturnega društva 
Tabor in podbreški župnik Miha Lavrinc. Obisk smo zaključili z 
obiskom Tabora, tamkajšnje cerkve in Pirčevega doma. Prepri-
čani smo, da bo veleposlanikov obisk dal novega zagona so-
delovanju obeh občin z enakim imenom. ・

Končana gradnja kanalizacije v  
Podbrezjah
Občinska uprava Občine Naklo

V Podbrezjah se zaključuje največja letošnja investicija v Občini 
Naklo. Večina del je končanih, trenutno se izvajajo še manj-
še odprave pomanjkljivosti. Potrebno bo pripraviti še projekte 
izvedenih del (PID) in pridobiti uporabno dovoljenje za novo-
zgrajeno kanalizacijo. Gre za zahteven projekt, v katerem je 
bilo obnovljenih 1.330 metrov cest, vključno s 376 metri dr-
žavne ceste, pri kateri se je v projekt vključila tudi Družba RS za 
infrastrukturo. Obnovljenih je bilo okoli 150 metrov opornih 
zidov, urejenih 260 metrov pločnikov za varno hojo pešcev, 
predvsem otrok na poti v šolo. Na novo je bilo zgrajenih 1.253 
metrov fekalne kanalizacije, na katero bo priključenih 36 
objektov, med njimi podružnična osnovna šola, kulturni dom 

in župnišče. Kanal je priključen na obstoječ primarni kanal, ta 
pa fekalije vodi na Centralno čistilno napravo v Kranju. S so-
dobnimi cevmi iz nodularne litine je bilo obnovljenih 1.110 
metrov vodovoda, ki je bil v večini še v salonitnih ceveh. Ob-
novljenih je bilo tudi 650 metrov meteorne kanalizacije za 
odvodnjavanje cest in nekaterih objektov. S tem je bilo prepre-
čeno izlivanje vode na kmetijska zemljišča. Obnovljenih je bilo 
še 1.300 metrov cestne razsvetljave, vključno s 30 novimi 
sodobnimi LED cestnimi svetilkami. 

Poleg navedenih infrastrukturnih objektov in naprav je bilo 
obnovljeno TK omrežje upravljavcev Telekom Slovenija in T2, 
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zgrajeno pa je bilo tudi kanalizacijsko omrežje za vpihovanje 
optičnih TK kablov. Na obravnavanem območju je podjetje 
Domplan iz Kranja, ki je koncesionar za plinovodno omrežje, 
temeljito dogradilo tudi svoje distribucijsko omrežje. Prav tako 
je svoje nizko in srednje napetostno (20kV) omrežje obnovilo 
podjetje Elektro Gorenjska d. d. Končna vrednost projekta, ki 

ga je Občina Naklo pokrila iz proračuna, znaša 774.609 evrov 
z vključenim DDV. Skupaj s sredstvi DRSI pa je vrednost vseh 
del dosega skoraj 900.000 evrov. Vsem, ki ste zadnje leto imeli 
kar nekaj težav z dostopnostjo do svojih objektov, se iskreno 
opravičujemo in upamo, da boste za kar nekaj časa imeli mir. ・

Čebelarji pohodniki so se ustavili v naši občini
Občinska uprava Občine Naklo

Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) je 12. 9. 2020 pripravila dob-
rodelni pohod za sladkorčke, otroke s sladkorno boleznijo. 
Pohod je bil pripravljen v sodelovanju s Pediatrično kliniko, 
Kliničnim oddelkom za endokrinologijo, diabetes in bolez-
ni presnove ter Društvom za pomoč otrokom s presnovnimi 
motnjami. Gorenjska veja pohoda, ki se je v Žirovnici začel ob 
1. uri zjutraj, je potekal tudi skozi našo občino. Skupina okoli 
40 čebelarjev se je pred Biotehniškim centrom (BC) v Strahinju 
ustavila ob 6.30 uri. Sprejeli so jih župan Občine Naklo Ivan 
Meglič, direktor centra dr. Marijan Pogačnik, vodja MIC, Irena 
Gril in predsednik Čebelarskega društva Naklo Janez Markič. 
V Strahinju so se pohodniki po krajših nagovorih okrepčali z 
dobrotami, ki so jih pripravili v kuhinji BC Naklo, v Čebelar-

skem društvu Naklo in v društvu LIK Naklo. Pohodnikom se je 
v Strahinju pridružil tudi župan sosednje Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec, ki je vesele pohodnike pospremil do Kranja. 
Med pohodniki je bil tudi predsednik Čebelarske zveze Slove-
nije Boštjan Noč. Predsednik Gorenjske čebelarske zveze Anže 
Perčič je imel pod budnim nadzorom logistiko gorenjske veje 
pohoda. 58 kilometrov dolg pohod se je na Brdu pri Lukovici 
zaključil ob 13. uri s kulturnim programom. Tam so se sklenile 
poti še z dvema vejama, in sicer iz Dobrove in iz Trojan. Vsa 
zbrana sredstva na pohodu bodo namenjena nakupu ultra-
zvočne naprave za oceno stanja ožilja pri mladih sladkornih 
bolnikih. Kot so nam sporočili iz vodstva ČZS, je bilo že zjutraj 
zbranih že preko 15.000 evrov. ・

Medgeneracijski center končan
Občinska uprava Občine Naklo

Medgeneracijski center, ki smo ga odprli junija, v okviru praz-
novanja praznika Občine Naklo, je bil sofinanciran iz projekta 
Medgeneracijski centri znotraj Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja, s pomočjo projektnega partnerja BSC – re-
gionalna razvojna agencija Gorenjske. V skupni projekt so bili 
vključeni trije občinski centri, poleg našega sta bila urejena še 
centra v Šenčurju in na Jezerskem. 

Na začetku septembra je Medgeneracijski center Naklo, ki ima 
prostore v kletnih prostorih občinske stavbe, pridobil še zuna-

nji del, ki se nahaja severno od občinske stavbe. Poleg visokih 
gred je urejena še senčnica s parkovnim pohištvom, ki zaokro-
ža ponudbo centra. Trenutno v centru dejavnosti izvaja Ljud-
ska univerza Kranj, kasneje bodo k sodelovanju povabljena še 
lokalna društva. Oba dela centra, tako notranji kot zunanji, sta 
namenjena druženju različnih generacij, medsebojnemu izo-
braževanju in prenašanju dobrih praks. ・
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Začetek izposoje koles tudi v Naklem
Občinska uprava Občine Naklo

V četrtek, 23. julija 2020, smo v Begunjah na Gorenjskem urad-
no zagnali medobčinski sistem izposoje koles (gorenjska.bike), 
ki omogoča izposojo koles kar v petih gorenjskih občinah: v 
Mestni občini Kranj in v občinah Jesenice, Radovljica, Tržič in 
seveda Naklo. V Naklem je pri mladinskem športnem igrišču 
postaja že nekaj časa pripravljena. Dan pred uradno otvoritvijo 
so bila postavljena kolesa (štiri navadna in dve električni). Prija-
va uporabnikov je možna preko spleta. Sistem deluje tako, da 
je možna izposoja z naloženo aplikacijo na kateri koli od postaj 
v sistemu teh petih občin, prav tako se kolo lahko odloži na 
kateri koli od teh postaj. Čas uporabe se šteje od prevzema do 
predaje in je omejen na skupno 14 ur tedensko. 

»GORENJSKA.BIKE« je produkt, ki je nastal v okviru operacije 
HITRO s KOLESOM in financiranja iz sredstev CLLD 2014-2020 
na prvem javnem pozivu LAS Gorenjska košarica. Ta je v višini 
80 odstotkov sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj. V sistemu GORENJSKA.BIKE je zdaj 28 postaj v 
Mestni občini Kranj, 6 postaj v občini Jesenice, 5 postaj v občini 
Radovljica, 3 postaje v občini Tržič in 1 v občini Naklo. Skupaj je 
na razpolago 245 koles. Več informacij lahko dobite na spletu.  
Predvidoma bodo kolesa na razpolago do konca oktobra. Za 
zdravo telo, vsi na kolo! ・

68 junakov prvič v šolo
Občinska uprava Občine Naklo

1. september je tako kot v vsej Sloveniji prvi šolski dan tudi v 
Naklem. Letos smo v prvi razred pospremili kar 68 prvošolč-
kov, in sicer 54 v OŠ Naklo, 14 pa v Waldorfsko šolo. Ob  
15. uri se je v šolski športni dvorani odvil tudi manjši dogodek. 
Upoštevan je bil razmik med stoli, skupaj so lahko sedele le 
posamezne družine (po trije stoli). 

Najprej je mlade junakinje in junake nagovoril ravnatelj OŠ 
Naklo Milan Bohinec, za njim pa je nekaj vzpodbudnih besed 
vsem prisotnim povedal tudi župan Ivan Meglič. Sledila je pri-
kupna igrica, v kateri je Pika Nogavička obkrožila ves svet in se 
na koncu vrnila v Naklo. Sledilo je spoznavanje novih učiteljic 
in odhod v razrede, kjer so vse čakala presenečenja. Največji 
junaki so z odprtimi očmi spremljali dogodek in komaj čakali, 

kaj se bo zgodilo. Nekateri manj pogumni pa so ob varnem 
maminem krilu potočili kakšno grenko solzico, ki se je hitro 
posušila. 

V Waldorfski šoli so svoje nove sošolke in sošolce sprejeli vsi 
učenci. Sprejem je potekal že dopoldne na parkirišču za Kul-
turnim domom Janeza Filipiča. Tudi tu je župan mladim vedo-
željnim glavicam zaželel vse najboljše. 

Vsem želimo obilo veselja v šoli, čudovite prijatelje in prijatelji-
ce ter nepozabnih devet let, ki bodo minila kot hip. ・
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Spominska slovesnost na Bistrici letos 
malo drugače
Občinska uprava Občine Naklo, foto: dr. Zvone Balantič in Mirko Kunšič

Občina Naklo vsako leto ob obletnici dogodkov na Bistrici 
pripravlja spominske slovesnosti, na katerih se spominjamo 
tragičnih dogodkov iz drugega leta 2. svetovne vojne. Letošnja 
slovesnost je bila še nekoliko bolj slovesna, v spominskem 
parku na Bistriškem klancu smo namreč odkrili in blagoslovili 
nov spomenik, posvečen 59 talcem, ki so jih Nemci postrelili  
25. in 28. julija 1942, kot povračilo za napad na nemški vojaški 
avtomobil. 

Spominski park je bil po zamislih arhitekta Danila Oblaka zgra-
jen leta 1984. Osrednji del je krasila skulptura priznanega aka-
demskega kiparja Janeza Boljke. Bronasti kip so neznanci pred 
leti ukradli. Lani smo se na Občini Naklo odločili, da ukradeni 
kip nadomestimo z novim. Skupaj s konservatorko kranjskega 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj dr. Renato Pamić 
smo določili zasnovo, ki jo je odlično izdelal umetnostni ko-
vač Urban Kosel iz Spodnje Lipnice. Kamnoseški del je uredil 
kamnosek Andrej Jezeršek z Okroglega. V petek, 24. julija, smo 
tako na predvečer 78. obletnice tega dogodka na slovesnosti 
odkrili in blagoslovili novo jekleno, kovano skulpturo.

Posebej veseli smo bili, da se je na našo prošnjo prijazno od-
zval predsednik republike Slovenije Borut Pahor. Ob prihodu 
na prizorišče je položil venec k spomeniku, nato pa je imel 
slavnostni govor, v katerem se je dotaknil tragičnih dogod-
kov iz zgodovine. Poudaril je, da se moramo takšnih dogodkov 
spominjati zaradi ljudi, katerim so bila na silo odvzeta življenja, 
takšni dogodki pa nam služijo kot opomin, naj se nikoli več ne 
ponovijo. Dejal je še, da se moramo zavedati, da je mogoče 
vse spore reševati miroljubno, čeprav je človek vedno zmožen 
začeti novo vojno. 

Župan Občine Naklo Ivan Meglič je v krajšem predstavitve-
nem nagovoru predstavil potek zasnove in izvedbe postavitve 
nove skulpture ter potek priprav na prireditev. Zahvalil se je 
predsed niku za udeležbo in sodelovanje na slovesnosti. Zah-
valil se je tudi vsem, ki so sodelovali pri pripravi slovesnosti 
in vsem številnim obiskovalcem, ki so kljub slabemu vreme-
nu prišli na prireditev. Za predsednikom smo vence položili še 
Občina Naklo in Združenje borcev za vrednote NOB, KO Naklo.

