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Eva Goričan, glavna urednica

Moram priznati, da običajno precej težko najdem navdih oziro-
ma idejo za pisanje uvodnika. Predvsem me teži pomanjkanje 
časa, saj večinoma glasilo sestavljamo, urejamo in oblikujemo 
do zadnjega trenutka pred oddajo v tisk. Časa za razmišljanje, 
kaj aktualnega, smiselnega in koristnega bi lahko zapisala, je 
potem dokaj malo, tema pa bolj posledica trenutnega preblis
ka ali tekočih zadev v mojem življenju. Pa naj bo tudi tokrat 
tako.

Zadnje čase se v pogovorih z družino in prijatelji zelo pogosto 
poraja tema pospravljanja v naših domovih. Niti ne toliko tiste-
ga sprotnega (higienskega), ampak bolj pospravljanja stvari, ki 
so se nabrale v naših domovih med leti. Od oblačil in obutve, 
ki jih ne nosimo (več), do raznih spominkov, okraskov in darilc, 
za katera se niti ne spomnimo, od kje ali koga prihajajo – ime-
nujemo jih tudi praholovci – pa vse do omar in škatel v kleti in 
na podstrešju, za katere ne vemo več, kaj sploh vsebujejo. Ob 
kakšnem sezonskem generalnem čiščenju ali prenovi morda 
v njih odkrijemo kakšne skrite zaklade, zakopane med kupe 
krame, od katere se ne (z)moremo ločiti. Zakaj smo tako na-
vezani na stvari, četudi nas na nek način njihova prekomerna 
količina duši?

Največkrat se sklicujemo na čustveno vrednost raznih okra-
skov, oblačil in odsluženih predmetov, tudi razlaga, da “mogo-
če pa še kdaj prav pride” je visoko na seznamu razlogov, ki jih 
naštevamo. Dokler se po 20 letih shranjevanja ne zavedamo, 
da nam keramična skodelica, stara (in premajhna) jopica ali 
predprejšni mobilni telefon pravzaprav ne pomenijo nič. So le 
še odvečna navlaka, ki jo ob sezonskem čiščenju prestavljamo 
iz enega mesta na drugo, vedno bolj v ozadje omare. Moja 
teza je, da tovrstna nezmožnost ločitve od materialnih stvari 
simbolizira našo vsesplošno navezanost na preteklost, na kar 
je bilo. Zdi se mi, da se včasih celo bojimo, da bomo brez njih 
pozabili, kdo smo in kaj smo dosegli. In seveda, da bomo – 
bog ne daj – užalili kakšnega darovalca praholovcev.

Na drugi strani pa je naša (moja) konsistentna želja po na-
kupovanju novih, nepotrebnih stvari – stimulirana s strani 
oglaševalcev, medijev, sovrstnikov vplivnežev ob skoraj vsa-
kem našem koraku – nekako odraz fokusiranja na prihodnost, 
na večno skrb, kaj ta prinaša in kako se bomo spopadli z njo. 
Kupujemo predmete, ki jih ne potrebujemo, ker nam trgovci 
ponujajo odlične ugodnosti in je sedaj ena in edina priložnost, 
da za njih plačamo manj, kot nekoč v prihodnje, ko jih bomo 
morda dejansko potrebovali. Kupujemo oblačila za obdobje 
po tem, ko bomo shujšali in za obletnico mature čez sedem let. 
Za čas, ko bomo takšni, kakršni bi hoteli biti. Morebiti celo v 
neizrečeni želji, da nam bodo nove stvari te spremembe omo-
gočile.

Vse zgoraj napisano ugotavljam na podlagi svojih dejanj (da 
ne bo pomote) in, če povzamem, se mi zdi, da kopičenje ne-
potrebnega odraža naš strah izpustiti preteklost, obenem pa 
kupovanje novega ponazarja naše želje za prihodnost. Težava, 
ki jo vidim, je, da nismo prisotni v sedanjosti. Tukaj in zdaj, kjer 
pa dejansko potrebujemo zelo malo. In smo obenem lahko 
zelo zadovoljni. Vsakič, ko sem se vrnila s kakšnega potovanja 
z nahrbtnikom, sem se doma znebila dela krame, ki se je nab-
rala v nekaj desetletjih. Pri daljšem potovanju z nahrbtnikom 
namreč ugotoviš, česa vsega res ne potrebuješ. In ta občutek 
je osvobajajoč. 

Vsem svetujem, da ob naslednjem generalnem čiščenju (spo-
mladansko je že blizu!) dobro razmislite, kaj zares potrebuje-
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te in katera stvar vam res nekaj pomeni. Najbolje je, da naše 
lastnine izpolnjujejo ta oba pogoja in da je to tudi vodilo pri 
bodočih nakupih. Verjemite, da si boste čez deset let še kako 
hvaležni, če ne vi, pa vaši nasledniki, ki bodo zelo verjetno vse 
skupaj odložili na bližnjem odpadu. Kakšna škoda, kajne?

Mislim, da se mi doslej še ni uspelo javno zahvaliti za 
pomoč in sodelovanje uredniškemu odboru in posame-
znikom, ki ga sestavljajo in za vsako glasilo pripravljajo 
prispevke, dajejo predloge za članke in konstruktivno ko-
mentirajo osnutke glasila. Hvala tudi vsem pošiljateljem 
prispevkov, tistim rednim in tistim, ki prispevate občasno. 
Obenem naj povabim vse, ki bi želeli kaj zanimivega za 
lokalne bralce objaviti v Glasu občine Naklo, da nam pišete 
prek elektronske pošte na urednistvo@obcinanaklo.si. ・
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Spoštovane občanke 
in občani!
Krepko smo zakorakali v novo leto, leto, 
ki se ga nekako bojimo, po drugi stra-
ni pa upamo, da se bo korona kalvarija 
končno končala. Zima nam je natresla 
snega, kot že dolgo ne in tudi na občini 
nam je povzročil kar nekaj težav. Ker za 
vsakim sneženjem pride dež, nam je tudi 
letos dež odplaknil zasnežene pločnike. 
No, za slabih 14 dni se je sneg vendarle 
obdržal in tudi v naših krajih omogočil 
nekaj že skoraj pozabljenih zimskih ra-
dosti. 

V začetku februarja se srečujemo v čast 
slovenski kulturi, kulturi, ki nas je ohra-
nila kot narod in ki nam je skozi tisoč-
letja ohranila naš milo zveneč slovenski 
jezik. Vsako leto ob tem času se je do-
gajalo vse polno najrazličnejših kultur-
nih dogodkov, v šoli, v naših kulturnih 
domovih, naših galerijah ter vse povsod 
po bližnji in daljni okolici. Vendar živimo 
v času, ki nas preizkuša, ki ni normalen 
in ki vsem že na veliko preseda. Ni dru-
ženj, ni pogovorov, ni obiskov kulturnih, 
zabavnih ali športnih dogodkov. Ljud-
je smo zaradi tega že močno otopeli 
in nekako pozabili, kakšno je normalno 
življenje. Prepričan sem, da se bomo ob 
upoštevanju predpisanih ukrepov iz te 
mantre kmalu izvili in da bomo ponov-
no zadihali z vsemi pljuči, z vsem človeš-
kim bitjem. Da bo kaj kmalu med nami 
ustvarjalno vrvenje, ki nam bo vrnilo 
upanje v jutrišnji dan. Vem, da med šte-
vilnimi kulturnimi ustvarjalci že tli ustvar-
jalni nemir, ki bo izbruhnil v trenutku, ko 
se bodo razmere umirile. Kljub ukrepom 
je nekaj kulture vendarle bilo. Osrednja 
odlična občinska proslava, ki so jo letos 
pripravili učenke in učenci skupaj z uči-
telji, je bila predvajana preko spletnih 
medijev. Iskrene čestitke vsem kulturnim 
delavcem ob prazniku, iskrene čestitke 
pa tudi ustvarjalcem proslave, ki so op-
ravili izjemno delo.

Po prazniku so se ponovno – lahko bi 
rekli končno – v šolske klopi vrnili osnov-
nošolci, pred table pa učiteljice in učite-
lji. Za začetek je bilo potrebno izvesti 
hitro testiranje na virus covid19. Uspelo 
nam je dobiti izvajalca, ki je bil priprav-
ljen teste izvajati na praznik oziroma na 
nedeljo. Učiteljice in učitelji v naši šoli ter 
zaposleni v vrtcu so namreč izrazili že-
ljo, da bi bili raje testiranje na prost dan, 
samo, da bodo lahko prvi šolski dan v 
tednu začeli normalno brez težav. Za 
takšno pripravljenost se vsem zaposle-
nim v vzgoji in izobraževanju najlepše 
zahvaljujem. 

Marec je na-
menjen mate-
ram in ženam. 
Tudi njih se 
bomo spomni-
li preko spleta. 
Vsem mami-
cam, ki so rodi-
le v preteklem 
letu, pa bomo 
poslali lepo 
čestitke in od-
ločbe o enkrat
ni pomoči za 
novorojenčke. 
Nekaj dni po tem jim bo nakazana še en-
kratna pomoč. Marec pomeni tudi zače-
tek nove gradbene sezone. Tudi občinski 
gradbinci že brusijo lopate, da jih zasa-
dijo na številnih gradbiščih. Poleg priprav 
na gradnje intenzivno pripravljamo pro-
jektno dokumentacijo za večje projekte, 
kot je nova fekalna kanalizacija skupaj z 
obnovo prometne, komunalnem, komu-
nikacijske in energetske infrastrukture v 
Podbrezjah, Žejah, na Okroglem, obnova 
regionalke skozi Polico in Naklo … Prijavili 
smo se na kohezijska projekta kolesar-
ske povezave StrahinjDuplje in gradnja 
vodovodnega omrežja Žiganja vasZa-
draga, vključno z novim vodohranom. Za 
oba projekta sta že oddani popolni vlogi, 
tako, da čakamo odločbo o sofinancira-
nju. V marcu bomo počistili nesnago pa 
naših cestah, ki se je nabrala preko zime. 
S 1. marcem pa uvajamo, skupaj z izva-
jalcem javnih prevozov, podjetjem Arri-
va, novo avtobusno progo skozi poslov-
no cono. Novo avtobus no postajališče v 
coni je namenjeno prebivalcem Okrogla 
in zaposlenim v poslovni coni. Skupaj z 
Merkurjem smo se kar nekaj časa trudili, 
da uvedemo nov, bolj trajnostni dostop 
do delovnih mest v coni. Več o voznem 
redu lahko preberete v našem glasilu.

