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Tisto kar delajo,
delajo s srcem
Srebrno plaketo občine Naklo za leto 2012
prejme Matej Bernard, bronaste plakete prejmejo
Branka Košič, Frančiška Sitar, Boštjan Aljančič,
Matjaž Srečnik in Darko Djurić, spominsko
priznanje občine Naklo pa Marta Gradišar.
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Na vasi se dogaja

Spremenili proračun

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

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

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

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

»Kožarice«, novost
v Udin borštu

Le Naklanci lahko
ohranimo kar se da
neokrnjeno Naklo

Imamo jih osemdeset

Tekači na
rokovnjaških poteh

Gradnja rokovnjaškega tabora s štirimi »kožaricami« v
Udin borštu je del čezmejnega projekta Brezmejna doživetja narave.
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Glas občine Naklo

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

19.200
izvodov

www.gorenjskiglas.si

Gradnja kanalizacijskega omrežja v Spodnjih
Dupljah je pri koncu. Temeljni kamen za nov
vrtec bodo predvidoma položili spomladi 2013. V
občini urejajo krožišča, ki simbolizirajo tradicijo z
mlinskimi kamni, kozolci ... Še več pa v pogovoru
z županom Markom Mravljo.
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Glas občine Naklo je lokalni časopis Občine Naklo, izhaja dvakrat letno
v nakladi 19.200 izvodov. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva
in drugi naslovniki v občini Naklo, priložen pa je tudi vsem izvodom
Gorenjskega glasa.

Časopis izhaja občasno

Dediščina tudi
v krožiščih

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

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

www.racunovodstvo-misa.si

Kulturno turistično društvo
Pod Krivo jelko in TVD Partizan Duplje sta priredila tradicionalni tri- in osemkilometrski Rokovnjaški tek od
Dupelj do Krive jelke.
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Dvakrat
letno

www.gorenjskiglas.si
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Cenik Glas občine Naklo

Velikost oglasa
Dimenzija

Barvni oglas/EUR

Oglas
Dimenzija

Barvni oglas/EUR

Križanka
Dimenzija

Barvni oglas/EUR

1/1

1/2

1/2

1/2

1/4

1/4

259x363, 259x191 127x391 171x296 127x191 259x95
259x391

1.640

802

802

1 col./cm
39x10

13

1/1
259x363

420

V ceni ni upoštevan 22 % DDV. Cenik velja od 1. 4. 2019.

802

401

401

1/4

1/4

1/8

83x286 171x143 127x95

401

401

POPUSTI IN DOPLAČILA
1. Popusti
• popusti na število objav:
5
 objav – 20 %, 8 objav – 25 %
in 11 objav – 27 %
• pogodbenim poslovnim partnerjem glede
na dogovorjeni letni obseg poslovanja
odobrimo pri vsaki objavi dogovorjen
popust, kar velja tudi za vlaganje tiskovin
oz. reklamnih letakov
2. Doplačila
• prva stran spodaj + 150 %
• zadnja stran + 100 %
• izbrana stran + 20 %
• edini oglas na strani + 50 % (najmanjša
dimenzija je 1/8 strani)

199

1/8

1/8

1/16

1/16

83x143 171x72

83x76

127x52,5

106

106

199

199

TEHNIČNA NAVODILA ZA
ODDAJO GRADIVA
Oglase in PR članke v digitalni obliki
lahko dostavite na USB ključku ali CD-ju
ali jih pošljete preko elektronske pošte.
Slike morajo biti shranjene v formatu TIF,
JPG ali EPS, z ločljivostjo najmanj 250
dpi (v velikosti 100 %). Oglasi morajo biti
shranjeni v CMYK barvnem prostoru, v
EPS ali PDF formatu. Če pošiljate oglase
v odprti datoteki (CDR ali AI), morajo biti
fonti obvezno v krivuljah. Oglasi, izdelani
v formatu PDF, morajo biti shranjeni s
stopnjo kompresije, ki je sprejemljiva za
tisk (Press Optimized).
ROKI ZA ODDAJO GRADIVA
Časopis Gorenjski glas – za petkovo izdajo
v sredo do 8. ure in za torkovo objavo
v petek do 8. ure. Priloge Gorenjskega
glasa: sedem delovnih dni pred izidom
posamezne edicije