V odličnem kulturnem programu, ki ga je pripravil Marko Kav-
čič, so sodelovali Moški pevski zbor KUD Triglav Duplje, pihalni 
kvintet Pihalnega orkestra Tržič in recitatorji: Milenka Jekovec, 
Katja Rozman in Marko Kavčič. Ob koncu je nov spomenik bla-
goslovil podbreški župnik Miha Lavrinc. Na proslavi so sode-
lovali tudi člani častne čete Slovenske vojske in trobilni kvartet 
orkestra Slovenske policije. ・
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Kinološko društvo Naklo

Častitljivih 40 let uspešnega delovanja  
Kinološkega društva Naklo
Metka Bartol in Živa Broder, foto: arhiv KD Naklo

Kinološko društvo Naklo je decembra lani praznovalo 40 let 
zelo bogatega delovanja na vseh kinoloških področjih. V času 
ustanovitve v takratni kranjski občini, katere del je bila tedaj 
tudi sedanja občina Naklo, ni bilo nobene organizacije, ki bi se 
ukvarjala z organizirano kinološko dejavnostjo. Logična posle-
dica skupine ljubiteljev psov je bila torej odločitev, da ustano-
vijo Kinološko društvo (KD) Naklo.

Povezali so se z Jožetom Vestrom, takratnim sekretarjem Kino-
loške zveze Slovenije, ki je pri nastajanju društva prijazno ponu-
dil strokovno in moralno podporo. Tako je bil za 12. decembra 
1979 v Domu kulture v Naklem sklican informativni sestanek 
vseh zainteresiranih. Zbralo se je kar enaindvajset ljubiteljev 
psov in tako je sestanek postal ustanovni občni zbor KD Naklo. 

Društvo je bilo torej uradno ustanovljeno 12. decembra leta 
1979, ustanovni člani društva pa so bili: Janez Bartol, Tomaž 
Bartol, Drago Goričan, Peter Gradišar, Mito Jereb, Irena Mar-
kič, Milan Pagon, Zvone Vidic in Lojze Zupan. Društvo je bilo 
registrirano pri takratnem Ministrstvu za notranje zadeve 
Republike Slovenije. Izdelan je bil prvi statut društva, v kate-
rem je zapisno, da se bo društvo ukvarjalo z vzrejo in šola-
njem psov vseh pasem, in sicer na področju celotne tedanje 
kranjske občine. Za opravljanje prvega mandata predsedni-
ka novoustanovljenega društva je bil izvoljen Milan Pagon. 

Drugoizvoljeni predsednik KD Naklo je leta 1981 postal Zvone 
Vidic, ki pa je že isto leto odstopil in prepustil vodenje društva 
takratnemu podpredsedniku Janezu Bartolu, ki je društvo vo-
dil do občnega zbora 1982. Četrti predsednik v Kinološkem 
društvu Naklo je bil leta 1986 izvoljeni Milan Pagon ml., ki je 
odstopil junija istega leta. Funkcijo predsednika je do občnega 
zbora februarja 1987 prevzel Jože Urh, od njega pa jo je po 
občnem zboru prevzel Drago Goričan, ki je društvo vodil do 
leta 1992, ko je vodenje društva spet prevzel Janez Bartol in ga 
vodil vse do svoje bolezni. 

Janez Bartol je bil predsednik v obdobjih 1981–1986 in 1992–
2004, bil je tudi častni predsednik in idejni oče društva. Vse-
skozi je bila njegova največja želja, da bi društvo imelo svoje 
prostore in svoje vadišče. Želja se mu je uresničila junija 2007. 
V čast njegovemu delu in prispevku k razvoju društva se da-
nes vadišče imenju prav po njem. S svojim znanjem in delom, 
predvsem pa s svojo ljubeznijo do psov, je veliko pripomogel 
k razvoju slovenske kinologije v celoti, saj je bil eden vidnejših 
in vplivnejših članov Kinološke zveze Slovenije. Za svoje delo 
na področju kinologije je prejel najvišja odlikovanja Kinološke 
zveze Slovenije in najvišja društvena odlikovanja ter priznanja.

Prav Janez Bartol in Drago Goričan, ki je po odhodu Janeza 
Bartola znova prevzel vodenje društva in ga vodi še danes, sta 
zagotovo v društvu pustila največji pečat.

Prvo domovanje si je društvo ustvarilo v Jurčkovem kotu spo-
mladi 1980, ki pa je kmalu postal pretesen za vse člane društva 
in tečajnike. Tako smo leta 1988 dobili v brezplačni najem ne-
uporabljeno Merkurjevo zemljišče ob glavni cesti Kranj–Naklo, 
ki smo ga za uporabo morali najprej urediti, a z dobro voljo 
in prostovoljnim delom se je takrat veliko naredilo. Gramozno 
jamo na parceli smo zasuli z izkopanim materialom, ki je nastal 
pri gradnji olimpijskega bazena v Kranju, na koncu pa postavili 
še manjšo brunarico. V začetku naslednjega leta je poligon že 
služil svojemu namenu.

Zemljišče je seveda ostajalo v lasti Merkurja, a želja po lastnem 
poligonu je bila iz leto v leto večja. Sčasoma smo le našli pri-
merno lokacijo ob novi avtocesti in želja se je končno lahko 
začela uresničevati. Na pomoč nam je priskočila tudi Občina 
Naklo, ki nam je pomagala s spremembo namembnosti zem-
ljišča. Končno smo lahko začeli z urejanjem svojega poligo-
na in s postavitvijo lesene brunarice. Naši člani so ob gradnji 
priskočili na pomoč s prostovoljnim delom in tako smo 22. 6. 
2007 končno le dočakali tako težko pričakovano otvoritev na-
šega novega vadišča. Na občnem zboru leta 2010 je bil sprejet 
sklep, da se ga poimenuje »Vadišče Janeza Bartola« v čast in 
poklon predsedniku, ki ima zagotovo največ zaslug zanj.

Še nekaj let po otvoritvi svojega poligona smo delovali kar 
na treh vadiščih hkrati, torej v Jurčkovem kotu, na stari lo-
kaciji pri Merkurju in na novem vadišču. Dandanes večji del 
šolanja v našem društvu poteka na Vadišču Janeza Bartola, 
kjer se dela predvsem s tečajniki, ki pridejo po nova znanja, 
tam potekajo vaje agilityja, poslušnosti, obrambe, izvajajo 
se seminarji, vzrejni pregledi in druge aktivnosti. Naš prvi 
poligon v Jurčkovem kotu pa še vedno uporablja skupina 
reševalcev, saj je tamkajšnja konfiguracija terena za potrebe 
njihovih treningov ustreznejša. To zemljišče jim s posluhom 
za javno dobro brezplačno odstopa Gorenjska gradbena 

Vadišče Janeza Bartola
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družba. Tam že nekaj let organizirajo Letni mini tabor reše-
valcev, velikokrat pa je že bilo tudi prizorišče regijskih vaj in 
izpitov reševalnih psov ter različnih usposabljanj (za radijske 
zveze, orientacijo, prve pomoči psom …).

Uspešno delo društva se je vedno kazalo tudi v izjemnih 
tekmovalcih na vseh kinoloških področjih. V prvih dvajse-
tih letih so ime društva ponesli v svet Silvo Bajda, Mojca 
Brenkuš, Janez Finžgar, Drago Goričan, Marko Habič, Peter 
Jenko, Drago Keržič, Peter in Janez Studen ter Brane Žun. V 
agilityju sta ledino orali Sonja Rozman in Andreja Jakopič. 
Reševalno enoto pa so uspešno uvedli Ljubo Meglič, Miran 
Udovč in Herman Mubi. 

Zadnjih dvajset let odlične uspehe žanjejo že naslednje gene-
racije tekmovalcev. Med »klasiki« (po programu IGP) mnogi 
naši člani dosegajo zavidanja vredne rezultate na državnem 
nivoju, zato ne preseneča, da so Tomaž Bartol, Mojca Brenkuš, 
Božo Simonič, brata Janez in Peter Studen, Mojca Tominc in 
Simona Žiberna naše barve zastopali tudi na svetovnih prven-
stvih. 

In kako se je začelo? 
»V letih 1980–1981 so trije tovariši uspešno opravili tečaj za in-
štruktorje v Policijski šoli Podutik. To so bili tov. Roman Markič, 
tov. Zvone Vidic in tov. Janez Bartol. Prvi tečaj je društvo izvedlo 
leta 1981, potekal je na vadišču KD Naklo v Jurčkovem kotu.

Sledili so jim reševalci. Takratni predsednik Miran Udovč z ekipo 
je zapisal pomemben slogan društva: Zastopati KD Naklo je 
čas, pa tudi obveza, da znanje in izkušnje, ki niso majhne, 
prenesemo mlajšim za vsaj naslednjih 20 let obstoja KD 
Nakla.« (Vir: Bilten KD NAKLO)

Leta 1994 je predsednica skupine za agility Sonja Rozman za-
čela z ekipo premagovati ovire in tunele ter uvedla tudi vsako-
letni tečaj agilityja v našem društvu.

V 40 letih delovanja smo v društvu, v katerem se združu-
jejo ljubitelji kinologije s skoraj vse Gorenjske in nekaj tudi 
iz drugih delov Slovenije, vzgojili veliko kinologov in iz-
šolali veliko število psov. Vsako leto v spomladanskem in 
jesenskem obdobju izvajamo tečaje šolanja psov na vseh 
stopnjah in doslej je naše tečaje obiskovalo že več kot 2.500 
tečajnikov. Nekateri so nadaljevali svojo kinološko pot tudi 
v vrstah tekmovalcev, pa naj bo to kot reševalci, v agilityju ali 
klasičnih disciplinah (B-BH, IGP), spet drugi so bili zadovolj-
ni, da so se naučili kinoloških osnov in vzgojili poslušnega 
psa, s katerim lahko mirno sobivajo za splošno zadovoljstvo.

Društvo se je na kinološki zemljevid Slovenije in sveta umestilo 
najprej z organizacijo razstav. Prvo državno razstavo je orga-
niziralo že leta 1980. Pod vodstvom in mentorstvom Janeza 
Bartola je društvo skupno organiziralo dve državni razstavi, 
osem mednarodnih razstav in eno specialno razstavo nemških 
ovčarjev. Mednarodne razstave, na katerih so sodelovali vod-
niki s svojimi psi z vsega sveta, si je vsakič ogledalo več tisoč 
obiskovalcev. Večino dela takrat so opravili člani društva pros-
tovoljno, zato je bilo zadovoljstvo ob uspehih še toliko večje. 

Vedno je v društvu zelo aktivno delovala tudi reševalna eno-
ta, katere člani so izšolani za reševanje v lavinah in ruševinah, 
pa tudi za iskanje pogrešanih in izgubljenih v naravi. Reševal-
na enota je vključena tudi v civilno zaščito (CZ) Občine Kranj, 
nekateri člani pa tudi v Republiško mobilno enoto reševalnih 
psov (MERP) in Državno reševalno enoto. Prav zato je društvo 
že leta 1997 od Ministrstva za obrambo prejelo odločbo, s ka-
tero so nam priznali status društva, ki deluje v javnem inte-
resu. V reševalnih vodah je doma in po svetu poznan Ljubo 
Meglič, večkratni udeleženec svetovnih prvenstev, mednaro-
dni sodnik, organizator reševalnih vaj in taborov ter mentor 
zelo uspešni skupini mladih reševalcev in reševalk, ki stopajo 

Trening agilityja

Tekmovalci po programu IPG

Člani reševalne skupine ob prevzemu pokala na Memorialu 
B. Talana
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po njegovi poti. Vsako leto se s svojimi psi udeležijo številnih 
akcij reševanja ljudi (med 15 in 20), ki jih skliče Regijski center 
za obveščanje. 

Med mlajše kinološke discipline spada agility. Agilitaši KD 
Naklo so se v kratkem času razvili v vrhunske tekmovalce in v 
Sloveniji ter mednarodnem merilu dosegali neverjetne uspehe. 
V naših vrstah imamo dva udeleženca svetovnih prvenstev, to 
sta Andreja Jakopič in Vinko Oštarijaš, ki je s psičko Galo (me-
šanko) kar dvakrat osvojil naslov svetovnega prvaka. V zad-
njem času agility v svoje vrste spet dobiva nove privržence.

Najmlajša dejavnost našega društva so Tačke pomagačke. 
Tačke pomagačke so prostovoljno društvo, ki terapevtsko 
delo s pomočjo psov opravlja že v 126 različnih ustanovah 
po vsej Sloveniji. Vodniki in psi so za delo ustrezno strokov-
no usposobljeni, njihovo delo pa odlikujejo še prijaznost, 
toplina in iskrenost. Trenutno štiri »Tačke« iz našega društva 
obiskujejo in razveseljujejo starostnike v domovih za upo-
kojence, otroke v vrtcih, bolnike v rehabilitacijskih centrih in 
podobno. Letno opravijo približno 180 obiskov. 