Ob koncu bi vas spoštovane občanke in 
občani prosil, da upoštevamo zdravstve-
ne ukrepe, ki nam jih predlagajo pristoj-
ne inštitucije. V zadnjih dveh mesecih 
se je namreč število okužb v naši obči-
ni močno povečalo. Z velikim veseljem 
ugotavljam, da je zaposlenim in stano-
valcem v Domu starejših Naklo z velikimi 
napori uspelo ohraniti brez okužb, za kar 
se jim zahvaljujem. Danes je velika veči-
na že cepljena, tako, da so v domu po-
novno možni obiski.

Mamam in ženam želim lepo praznova-
nje njihovih praznikov, vsem občankam 
in občanom pa OSTANIMO ZDRAVI!

Ivan Meglič, Vaš župan

županov glas
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Oddaja prispevkov
Prispevke in fotografije za prihod-
njo številko Glasa občine Nak-
lo pošljite na elektronski naslov  
urednistvo@obcina-naklo.si, najkas
neje do 25. aprila 2021.
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).
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obvestila

Nov vkopan ekološki otok v Naklem
Komisija za varstvo okolja

Komunalno podjetje Kranj je v Naklem ob vrtcu Mlinček pos-
tavilo prvi ekološki otok s posodami za globinsko zbira-
nje odpadkov, kjer se kar 70 odstotkov prostornine zbiralnih 
posod nahaja pod zemljo. Poleg že znanih posod namenjenih 
stekleni embalaži in papirju ter kartonu, sta poleg kot novost 
nameščeni še posodi za zbiranje bioloških odpadkov in ulična 
zbiralnica za zbiranje rastlinskega odpadnega jedilnega olja. 
Poleg stoji še zabojnik za zbiranje izrabljene električne in elek-
tronske opreme podjetja ZEOS.

Trajnostni načrt predvideva postopno preoblikovanje sistema 
ravnanja z odpadki od individualnih odjemnih mest v mestnih 
jedrih in strnjenih naseljih k skupnim odjemnim mestom. Po-
leg zniževanja stroškov, novi ekološki otoki pripomorejo tudi k 

Plastenke za zbiranje odpadnega jedilnega olja
Občinska uprava Občine Naklo

Te dni so predstavniki podjetja Ko-
munala Kranj po domovih delili plas-
tenke za zbiranje jedilnega olja. Zbra-
no odpadno jedilno olje (ostanek po 
cvrtju) se potem odloži v zbiralnike na 
ekoloških otokih. Na komunali pravi-
jo, da je odpadno jedilno olje strup 
za čistilno napravo in posredno tudi 
za ribji živelj v vodotokih. Tako zbra-
no odpadno olje bodo predali kon-
cesionarju, ki bo to olje predelal v bio 
gorivo. Trenutno je že nameščen en 
zbiralnik odpadnega jedilnega olja, in 

Razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in 
spodbujanje razvoja kmetijstva 
Občinska uprava Občine Naklo

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Naklo  
(www.naklo.si) objavljen Javni razpis za dodelitev pomoči za 
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Naklo v letu 2021.

Predvideni ukrepi javnega razpisa so:
1. Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih 

gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo;
2. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živil-

skih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na 
kmetiji (dopolnilne dejavnosti na kmetiji);

3. Nove investicije za delo v gozdu;
4. Podpora šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih 

ter gozdarskih programih
5. Podpora delovanju društev/združenj s področja kmetijstva, 

gozdarstva in razvoja podeželja.

Roki za prijavo so naslednji:
 – Za ukrepe 1, 2 in 3 je predviden rok prijave 31. marec 

2021.
 – Za ukrepa 4 in 5 je predviden rok prijave 30. oktober 

2021. ・

lepšemu, urejenemu in skladnejšemu izgledu okolice ter večji 
vpetosti zbirnih posod za odpadke v naravno okolje, so zapi-
sali v Komunalnem podjetju Kranj. ・



obvestila

marec 2021  Glas občine Naklo 5

sicer na lokaciji pri vrtcu Mlinček. V letošnjem letu želimo ure-
diti še nekaj takšnih otokov. 

Lahko ste opazili, da je komunala iz otokov umaknila rumene 
zabojnike za embalažo. V teh zabojnikih, predvsem pa ob njih, 
so se odlagale enormne količine takšnih odpadkov. Glede na 
to, da se embalaža zbira od vrat do vrat, Komunala meni, da se 

vsa embalaža, ki se zbere po družinah lahko odloži v domače 
zabojnike, zagotavljajo pa, da v primeru, da bi kakšna družina 
potrebovala večji zabojnik (240 l), ga bodo dostavilia. V koli-
kor bi v določenih primerih nastalo kaj več embalaže, se leta 
lahko odloži na centru za ločeno zbiranje, kjer je odpiralni čas 
tri dni v tednu. ・

Obvestilo, povabilo, nekaj za naše zdravje
V času vse večjega pomena lastne skrbi za našo odpornost 
in imunski sistem lahko zanj poskrbimo v prvi vrsti z zdravo 
prehrano. 

Priložnost za to vrsto oskrbe imate na

EKO TRŽNICI

vsak torek od 16.30 – 18.00

pod nadstreškom parkirišča v Vita centru v Naklem.

VABLJENI, da nas obiščete. 

Za več informacij nas lahko pokličete na 041 455293 (Janez). ・

Vpis otroka v vrtec 2021 – kdaj, kako in kje?
Kdaj poteka vpis v vrtec?
Javni vpis novincev za naslednje šolsko leto (za sprejem 1. sep-
tembra 2021) poteka prvi teden v marcu, od 1. do 5. 3. 2021. V 
tem času je potrebno oddati vlogo za vpis. Otroke, ki se kasne-
je (po razpisu) naknadno vpisujejo v vrtec, se uvrsti na čakalno 
listo po kronološkem vrstnem redu vpisa. V primeru prostega 
mesta sprejmemo tudi naknadno vpisane otroke.

A lahko otroka vpišemo v vrtec, tudi če še ni star 
11 mesecev?
Otroka se lahko vpiše v vrtec tudi prej. Po kriterijih sprejema v 
vrtec bo njegova vloga uvrščena na čakalni seznam, dokler ot-
rok ne izpolni pogoja za vpis v javni vrtec. Praktično je najbolje 
otroka vpisati v vrtec takoj, ko je to možno, ne glede na starost. 

Kako poteka sprejemni postopek?
V primeru, da bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, 
odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok (v skladu s Pra-
vilnikom o sprejemu otrok v vrtec). V vrtec se lahko sprejemajo 
otroci, ko dopolnijo starost najmanj 11 mesecev, če starši ne 
uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne 
odsotnosti z dela.

Katere dokumente je potrebno oddati pred  
vstopom oziroma sprejemom otroka v vrtec?
Starše otrok, ki so sprejeti v vrtec, obvestimo in jih pozovemo k 
podpisu pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obvez-
nosti staršev in vrtca. V kolikor starši pogodbe ne podpišejo, 
se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. Otroci, ki 
niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom 
uvrstijo na čakalni seznam.

Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo 
pediatra o zdravstvenem stanju otroka. 

NOVOST! Na podlagi Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNBB) se vključitev 
necepljenega otroka v javni vrtec zavrne, če iz potrdila pe-
diatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da otrok ni bil 
cepljen po rednem programu (proti ošpicam, mumpsu in 
rdečkam), pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ki so 
ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja. 

Starši lahko uveljavljajo pravico do znižanega plačila vrtca na 
obrazcu vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, in 
sicer je potrebno vlogo vložiti v mesecu pred mesecem vstopa 
otroka v vrtec. Starši otrok, ki bodo s septembrom prvič vsto-
pili v vrtec, oddajo vlogo avgusta. Z odločbo, s katero center 
za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi 
o oprostitvi plačila vrtca za drugega in vsakega naslednjega 
otroka. Če pa se drugi ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po 
izdaji odločbe, odloči o tem s posebno odločbo.

Čemu je namenjen vrtec?
Temeljne naloge vrtcev so: pomoč staršem pri celoviti skrbi 
za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter 
ustvarjanje možnosti za otrokov celostni razvoj.

Zaradi trenutnih razmer letos ob vpisu v vrtec ne bomo imeli 
dneva odprtih vrat. Več informacij si lahko preberete tudi na 
naši spletni strani vrtca https://www.osnaklo.si/, kjer dobite 
tudi vse potrebne dokumente, prijavne obrazce. 

Prijazno vabljeni! ・
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Občinska čistilna  
akcija 2021
Komisija za varstvo okolja

Spoštovani občani in občanke občine Naklo, obveščamo vas, 
da bo letošnja  čistilna akcija v celotni občini Naklo v soboto, 
10. aprila 2021. Obseg bo odvisen od zdravstvenih razmer. 
Želimo, da se v akcijo vključi čim več društev in posameznikov, 
tako da bomo lahko pokrili čim večji del naše prelepe občine. 
Natančnejša navodila bomo objavili na plakatih in na interne-
tni strani občine. Lepo vabljeni, da se udeležite čistilne akcije, 
da s tem še polepšamo našo občino. Društva prosimo, da svo-
jo udeležbo sporočijo na občino.

Obenem vas spodbujamo, da ob sprehodih spotoma poberete 
tudi kakšen odpadek, ki se je nabral v zimskem času. ・

Ukinitev rumenih zabojnikov na eko otokih
Občinska uprava Občine Naklo

Pojasnila v zvezi z ukrepom Komunale Kranj d. o. o., ob ukinitvi 
zbiranja mešane komunalne embalaže (plastike) na ekoloških 
otokih: 

• zbiranje mešane komunalne embalaže (plastike, pločevink, 
tetrapakov in druge embalaže) je z državno uredbo pred-
pisano in organizirano po načelu od vrat do vrat oziroma 
na skupnih odjemnih mestih, kar pomeni, da ima vsak upo
rabnik možnost odlaganja v svoj zabojnik in je podvajanje 
nepotrebno;

• delež odložene mešane komunalne embalaže (plastike) 
na ekoloških otokih v upravljanju Komunale Kranj je samo 
7,85 odstoten (304 t letno), torej kar 92,15 odstotka (3.874 t  
letno) zberemo od vrat do vrat;

• glede na evidence zabojnikov upravičeno domnevamo, da 
del mešane komunalne embalaže na ekološke otoke oddaja-
jo nosilci gospodarskih dejavnosti, ki se na ta način izogiba-
jo stroškom, seveda v breme vseh ostalih zavezancev;

• povzročitelji odpadkov iz dejavnosti morajo stroške ravna
nja z odpadki poravnati po komercialnih tarifah na podlagi 
pogodbenega odvoza, izbirajo pa lahko med različnimi iz-
vajalci;

• stroški zbiranja različnih vrst odpadkov na ekoloških otokih 
vplivajo na ceno individualnega odvoza, ki jo sicer na 
položnicah mesečno plačujejo vsi uporabniki;

• stroški zbiranja mešane komunalne embalaže (plastike) na 
ekoloških otokih v Komunali Kranj letno znašajo 90.000 EUR 
in se bodo z ukinitvijo skoraj izničili;

• praznjenje večjih volumnov zabojnikov na redni vožnji (tra-
si) tovornjaka od vrat do vrat ima namreč bistveno manj
ši vpliv na stroške kot pa še ločena vožnja za praznjenje 
ekoloških otokov;

• v kolikor uporabniki menijo, da jim trenutni volumen zaboj
nika ne zadošča, ga bomo brezplačno nadomestili z večjim;

• večji volumen individualnega zabojnika za mešano komu-
nalno embalažo (plastiko) pri gospodinjstvih ne vpliva na 
ceno, saj se obračun izvaja glede na število stalno in začas-
no prijavljenih oseb pri uporabniku;

• zabojniki Komunale Kranj za ločeno zbiranje stekla in pa-
pirja ostajajo na ekoloških otokih, saj za te frakcije ni pred-
pisano zbiranje od vrat do vrat; prav tako bomo spodbujali 
skupinsko (ulično) zbiranje kuhinjskih odpadkov in odpad-
nega rastlinskega jedilnega olja;

• umik zabojnikov za mešano komunalno embalažo z 
ekoloških otokov ni in ne sme biti razlog za odlaganje od-
padkov v naravo;

• v primeru večjih količin odpadkov različnih frakcij prosimo 
uporabnike, da jih pripeljejo na zbirni center, nikakor pa ne 
odložijo v naravo.

Finančnih posledic za običajne gospodinjske uporabnike za-
radi tega ukrepa Komunale Kranj torej ne bo! Več informa-
ciji uporabniki prejmejo na brezplačni telefonski številki 080 
35 55, naročilo zabojnika pa uredijo pisno preko elektronske 
pošte info@komunalakranj.si ali z zahtevkom preko klasične  
pošte. ・
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Avtobusna linija mimo Okroglega
Občinska uprava Občine Naklo

Občina Naklo si s prebivalci naselja Okroglo, zaposlenimi v 
Pos lovno industrijski coni Naklo in podjetjem Arriva d. o. o., ki 
izvaja javni potniški promet v naši občini, že dalj časa prizadeva 
izboljšati dostopnost te storitve za širši krog uporabnikov. 

Ob koncu lanskega leta smo na vozišču Ceste na Okroglo ob 
vznožju obnovljene dostopne ceste do naselja Okroglo uredi-
li par avtobusnih postajališč. Obe postajališči sta opremljeni 
s čakališči za potnike ter ustrezno vertikalno in horizontalno 
prometno signalizacijo. Pridobljeno je bilo pozitivno mnenje 
občinske komisije in Ministrstva za infrastrukturo, s pomočjo 
podjetja Arriva d. o. o. pa sta bili postajališči vključeni v med-
krajevni daljinar. S tvornim pristopom zaposlenih v podjetju Merkur je izvaja-

lec potniškega prometa veliko avtobusnih linij med Polico in 
središčem Naklega preusmeril na Cesto na Okroglo in sestavil 
vozni red s številnimi postanki avtobusa v času jutranjih in po-
poldanskih konic, ki velja od 1. marca 2021. 

Zaposleni vaščani in šolarji naselja Okroglo ter zaposleni v Pos
lovno industrijski coni Naklo bodo od sedaj z uporabo avto-
busa lahko aktivno prispevali k razvoju trajnostne mobilnosti 
ter zmanjšanju problematike pomanjkanja parkirnih mest v 
razvijajoči se coni. ・

Š+ŠP  Vozi ob delavnikih od ponedeljka do petka.   ŠP  Vozi ob delavnikih v času šolskih počitnic.  Š  Vozi ob dneh šolskega pouka.

Vozni red se še dopolnjuje, zato vsem uporabnikom za natančnejše načrtovanje poti svetujemo uporabo spletnega voz-
nega reda podjetja Arriva d. o. o.

OKVIRNI VOZNI RED ZA POSTAJALIŠČE OKROGLO
Relacija čas odhoda postanek Okroglo režim
TržičStrahinjKranjKranj Planika 05:10 05:32 Š+ŠP
RadovljicaKropaKranj AP 04:46 05:32 Š+ŠP
KranjKovorTržič 05:40 05:47 Š+ŠP
BledRadovljicaPosavecKranj 05:45 06:27 ŠP
KranjKovorTržič 06:25 06:32 ŠP
TržičKovorLjubljana 06:20 06:43 Š+ŠP
BledRadovljicaStrahinjKranj 06:05 06:43 Š
KranjRadovljicaJesenice 06:40 06:47 Š 
RatečeKranj 05:40 07:15 Š+ŠP
TržičPodvascaStrahinjKranjLjubljana AP 06:55 07:20 Š
KranjPosavecRadovljica 07:25 07:32 Š+ŠP
TržičDuplje/Trž.KranjLjubljana 07:25 07:47 Š+ŠP
KranjStrahinjZadraga 07:45 07:52 Š 
RadovljicaPosavecKranj 07:35 08:02 Š+ŠP
TržičDupljeStrahinjKranj 08:25 08:51 Š+ŠP
KranjStrahinjZadraga 08:45 08:52 Š+ŠP
TržičDuplje/trž.StrahinjLjubljana 13:55 14:17 Š
Kranj ŽPDupljeTržič 14:04 14:17 Š+ŠP
KranjPosavecRadovljica 14:20 14:27 Š+ŠP
BledRadovljicaPosavecKranj 14:40 15:03 Š
LjubljanaKranjKovorTržič 14:15 15:17 Š+ŠP
TržičKovorLjubljana 15:10 15:28 Š
RadovljicaPosavecStrahinjKranj 15:35 16:06 Š
KranjDupljeTržič 16:10 16:17 Š+ŠP
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Proslava OŠ Naklo ob kulturnem prazniku
Kljub temu, da letošnja proslava ob kulturnem prazniku 8. feb
ruarja ni potekala v enem od kulturnih domov, se je preseli-
la na splet, tako kot večina družabnega življenja. Dan prej je 
potekalno snemanje občinske proslave v muzeju Vogvarjeva 
hiša v Spodnjih Dupljah. Ob prazniku je nekaj besed v posneti 
proslavi namenil tudi župan Ivan Meglič, ki se je učiteljicama 
zahvalil za potrpljenje. 

Letos je bila za izvedbo na vrsti Osnovna šola Naklo. Učenke in 
učenci OŠ Naklo so skupaj z učiteljicami in učitelji pripravili od-
lično virtualno proslavo. Osrednja nit dogodka je bil spomin na 
izjemnega slovenskega pisatelja Josipa Jurčiča. Njegovih del 
so se lotili z animacijo, z igranim prispevkom, z glasbo in re-
citacijami. Celotna proslava se jeodvijala v muzeju Vogvarjeva 
hiša v Spodnjih Dupljah. Mladim ustvarjalkam in ustvarjalcem 
čestitamo za izjemno delo. ・

O slovenskem kulturnem prazniku v vrtcu Jelka
Saša Meglič

En pesnik je živel,

iz Vrbe je bil,

je pesmice pisal

in fige delil.

Slovence je ljubil,

Slovenkam je pel,

prelepe sonete

je nam vsem zapel.

Slovenski kulturni praznik vsako leto obeležimo tudi v Vrtcu 
Jelka, saj se nam zdi pomembno, da se otroci že v predšolskem 
obdobju seznanijo s slovensko poezijo in kulturnimi vredno-
tami. V tem času se spomnimo našega največjega pesnika 
Franceta Prešerna in prebiramo njegovo poezijo. Prešernov 
Povodni mož in Lepa Vida otroke vsakokrat navdušita. Poezija 
naredi nanje poseben vtis. Pogosto se zgodi, da ob poslušanju 
balade o lepi Vidi kakšnemu otroku stopi solza v oči, saj se 
nekateri otroci v književno dogajanje močno vživijo. Tudi letos 
je poezija otroke impresionirala. Večina se je prvič srečala s 
slovensko himno, poigrali smo se tudi z rimami.

Otroci radi sodelujejo tudi v pogovoru o Francetu Prešernu. 
Nekateri so ponosni sami nase, ker o njem že nekaj vedo, spet 
druge navdušijo nove informacije. Najbolj jih pritegne to, da je 
bila Francetu Prešernu všeč Primičeva Julija, da je otrokom delil 
fige in da je svoje pesmi pisal s peresom. Slednje smo letos 
poskusili tudi v vrtcu. Peresa smo nabrali na igrišču, potem pa 
se navdušeno lotili risanja in pisanja. Večini je šlo dobro od rok. 
Zanje je bila to posebna izkušnja. 

Preizkusili smo se tudi v upodabljanju portreta Franceta Pre-
šerna. Otroci so ga po opazovanju fotografije skušali narisati 
z ogljem in nastale so prav zanimive risbe. Pri risanju so se 
osredotočili tudi na detajle – predvsem na skodrane lase in 
metuljčka na obleki. Ker je bilo oblačenje v 19. stoletju popol-
noma drugačno kot danes, smo nekaj besed namenili tudi ob-
lačilni dediščini. Otroci so rekli, da je Urška v Povodnem možu 
oblečena kot princesa, kraljica.

O Francetu Prešernu so povedali naslednje: »France Prešeren 
je bil pesnik. Pisal je pesmi.« Na fotografiji nekaterim zgleda 
vesel, nekaterim resen, nekaterim žalosten. Eden od otrok je 
rekel, da izgleda bolan. Osredotočili so se tudi na njegovo ob-
leko in podobo. Opazili so, da ima belo srajco, črno jakno, me-
tuljčka in skodrane lase. Večini otrok France Prešeren izgleda 
star, nekateri pa so rekli, da je mlad in lep in da bi v taki obleki 
lahko šel v Francijo.

Ob zaključku teme smo z otroki izvedli kviz o Francetu Pre-
šernu, ob katerem so otroci pokazali kar nekaj pridobljenega 
znanja, predvsem pa so se ob tem zabavali. ・
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Hodi po poti, ki srce jo izbere

Prešernov dan v BC Naklo –  
Srednja šola in gimnazija
Špela Camlek, profesorica slovenščine in mentorica dijakov na prireditvi

V petek, 5. 2. 2021, so si dijaki BC Naklo v počastitev prihajajo-
čega kulturnega praznika na daljavo ogledali šolsko proslavo 
Hodi po poti, ki srce jo izbere.