Zdaj že peto leto zapored v KD Naklo pripravljamo Dan odpr-
tih vrat, na katerega so vabljeni vsi ljubitelji psov, še posebej 
tisti, ki se želijo v prihodnosti udeležiti katerega od razpisanih 
tečajev. Veseli nas, da se lastniki psov vedno bolj zavedajo, da 
sta pogoj za prijetno sobivanje človeka in psa v urbanem oko-
lju dobro izobražen lastnik in vzgojen pes. Po navadi nas ne 
obiščejo le posamezniki, temveč kar družine z otroki in s svoji-
mi mladimi ali odraslimi psi, mimoidoči in še kdo in skupaj pre-
živimo del dneva v povsem kinološkem vzdušju. Še posebej, če 
svoje doda še lepo vreme. Vsake toliko časa organiziramo tudi 
različna izobraževanja, ki jih vodijo strokovnjaki s posameznih 
področjih. 

Vsi ti prizadevni in uspešni člani društva, njihovo dolgoletno 
delo, več kot 40 let vztrajnosti, požrtvovalnosti, odrekanja in 

Med vsemi člani imamo tudi nekaj priznanih mednarodnih 
sodnikov, trenutno nekaj več na področju dela (klasiki, reše-
valni psi, agility), nekaj pa je tudi mednarodnih sodnikov raz-
stavnih psov.

Prav tako je v KD Naklo »zraslo« kar nekaj priznanih markerjev, 
ki so za treninge po programu IGP nujno potrebni v vsakem 
društvu in za vsakega tekmovalca.

stalnega izobraževanja so omogočili razvoj šolanja vse do 
stopnje, ki jo danes izvajajo naši vodje tečajev in tako kar naj-
bolje poskrbijo za vodnike in njihove pse. 

Seveda še naprej ostajamo aktivni, z novimi idejami za pri-
hodnost in za širjenje kinološke dejavnosti v Sloveniji; namen 
delovanja našega društva so vzgoja in socializacija psov ter 
izo braževanje njihovih lastnikov, na splošno pa dvig kinološke 
kulture v naši občini in širše. V našem društvu vodnike in pse 
poučujejo izključno inštruktorji, ki so svoje bogato kinološko 
znanje pridobili z dolgoletnim šolanjem psov in na izobraževa-
njih, ki jih organizira KZS. Tako kot na vseh področjih življenja 
je tudi v kinologiji nujno spremljanje in usvajanje vedno novih 
znanj, zato se tudi njihovo izobraževanje nikoli ne konča.

In naši načrti za prihodnost?
Še naprej želimo delovati v splošno dobro vseh kinoloških nav-
dušencev, pripravljati dobre tečaje, vzgajati uspešne tekmo-
valce in zavedne lastnike ter vzreditelje psov, predvsem pa bi 
si želeli najti več časa za druženje med člani našega društva. V 
preteklosti smo se večkrat poveselili skupaj z vsemi družinski-
mi člani, sedanjost pa je s svojim hitenjem posegla tudi na to 
področje in nas prikrajšala za užitke, ki jih prinese druženje z 
enako mislečimi. Pandemija nas je sicer za hip ustavila, mor-
da bo prinesla kakšno manjšo spremembo v naše navade, a 
najbrž nikoli več ne bo tako, kot je bilo včasih. Tako druženja 
članov včasih kar malce pogrešamo, zato jih bomo morali zno-
va obuditi. Zagotovo pa smo na svoje 40-letno delo lahko po-
nosni, sploh ob zavedanju, da smo vse to ustvarili kot amaterji 
in prostovoljci. ・

Tačke pomagačke s stanovalci Doma starejših občanov 
Naklo

Dan odprtih vrat

Člani upravnega odbora
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Moto društvo Oldteimer Naklo

Delovanje Moto društva Oldteimer Naklo 
spomladi in poleti
Janez Legat, tajnik društva

Prisrčen motorističen pozdrav vsem občankam in občanom. 
Aktivnosti v Moto društvu Oldteimer Naklo žal zaradi epide-
mije covid-19 potekajo daleč od zastavljenih ciljev. Če razmere 
ne bi bile takšne, kot so, bi članek lahko začeli z besedami: 
»Ponovno s ponosom ugotavljamo, da je bila naša največja 
društvena prireditev ob prvem maju izjemno uspešno izpelja-
na …«, pa temu ni tako, kajti zaradi že omenjenega razloga je 
bila prireditev s strani UE Kranj prepovedana. Glede na razme-
re, za katere upamo, da se bodo do prihodnjega leta umirile, 
že zremo v naslednje leto, ko bo prav tako ob prvem maju na 
sporedu jubilejna 25. razstava in parada starodobnikov Naklo 
2021.

Kot vsako leto se je motoristična sezona pričela nekje v začet-
ku maja. Zaradi epidemiološke slike pa so se – ne le pri nas, 
ampak tudi v sorodnih društvih – dejavnosti precej omejile. 
Aktivnosti smo zato prirejali bolj v društvenih okvirih, precej 
daleč od oči gledalcev oziroma navijačev. V mesecu juniju smo 
tako realizirali že dolgo načrtovan obisk pri našem članu Jože-
tu Koširju v Mostah pri Žirovnici. Ogledali smo si predilnico, ki 
je v preteklosti njemu in družini rezala vsakdanji kruh, danes 
pa je nekdaj napredna delavnica postala delujoči muzej, kajti 
zanimanja za tovrstno dejavnost pri mladih praktično ni. Jože 
nas je toplo sprejel in nam zelo podrobno razložil delovanje 
predilniških strojev. Poudaril je, da so današnji stroji izdelani 
skorajda po istem principu, le da je vse bolj zaprto in očem 
skrito. Večino strojev, ki jih poseduje, je bilo potrebno na nek 
način predelati, za kar pa je s svojo izjemno iznajdljivostjo pos-
krbel kar sam. Večina nas je delovanje tovrstnih strojev videlo 
prvič. Druženje smo zaključili s prijetnim piknikom ob njego-
vem akumulacijskem jezeru, kajti elektriko za potrebe predil-
nice in nenazadnje tudi svojega gospodinjstva, proizvede kar v 
svoji zasebni elektrarni. V preteklosti pa je voda poganjala tudi 
predilniške stroje.

Ob zaključku poletja, točneje konec avgusta, smo ponovno 
zagnali motorne agregate in se preko Žirov, Smrečja in Vrhnike 
popeljali do muzeja v Bistri. Lep sončen dan je na ogled pri-
vabil veliko množico obiskovalcev, katerih zanimanja smo bili 
deležni tudi mi. Po dobrem kosilu v sosednjem gostišču smo se 
vračali preko Vrhniškega klanca do Logatca, naprej preko Rovt 
do Žirov in preko Poljanske doline nazaj v Naklo. Ob tem gre 
pohvala članom društva za številčno udeležbo.  

Ker se je poletje nekako potegnilo tudi v september, smo se v 
prvih dneh dogovorili še za eno malo daljšo skupinsko vožnjo. 
Tokrat smo pot začrtali preko Jezerskega v sosednjo Avstrijo 
in nato preko Pavličevega sedla nazaj v domovino. Pot smo 
nadaljevali po prelepi Savinjski dolini, torej skozi Logarsko do-
lino, Ljubno ob Savinji in Mozirje, kjer smo v prijetnem okolju 
naredili postanek za kosilo. Ob tako lepem vremenu in tako le-
pem okolju bi človek kar za daljši čas posedel in užival, vendar 
nas je čas že priganjal, saj smo bili na Vranskem dogovorjeni 
za ogled muzeja motociklov. Nataša Grom nas je prav prijazno 
sprejela in nas pospremila na ogled muzeja. Ogledali smo si 
izjemno pestrost najrazličnejših modelov in znamk motociklov. 
Ob koncu smo naš obisk ovekovečili tudi z skupinsko fotogra-
fijo. V poznem popoldnevu smo nato zopet sedli na naše old-
timerske motocikle in se odpravili proti domu ter tako zaključili 
zares lep motoristični dan.

V okviru občinskega praznika smo bili pripravljeni organizirati 
razstavo starodobnikov na sredi vasi, vendar nam tudi tokrat 
že znani razlogi tega niso dovoljevali. Kljub vsemu pa se nas je 
zbralo kar nekaj in smo se popeljali po vseh vaseh občine Nak-
lo z našimi jeklenimi ljubljenčki ter na ta način starodobnike 
približali vsem občanom.

Med člani je bilo začutiti, da razmere, v katerih se trenutno na-
hajamo, vseeno niso tako slabe, saj toliko pestrega dogajanja 
v društvu že kar lep čas nismo imeli. Pa naj ne zveni to kot ne-
kakšno navdušenje nad trenutnim dogajanjem okoli nas, pač 
pa je to lahko nekakšna spodbuda za naprej – da naredimo še 
večje število kilometrov po naši prečudoviti domovini, ki nam 
jo lahko vsak sleherni tujec samo zavida. 

Člani Moto društva Oldteimer Naklo obljubljamo, da se bomo 
še naprej trudili za ohranjanje starodobništva in vas že sedaj 
vabimo na 25. jubilejno razstavo in parado starodobnikov 
Naklo, 1. maja 2021, če seveda ne bomo prišli navzkriž s takrat-
no epidemiološko sliko. ・
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Turistično društvo Naklo

Jesenske prireditve bodo!
Damijan Janežič

Predzadnji mesec v letu v Turističnem društvu Naklo že vrsto 
let posvečamo različnim predavanjem, druženju na vasi in pri-
reditvi Najlepše doma, na kateri podelimo priznanja najlepše 
urejenim hišam, vrtovom in javnim površinam.

V ponedeljek, 31. avgusta, smo člani Turističnega društva Nak-
lo s praženim krompirjem sodelovali na turnirju v prstometu, 
ki ga je pripravilo Športno društvo Naklo. Sodelovalo je osem 
ekip z najmanj štirimi člani in so bile razporejene v skupini A 
in B. Zmagala je skupina Strahinj I. Sledile so: Naklo, Duplje 
I., Strahinj II., Strahinj – Brdo, Cegelnica, Podbrezje in Duplje 
II. Člane ekip, navijače in obiskovalce sta pozdravila župan 
Ivan Meglič in predsednik društva Primož Povše. Rezultate je 
spremljal Jože Mrgole, gledalcem pa jih je posredoval Jože 
Mohorič. 

Razpored predavanj
Torek, 3. novembra, ob 18. uri: Tomaž Hožič, Japonska. Po de-
želi vzhajajočega sonca je Tomaž potoval poleti. Opazoval jo je 
skozi oči učitelja in fotografa.

Sobota, 7. novembra, od 10. do 12. ure: druženje ob pogovo-
ru, mladem vinu in kostanju. Po stari navadi se bomo nekaj 
dni pred martinovim zbrali sredi vasi, pred trgovino Matjaž. Ker 

bomo pustili telefone doma, nam bo čas ostal za pogovor in 
pokušino nove kapljice. 

Torek, 10. novembra, ob 18. uri: Kanalec Miran Ipavec bo 
predstavil potovanje po Evropi na avtostop. Miran je sloven-
ski avtoštoparski rekorder. V desetih dneh je obiskal 31 evrop-
skih držav. Na avtoštop pa je prepotoval okrog 45 držav. 

Torek, 17. novembra, ob 18. uri: Najlepše doma. Na prireditvi 
bomo podelili priznanja za najlepše urejene vrtove in hiše.

Torek, 24. novembra, ob 18. uri: dr. Katja Rebolj, Zdravilni ple-
veli. Katja, biologinja, čebelarka in nabiralka zeli bo predstavila 
užitne plevele, ki obogatijo jedi in jih naredijo vrhunske.

Torek, 1. decembra, ob 18. uri: Tomaž Mihelič, Ptice Triglavske-
ga narodnega parka. Ornitolog Tomaž je eden vodilnih slo-
venskih strokovnjakov za ptice. Bil je urednik zadnjega Atlasa 
ptic Slovenije. 

Predavanja in prireditev Najlepše doma bodo potekala v 
dvorani kulturnega Doma Janeza Filipiča v Naklem. V za-
prtih prostorih je po navodilu NIJZ potrebno nositi zaščit-
no masko, si razkužiti roke in upoštevati primerno razda-
ljo. Tega se bomo v Turističnem društvu Naklo držali! ・

Ženski pevski zbor Dupljanke

Dupljanke smo pogumno zakorakale v 
novo pevsko sezono
Katja Rozman

V septembru smo se Dupljanke ponovno zbrale in pogumno 
zakorakale v novo pevsko sezono. Prežete smo z optimizmom, v 
glavi imamo načrte za prihodnost, predvsem pa smo pre srečne, 
saj nam je po več kot 10 letih uspelo prenoviti pevsko gardero-
bo in bomo na odru zasijale v novi luči. Modri. Nestrpno priča-
kujemo naš prvi nastop, ki se nam obeta že v začetku oktobra, 
če bodo seveda epidemiološke razmere ugod ne in bomo svojo 
dejavnost lahko predstavljali širši javnosti. 