Šolanje na daljavo ni ustavilo ustvarjalnosti naših dijakov – 
umetnost in želja po ustvarjanju sta namreč del nas vseh, le 
včasih ju je treba malce spodbuditi, da prideta na plano. Nav-
dih za našo prireditev je bil letošnji Prešernov nagrajenec Feri 
Lainšček. Pod vodstvom Špele Camlek, profesorice slovenšči-
ne, in Roka Nemaniča, profesorja glasbe, so dijaki uspeli – tudi 
na daljavo – pripraviti pester kulturni program. 

Pevski zbor BC Naklo je pod vodstvom profesorja glasbe Roka 
Nemaniča najprej zapel Zdravljico. Sledili so uvodni pozdravi 
in recitacija Lainščkove pesmi Prosti čas. Gledalcem sta nato 
Nejc Miličić Eržen in Zala Lavttižar Žerjav pripravila kratko 
predstavitev letošnjih Prešernovih nagrajencev. Za marsikateri 
nasmešek na ustih sta v nadaljevanju poskrbela David Rupnik 
in Anej Čadež, ki sta uglasbila vsak svojo pesem na temo lju-
bezni z motivi trenutne situacije v državi. Pevski zbor je nato 
zapel pesem Ferija Lainščka Ne bodi kot drugi, dijakinja Man-
ca Gračner je interpretirala svojo pesem Srčna pot, iz katere 
smo si izposodili verz za naslov naše prireditve, dijaka Brin 
Kejžar in Tajda Markelj pa sta vsak na svoj način interpretirala  

Lainščkovo pesem Roke. Prireditev sta uspešno povezovala 
Nika Kaplja in Timon Malnar, za končno montažo filma pa je 
poskrbel Jure Hojkar.

Ustvarjalci šolske prireditve smo izbrali pot, ki vidi sočlove-
ka. Pot, ki v temi vidi svetlobo, med belim in črnim pa barve 
mavrice. Pot, na kateri vse prepreke premagamo skupaj. Pot, ki 
ne pozabi na pomembnost umetnosti v naših življenjih. Zato 
vsem želimo, da bi jih kultura spremljala na vsakem koraku živ-
ljenja in da bi drug drugemu čim večkrat znali polepšati dneve.

Posnetek prireditve je dostopen na spletni strani in v Youtube 
kanalu BC Naklo. ・

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

aktualno
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Podbreški gasilci
Upravni odbor PGD Podbrezje

Smo v času, ko so društva v običajnih okoliščinah sklicevala 
občne zbore, vendar je trenutna situacija s COVID19 onemo-
gočila klasičen način izvedbe zborov. Kljub temu smo naredili 
neko bilanco preteklega leta, predvsem pa gledamo naprej in 
načrtujemo svoje aktivnosti v prihodnje. 

Leto 2020 je zaznamovala epidemija korona virusa, ki je 
povzročila turbulentne spremembe po vsem svetu in na vseh 
področjih življenja. Zaradi omejitev druženja je odpadla veči-
na izobraževanj, vaj in tekmovanj. V času najstrožjih ukrepov 
smo prenehali s četrtkovimi srečanji, nedeljska dežurstva pa so 

se izvajala skladno z omejitvami. Od izbruha epidemije konec 
zime smo pri vseh aktivnostih strogo upoštevali uredbe NJIZ in 
Gasilske zveze Slovenije, sodelovali smo tudi s Civilno zaščito 
občine Naklo pri izvajanju ukrepov v zvezi z epidemijo. V po-
letnem času, ko se je epidemiološka situacija nekoliko umirila, 
smo do jeseni nadaljevali z aktivnostmi, izvedli smo nekaj vaj, 
bili pa smo tudi priča veselemu dogodku, ko smo pripravili 
vodni špalir na poroki Igorja in Sabine Drinovec. 

V letu 2020 smo opravili 19 intervencij, večino v spomladan-
skem času. Tri intervencije so bile večjega obsega in tehnično 

V Naklem se bo pelo, igralo in plesalo še 
vrsto let
Tadej Teran in mag. Špela Eržen

Člani odrasle skupine FS Podkuca kljub trenutnim manj 
ustreznim razmeram za razcvet kulture,  iščemo načine, kako 
se družiti preko družabnih omrežij, praznovati brez stiska rok 
in bogatiti naše znanje na folklornem področju. 

Kmalu po prepovedi druženja smo začeli z Zoom vajami. V 
prvih mesecih so bila to le splošna druženja in ohranjanje vezi 
preko spleta. V decembru pa smo se odločili, da bomo vseeno 
izvedli tradicionalno novoletno zabavo. Zaradi vseh omejitev, 
je bil edini način, da jo izvedemo, preko spletnih aplikacij. Z ne-
kaj iznajdljivosti in razmisleka smo pripravili različne praznične 
igre in zabavo, ki nam je zelo dobro uspela. Na ta način smo vsi 
zbrani za en večer pozabili na vse prepovedi in si na nov način 
zaželeli vse dobro v letu 2021.

V novem letu smo prav tako preko Zooma pričeli s serijo vaj, 
kjer smo začeli preučevati in analizirati koreografije posnetkov 
folklornih skupin. Članom smo predstavili smernice in kriterije 
vrednotenja, ki jih uporabljajo strokovni ocenjevalci. Kritičen 
ogled posnetkov, razumevanje in prepoznavanje posameznih 
elementov v koreografiji, opazovanje in argumentiranje med 
člani naše ljubiteljske dejavnosti razvija »strokovno« diskusijo. 
Druženje preko spleta je odprlo poti in načine opazovanja de-

javnosti z novih vidikov. Pokazale so se odlične priložnosti, da 
se člane naše ljubiteljske dejavnosti seznani in uči kulture na še 
višjih nivojih. Da tudi plesalci in godci vedo, kakšna je zasnova 
koreografije, tehnična izvedba in interpretacija. V skupini se 
tako rodijo nove ideje, načrti in skupni cilji za prihodnost. Kar 
pa je najpomembnejše člani skupine, kljub »počitku« ostajajo 
povezani in aktivni na svojem področju. Z veliko gotovostjo 
lahko trdimo, da bomo nadaljevali v polnem zagonu. Z vese-
ljem bomo igrali, peli in plesali pred najboljšo – domačo – pu-
bliko. ・
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zahtevne (požar stanovanjskega objekta pri Metodu Grašiču v 
Podbrezjah, požar gospodarskega poslopja na Hudem (Občina 
Tržič) in požar stanovanjskega objekta na Cegelnici v Naklem), 
nato pa je nastopilo jesensko zatišje. Do ponovne zaostritve 
ukrepov smo organizirali pregled ročnih gasilnih aparatov ter 
pregled hidrantov, hidrantnih omaric in drugih vodnih virov. 
Skupaj s PGD Duplje smo izvedli realistično vajo v zapuščenem 
objektu, namenjenem za rušenje. Lastnik nam je dovolil upora-
bo na način, da smo v objektu zakurili ogenj in tako dobili real-
no stanje ob požaru, ne zgolj simulacijo. Na kmetiji Aleša Jerale 
imajo nov, stokubični bazen, katerega lahko uporabljamo tudi 
gasilci na intervencijah. Lastnik nam je dovolil, da smo s finanč-
no pomočjo občine nanj montirali priklop za črpanje vode. 

Kljub slabšim finančnim prilivom smo pridobili nekaj opreme: 
agregat, stikalno lestev, ventilator za prezračevanje prostorov, 
nekaj cevi in manjše opreme. Po tehtnem razmisleku smo se 
odločili, da raznosimo koledarje po vasi, seveda ob upošteva-
nju vseh vladnih uredb. Odločitev se je izkazala za pravilno, saj 
smo pri sovaščanih naleteli na zelo pozitiven odziv, za kar smo 
izredno hvaležni, saj je večinski delež prihodka odpadel zaradi 
prepovedi organiziranja veselic. Z ansambloma, ki naj bi igrala 
na odpadli dvodnevni veselici, smo podaljšali pogodbi za eno 

leto. Poveljstvo se je sestalo in pripravilo predlog opremljanja 
za naslednjih pet let, ugotavljamo pa, da obstoječe garaže ne 
zadostujejo več potrebam glede na število intervencij, prostor-
ska stiska nam narekuje novo, večjo garažo, ki bo tudi več-
namenski prostor. Ta prostor bo služil tudi za vaje z mladino, 
izobraževanja, organizacijo raznih srečanj …

Ko se bo epidemiološka situacija izboljšala in bodo odprav-
ljene omejitve, bomo še z večjim zanosom nadaljevali svoje 
delo, predvsem se bomo udeleževali izobraževanj in tekmo-
vanj, izvedli bomo vaje, ki smo jih načrtovali, ampak nismo 
mogli izvesti, posodabljali bomo opremo, kolikor nam bo do-
puščalo finančno stanje. Preteklo leto je močno zaznamovalo 
tudi delo naslednje generacije, naše gasilske mladine. Še pred 
izbruhom epidemije smo se dobro pripravili na gasilski kviz, 
kar smo dokazali s prvima mestoma v kategorijah mladincev 
in pripravnikov. Takoj po tekmovanju pa se je delo popolnoma 
ustavilo, odpadle so vse gasilske in obgasilske dejavnosti. Ob 
delni sprostitvi ukrepov nam je le uspelo nagraditi mladino s  
kopalnim  izletom v Vodno mesto Atlantis. Upamo, da epide-
mija ni odgnala mladostniške zagnanosti za gasilsko dejavnost  
in bomo po sprostitvi ukrepov ponovno vzpostavili stik in na-
daljevali uspešno delo. ・

V FS Podkuca tudi raglamo 
Tereza Gosar

Lansko leto se je v okviru FS Podkuca oblikovala tudi skupina 
Ragle. Gre za skupinico osnovnošolk, ki jih poleg plesa druži 
tudi ljubezen do govorjene besede. Zaradi trenutnih razmer 
smo naše druženje prestavile na splet. V nekaj srečanjih smo 
se preko različnih iger in nalog spoznale z osnovami govor-

ne interpretacije besedila, za konec pa je vsaka pripravila svoj 
govorni nastop. V letošnjem letu načrtujemo, da se bo skupini 
pridružilo tudi nekaj srednješolcev. Predvsem pa upamo, da 
bomo kmalu lahko družili v živo in svoje znanje na nastopih 
pokazali tudi drugim. ・

SERVIS PODVOZJA, HITRI SERVIS

IZPUŠNI SISTEMI, KATALIZATORJI,

PDF IN FAP FILTRI
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Društvo LIK Naklo – pet let delovanja 
Člani upravnega odbora društva

Decembra 2015 je bilo ustanovljeno Likovno društvo Naklo, 
ki je kasneje svoje ime prilagodilo novim dejavnostim (do-
moznanski, fotografski, idr.). Kot vsako novonastalo društvo, ki 
mora prvo leto poslovanja preživeti povsem brez financiranja 
s strani Občine, smo morali v letu 2016 dati precej od sebe, 
da smo naslednje leto dobili pravico prijave na razpis in preje-
li sredstva, sorazmerna s produktivnostjo prvega leta. Ni bilo 
lahko, a smo vztrajali. Danes smo ponosni na ustvarjeno. Nihče 
od nas ni podjetnik in tudi ni v nobeni stranki. Zato smo že od 
začetka poskušali svoje aktivnosti usmerjati v smeri izgradnje 
prepoznavnejšega imagea (ugleda) Nakla. 

Naklo dobi Pavlinovo galerijo
Sejni sobi nekdanje krajevne skupnosti Naklo smo bistveno 
nadgradili funkcijo – v njej je nastala Pavlinova galerija, v ka-
teri še posebej radi pripravimo razstave in predstavitve naših 
sokrajanov in to ne samo njihovih likovnih in fotografskih del, 
temveč tudi razstavo kake zanimive zbirke, ročnih del ali prire-
dimo zanimivo predavanje. Za galerijo smo zelo hvaležni naše-
mu gospodu župniku Janezu Zupancu, ki je takoj podprl idejo 
in poskrbel za plačilo galerijske opreme po naših načrtih. Le-
tos bo minilo že pet let našega zelo prizadevnega dela z razs
tavami v tej galeriji, kar se odraža tudi na odzivu sokrajanov. 
Menimo, da je tudi tistih nekaj občinskih svetnikov, ki so tedaj 
močno nasprotovali galeriji in tudi imenu Pavlinova galerija (o 
tem je celo pisal Gorenjski glas), sedaj verjetno že sprevidelo, 
da bi bila škoda za Naklo ostati brez razstavnega prostora in 
bogatega programa, ki ga sicer ne bi bilo. Ob tej priložnos-
ti se obračamo še na člane župnijskega sveta in jih prosimo 
za privolitev, da je lahko v veliki pisarni računovodkinje Klu-
ba naklanskih podjetnikov kak kvadratni meter ali dva name-
njen tudi za spravilo naših velikih in težkih steklenih okvirjev, 
kupljenih za Voglarjevo razstavo. Vse druge predmete, ki se 
običajno stalno uporabljajo za pripravo razstav, pač moramo 
vsakič voziti od doma v razstavni prostor in potem iz njega. Za-
enkrat logistika in dobra volja še delujeta, bi bilo pa prav, da bi  
izključno kulturi in prosveti namenjen Dom poleg podjetnikom 
malo odlagalnega prostora namenil tudi delujoči kulturi.

V Pavlinovi galeriji se je do danes zvrstilo zelo veliko razstav in 
tudi drugih dogodkov (recitalov, pogovorov z znanimi oseba-
mi), v povprečju en dogodek na mesec. Kot rečeno, je naklan-
ska galerija najbolj vesela naklanskih razstavljalcev, razstavljali 
pa so seveda tudi fotografi ter slikarji od drugod, med veči-
noma ljubiteljskimi tudi kakšen akademsko izobražen. Skupin-
ske razstave so vedno posvečene določeni temi, aktualni ali 
povezani z našim krajem. Seveda so v galeriji razstavljali tudi 
osnovnošolci iz sekcije Mladi talenti, ki so v likovnih delavnicah 
s slikarsko mentorico Alojzijo Murn in tudi drugimi mentorji 
ustvarili lepo število slik. V zadnjih dveh letih pa smo v gale-
riji imeli odlične delavnice akvarelnega slikanja za odrasle, ki 
jim je sledila razstava. Decembra smo naši 5letnici delovanja 
posvetili razstavo naših plakatov, ki smo jih oblikovali za naše 
pomembnejše dogodke. 

Naše društvo vsa leta skrbi tudi za razne razstave v hodnikih 
Doma starejših občanov in občasno tudi za druge dogodke 
tam in tako se že kar dobro poznamo.

Likovne in fotografske razstave prirejamo tudi v drugih ob-
činah. Sodelujemo na natečajih in razpisih za fotografsko in 
za likovno področje in zadnja leta prejemamo razna priznanja 
oz. uvrstitve. Najbolj smo ponosni na rezultate sodelovanja na 
bie nalnih državnih tematskih razpisih JSKD, kjer so se na re-
gijski nivo Gorenjske uvrstili in razstavljali člani Marjan Ciglič, 
Alojzija Murn in dr. Drago Papler; slednjemu je uspelo lani priti 
na državni nivo in njegova fotografija je bila razstavljena v Gra-
du Snežnik. 

Omenili bi še, tudi s ponosom, da nam je na državnih razpisih 
JSKD, ki imajo zelo zahtevna merila glede kakovosti programa, 
sodelavcev in pomena za kulturni razvoj kraja, že večkrat us-
pelo pridobiti tudi nekaj sofinanciranja določenih aktivnosti, ki 
jih izvajamo v Naklem. 

Predstavitve pomembnih Naklancev
Raziskovanja življenja in dela pomembnih Naklancev se je lotil 
Damijan Janežič, raziskovalec krajevne zgodovine, pomembnih 
osebnosti in zapisovalec folklornih in spominskih pripovedi z 
območja Naklega. Doslej so bili v Pavlinovi galeriji predstav
ljeni: priljubljeni župnik Janez Filipič, znameniti dr. Gregor 
Voglar in veliki prešernoslovec Tomo Zupan. Te pomembne 
može smo predstavljali v obliki razstave, obogatene tudi s sli-
karskimi deli in tudi s predavanji. Z razstavami in predavanji 
smo bili povabljeni tudi v druge kraje (Kranj, Jesenice, Žirovni-
ca, Radovljica, Ljubljana, Šenčur, Celovec). Vsem pomembnim 
Naklancem Alojzija Murn naslika portrete na platno. Ti portreti 
se na žalost morajo hraniti skriti pri njej doma, ker v Naklem 
zaenkrat še nikjer ni možnosti za stalno postavitev. Izjema je 
portret Toma Zupana, za katerega je bila po ogledu zainteresi-
rana Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije in je od te-
daj na ogled – tako kot celotna zanimiva in bogata Janežičeva 
dokumentana razstava – v Zupanovi vili na Okroglem.

Damijan Janežič ima gradivo za bodočo razstavo in predava-
nje o kiparju Jožefu Pavlinu, pri čemer je del prispeval tudi  
dr. Drago Papler. V načrtu je še v Strahinju rojen Mihael Sta-
re, ki je bil sposoben poslovnež s pomembnim statusom in 
lastnik pivovarne v Mengšu. 

Pavlinova galerija – pogled v notranjost
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Peter Kuhar je raziskovalec življenja in dela dr. Gregorja Voglar-
ja in proučevalec starih naklanskih družin, njihovih fotografij 
in dokumentov je. Zasluga mu gre, da je junija 2017 v časovni 
stiski pripravil o dr. Voglarju kakovosten in z novimi odkritji 
posodobljen dokumentarni prikaz v Pavlinovi galeriji. Prav tako 
gre zasluga Alojziji Murn, da je imela toliko srčnosti in se ni 
sprijaznila s tem, da bi Naklo ob 300letnici Voglarjeve smrti 
ostalo brez primerne obeležitve samo zato, ker naše društvo za 
ta namen ni dobilo nobenega denarja. Odločila se je razstavo 
organizirati v Naklem, ker je tako prav, in sama iz svojega žepa 
kriti stroške tiskarne, panojev in slikarskega materiala. Z razsta-
vo in drugimi aktivnostmi smo s skupnimi močmi omogočili, 
da je takratna zelo kakovostno organizirana celotna občinska 
praznična prireditev potekala tudi v znamenju pomembne 
obletnice pomembnega Naklanca. Z razstavo in predavanjem 
Petra Kuharja smo potem prišli še v Komunalno podjetje Kranj, 
v avlo Gorenjskega glasa in v Občinski muzej Šenčur. Peter 
Kuhar in Ljuba Brajnik sta Voglarja in zgodovinske okoliščine 
predstavila tudi v Celovcu v Mohorjevi knjigarni.

Peter zbira tudi starejše družinske in krajevne fotografije in ar-
hive družin, pisma in fotografije vojakov prve in druge svetov-
ne vojne, jih preučuje in zbrano gradivo ureja v digitalno zbir-
ko, z namenom, da bo nekoč ugledala luč sveta v tiskani obliki. 

Občane, ki v svojih arhivih hranite omenjeno gradivo,  
Peter prosi, da mu ga posodite za preslikavo. Pokličite ga 
na številko 040 324 769.  

Naklo se lahko predstavi tudi z nekaj jedmi s  
krajevno zgodbo in spominki
Naklansko potico smo prvič javno predstavili in ponudili obis
kovalcem na Recitalu pod cerkveno lipo 8. februarja 2017. Nas-
lednji mesec je bila naklanska potica kot prva od potic iz naše 
občine obširno opisana v Gorenjskem glasu. Kasneje so nastale 
še naklanska pita in Voglarjeva solata (oboje je na jedilnem 
listu v Gostišču Pr' Kovač), pikantni naklanski žepki in ročno 
oblikovane kajzerice. Te jedi postrežemo na otvoritvah razstav, 
predstavljene pa so bile že dvakrat v televizijski oddaji Dobro 
jutro in na odprti prireditvi v Ljubljani ter v Bohinju. Obširneje 
smo o omenjenih jedeh pisali v prejšnji številki. 

V letih 2017–2019 smo v času Tedna ljubiteljske kulture v sode-
lovanju z ZKD in JSKD in našim takratnim podžupanom posa-
dili jablano Paplerjev bobovec na vrtu naklanskega DSO. Nato 
smo to sorto jablane posadili še v parku pred BC Naklo, nazad-
nje pa skupaj z županom Ivanom Megličem avtohtoni poljski 

javor ali maklen, ki je postal nekako naklansko drevo. To dre-
vo, ki je tudi okrasno, je pozimi pomembno za izdelavo lesenih 
špil za klobase, v času cvetenja pa je koristno za čebelarje, saj je 
odlična paša za čebele.

Že dlje časa je čutiti potrebo po spominku iz Naklega in pred 
kakimi 15 leti je takšno potrebo izrazilo tudi tedanje občin-
sko vodstvo. Naše društvo si je pred letom in pol domislilo in 
si privoščilo izdatek ter naročilo izdelavo magnetkov v obliki 
miniaturne panjske končnice in razglednic v običajni velikosti 
panjske končnice. Na obeh izdelkih je natisnjena ilustracija z 
motivom cesarja s klobaso za gostilniško mizo. To naj po na-
šem mnenju postane prepoznaven motiv značilen za Naklo.