Trenutno gostujemo v dvorani Gasilskega doma v Dupljah, kjer 
je dovolj prostora, da lahko zagotavljamo varno razdaljo med 
nami in s tem poskrbimo za svojo varnost ter varnost naših pos-
lušalcev. Pričele smo s prebiranjem novega notnega gradiva, 
seveda pa nadaljujemo tudi s ponavljanjem tekmovalnega pro-
grama, saj še vedno upamo, da se bomo v prihodnjem letu lah-
ko udeležile mednarodnega pevskega tekmovanja Zlatna lipa 
Tuhlja na Hrvaškem. Načrtujemo kar nekaj pevskih delavnic, kjer 
bomo izboljševale svojo pevsko držo in vokalno tehniko. 

In še vabilo. V svoje vrste vabimo dekleta in žene, ki vas 
veseli petje. Saj, kdor poje, slabo ne misli! Pridite in se 
nam pridružite na našem potovanju med notnim gradi-
vom. 
Lahko nas pokličete, se javite preko sporočila na našem  
FB profilu ali pa nam pišete na e-naslov: 
rozmancak@gmail.com. ・
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Akademija ob 25-letnici Občine Naklo
Občinska uprava Občine Naklo

V torek, 23. junija, je v večnamenskem prostoru Osnovne šole 
Naklo potekala slavnostna akademija v počastitev občinskega 
praznika Občine Naklo in ob državnem prazniku, dnevu držav-
nosti. Glede na to, da letos obeležujemo srebrni jubilej naše 
občine, je bilo kar nekaj besed namenjenih zgodovini naše 
občine. Slovesne akademije se je udeležilo kar nekaj gostov, 
med njimi poslanec DZ mag. Branko Grims, župani nekate-
rih gorenjskih občin, nekdanji župan Ivan Štular, podžupana 
in seveda svetnice in svetniki naše občine. Osrednji govornik 
na prireditvi je bil župan Ivan Meglič, ki je med drugim po-
vedal: »V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja so se 
tako v naših krajih, kot v vsej vzhodni Evropi začeli tektonski 
premiki. Po vseh teh deželah se je začelo demokratično vrve-
nje, ki je prineslo demokratične spremembe tudi v naše kraje. 
Bili smo priče prvih demokratičnih volitev po drugi svetovni 
vojni, sledila je osamosvojitev Slovenije, tej pa vključevanje v 
pomembne evropske in svetovne asociacije. Ko je naša mlada 
država prebolela porodne krče in ko se je gospodarstvo izvilo 
iz primeža krize, je nastopila še reforma lokalne ureditve naše 
države. Leta 1994 je bil sprejet Zakon o lokalni samoupravi, ki 
je na novo ustanovil 147 občin in med njimi tudi našo. Po tem 
je bilo še nekaj reform, tako, da imamo danes 212 občin. Leta 
1994, ko smo izvedeli, da bomo v Naklem imeli svojo občino, 
v katero bodo združene tri sosednje krajevne skupnosti Naklo, 
Duplje in Podbrezje, smo začeli s pripravami na prve volitve. 4. 
decembra tega leta smo izvolili prvi občinski svet, ki ga je vodil 
predsednik Peter Lunar. Štirinajst dni kasneje je bil v drugem 
krogu izvoljen še prvi župan Ivan Štular, ki je županoval štiri 
mandate. Za njim je občino dva mandata vodil župan Marko 
Mravlja. Novo izvoljeni občinski svet se je prvič sestal na kon-
stitutivni seji konec decembra, občina pa je bila uradno usta-
novljena 1. januarja 1995 in je takoj začela z delom. Do usta-
novitve nove občine so bili naši kraji tipična predmestna, ali 
bolje vaška naselja z zastarelo infrastrukturo ter brez ustreznih 
javnih objektov in ustanov. Ob pregledu skozi 25-letno zgodo-
vino občine lahko ugotovimo, da je bila takratna odločitev za 
svojo pot edino pravilna.«

Med kulturnim programu, ki ga je s sodelavci pripravil Maro 
Kavčič so bila podeljena občinska priznanja in plakete. Prizna-
nja Občine Naklo so prejeli: 

• Prostovoljno gasilsko društvo Naklo ob 110-letnici 
delovanja, ki jo obeležujejo letos. Ob jubileju  se namreč 
trudijo z nakupom novega sodobnega gasilskega avto-
mobila. 

• Štab civilne zaščite s sodelavci in občinsko upravo 
naše občine, ki je ob nastopu prvega vala epidemije 
opravil izjemo delo. 

• Jernej Jeglič, ki je s svojimi sposobnostmi uspel potico, 
ki jo pečejo podbreške gospodinje, povzdigniti v vseslo-
vensko prepoznavnost. Zanimiva sladica vse večkrat pre-
haja tudi državne meje in navdušuje tudi drugod. 

Srebrno plaketo je prejel Tone Strlič za že več kot 35-letno 
vsakotedensko skrb, da njegovim Podbrežanom nikoli ne 
zmanjka primerne literature za vsakodnevno branje. 

Podeljeni sta bili dve bronasti plaketi, in sicer sta ju prejela

• Slavka Jelenc za dolgoletno predsednikovanje KUD Triglav 
Duplje. Svoje organizatorske sposobnosti je namenila pred-
vsem ženskemu pevskemu zboru Dupljanke, dolga leta pa 
opravlja tajniško funkcijo v DU Naklo. 

• Rudi Dovžan, ki je dolga leta aktiven na področju orga-
nizacije kulturnih in turističnih dogodkov ter ohranjanju kul-
turne dediščine, zadnja leta pa je uspešen predsednik KTD 
Pod Krivo jelko Duplje. 

Vsem nagrajencem iskrene čestitke in zahvala za opravljeno 
delo. ・

Domovini za rojstni dan
Daca Perne, KD Tabor Podbrezje

»Stvar, ki naj nam draga in ljuba bo, kakor naše svetlo oko, je 
naša slovenska domovina, naša beseda materina,« je že pred 
skoraj 200 leti zapisal Anton Martin Slomšek. »Naš jezik je nad 
vsako ceno, saj ne odtehta ga zlato, zato nikar ga ne tajimo, ni-
kar ga ne prodajajmo!« pa so zapisali v neki drugi pesmi.

kultura

Za 29. rojstni dan se je domovini na Taboru o ljubezni in 
dobrem pelo, bralo in se pogovarjalo, delilo dobre misli 
na svitkih, delilo kruhke po stari navadi za dobrodošlico, 
delilo rdeče nageljne z vejico kresnika. Kresnik je bil tudi 
na venčkih kresnih vil in nas poleg kresa spomnil na kresni 
večer. 
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kultura

Za Zdravljico in dve domovinski pesmi je poskrbel CMeP zbor 
pod vodstvom Pavleta Kozjeka. Recitacijski del so pripravljali in 
izvedli člani literarne sekcije s scenaristko in voditeljico Branko 
Zakrajšek, ki je v uvodu in zaključku spregovorila o ljubezni 
do domovine, ki tudi v svojem imenu nosi besedo ljubezen, o 
hvaležnosti in zavedanju, da živimo na enem najlepših koncev 
sveta, kar je že davno nazaj v svojem Kurentu zapisal Ivan Can-
kar. Naš pesnik Milan Debeljak, knjižničar Tone Strlič in nekda-
nji predsednik KD Tabor Stane Mihelič so se lotili interpretacije 
Zupančičeve Dume, domovinske pesmi, ki govori o vprašanjih, 
povezanih z usodo naroda. Tone Strlič je nato recitiral avtorsko 
pesem V Podbrezje, Milan Debeljak pa je prav tako dodal svojo 
pesem Domovini. 

Ja, lepa je ta naša domovina, ker je naša, ker v sebi nosimo nje-
ne gore, zelene gozdove, biserne reke, modro morje in nebo. 
Košček raja je, vredna največje in spoštljive ljubezni.

V nadaljevanju programa je s svojo avtorsko, nekoliko otožnej-
šo pesmijo z naslovom Kje sem doma presenetil Jan Golub, ki 
se je spremljal na klaviaturah, na kitari pa je bil ob njem Anže 
Mohorič. Animatorji oratorija (Tina, Urša, Peter , Gal, Gaja, Šte-
fan, Sara, Lucija, Dominika, Anže, Lavra in Jure) so v 12-članski 
zasedbi ob spremljavi Jureta Kavčiča na kitari izvedli nekoli-
ko vedrejšo pesem skupine Bepop z naslovom Daj se nasmej. 
Kako lepo jih je bilo videti in slišati zlitje njihovih glasov v eno, 
čeprav so vsak svoja osebnost in posebnost.

Taborska Urška, Ema Grašič, je bila gostiteljica s soljo in malimi 
nasmejanimi kruhki, ki sta jih spekli Veronika Aljančič in Barbara 
Pogačnik. Kresne vile so bile Nika Klančar, Ema Mihelič in Lina 
Rakovec, ki so bile s svojimi venčki in šopki praproti prelepa 
kulisa in prava popestritev, saj so se ves čas sukale med obis-
kovalci, da bi jim nasule v čevlje praprotno seme in bi imetniki 
posledično ta večer lahko slišali govorico živali. Venčke, svitke 
lepih misli za domovino in šopke jim je izdelala Daca Perne. 
Za ozvočenje je poskrbel Milan Debeljak, za kres Joc Perne, za 
varno gorenje pa gasilca Sandra Mihelič in Jože Skodlar. 

Obiskovalci pa so med tem odvili rolico in brali lepo misel: 
»Za Slovenijo živim, zame je edina. Je kot pesem polna rim, 
moja domovina.« Na rolici drugega je pisalo: »O, domovi-
na, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama 
in je rekel: Tod bodo živeli veseli ljudje! (Ivan Cankar)« Tretji 
spet je bral: »Ne čakaj, da bo nekaj zate storila domovina, 
pohiti in nekaj stori zanjo ti. (DP)« Na četrtem ej bil slo-
venski pregovor: »Nihče ne ljubi domovine, ker je velika, 
temveč ker je njegova.« 

Veliko ustvarjalcev smo našteli, kar ponovno dokazuje, da brez 
timskega dela ne gre, če hočemo narediti nekaj lepega in pri-
jetnega. Obiskovalci so potrdili, da smo pripravili večer z veliko 
duhovne hrane in čarobnosti. Imeli smo srečo z vremenom, 
saj nas je nevihta pravzaprav prizanesljivo počakala. Naj jih bo 
čim manj v naši domovini, zanjo in za vse njene prebivalce. ・

Pod taborsko lipo zbrani obiskovalci

Ob voditeljici Branki Zakrajšek, CMeP zbor prepeva Zdravljico

Dvanajstčlanski zbor, ki ga sestavljajo animatorji, z Uršo in 
Juretom Kavčičem.

V ozadju kresa pevski zbor in kresne vile, ki so delile svitke 
lepih misli za domovino.

Kresne vile Lina, Ema in Nika s Taborsko Urško
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kultura

Razstava naklanskih umetnikov v  
Dupljanski graščini
Občinska uprava Občine Naklo

Praznovanje občinskega praznika se počasi prevešalo v drugo 
polovico in 26. junija zvečer je v okviru praznovanj KTD Pod 
Krivo jelko v Dupljanski graščini pripravilo razstavo naklanskih 
likovnih umetnikov. Svoja dela so na ogled postavili: Branko 
Bandelj, Ronka Kozjek, Angelca Križaj, Franci Markovec, Ma-
tjaž Mauser, Barbara Pogačnik, Zdravko Purgar, Tilka Purgar, 
Dana Šemrov in Metka Vovk Mauser. Uvod v otvoritev je izve-
del kvintet Koronke iz Radovljice pod umetniškim vodstvom 
Nene Rion. Uvodno besedo je povzel predsednik društva Rudi 

Dovžan, župan Ivan Meglič pa se je v nagovoru zahvalil vsem 
slikarjem za sodelovanje in s tem počastitvijo praznika naše 
občine. Prav tako se je zahvalil vsem številnim obiskovalcem, ki 
so si z navdušenjem ogledovali razstavljena dela. Prav poziti-
ven odnos obiskovalcev, ki si dela ogledajo, so dodaten motiv 
za novo ustvarjanje. Vsi, tako razstavljavci, kot tudi organiza-
torji, so mnenja, da je potrebno s takšnimi preglednimi razsta-
vami nadaljevati tudi naslednja leta. Razstava je bila odprta do 
sredine julija. ・
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Dobrodelna slikarska razstava župnika  
Davida Jensterleta
Občinska uprava Občine Naklo

V petek 21. avgusta, ob 18.30 se je v galeriji Dupljanske grašči-
ne odvijala otvoritev slikarske, dobrodelne, prodajne razsta-
ve župnika Davida Jensterleta, ki soupravlja župnijo Duplje. V 
času korona virusa, predvsem v času izolacije, se je v njegovi 
duši pojavil ustvarjalni nemir, ki ga je v najrazličnejših tehni-
kah, predvsem z oljnimi in akrilnimi barvnimi svinčniki, prelil 
na papir. Navdih za ustvarjanje pa ga ni zapustil niti po kon-
cu razglašene epidemije. Z veliko zagnanostjo je nadaljeval. 
Ustvaril je 40 čudovitih del, ki jih je lepo uokvirjene podaril 
župniji Duplje z željo, da jih prodamo in z njimi pokrijemo 
del stroškov za obnovo dotrajanega zvonika župnijske cerkve  
sv. Vida v Spodnjih Dupljah. Župnija Duplje je skupaj s KTD Pod 
Krivo jelko Duplje v Dupljanski graščini pripravila razstavo, ki je 
bila odprta od 21. do 23. avgusta. Sedaj je slike mogoče videti 
v dupljanskem župnišču. 

Bili smo priča čudovitemu kulturnemu dogodku, ki ga je za-
čel mešani cerkveni pevski zbor domače župnije. Po uvodu je 
avtorja Davida Jensterleta k pogovoru povabil bogoslovec iz 
župnije Tržič Bistrica Tadej Pagon. V pogovoru je avtor predsta-
vil svoja ustvarjalna iskanja, kje je našel motive in spregovoril 
tudi o tem, kaj nam sporoča korona. Za zaključek otvoritve je 
ponovno nastopil cerkveni pevski zbor. Sledil je ogled razstave 
in izbira slik posameznih obiskovalcev. Najlepše se zahvaljuje-
mo obiskovalcem, ki so prišli na otvoritev, se držali navodil in 
uživali v prijetnem poletnem večeru. Za zaključek je poskrbela 
Sonja Čimžar, ki nas vedno preseneti in razveseli s svojimi slad-
kimi umetnijami. 

Prvi večer je nove lastnike našlo že 12 del. Izklicna cena je 
bila 30 evrov. Višina ponujenih prispevkov pa se je gibala od 
40 do 100 evrov. Uradna licitacija se bo zaključila v nedeljo,  
30. avgus ta. Za dela, ki so morebiti še na voljo, licitiranja pote-
ka takole: v galeriji oziroma v cerkvi ali župnišču je na razpola-
go katalog, v katerega se ob izbranem delu vpišete in navede-
te znesek. V kolikor bi želeli sliko, ki jo je že kdo licitiral, je to 
mogoče ob ponujeni višji ceni. Najmanjše višanje je 5 evrov. ・

Visoko 140

4212 Visoko

031 577 229

041 628 940

navcek1@siol.net

www.navcek.si

NAVČEK d.o.o.

Pogrebne storitve
- organizacija pogrebov

- prevoz pokojnika,

- organizacija upepelitve,

- pogrebna oprema (krste, žare,

nagrobni križi, žarne niše,…)

- žalni aranžmaji in sveče,

- organizacija pevcev

- urejanje dokumentacije,

- fotografiranje pogrebov

NA VOLJO SMO 24 UR NA DAN
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kultura

Koncert zbora Nadzieja (upanje) s Poljske
Občinska uprava Občine Naklo

V soboto, 8. avgusta, zvečer smo v okviru praznovanj 20. oblet-
nice podpisa pogodbe o prijateljstvu in sodelovanju z občino 
Nakło nad Notecia s Poljske pripravili čudovit kulturni dogo-
dek. Gostili smo odličen mešani pevski zbor Nadzieja, v kate-
rem prepeva 15 mladih iz tamkajšnje prijateljske občine. Do-
živeli smo čudovit pevski večer. Zbor letos praznuje 15-letnico 
delovanja in ga že od vsega začetka vodi odlični zborovodja 
Michal Gacki. 

Ob svojem jubileju so pripravili odličen 40-minutni program 
poljske zborovske glasbe, svetovne zborovske klasike in nekaj 
cerkvenih pesmi. Zbor je v svojem 15-letnem delovanju prejel 
že kar nekaj odmevnih priznanj, če naštejemo le nekaj zadnjih: 
Velika nagrada na drugem Festivalu narodne verske pesmi 'Pa-
ter Noster v Strzepczu (junij 2016), Velika nagrada na drugem 
SEDINA CANTAT Festivalu vokalnih pevskih zborov v Szczecinu 
(november 2016), Velika nagrada na četrtem Szczecin Med-
narodnem festivalu strastne glasbe v Szczecinu (april 2017), 
Velika nagrada in Via Domini kip na dvanajstem Pomeranskem 
festivalu pesmi Lenten v Szemudi (marec 2018), Velika nagrada 
na Mednarodnih umetniških srečanjih in zborovskem festivalu 
Skupaj v 2018 v Kamčiju (Bolgarija, julij 2018) in Velika nagrada 
na petem Mednarodnem zborovskem festivalu adventne glas-
be in božični MUNDUS CANTAT v Sopotu (december 2019). Za 
pobudo in sodelovanje se najlepše zahvaljujemo umetniškemu 
vodji Michalu Gacki in Szymonu Niemeczewskemu za pripravo 
obiska. Ob 15-letnici delovanja zbora iskrene čestitke tudi iz 
Občine Naklo. ・

»Vsa umetnost je vendarle posnemanje 
narave.« -Seneka
Organizacijski odbor Pesmi iz domačega predala

Pesmi iz domačega predala so nastale naključno, tako kot ve-
čina stvari v življenju. Porodne krče, ki so tako značilni za vsako 
novo stvar, smo z lahkoto kompenzirali z začetno vnemo, ki 
je ni bilo malo. Dogodki, ki so sledili in so vsem znani, so bili 
dobro sprejeti in obiskani, tako da smo bili z odzivom zelo 
zadovoljni. Ravno sredi planiranja in priprav na letošnje do-
godke pa je udaril. Koronavirus. Na glavo nam je postavil vsa-
kodnevno življenje. Tudi plan aktivnosti našega odbora temu 
ni ubežal in za začetek smo bili primorani glavno prireditev v 
Dupljanski graščini celo odpovedati. Kljub nenavadnim časom 
se ne damo in v luči naših prizadevanj in z upoštevanjem vseh 
varnostnih priporočil planiramo pozno jeseni ponovno orga-
nizirati literarno delavnico, ki bo že tretja po vrsti. Na tokratni, 
že tretji literarni delavnici bomo govorili predvsem o deklami-
ranju, recitaciji in interpretaciji poezije ter o tematiki uporabe 

pesniških sredstev. Obdelovali bomo naše/vaše lastne pesmi 
in pesmi drugih avtorjev na temo o domovini. Tema, ki smo 
jo napovedali v našem zadnjem članku bo torej domoljubna, 
širše in ožje, o naših krajih v naši občini oz. domovini, zna-
menitostih, lepotah, o krajevnih imenih, legendah, zgodovini, 
ljudeh. Vabljeni, da s seboj prinesete svoje avtorske pesmi na 
omenjeno temo.

Če bo virus tokrat poetično razpoložen, je izvedba delav-
nice planirana v soboto, 7. novembra 2020. Delavnica 
bo namenjena vsem, ki že pišete pesmi ali jih še boste 
kot tudi tistim, ki jih radi samo prebirate pa morda kdaj 
pa kdaj recitirate. Vabljeni na naše dogodke. Spremlja-
te nas lahko na FB strani »Pesmi Duplje«, pišete pa na  
pesmi.duplje@gmail.com. ・
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Biserni jubilej redovništva sestre Miriam
Damijan Janežič

Francka Praprotnik, sestra Miriam, je bila rojena leta 1924 v 
Naklem. Otroštvo je preživela na domačiji Pər Tínež, na današ-
nji Stari cesti. 

Letošnje leto je zanjo posebno, praznuje namreč biserni jubilej 
redovnega življenja. V Družbo hčera krščanske ljubezni ali k 
usmiljenkam, je po velikih preprekah in težavah vstopila pri 
petintridesetih letih. Življenje je želela posvetiti misijonom in 
pomagati najrevnejšim, a so jo predstojniki poslali na Kosovo, 
kjer je v Peči, kot zdravnica za pljučne bolezni, pomagala iz-
koreninjati tuberkulozo in postaviti temelje eni najuspešnejših 
bolnišnic za pljučne bolezni v Srbiji.

Po upokojitvi se je odpravila v misijone. V Draču v Albaniji so 
sestre usmiljenke zgradile samostan. Ob njem je stal bel zaboj-
nik, v katerem je sestra Miriam revnim Albancem delila zdravi-
la, olje, testenine, sladkor, otrokom pa bonbone. Pri sedemino-
semdesetih se je vrnila v Slovenijo v svoj red, k sestram Hčeram 
krščanske ljubezni, v Šentjakob ob Savi. Iskriva sogovornica je 
prek elektronske pošte še pri devetdesetih pošiljala duhovna 
sporočila ljubezni in nasvete na vse konce sveta. Govorila je 
več jezikov, saj si je v mladosti želela študirati klasično filolo-
gijo. Prek spleta in časopisov je spremljala dnevne novice v 
jezikih polovice Evrope.  

Sestra Miriam je za svoje poslanstvo prejela najvišje odliko-
vanje Cerkve na Slovenskem, Odličje sv. Cirila in Metoda, in 
priznanje častne občanke Občine Naklo.

Pred nekaj leti so ji življenjske moči pričele počasi usihati, zato 
se je iz redovne hiše preselila v Dom sv. Katarine v Mengeš, ki 
ga vodijo sestre usmiljenke. Njeno glavno opravilo od tedaj 
je premišljevanje, prebiranje jagod rožnega venca in molitev.  

Biserni jubilej, 60 let poklica sester Miriam Praprotnik in Do-
roteje Hozjan so v domu praznovali v sredo, 15. julija. Sveto 
mašo je daroval jezuit, pater Lojze Bratina, ki je tudi stanovalec 
doma. S petjem so praznovanje obogatili zaposleni v domu. ・

Sestra Miriam Praprotnik ob praznovanju devetdesetletnice. 
Fotografiral Damijan Janežič, 2014. 

lokalna skupnost

V spomin Francu Jelovčanu (1931–2020)
Damijan Janežič

Sestra Miriam je praznovanje jubileja spremljala z bolniške 
postelje. Arhiv Doma sv. Katarine Mengeš.

Kako čas teče! Tako sem si rekel sredi avgusta, ko se je v 90. 
letu poslovil Franc Jelovčan, s katerim sva pred desetletjem, 
ob njegovem osemdesetem rojstnem dnevu, napisala intervju. 

Franc Jelovčan se je rodil v družini s petnajstimi otroki v vasi 
Koprivnik nad Žirmi. Oče je bil tesar, mama se je ukvarjala s 
klekljarsko umetnostjo. Izučil se je za sedlarja, v Žireh zgradil 
hišo in odprl sedlarsko obrt. Žal je bil to čas, ko oblast zasebni 

lastnini ni bila naklonjena in jo je ovirala na mnogih področjih. 
Zato je obrt zaprl in se zaposlil v kranjski Iskri. 

Poročil se je z Doro Filipič z Mrzlega vrha nad Žirmi. Rodila sta 
se jima sin in hčerka.  

Po selitvi v Kranj je poizvedoval, če je v okolici naprodaj zazid-
ljiva parcela. Našel jo je v Naklem, zgradil hišo in se vživel v 
krajevno življenje.        
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Ob ustanovitvi Turističnega društva Naklo se je včlanil vanj in 
njegova družina je dvajset let oddajala dve sobi turistom. Že 
leta 1964 je bil izvoljen v upravni odbor in ostal v njem 42 let. 
Udeleževal se je vseh prireditev društva, pri katerih je navadno 
tudi sodeloval. Za dolgoletno delo v društvu je bil leta 1993 
nagrajen s srebrnim znakom Turistične zveze Slovenije in leta 
2013 s častnim članstvom Turističnega društva Naklo.

Ob službi in delu v turističnem društvu je našel čas tudi za sta-
ri ljubezni: sedlarstvo in klekljanje. Obema se je posvečal vse 
življenje in v kleti domače hiše ustvaril pravi muzej. V njem je 
hranil restavrirane komate, zbirko nožev, starega mizarskega 
orodja in starih radijskih sprejemnikov.  

Veščine sedlarske obrti je večkrat pokazal naklanskim osnov-
nošolcem in udeležencem prireditve Žetev po starem, ki jo je 
nekaj let pripravljalo Konjeniško društvo Naklo.  

Po upokojitvi se je s prijatelji pogosto podal na sprehode po 
stezicah Dobrave in tako ohranjal zdravje.