Uspešna popularizacija pripovedi o cesarju in 
kranjski klobasi kot naklanski zgodbi
Leta 2016 prejme avtorica Alojzija Murn za slikarsko delo z upo-
dobljenimi detajli nekdanje Kovačove gostilne in kranjske klo-
base najvišje priznanje Zveze likovnih društev Slovenije – Zlato 
paleto. Doslej ni iz naše občine še noben slikar ali društvo do-
bilo tako visokega priznanja, bodisi zlate, srebrne ali bronaste 
palete. Ker bi bilo smiselno pripoved o cesarju in klobasi in po-
vezavo s krajem Naklo bolj popularizirati, je Alojzija Murn raz-
mišljala tudi o izvedbi kratkega skeča uprizorjenega na odru za 
večje število gledalcev. Skeč se ji je zdel primeren zato, ker bi 
s tem izkoristila poznavanje leta 2017 pogosto predvajanega 
TV reklamnega oglasa za kranjsko klobaso pri ljudeh. A Naklo 
v oglasu ni bilo omenjeno! Ko ji je uspelo najti in si sposoditi 
primerne kostume, je idejo decembra 2017 predstavila omizju, 
kjer je bil poleg še treh naših članov tudi ljubiteljski igralec, 
ki mu je Alojzija ponudila vlogo cesarja. Pridobila je še druge 
igralce in podporo Gostišča Pr' Kovač, ki je predlagalo lastniku 
kočije g. Pavlinu, da s kočijo sodeluje pri igri, in po predstavi 
poskrbelo za postrežbo s klobasami in pivom na svojem parki-
rišču. Tam je bil namreč prikazan glavni del predstave. Simpa-
tičen, na spontan način nastali skeč, ki mu je hudomušen ton 
dala dala iskriva igra ge. Metode kot gostilničarke in g. Janeza 
kot gostilničarja, je ostal v prijetnem spominu. Naše društvo je 
zaradi dobrih odzivov že takrat najavilo, da bo predstava z vsa-
kič novo zgodbo prikazana tudi v naslednjih letih, prav tako na 
občinski praznik. Kasneje smo po načrtih Alojzije Murn in zah-
valjujoč tudi občinskemu denarju, pridobljenem na občinskem 
razpisu, prišli do precej boljše podobe kulis in kostumov. Ti so, 
tako kot scenariji, uradno avtorsko zaščiteni in jih drugi brez 
dovoljenja avtorice ne smejo uporabljati. Doslej smo v Naklem 
prikazali že tri različne predstave Cesar in kranjska klobasa®, 
eno pa bi konec lanskega avgusta morali izvesti v Radovljici,  
a na žalost NIJZ ni dal dovoljenja. ・

Lažni cesar, njegov spremljevalec in avtorica skeča Cesar in 
kranjska klobasa®. Foto D. Janežič

Razglednica in magnetek z ilustriranim motivom cesarja s 
klobaso za gostilniško mizo
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Folklorna skupina DU Naklo letos praznuje 
četrt stoletja svojega delovanja
Veronika in Tomaž Abruč, foto Petra Lunar

Leto 2020 je zaradi pandemije spremenilo naša življenja in na-
vade. Že v pomladanskem valu smo, glede na nastalo situaci-
jo, odpovedali vaje in odpadla je večina planiranih nastopov. 
Vendar nismo obupali. Čez poletje in jeseni do začetka oktobra 
smo izkoristili boljše razmere in se veselili druženja na vajah in 
nastopih.  Z upoštevanjem varnostne razdalje zunaj in v naravi 
smo izvedli nastope naših plesalk in plesalcev, mešanega pev-
skega zbora in godbenikov, imenovanih Rokovnjači. 

V času našega tradicionalnega bivanja ob morju smo vsak ve-
čer dogajanje preselili na plažo hotela Salinera. Ob prijetnem 
morskem ambientu, valovanju morja in lepoti poletnih večerov 
smo z našim izvajanjem popestrili in polepšali dan marsikate-
remu naključnemu sprehajalcu. 

Najbolj smo bili veseli povabila na sodelovanje pri izvedbi obe-
ležitve praznovanja Občinskega praznika. Cesarju smo zapeli 
dobrodošlico, zaplesali novi splet Bahav godec, rokovnjači pa 
so s svojo muziko vzdrževali dobro voljo pri obiskovalcih. 

V septembru nam je uspelo nastopiti na prireditvi Parada uče-
nja v Kranju. Plesali, peli in igrali smo zunaj, pred DSO v Nak-
lem in v Preddvoru. Ob različnih dogodkih so njihovim stano-
valcem s svojo glasbo popestrili dan tudi naši Rokovnjači. 

ob nerodnostih, ki nam jih je povzročala tehnologija, vendar 
nam je uspelo. Kmalu se je druženje sprevglo v prijeten, spon-
tan klepet. 

Kako naprej?
V letošnjem letu je naš najpomembnejši dogodek obeležitev 
25. obletnice delovanja Folklorne skupine DU Naklo. Termin 
izvedbe nam bo po vsej verjetnosti krojil »virus«. Optimistično 
ga načrtujemo v zadnjem četrtletju leta. Organizacija tako po-
membnega dogodka zahteva veliko priprav. Zato smo z delom 
kljub epidemiji že pričeli. Pri nastajanju dogodka sodelujemo 
vsi člani skupine. Vsak je zadolžen za svoje področje in nato se 
s pomočjo tehnologije dobivamo in usklajujemo.

V nastajajočem biltenu vam želimo prikazati vso pot našega 
razvoja. Od tistih težkih prvih korakov s sedmimi plesnimi pari 
leta 1996, do vrhunca, ko je plesalo 13 in več plesnih parov. 
Veliko smo nastopali v tujini ter prejemali priznanja in pohvale.

Sedaj se zopet borimo s pomlajevanjem skupine, kar nam je 
deloma že uspelo. Folklora namreč predstavlja in oživlja tradi-
cionalne ljudske šege in navade, dediščino glasbene in oblačil-
ne kulture, obenem pa s plesom spodbuja k (ne pretiranemu) 
gibanju. Zato upamo, da se nam pridružite upokojenci in za-
posleni, posamično ali v paru.

Folklorniki si močno želimo, da bi epidemija popustila, da se 
zopet zberemo, naučimo novih plesnih korakov in uspešno iz-
peljemo že načrtovan nastop ob praznovanju.

Naše delovanje in informacije o kontaktih si lahko ogledate na:

 intrenetnem naslovu: https://sites.google.com/site/folklor-
naskupinadunaklo/home
 YouTube kanalu: https://www.youtube.com/channel/UCeJ5c-
4GQmVhyJHo7Ul4VCA
Zahvaljujemo se vsem, ki so omogočili naše delovanje: Obči-
na Naklo, Društvo upokojencev Naklo, ZDUS Ljubljana, Smartis, 
informacijski sistemi d. o. o. Ljubljana, S&T Slovenija, Ljubljana, 
Tlakovit  Ibrahim Kasupovič s. p., Vinko Orehar  NUS d. o. o. ・

V Domu slepih in slabovidnih Okroglo smo sodelovali pri praz
novanju dnevov kulture. V prijetnem ambientu graščine smo 
izvedli celovečerni nastop. Z različno koreografijo so se večkrat 
predstavili in zavrteli plesalci. Ljudski pevci so zapeli samostoj-
no in nato še ob spremljavi godbenikov. Leti pa so nastopili 
tudi posebej kot Rokovnjaška skupina. Program je povezoval 
član DU Jože Mohorič.

V našo sredino nam je uspelo pridobiti nov plesni par in ple-
salca, ki so se že uspešno vključili v delo folklorne skupine. S 
pridobitvijo novih članov se je skupina tudi malo pomladila, 
kar nam daje upanje na nadaljni obstoj.

Virus nam je oktobra zopet prekinil vse dejavnosti. Ker za nas, 
ki smo v tretjem življenskem obdobju, ples, petje, igranje in-
štrumentov in druženje daje možnost za prijetno preživljanje 
večerov, smo se kaj kmalu pričeli pogrešati. Nastala je ideja, da 
bi se s pomočjo tehnologije lahko tudi virtualno družili. Izvedli 
smo anketo o možnosti sodelovanja in člani so bili navdušeni. 
Na sam dan izvedbe smo se s pomočjo svojih otrok in vnukov 
vsi člani uspešno vključili v virtualni klepet. Bilo je veliko smeha 
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V Podbrezjah našli najboljše jaslice
Ema Grašič, KD Tabor Podbrezje

V času epidemije smo se tudi v Kulturnem društvu Tabor 
Podbrezje znašli pred vprašanjem, kako naprej. Zastavljeni pro-
jekti namreč niso mogli priti do ljudi, kot smo si želeli. Vseeno 
pa omejitve niso prav nič omejile naših novih idej in tako smo 
se odločili, da bomo izvedli Natečaj za najboljše podbreške 
jaslice. Vse »na daljavo,« a kljub temu povezani v skupnem cilju 
– ob postavljanju jaslic začutiti poseben čar in novo upanje ter 
ustvariti lepe spomine.

Vse od 10. decembra do 10. januarja smo zbirali fotografije 
jaslic Podbrežanov, Gobovčanov in Bistričanov. Sodelovale so 
lahko družine ali posamezniki vseh starosti s svojimi tradicio-
nalnimi jaslicami ali pa na novo ustvarjenimi prav za to prilož-
nost. Še najbolj pa smo se veselili jaslic, ki bi vsebovale vsaj 
nekaj podbreškega. Tako smo iskali notranje ali zunanje jaslice 
vseh velikosti in obljubili nagrade za najboljše.

Nad prispelimi fotografijami štirinajstih tekmovalcev smo bili 
naravnost navdušeni. Vsake jaslice so vsebovale nekaj novega, 
drugačnega, izvirnega. Presenetile so nas različne postavitve. 
Pod skalnato votlino v Dolenji vasi, v kapelici, pod jelko s čudo-
vitimi klekljanimi okraski, v Bohkovem kotu, na sredini bivalnih 
prostorov, v stekleni vitrini ali pa celo v kaminu. Tudi v me-
hurčku, v kakršnem smo se znašli vsi zaradi korona virusa, so 
bile postavljene. Nekatere je krasil cvetoč božični kaktus, spet 
druge pa doma narejeni mostički in kozolci. Tudi podbreška 
taborska cerkev je dobila posebno pozornost, saj je v obliki 
maket krasila kar nekaj jaslic. Ob zaključku natečaja je pester 
nabor jaslic ocenila štiričlanska komisija, ki smo jo sestavljali: 

Ema Grašič, Barbara Pogačnik, Milan Debeljak in Daca Perne. 
Delo je bilo vse prej kot enostavno, saj smo pri vseh jaslicah 
videli nekaj unikatnega. Na koncu smo razglasili zmagovalce v 
štirih kategorijah, ki so poleg priznanja za najboljše podbreške 
jaslice v svoji kategoriji prejeli še klekljan nagelj Anice Hvasti in 
najnovejše družabne igre za vso družino. Tudi vsem sodelujo-
čim smo podelili priznanje za sodelovanje. 

Nagrado za Najboljše zunanje jaslice je prejel Stane Aljančič. 
Komisijo je prepričal z jaslicami, postavljenimi na kozolec s 
koruzo. Postavitev je bila premišljena, natančna in razgibana. 
Jaslice so bile enostavne, a hkrati polne skritih podrobnosti. V 
varnem zavetju hlevčka je gorela luč, ki je sveti družinici prina-
šala toplino, nam pa novo upanje.

Nagrado za Najboljše notranje jaslice je prejela družina Pa-
vec. Kar nekaj let jih je izdeloval pokojni Ivan Pavec, zdaj pa 
jih vsako leto njemu v spomin postavi žena Dora. Jaslice so 
nekaj posebnega, saj zavzemajo vso manjšo sobo in so sestav
ljene iz 4 delov, komisijo pa je navdušila podbreška vsebina. 
Maketa Tabora je v merilu natančen posnetek vseh zgradb in 
postavitev na taborskem griču. Kapelice križevega pota imajo 
pomanjšane fotografije vseh 13 postaj, cerkev in Pirčev dom 
imata tudi notranjo osvetlitev. Jaslice so postavljene desno od 
taborskega griča, na katerega se počasi pomikajo ovčke, kulisa 
taborskega griča pa je panoramska slika Podbrezij.

Najbolj izvirne podbreške jaslice so postavili otroci Pika in Zala 
Marin ter Jerca in Lovro Slapar. Jaslice so postavili iz lego kock 

Stane Aljančič in najboljše zunanje jaslice Dora Pavec in najboljše notranje jaslice, ki jih je izdelal 
pokojni mož Ivan
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Najbolj izvirne jaslice, ki so jih izdelali otroci v snegu

v snežnem okolju. Sveti družinici so namesto hlevčka iz lesa 
izdelali kar iglu. Pokazali so, da lahko jaslice ustvari vsak na svoj 
način, tudi ob igri. Komisija je bila mnenja, da je tako ustvarjal-
nost potrebno nagraditi.

Jaslice z največ simbolike je ustvarila družina Gašperin. Med 
vsemi prispelimi fotografijami je sin Miha izstopal s svojim dru-
gačnim pristopom, saj so bili narisani motivi del božičnono-
voletnih voščilnic. Ob opazovanju fotografij s simboliko teme 
in luči ter topline rok je vsakogar preplavil poseben občutek in 
vsak si je ob tem zamišljal nekaj drugega. 

Priznanje za najbolj izvirne jaslice in otroci ob družabni igri, 
ki so jo prejeli kot nagrado

Veseli smo bili odziva sodelujočih in veselja nagrajencev. 
Odkrili smo jaslice, ki krasijo naše domove in jih približali še 
več ljudem. Ustvarili smo lepe spomine in se spomnili na zgod-
bo, ki jo prinašajo jaslice. Zahvaljujemo se vsem, ki so jaslice 
delili z nami. Verjamemo pa, da ustvarjalnost pri postavljanju 
jaslic ne pozna meja, zato upamo, da se na naslednjem Nate-
čaju za najboljše podbreške jaslice spet združimo in si morda 
tudi v živo ogledamo zanimive podbreške jaslice. ・

Jaslice z največ simbolike družine Gašperin
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Knjigobežnica v Naklem: (po)beri me!
mag. Helena Krampl Nikač, foto: mag. Helena Krampl Nikač

Projekt Knjigobežnice ljudi spodbuja k branju in medsebojnemu 
izmenjevanju knjig. Nekateri so knjigobežnico, ki stoji nasproti le-
karne v Naklem uradno pred večnamenskim objektom v Naklem, 
že opazili, drugi so jo tudi  že uporabili. Postavilo jo je Društvo 
bibliotekarjev Gorenjske – DBG  in svetniška skupina Desus Naklo. 

Leta 2015 je društvo DBG prvič sodelovalo s projektom Knji-
gobežnice v Mestni občini Kranj in sedaj lepo razširja knjigo-
bežnice po celi Gorenjski. Knjigobežnice so slovenska podru-
žnica širše iniciative »Little Free Library«, ki spodbuja ljudi k 
branju in izmenjavi dobrih knjig. Male lesene hiške omogočajo, 
da so knjige vremensko zaščitene in dostopne ljudem. Upamo, 
da je izdelava in postavitev malih lesenih hišk z društvenim 
logom prispevala k prepoznavnosti društva in seveda k širjenju 
bralne kulture med ljudmi. 

Vse skupaj deluje na način: vzemi knjigo, podari knjigo. Knji-
go, ki jo želite podariti, pustite v eni od hišk. V knjigo lahko 
zapišete tudi sporočilo za nove bralce in objavite njeno foto-
grafijo na socialnem omrežju Facebook, v skupini z imenom 

Knjigobežnice. Tako oglašujete dobre knjige in posamezno 
hiš ko. Knjigobežnice so dostopne celo leto in nagovarjajo tako 
naključne mimoidoče kot tudi turiste in načrtne iskalce posa-
meznih knjiž nih naslovov. 

Torej knjige, za katere želite, da bi jih prebral še kdo in jih 
ne potrebujete več, lahko odložite v knjigobežnico. Ne od-
lagajte pa tja knjig, ki jih še potrebujete, so last nekoga 
drugega (na primer knjižnice), pa tudi ne tistih knjig, ki jih 
morate vrniti v knjižnico, pa nimate časa oditi do prostorov 
knjižnice.   

Knjige, ki so v knjigobežnici, so namenjene temu, da najdejo 
novega bralca, novega lastnika in si jih lahko izposodite ali pa 
vzamete v trajno last. Veseli bomo, če boste knjigo zamenjali 
za drugo knjigo, ki jo boste vi pustili novemu bralcu, a če je 
nimate, nič zato. Važno je le, da knjige krožijo in najdejo nove 
bralce.

Ne pozabite na previdnostne ukrepe:  naj doma knjiga tri dni 
počaka na polici, preden jo začnete brati, platnice lahko dezin-
ficirate z razkužilnimi robčki, seveda pa poskrbite za higieno 
svojih rok. Veliko prijetnih trenutkov ob branju vam želimo. ・

Rezultati književne nagradne igre
vaša knjižničarka mag. Helena Krampl Nikač, foto: mag. Helena Krampl Nikač

V decembrski številki glasila smo objavili knjižno nagradno 
igro in nanjo do predvidenega roka prejeli 40 rešitev. Izžrebali 
smo 25 srečnih nagrajencev, ki so poslali pravilne odgovore 
in dokazali, da veliko berejo, poznajo knjige ali pa so uspešno 
poiskali pomoč in s skupnimi močmi prišli do pravilne rešitve.

Vsi nagrajenci so prejeli na svoje enaslove vabilo, da prevza-
mejo nagrado v Krajevni knjižnici Naklo, in sicer v času, ko 
je knjižnica odprta.

Delovnik verjetno vsi poznate in vas seveda vabimo, da nas 
obiščete in zagotovo boste našli odlično knjigo, revijo vredno 
branja, DVD, film, risanko! Prisrčno vabljeni! ・

kultura
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Orodjar bom!
Damijan Janežič

Žiga Thomas Kogoj je direktor in solastnik podjetja Orod-
jarstvo Knific. Sredi lanskega leta je podjetje moralo zaradi 
prostorske stiske del proizvodnje preselili iz Tržiča v Naklo. Ob 
Cesti na Okroglo so zgradili sodoben in lepo urejen poslovni 
objekt. Da bo orodjar, je Žiga Thomas Kogoj vedel že v osnovni 
šoli. Le desetletje zatem je moral poprijeti za krmilo podjetja in 
se učiti poslovnega življenja.   

Kako se spominjate poslovnih začetkov?
Pravzaprav začetek poslovnega udejstvovanja težko oprede-
lim, saj je bilo podjetje že od nekdaj družinsko, torej tudi del 
mojega življenja. Prelomnica se je zgodila ob očimovi bolezni. 
Ko ni mogel več v podjetje, je želel znanje prenesti name. Vsak 
dan sem ga obiskoval v bolnišnici, on pa mi je predajal znanje. 
Želel je, da si vse zapišem in se nato iz tega učim. Tako sem 
tudi storil.

Družinsko podjetje ste začeli voditi zelo mladi. Je bila 
to težka izkušnja?
Drži, star sem bil enaindvajset let, neizkušen, nisem vedel, v kaj 
se spuščam. Kar naenkrat je bilo vse odvisno od mene, ali bom 
splaval ali ne. Zavedal sem se, da moram biti pošten do očima 
(Stanislava Knifica), ki je podjetje gradil več kot dvajset let, pa 
tudi do sebe in podjetja ne smem čez noč zapraviti. Potem so 

se začeli prvi sestanki, prva naročila, soočanje z napakami … 
Začetki so vsekakor bili težki.

Katere prelomnice so vam ostale v spominu?
Prva prelomnica podjetja je bila selitev iz garažnega prosto-
ra, kjer je pokojni očim začel z orodjarstvom, v prostore bivše 
klavnice v Tržiču. Druga in hkrati zame največja prelomnica pa 
je bil odziv zaposlenih ob smrti očima. Nekaj zaposlenih je za-
pustilo podjetje, nekateri pa so želeli izkoristiti moje nezna-
nje in pomanjkanje izkušenj. Poleg tega smo imeli v obdobju 
gospodarske krize tudi manj naročil in smo se spraševali, ali 
bomo lahko še delali.

Kdaj ste vedeli, da boste postali orodjar?
Ko sem pred nekaj leti našel zvezek iz osnovne šole in ga pre-
listal, sem v njem prebral spis z naslovom: »Kaj bom, ko bom 
velik?« V njem sem napisal, da želim postati orodjar. To je bilo 
v četrtem razredu. In danes to tudi sem.