Ponagajalo mu je le zadnjega pol leta življenja, ki jih je preživel 
v Domu starejših občanov Naklo. Člani društev, pri katerih je 
sodeloval, ga bomo ohranili v lepem spominu. ・

90 let nekdanjega dupljanskega župnika 
Franceta Grahka
Ivan Meglič

V nedeljo 20. septembra, je 90. list življenja obrnil France Gra-
hek. Rodil se je v Petrovi vasi v župniji Črnomelj, v Beli krajini. V 
najlepših mladostnih letih ga je doletela druga svetovna vojna, 
ki je bila prav na tem koncu še kako srdita in ga je prikrajšala 
za prijetno mladost. Maturiral je v Črnomlju kot član prve ge-
neracije tamkajšnjih maturantov. Zanimala sta ga medicina in 
veterina, nazadnje se je odločil za študij veterine v Zagrebu. 
Zaradi pomanjkanja denarja za osnovno preživetje je moral 
odnehati. Kasneje se je vpisal na ljubljansko teološko fakulteto 
in jo končal ter leta 1961, natančneje 2. julija tega leta, prejel 
mašniško posvečenje. 

Kot kaplan je deloval na Brdu pri Lukovici, kot župnik pa v Že-
leznikih in Podkumu, od leta 1984 v Dupljah. Dupljancem je 
posvetil največji del svoje duhovniške kariere, dobrih 32 let. Ta-
koj po njegovem prihodu so se začele temeljite obnove obeh 
dupljanskih cerkva. Tako na župnijski cerkvi, kot na podružnici 
v Zgornjih Dupljah so bile izvedene statične sanacije in stabi-
lizacije cerkvenih ladij in zvonikov. Ko sta bili cerkvi že načeti 
od zidarskih posegov, je bilo smiselno z obnovami nadaljevati, 
zato se je s posebno skrbjo lotil obnove oltarjev in notranjosti. 
Vsa ta leta nam je dopovedoval, da je župnijska cerkev nekaj 
posebnega, čeprav se tega na zunaj ne vidi. Skozi vse obno-
ve, ko sta na koncu cerkvi zasijali v današnji lepoti, so se oči 
spoznanja odprle tudi nam. Našo župnijsko cerkev so namreč 
snovali in opremljali le domači mojstri, odločen pečat so pustili 
tudi v podružnici. Gosarji in Čadeži so bili velemojstri svojega  

poklica in so prav v domači cerkvi sprostili vse svoje rezbarske 
sposobnosti. Prav tako je delo domačih mojstrov tudi ostala 
oprema in to od nekdaj do danes (klopi, poslikave).

Gospodu Grahku moramo biti hvaležni za opravljeno delo. 
Dan po njegovem rojstnem dnevu sem ga obiskal na njego-
vem zdajšnjem domu v Domu Marije in Marte v Logatcu, kjer 
se bori s strogimi varnostnimi ukrepi, ki mu preprečujejo tudi 
maševanje, kar ga je hrabrilo skozi skoraj 60-letno duhovniško 
službo. Predal sem mu najlepše želje vseh občank in občanov, 
še posebej pa Dupljank in Dupljancev. Gospod Grahek, naj vas 
dobri Bog še dolgo ohranja veselega in pri močeh. ・

Franc Jelovčan je leta 2013 prejel listino častnega članstva 
Turističnega društva Naklo. Fotografiral Damijan Janežič.
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Prostoživeče mačke
Alica Jerman 

Prostoživeče mačke so potomke nestereliziranih oziroma ne-
kastriranih, odvrženih, neželenih in zapuščenih lastniških mačk, 
torej so posledica naše neodgovornosti. Tudi v naši občini so. 
Da bi število takšnih mačk vsaj omejili, če že ne zmanjšali, jih je 
potrebno v čim čimveč sterilizirati oziroma kastrirati. Ob tem 
pozivamo tudi vse lastnike mačk, da enako naredijo s svojimi. 
Saj so mladički res prava paša za oči, ampak kam z njimi, ko 
jih je preveč. Po navadi končajo kot prostoživeče mačke (če 
imajo srečo) ali zapuščeni kje na samem, kjer poginejo ali jih 
pokončajo druge živali. Da bi se neželenemu razmnoževanju 
kar najlažje izognili, v tem članku objavljamo nekaj podatkov, 
kako ravnati, da bomo imeli populacijo prostoživečih mačk 
pod nadzorom. K temu lahko veliko prispevamo prav vsi.

KAKO LAHKO UKREPAMO, ČE SE V NAŠI OKOLICI POJAVI 
TAKŠNA MAČKA OZIROMA SE ŽE NAHAJA ENA ALI VEČ?

OPOZORILO: prostoživeče mačke, ki so že bile sterili-
zirane ali kastirane, prepoznamo po prirezani konici 
levega ušesa

Takoj (da ni nepotrebnega razmnoževanja) je potrebno 
poklicati zavetišče Gmajnice na telefon 01 256 02 79 (bo-
dite vztrajni, ker imajo veliko dela) ali na mail info@zave-
tisce-ljubljana.si oziroma obvestiti našo občinsko upravo 
na telefon 04 277 11 14. Zavetišče ali občina bo poskrbela 
za ulov mačke, za njeno sterilizacijo oziroma kastracijo (ob 
tem jim v anesteziji prirežejo konico levega ušesa, da jih 
ne bi pomotoma še lovili) in za vrnitev v okolje, kjer je bila 
ujeta. Odrasle prostoživeče mačke se redkokdaj lahko so-
cializira in odda v posvojitev. Malo drugače je z mladiči. 
Če jih ujamemo zelo mlade, jih bodo v zavetišču morebiti 
lahko socializirali in pripravili na posvojitev. 

ZAKAJ MAČKO VRNITI NAZAJ V OKOLJE, KJER 
SMO JO ULOVILI?
Predvsem zato, ker je okolja navajena in bo svoje ozemlje tudi 
branila. S tem se bo preprečilo, da bi se v to okolje naselile 
še druge prostoživeče mačke, ki še niso sterilizirane oziroma 
kastrirane. Največ k nadzoru takšne mačje populacije in sprot-
ni sterilizaciji ali kastraciji lahko prispevate sami. Bodisi, da jih 
hranite (zelo bodo hvaležne), si s tem pridobite njihovo zaupa-

nje, kar bo zelo pomagalo pri njihovem ulovu z namenom ste-
rilizacije ali kastracije. Lahko pa vsaj spremljate gibanje mačk v 
vašem okolju (ko jih že polovimo in preprečimo razmnoževa-
nje) in takoj ukrepate, ko se pojavi neznan mačkon.

KAKO LAHKO SKRBIMO ZA TAKŠNE MAČKE?
Prostoživeče mačke se same kar dobro znajdejo, vendar so 
vseeno hvaležne, če dobri ljudje, vsaj delno, poskrbijo za nji-
hovo prehrano. S tem se takšna mačja populacija lahko tudi 
nadzoruje in ohranja zdrava, kar je pomembno. Zdrava in sita 
mačka bo precej bolj lahko poskrbela za zmanjšanje števila 
škodljivcev v naši okolici (miši, podgane, voluharji …). Lovila 
bo ves čas, ker jo v to sili nagon; če bo mačka podhranjena in 
bolna, pa le toliko, da se bo za silo najedla, če bo sploh zmož-
na loviti. To vem jaz in, na srečo, tudi vedno več drugih ljudi iz 
lastnih izkušenj. Če se še malo pošalim, moje muce mi vedno 
prinesejo kakšno darilce (beri glodalca), ki ga včasih tudi po-
jedo. Sicer ne vem, kaj bi s tem darilom počela, ampak njihov 
namen je dober.

Z namenom, da se bo prostoživeča mačja populacija lahko 
čimbolj nadzorovala, je občina kupila tudi dve kletki (ži-
volovki), s katerimi se lahko na human način ulovi mač-
ke, ki so preveč divje, da bi se jim lahko približali. Kupila 
je tudi štiri navadne kletke za mačke, ki se pustijo ujeti 
oziroma za mačke, ki jih po operaciji, dokler so še v aneste-
ziji, premestijo v te kletke, v katerih jih lahko prevzamemo 
in vrnemo v njihovo domače okolje. Kletke so bile že preiz-
kušene in nekaj muc smo že uspešno sterilizirali in kastrirali.

Dragi občani, upam, da bomo s skupnimi močmi kar najbo-
lje lahko obvladovali nikogaršnjo mačjo populacijo. Vsem bo 
koristilo. Mačkam, ki jim bo prihranjena marsikatera neprijet-
nost, ki je posledica razmnoževanja, pa tudi nam, ker bodo v 
našem okolju živele zdrave mačke, ki nam bodo pomagale pri 
odpravljanju škodljivcev. Kajti prostoživeče mačke so in bodo 
v našem okolju vsaj toliko časa, dokler bo naš odnos do njih 
takšen, kot je sedaj. Pomagajmo jim in s tem tudi sebi! Dobro 
delo vedno šteje! ・

okolje in prostor
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Obuditev mlinčkov
Diana Ahčin, predsednica KD Dobrava Naklo

Verjetno nam je vsem dobro poznana lokalna sprehajalna pot 
do mlinčkov na Cegelnici. Kot majhna deklica sem tja pogosto 
zahajala s starši ali starimi starši. Prav vsakič je bilo to poseb-
no doživetje. Videti vse tiste majhne, velike, lesene, kovinske 
mlinčke, za katere se je videlo, da so zahtevali veliko dela in 
pozornosti. Posebno veselje sem čutila, ko sem katerega izmed 
njih »rešila« – odmaknila kakšno zataknjeno vejico, naravnala 
ukrivljen del, vzela iz potoka neugodno nameščen kamen – in 
jih ponosno gledala, kako se spet vrtijo. 

Tako kot marsikaj drugega, je tudi število mlinčkov skozi leta 
močno upadlo in pojavila se je ideja, da jih obudimo, da bo tisti 
kotiček spet tako navdušujoč, kot se ga nekateri spominjamo. 

FS Podkuca v sodelovanju z OŠ Naklo vabita vse vas, da se 
pridružite pri izdelavi mlinčkov. Starši in stari starši poma-
gajte svojim otrokom, vnučkom. Vsi skupaj se sprehodite 
po gozdu, pobrskajte po garaži, izdelajte svoj mlinček (po-
membno je, da je iz naravnih materialov) in ga postavite v 
potoček na Cegelnici. 

Pripravo, izdelavo in postavitev svojega mlinčka slikajte. Slike 
z imenom in priimkom avtorja objavite na FB strani https://
www.facebook.com/FSPodkuca/ ali jih pošljite/označite na In-

stagramu https://www.instagram.com/fs_podkuca/. V spomla-
danskih mesecih aprila ali maja (točen datum bomo še objavili) 
bomo našim novim mlinčkom skupaj zapeli, zaigrali, zaplesali 
ter nagradili »naj« avtorje.

»Ob bistrem potočku je mlin, cin, cin ...« Naj tradicija živi. ・

Lepa narava in prijazni ljudje 
Damijan Janežič, foto: Damijan Janežič

Del dopusta zadnja leta preživim na kolesu. Da bom letos po-
novno kolesaril v vzhodnem delu Slovenije, prvi dan v Prek-
murju, nato pa v Prlekiji, sem se odločil že lansko leto. Pred 
odhodom sem si začrtal smer kolesarjenja: Veržej, Soboško 
jezero, Moravci, Filovci, Beltinci, Ljutomer, Jeruzalem, Ormož, 

Gornji Ključarovci, Radoslavci, Bioterme Mala Nedelja, Sv. Jurij 
ob Ščavnici, Radenci, Veržej. Vremenoslovci so na moje veliko 
veselje napovedali nekaj dni lepega, po večini sončnega vre-
mena. Tudi vroče ni bilo in po malem je pihalo.

Prlekija je za nas Gorenjce odmaknjen del Slovenije. V njena 
nedrja ne zahajamo prav pogosto. Da jo obiščemo se moramo 
odločiti. In jaz sem se. Dežela prijaznih ljudi, konjev Ljutomer-
skih kasačev, štorkelj, lepa pokrajina prepletena s trto, še lepši 
razgledi z njenih 'gora', vrhunsko vino, bučno olje, meso iz tün-
ke in seveda nepogrešljiva gibanica. To je le nekaj značilnosti 
pokrajine ob Muri.

Prvi dan me je pot vodila po Prekmurju. Prvič sem se ustavil v 
Ekspanu ob Soboškem jezeru. Tam Prekmurci predstavijo po-
krajino na obeh straneh Mure. Nekaj posebnega je za vse ge-
neracije virtualni polet z balonom nad Pomurjem, iz katerega 
občudujemo najpomembnejše turistične točke. In prav je, da 
si jih obiskovalci te dežele nekaj ogledamo tudi v živo. Mesto 
Ljutomer je dobilo že zgodaj trške pravice. Pod grajskim gri-
čem se je razvilo naselje in do danes zraslo v upravno središče 
tega območja. Na glavnem trgu, ki ga obdajajo lepo obnovlje-
ne stare hiše, stojita spomenika posvečena jezikoslovcu Francu 
Miklošiču in pisatelju, pesniku in politiku dr. Radoslavu Raz-Prekmurska cimprača
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Rokovnjaška magistrala: od Krive jelke do 
Boštka
Jožef Perne

Praznik občine Naklo smo letos obeležili tudi s pohodom po dob-
rih šest kilometrov dolgi poti od Krive jelke v Dupljah do Boštka v 
Podbrezjah. Pot, ki poteka po stranskih, neprometnih poteh, smo 

popularno poimenovali »Rokovnjaška magistrala«. Pot namreč po-
vezuje dve točki, ki sta v naših dveh vaseh povezani z rokovnjači.

lagu. Župnijska cerkev je posvečena Janezu Krstniku. Prlekija 
velja za zibelko kasaškega športa. Skozi stoletja se je v okolici 
Ljutomera razvil konj Ljutomerski kasač. Zato imajo v mestu na 
robu športnega parka hipodrom, muzej kasaškega športa in 
hleve za konje. V slaščičarni Flo Cukeraj nasproti ljutomerske 
cerkve že leto in pol lastnica Florjana peče odlične slaščice. Za 
prleško gibanico je dobila celo certifikat. Ja, ja, sem jo poizku-
sil. Odlična je bila. 

Tomažiču, teologu in pisatelju Stanku Cajnkarju ter psihologu, 
filozofu in antropologu dr. Antonu Trstenjaku. V bližini je tudi 
spomenik sprave, ki je posvečen vsem žrtvam druge svetov-
ne vojne. Staro mestno jedro je lepo ohranjeno in zanimivo. 
Žup nijska cerkev je posvečena sv. Jakobu. Le nekaj kilometrov 
iz mesta na meji s sosednjo Hrvaško ležita naravna rezervata 
Ormoške lagune in Ormoško jezero. To je svet neokrnjene na-
rave, miru in življenjski prostor številnih ptic in drugih živali.

Tretji dan me je pot zanesla v Slovenske gorice. Ustavil sem se 
v občinskem središču Sveti Tomaž in občudoval lepo prenov-
ljeno središče s kulturno dvorano, cerkvijo sv. Tomaža in spo-
menikoma, zaslužnima občanoma teologu in politiku Antonu 
Korošcu in škofu Vekoslavu Grmiču. V sosednji vasi Blaguš je 
ob Blaguškem jezeru podjetni domačin zgradil manjši turistični 
kompleks s ponudbo glamping hišk, gostinskega dela in čol-
narne, kjer se gostje sredi neokrnjene narave lahko sprostijo in 
zaplavajo v jezeru.

Ljutomerski kasač

Jeruzalem je slikovita vasica na nadmorski višini 341 metrov. 
Ob jasnih dnevih pogled seže daleč naokoli. Obdajajo jo strme 
terasaste ljutomersko-ormoške gorice. Domačini tu pridelujejo 
več vrst grozdja in vina, njihova avtohtona sorta pa je šipon. 
Vzpon na Jeruzalem ni bil zahteven, a ob spustu proti Ormožu 
sem zares užival. 

Ormož je manjše, srednjeveško mesto z gradom, v katerem 
je danes muzej in turistično informativni center. V grajskem 
parku je postavljenih enajst spominskih obeležij zaslužnim 
občanom. Med njimi pesniku Stanku Vrazu, teologu in mla-
dinskemu pisatelju Francu Ksaverju Mešku, škofu Ivanu Jožefu 

Jeruzalemske gorice

Pred vrnitvijo na izhodišče sem obiskal najstarejše pomursko 
zdravilišče terme Radence. Žal sem bil nad videnim razočaran. 
Večina prvotnih, zgodovinsko vrednih stavb se podira ali pa so 
se že podrle.  

Pisatelj Ivan Cankar v svojem delu Kurent ni zaman zapisal, da 
je Slovenija raj pod Triglavom. Prlekija, predvsem njeni hribi 
v okolici Jeruzalema in Svetinj, odlična vinska kapljica, dobra 
hrana in pogovori s prijaznimi Prleki so me navdušili. Ko bo 
znova priložnost, se v te kraje še vrnem. ・

Avtor prispevka ob prleški gibanici in prleškem vinu
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KRIVA JELKA je predel gozda v Udin borštu, ki ga je dupljansko 
kulturno turistično društvo z istim imenom uredilo leta 1998. 
Takrat so posadili jelko, ki nadomešča nekdanjo krivo jelko, 
okoli katere so se zbirali rokovnjači (po večini vojaški dezer-
terji), ki so prebivali in se klatili po Udin borštu v letih od 1825 
do 1853. Le-te omenja tudi pisatelj in publicist ter zadnjih šest 
let župnik v Dupljah Peter Bohinjec v zgodovinski povesti Pod 
krivo jelko.  Tako je naslov povesti o rokovnjačih postal tudi 
ime priljubljene pohodniške točke. Prostor je urejen s klopmi, 
otroškimi igrali in odprto lopo, ki nudi zavetje pohodnikom, ki 
prihajajo sem od blizu in daleč. 

BOŠTƎK (kar pomeni majhen bošt ali majhen gozd) je priljub-
ljena razgledna točka nad dolino Save. Pogled od tam seže od 
Jamnika, Jelovice in Julijcev preko Karavank od Kepe do Vrtače 
in Begunjščice. V dolini pa od Ovsiš preko Podnarta in Otoč 
do Ljubna. Domačini in Kulturno društvo Tabor so v letu 2020 
označili točko, postavili vpisno skrinjico in razgled opremili s 
klopjo. Točka ima tri zanimive pristope: iz Gobovc, od Grmača 
in iz Dolenje vasi ter je lepo obiskana. Vse poti so primerne za 
pohodnike, zadnji dve pa tudi za kolesarje. Predel gozda do-
mačini imenujejo Komarji, tod je vodila pešpot iz Dolenje vasi 
do Podnarta. Zasledimo pa tudi ostanke stare tovorniške poti 
iz Krope proti Kranju, po kateri so tovorili žeblje pred izgradnjo 
gorenjske železnice. V bližini je KOMARJOVA LUKNA, ki se je v 
vaškem izročilu ohranila kot skrivališče in začasno bivališče ro-
kovnjačev, ki so ropali vozarje na znamenitem klancu Gobovce. 
O tem je pisal pisatelj Janez Jalen in domača pisateljica Mimi 
Malenšek. ・

Primerjava in izbira toplotne črpalke
Robert Žibrik

Letošnja izredno mila zima nam je pokazala, kako hitro se se-
greva naša globalna topla greda. Vse več ljudi se zaveda tega 
problema, kot tudi svojega deleža odgovornosti pri onesna-
ževanju ozračja s fosilnimi energenti, zato se odločajo za manj 
škodljive načine ogrevanja. Na prvem mestu med njimi je 
ogrevanje s toplotno črpalko.

Subvencija Eko sklada

K zmanjševanju toplogrednih izpustov zaradi fosilnih goriv nas 
vzpodbuja tudi Eko sklad s subvencijami. Ob zamenjavi kurilne 
naprave z novo toplotno črpalko tipa zrak–voda lahko dobite 
subvencijo v višini do 2.500 evrov. 

Ob prenovah ogrevalnih sistemov in pri novogradnjah je za 
večino investitorjev toplotna črpalka edina opcija. Poleg eko-
loške sprejemljivosti je to najudobnejši in praktično najcenejši 
način ogrevanja.

Katera je najboljša?

Ob široki ponudbi toplotnih črpalk se investitor kaj hitro znaj-
de pred dilemo, katero napravo naj izbere. Biti mora dovolj 
zmogljiva tudi pri nizkih zunanjih temperaturah in v strnjenih 
naseljih čim tišja. Toda, ali naj vzame tradicionalno evropsko 
kompaktno zunanjo enoto, ali najsodobnejšo japonsko v lo-

čeni izvedbi? Mora biti inverterska? Ali je res, da nekatere ob 
daljšem izpadu elektrike lahko zmrznejo?

Podjetje Termaks bo v mesecu septembru organiziralo brezpla-
čen seminar na temo Primerjaj in izberi toplotno črpalko s pri-
merjavo med nekaj najboljšimi na trgu glede njihovih zmoglji-
vosti, glasnosti, cene, garancijskih pogojev in še česa. Za obisk 
brezplačnega predavanja se lahko prijavite se na 041/ 692 - 
410 do 16. oktobra 2020. Glede na epidemiološko situacijo bo 
verjetno seminar izveden v več manjših lokalnih skupinah. ・
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Utrinki s prvega šolskega dne v občini Naklo

1.a razred OŠ Naklo z učiteljicama Majo Ovsenik in Andrejo 
Grašič

1.b OŠ Naklo z učiteljicama Natašo Zaletelj in Matejo  
Raztresen

Prvošolčki s podružnične šole Duplje z učiteljico Lili Horvat

Prvošolčki s podružnične šole Podbrezje, učila jih bo Staša Sivec
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Prvi šolski dan na Waldorfski šoli  
OE Gorenjska 
Tina Erjavc, učiteljica 1. razreda Waldorfske šole OE Gorenjska

Prvega septembra je na Waldorfsko šolo OE Gorenjska v Naklem 
zasijalo prav posebno sonce; postali smo devetletna šola, saj so 
učenci, ki so leta 2012 vstopili v prvi razred naše šole, letos postali 
devetošolci. 

Seveda smo letos sprejeli tudi nove prvošolce. In to je bil zanje 
prav poseben dan. Topli jesenski žarki so jih pospremili na dvoriš-
če Doma Janeza Filipiča, kjer so jih pričakali učenci ter učitelji šole. 
Učenci so ob glasbeni spremljavi zapeli pesmi in prvošolce obdarili 
s posebnimi venčki ter sončnico. V slavnostnem govoru je župan 
Naklega Ivan Meglič pozdravil prvošolce, starše, učence in učitelje 
ter izpostavil ta posebni trenutek v življenju vsakega izmed nas, ko 
vstopamo v svet učenja in na pot odraščanja. 

Vse zbrane je nagovorila tudi učiteljica Mateja Korošec, ki je prvo-
šolcem zaupala, da jih v šoli čaka zelo radoveden škrat, ki komaj 
čaka, da se bo z njimi lahko učil. Po svečanem sprejemu so de-
vetošolci pospremili prvošolce do Waldorfske šole. Prvošolci so 
vstopili v razred kot pravi šolarji in imeli prvo šolsko uro. Spoznali 
so pravljico o sončnici in izvedeli, kaj se bodo novega naučili. Ra-
dovedni škrat se je med prvo uro skrival, a učence je obiskala Vila 
Marjetica in vsakemu prvošolcu podarila poseben kamen moči. Ta 
lep praznični sončni dan so vsi učenci devetletke zaključili s slav-
nostno torto. ・

Preventiva v našem vrtcu
Nina Marjanovič, OPZHR vrtca Mlinček in Jelka

Približujejo se hladnejši dnevi in z njimi večje možnosti za 
prehlade, viroze in druge bolezni. Da bi se izognili pogostej-
šemu zbolevanju, je dobro, da poskrbimo zase in okrepimo 
svoj imunski sistem. Čeprav velja, da se za zdrav način življenja 
trudimo skozi vse leto, se bomo v času prehladov in trenutne 
epidemije virusa SARS-CoV-2 morali še toliko bolj potruditi. 

 V našem vrtcu Mlinček v Naklem in vrtcu Jelka v Dupljah bomo 
poskrbeli za krepitev imunskega sistema otrok na več načinov. 
Letos je cilj vrtca, da damo poudarek na izvajanju različnih 
(vodenih) gibalnih dejavnosti na prostem v (skoraj) vsakem 
vremenu ter tako spodbuditi in ozavestiti otroke o zdravem 
načinu življenja že od malih nog. Poudarek bo seveda tudi na 
pomenu umivanja rok z milom in navajanju na higieno kašlja. 
Vsakemu otroku bomo zagotovili čas za počitek – tistemu, ki 
ga potrebuje tudi čez dan.

Pri prehrani se bomo trudili ponujati čim več sveže sezonske 
zelenjave in sadja, kisane zelenjave, polnovrednih žit, kakovo-
stnega mesa in mlečnih izdelkov.  Pri praznovanju rojstnih dni 
se bomo odpovedali sladkarijam. Potrebo po sladkorju bo na-

domestilo sadje, ki je redno vključeno na jedilnik. Posebno po-
zornost bomo posvetili ustni higieni v sodelovanju z zunanjimi 
svetovalci ekipe zobozdravstvene vzgoje in preventive, Centra 
za krepitev zdravja ZD Kranj.

Želimo si, da bi v vrtec prihajali zdravi otroci. Kajti ne gre le za 
prenos okužb med otroki in zaposlenimi. Bolan otrok namreč 
potrebuje svoj čas za počitek in večjo pozornost domače ose-
be, da hitreje okreva. 

Zavedamo se, da bodo kašlji in smrklji v vrtcu prisotni ves čas. 
Vsak kašelj pa seveda še ne pomeni, da otrok ostane doma. 
Zaradi trenutnih razmer bo letošnje leto še posebej zahtev-
no, saj bomo nemalokrat v dvomih, kako narediti, da bo prav. 
Navsezadnje se bomo in se trudimo po najboljših močeh ter v 
dobrobit otroka.

 V vrtcu otroci preživijo tretjino dneva, zato bomo poskrbeli za 
prijetno, kvalitetno in zdravo preživljanje časa, dokler se vsa-
kodnevno ne vrnejo v zavetje doma in se pocrkljajo s svojimi 
najbližjimi. ・
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Od setve do žetve in slastnega kruha
Natalija Žižić, razredničarka 4. razreda Waldorfske šole OE Gorenjska

Tretješolci Waldorfske šole Ljubljana OE Gorenjska so si jeseni 
2019 na šolskem vrtu odmerili kos zemlje, na katerega so po-
sejali žito. Njivo so najprej premerili s stopali in koraki, nato z 
metrom ter tako osvojili stare in nove merske enote. Njivo so 
opleli, zrahljali zemljo in nato nekega sončnega oktobrskega 
dne posejali piro. Dan po žetvi je dež prijazno namočil zemljo. 

A deževati ni nehalo! En mesec je skoraj nepretrgoma deževa-
lo. Učence je že zelo skrbelo, če bodo zrna zbrala dovolj moči 
za kalitev in rast. Žito pred zimo sploh ni vzklilo. A očitno so 
semena le čakala daljše in toplejše dneve in spomladi vzklila 
ter začela rasti. Pred začetkom karantene so bila visoka komaj 
za ped. Ko so se učenci maja vrnili v šolo, pa je bila pira že 
visoka in v klasih so učenci opazovali najlepši cvet. Poleg pire 
so učenci posejali tudi sončnice, ki cvetijo ravno v tem lepem 
jesenskem času ter privabljajo čebele in čmrlje. 

Sredi julija je žito dozorelo. Učence sem povabila na žetev. Z ve-
seljem so prišli sredi počitnic v šolo! S srpi so poželi žito, naredili 
en snop, ostale klase pa so porezali in jih posušili. Na prostor, 
kjer je raslo žito, so učenci posejali sončnice in stročji fižol. Rav-

no te dni bodo stročji fižol obrali, za mihaelovo pa bodo s cep-
cem žito omlatili, ga še dodatno oluščili, nato pa nesli v mlin, da 
bodo dobili moko. Iz moke bodo zamesili in spekli kruh. Učenci 
bodo tako pridobili dragoceno izkušnjo nastanka kruha in spoz-
nali celoten proces od semena do kruha. ・

Zeleno branje
Marija Jerše, učiteljica slovenščine na BC Naklo

V današnjem času raznovrstnih informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij je ohranjanje odnosa do knjige še posebej nujno in 
pomembno. Čas korone smo zato izkoristili za ustvarjalnejše 
delo in z dijaki sodelovali v dveh projektih, kajti kot učiteljica si 
želim, da bi dijaki z branjem še naprej na najučinkovitejši način 
preko ustvarjalnega mišljenja krepili tudi ekološko zavest. 

Prvi projekt, v katerem smo sodelovali v lanskem šolskem letu, 
je bil projekt Ekošole z naslovom EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJE-
NJE. Dijakom sem predlagala mladinski roman, delo avtorice 
Katherine Applegate, z naslovom Drevo želja, ki je izšel v lan-
skem letu in izpostavlja tri v današnjem času zelo pomembne 

teme, in sicer prijateljstvo, sprejetost in sožitje med živalmi, 
rastlinami in ljudmi. 

Roman smo prebirali med razrednimi urami in po zaprtju šol 
nadaljevali z delom tudi v virtualnem okolju. Pogovarjali smo se 
o pomenu starih dreves, o pomenu gozda za ozračje in o ostalih 
življenjskih prostorih, nato pa so dijaki dobili nalogo, da narišejo 
risbo, ki se bo navezovala na obravnavano delo, in ga povežejo 
z ekološko temo.

Na natečaj sem poslala dva izdelka dijakinje Petre Rihtaršič in 
spod nja risba je v kategoriji srednje šole na natečaju tudi zmagala.
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Že v začetku lanskega šolskega leta sem načrtovala, da bomo 
z enim od razredov sodelovali tudi v Unescovem nacionalnem 
projektu Branje – moje sanje, zato smo v začetku meseca mar-
ca začeli z obravnavo znanstvenofantastičnega romana Franka 
Schätzinga Peti dan na temo Okolje – trajnostni način življenja. 

Kratek povzetek romana Franka Schätzinga Peti dan: 

Ko prebivalci našega zelenega planeta leta in leta vse svoje 
odplake in odpadke spirajo v morja, se vsa ta brozga kaj 
kmalu znajde v oceanih, ki so še polni neraziskanega bo-
gatega življenja. Toda prebivalci na zemeljski obli prepros-
to živijo naprej svoja običajna življenja, živijo v prepričanju, 
da jih nobena stvar ne more doleteti, da so oni gospodarji 
kopnega in morij in da se zaradi razvite tehnologije kata-
strofe da omiliti oziroma preprečiti. Živijo svoja varna živ-
ljenja, vsak s svojimi težavami, kI zaradi pomanjkanja časa 
ali trme nočejo oziroma ne zmorejo rešiti. Dotlej neznani 
organizmi bele barve, še najbolj podobni črvom z zobmi, 
so napadli neko naftno ploščad na severu, vanjo so vrtali 
tako dolgo časa, da so jo podrli, a bogate naftne družbe 
dogajanja sprva ne vzamejo resno. Tudi ko slike morske-
ga dna pokažejo, da se ta bitja širijo z neverjetno hitrostjo. 
Čez nekaj časa se začnejo dogajati prve nepredvidljive stva-
ri, črvi toliko časa vrtajo v prelomnico, da izzovejo cunami 
neverjetnih razsežnosti in posledice so bile grozljive – na 
severu je umrla večina obmorskih prebivalcev. In kot kaže, 
bitja s svojo dejavnostjo ne nameravajo zaključiti, dokler ne 
bo uničen ves svet. Kiti, orke, zdrizasta snov, črvi … ljudje po 
celem svetu poslušajo le o tem.

Roman je zaradi obravnavane tematike zelo aktualen, kajti mar-
sikaj, kar nam je bilo še pred letom dni samoumevno, sedaj ni 
več tako dosegljivo.

Spodaj so odlomki iz treh literarnih prispevkov dijakov. Luka Pe-
ter Romšak je v svoji kategoriji tudi zmagal in prejel priznanje in 
praktično nagrado.

»Morebiti nas bo izučil tudi sedanji virus, ki verjetno ni zadnji 
svoje vrste. Nekaj tednov izolacije bo morda škodilo gospodarstvu 
in psihi ter svobodi ljudi. Bo pa korist imelo okolje. Pa tudi mi, ker 
izgubljamo stvari, ki so nam bile vedno samoumevne. 

Katastrofe so bile in bodo vedno del dogajanja na Zemlji. In ved-
no so se našla bitja, ki so preživela. Torej – življenje bo vedno 
zmagalo.

Ohranimo zemljo, ohranimo mater Naravo, ker bomo le tako oh-
ranili sebe in svojo vrsto.« 

Luka Peter Romšak

***

»V sodobnem svetu bi se moralo človeštvo krepko zamisliti. Pred-
vsem pa ukrepati. Zmanjšati porabo plastike in je več reciklirati. 
Hrano kupovati pri lokalnih ponudnikih, ker je sveža in ima več 
vitaminov in mineralov kot tista, ki je pripeljana z drugega dela 
sveta. Bolje iti v službo ali šolo ali po nakupih s kolesom, kot pa 
z avtom. In še mnogo takšnih rešitev bi se našlo, da bi svet rešili 
pred onesnaževanjem. Tudi letni časi so čisto zamaknjeni. Če bi 
bili letni časi normalni, se tudi nekateri virusi ne bi širili tako hitro, 
saj bi bilo bolj toplo. 

Iz potrpežljivosti v upanju na čistejši svet vas pozdravlja Peter 
Demšar.« 

Peter Demšar

***

»Vendar velikokrat, ko gledam dnevnik, razne francoske doku-
mentarne oddaje in druge poljudnoznanstvene oddaje, vidim, da 
nas je ta isti razvoj ločil od narave. Človek je z naravo izgubil stik. 
Ne ve več, kje je meja. Izgubil je stik z realnostjo. Človekovo edino 
merilo je kapital. Ne zanima ga, kako izsekavanje in požiganje 
gozdov vpliva na naravo. Ne zanima ga, kako strupi, ki jih spušča 
v vode in zrak, vplivajo na naravo. Ne zaveda se, da vse to počne 
samemu sebi. 

Naj zaključim z besedami indijanskega poglavarja Seatlla: »Zem-
lja ni človekova last. Človek je last Zemlje. Vse je zvezano med 
sabo, prav tako, kakor je družina povezana s krvjo. Človek ni 
stvarnik tkanine življenja, temveč je le nitka v njej. Kar dela s tka-
nino, dela s samim seboj.« Res to hočemo?« 

Tomaž Tolar ・
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O avtorstvu in avtorskih pravicah 
Alojzija Murn

Vsi se še spomnimo primera Borisa Kobala, ki je navajal dram-
sko delo drugega avtorja kot svoje avtorsko delo. Zaradi te 
zelo odmevne afere, ki ima zelo neprijetne moralne in mate-
rialne posledice za Borisa Kobala, sedaj tudi najširša javnost 
razume, da plagiatorstvo oz. kraja avtorskega dela pomeni 
kaznivo dejanje. Poleg Zakona o avtorski in sorodnih pravi-
cah obravnava krajo avtorskih del namreč tudi Kazenski zako-
nik. Tako kot vsako drugo krajo tuje lastnine. Avtorsko delo je 
namreč lastnina tistega, ki je delo ustvaril in vanj vložil svoje 
znanje, svojo kreativnost in seveda vložil svoj čas za »oranje 
ledine«. Le on ima pravico odločati o tej svoji lastnini.

Avtor ima poleg moralne avtorske pravice (tj. pravice, da se ga 
navede kot avtorja) tudi materialne avtorske pravice (z drugimi 
besedami materialne koristi). Če pa je avtor ustvaril neko delo 
na prostovoljni osnovi brez plačila, je jasno, da je plagiatorstvo 
v takem primeru še toliko bolj obsojanja vredno. Za kršitev av-
torskih pravic velja tudi kopiranje že javno objavljenega teksta 
brez avtorjevega dovoljenja. 

Čeprav se imamo za civilizirano družbo, ki ima področje av-
torskih pravic z zakoni pravno urejeno, bo treba spoštovanju 

avtorskih pravic dati več poudarka že pri vzgoji mladine v šoli, 
pri verouku (7. božja zapoved), doma, predvsem pa z zgledi. 
Tozadevno mislim, da je primer Borisa Kobala javnosti kar učin-
kovito pojasnil, kako slaba in škodljiva stvar je plagiatorstvo. 

Naj še dodam, da so zaradi preprečevanja želje po plagiator-
stvu ustrezno pravno zaščitena vsa avtorska dela v izvedbi KUD 
LIK Naklo, tudi kostumografija za lansko in letošnjo na odru 
predstavljeno zgodbo Cesar in kranjska klobasa. ・

SERVISIRANJE IN POPRAVILO OSEBNIH

IN DOSTAVNIH VOZIL

��������������

TRAMPUŽ MARIJAN s.p., 4202 Naklo, Temniška 28
tel: 04 257 72 30, fax: 04 257 72 31, info@trampuz.si

AL, INOX varjenje

Rezanje in CNC krivljenje pločevine
Krivljenje cevi in profilov

Laserski razrez pločevine
Izdelava kolesarnic in stojal za kolesa

Prispevke in fotografije za prihodnjo številko glasi-
la Glas občine Naklo pošljite na elektronski naslov  
urednistvo@obcina-naklo.si, najkasneje do 27.  
novembra 2020.

Besedilo lahko obsega največ 1.500 znakov brez pres-
ledkov. Oddano mora biti v Wordovi datoteki. Datoteko 
poimenujte enako kot želen naslov pris pevka. Fotogra-
fije in drugo spremno (slikovno) gradivo naj bo oddano 
kot samostojna datoteka čim višje kakovosti (format 
.jpg, .png). Priloženo gradivo poimenujte tako, kot želi-
te da je podpisano v prispevku.
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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

Fristads d.o.o.   Glavna cesta 24, Naklo 4202

www.fristads.si   mobi: 040 522 066

Smo specializirano podjetje za prodajo zaščitnih
delovnih oblačil švedske blagovne znamke FRISTADS
in nemške blagovne znamke KUBLER WORKWEAR.
Razstavni prostor je v poslovni stavbi Pošte Naklo

(bivši prostori Občine Naklo).

Hitra dostava  
kurilnega olja

031 280 771

http://www.simon-oil.si
info@simon-oil.si

Poženik 35, Cerklje na Gorenjskem

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