Kako na vaše poslovanje vpliva COVID-19?
Najprej smo morali poskrbeti za varnost zaposlenih. Da smo v 
času izrednih razmer ohranili njihovo pripadnost podjetju, smo 
jih skladno s priporočili vlade in zdravstvenih organov red no 
obveščali o razvoju epidemije. Nato smo nekatere napotili 
na delo od doma. V podjetju je sledila reorganizacija ekip in 
prerazporeditev virov, vzpostavitev programov za ohranjanje 
dobrega počutja zaposlenih in vzpostavitev varnega delovne-
ga okolja. 

Pomanjkanje delovne sile in večji stroški zaradi omejitve giba-
nja, bodo nedvomno vplivali tudi na naše poslovanje. V času 
krize smo bili v rednem stiku z dobavitelji, da smo bili pravo-
časno seznanjeni z morebitnimi zastoji. Podjetja po vsem svetu 
se soočajo z učinkom, ki ga bo na njihovo poslovanje imela 
epidemija korona virusa COVID19. Čeprav kriza prinaša šte-
vilna tveganja, pa bo tudi razkrila, kaj morajo podjetja narediti 
za večjo odpornost in nemoteno poslovanje po koncu krize.

Kako vidite prihodnost podjetja Orodjarstvo Knific?
Želim si, da podjetje ostane opaženo na trgu, da sledi sodobni 
tehnologiji in da poslovno preživi. S sodelavci stremimo k bolj-
šim, zanimivejšim, zahtevnejšim in konkurenčnejšim proizvo-
dom. Vedno smo pripravljeni pomagati poslovnim partnerjem 
pri razvoju izdelkov in jim ponuditi celovito storitev na enem 
mestu, torej biti z njimi od ideje do izdelka. ・

Žiga Thomas Kogoj 

Orodjarstvo Knific d.o.o.

Cesta na Okroglo 5 A, 4202 Naklo

PE Tržič, Pot na Pilarno 12, 4290 Tržič

04/594 30 00, info@orodjarstvo-knific.si

www.orodjarstvo-knific.si

• Dobavitelj kovinskih orodij za brizganje izdelkov iz

termoplastov z lastnim razvojem, proizvodnjo in

servisiranjem orodij

• Brizganje plas�čnih izdelkov, komponent za avtomobilsko

industrijo ter za manjše gospodinjske aparate
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PROSTOFER: S SRCEM NA POTI – brezplačni 
prevozi za starostnike
Občinska uprava občine Naklo

Občina Naklo se je v lanskem letu vključila v projekt PROSTOFER. 
Gre za projekt zavoda Zlata mreža za mobilnost starejših, ki 
povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo 
uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi 
vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč. 

Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, 
nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi 
slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim 
omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne 
prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd.

V projektu sodeluje 14 šoferjev prostovoljcev.
Prvi prevoz je bil izveden 9. junija 2020, izvedenih je bilo 
45 prevozov.
Prevozi se v novembru in decembru 2020 niso izvajali. 

Kako deluje PROSTOFER?
Uporabnik, ki bo potreboval prevoz, bo poklical na brezplač-
no številko klicnega centra. V komunikacijskem centru bodo 
zabeležili njegove podatke in lokacijo prevoza. Po najavi pre-
voza bo klicni center obvestil prostovoljnega voznika o pre-

vozu in to sporočil uporabniku, za katerega se opravi prevoz. 
Vozilo bo zagotovljeno s strani občine, prav tako bo poskrb
ljeno za zavarovanje tako voznika kot tudi sopotnikov. Klicni 
center bo na voljo za rezervacije prevozov vsak delovnik med 
8.00 in 18.00, rezervacijo prevoza pa bo potrebno najaviti vsaj  
tri dni pred izvedbo storitve. Vozniki prostovoljci bodo prevoze 
opravljali od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00, izjemoma 
pa se lahko dnevi in ure tudi prilagodijo potrebam. ・

lokalna skupnost
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Končno nazaj!
Učiteljice Maja, Andreja, Nataša, Mateja, Staša, Lili

Najmlajši otroci smo imeli to srečo, da smo se lahko vrnili na-
zaj v razrede, nazaj med prijatelje, učitelje, v okolje, kjer rasteš 
drugače. Držali smo pesti tudi za vse ostale razrede, da pridejo 
čimprej nazaj. Šola je bila preveč prazna, pogrešali smo znane 
obraze in želeli, da bi bilo vsem tako lepo.

Prvošolci smo, kmalu ko smo prišli nazaj v šolo, spoznali Mačka 
Murija in se za en dan preselili v Mačje mesto. V tem mestu 
imamo mačjo trgovino, mačjo knjižnico, mačji frizerski salon, 
mačjo bolnišnico, mačjo policijo (tudi vojaško), mačjo šolo, 
mačjega sladoledarja, mačjo gostilno, mačjo banko in še mar-
sikaj. Za vse mačke so 24 ur na dan brezplačni mačji brike-
ti. Najpomembneje v tem mestu pa je, da smo vsi nasmejani, 
razigrani in srečni. 

Kaj ti je bilo najbolj všeč pri šolanju na daljavo?

• Všeč so mi bile črke na daljavo. (Mark, 1. b)
• Najbolj všeč mi je bilo to, da sem se veliko družil z 

atijem in mamico. (Žak, 1. b)
• To, da se mi ni bilo treba oblečt za v šolo. (Jernej, 1. b)
• Pouk na daljavo mi je bil všeč zato, ker mi je mami 

večkrat kupila nove igrače in čokolade. (Jona, 1. b)
• Da sem zjutraj hitro vse naredil in sem imel potem čez 

dan veliko časa za igro. (Žan, 1. a)
• Zabavno je bilo gledati navodila, ki so jih poslale 

učiteljice. (Maša, 1.a)
• Ko sem se s sošolkami videla na Skypu. (Nia, 1. a)
• Ko smo delali lutke in se z njimi igrali. (Ria, 1. a)
• Da sem lahko šel z bratom ven. (Timon, 1. a)
• Nalogo sem delal, kadar sem želel: zjutraj, popoldne ali 

zvečer. (Erazem, 1. P)
• Najbolj so mi bila všeč srečanja po Skypu. (Patrik, 1. P)
• Všeč mi je bilo, da smo se prek Skypa videli s prijatelji 

in da smo se po končanih srečanjih še pogovarjali.  
Užival sem v nalogah. (Erazem 1. d)

• Všeč so mi bile naloge, ki smo jih dobili, pisanje črk, 
številk. (Maruša 1. d)

• Da smo si prijatelji pošiljali smeškote. (Jurij, 1. d)
• Pri pouku na daljavo mi je bilo všeč, da smo delali 

lušne naloge, da smo v skupinah reševali naloge in 
delali poskuse. (Mia, 1. d)

• Da sem videl svoje prijatelje. (Maksim, 1. d)
• Všeč mi je bilo, da smo skupaj delali naloge, se  

pogovarjali. (Ema, 1. d)

Kaj ti ni bilo všeč pri šolanju na daljavo?

• Ker nisem videl učiteljice, sem pa kdaj poškilil k njej  
domov. (Andraž, 1. b)

• Ker ni bilo toliko odmorov. (Vir, 1. b)
• Ati je kar trikrat naštimal eno pesmico in sem jo moral 

poslušat, pa je bila res dolga. (Tim, 1. b)
• Ni mi bilo všeč, če je kdaj kdo »zmrznil« na Skypu.  

(Nejc, 1. b)
• Nič  raje sem v šoli. (Adrian, 1. a)
• Ker se nismo učili tako kot v šoli. (Ula, 1. a)
• Da nisem bil s prijatelji. (Aleksej, 1. a)
• Da se nisem mogla družiti s prijateljicami. (Lučka, 1. a)
• Da se dolgo nisem videl s prijatelji. (Erazem, Feliks, 

Tijan, Patrik, Manca, 1. P)
• Da se nisem videl s prijatelji v živo. (Peter, 1. d)
• Da mi je »štekal« računalnik. (Monika, 1. d)
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Kako se imate sedaj, ko ste spet v šoli?
• Ni mi všeč ta virus in da moramo sedaj nositi maske. 

(Ajda, 1. b)
• Ful mi je dobro kosilo zdaj v šoli. (Luka, 1. b)
• Vesela sem, da se lahko igram s prijateljicami na štiri 

oči. (Maša, 1. a)
• Všeč mi je, ker se učiteljici hecata. (Lučka, 1. a)
• Zabavno je, ker se lahko igram z magneti. (Gabriel, 1. a)
• Super je, ker imamo v šoli dobre igrače. (Timon, 1. a)
• Všeč mi je, da smo ustvarjali z glino. (Ula, 1. a)
• Vesel sem, da sem lahko v razredu z učiteljico in sošol-

ci. (Erazem, 1. P)
• V šoli se veliko raje učim in delam nalogo kot doma. 

(Patrik, 1. P)
• Tu imam prijatelje in učiteljico, tu se učimo in igramo. 

(Tijan, Feliks, Maj, Manca , 1. P)
• Zdaj sem vesela, ker se lahko vidimo in družimo. (Ron-

ia,1. b)
• Zdaj mi je spet všeč, ko gremo lahko v telovadnico. 

(Elizabeta, 1. b)
• Všeč mi je zdaj, ker mi ni več dolgčas. (Lia, 1. b)
• Zdaj, ko smo nazaj, mi je bil najboljši dan z Mačkom 

Murijem. (Larisa, 1. b)
• Sedaj mi je zelo všeč, ker se lahko igram s prijatelji-

cami. (Astrid, 1. b)
• Da se s prijatelji vidim v živo. (Peter, 1. d)
• Srečen sem, da sem spet v šoli, da skupaj delamo 

naloge. (Erazem, 1. d)
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Od adventa do pusta

Ljudsko je »kul« in »in«
mag. Špela Eržen, umetniška vodja FS Podkuca

Folklorna dejavnost na OŠ Naklo in v okviru KD Dobrava Nak-
lo nadaljuje svoje poslanstvo ozaveščanja in ohranjanja naše 
bogate kulturne dediščine tudi v teh novih in drugačnih časih. 
Kultura je pomembna vez človeštva, marsikomu je kruh. Včasih 
res da trd in celo grenak, a ohranja nas pri življenju in nas krepi. 

Biti del skupine, pripadati, imeti podobne interese in se ime-
ti celo dobro in lepo, pa je del človekove narave. Z mladimi 
folklorniki, učenci osnovne šole, smo v jesenskem času imeli le 
nekaj malega skupnih druženj, zato se v času pouka na daljavo 
družimo preko spleta na Zoomu. Imamo svojo spletno učilni-
co, v katero učenci lahko pošiljajo svoje izdelke, fotografije in 
si preberejo ali ogledajo zanimivosti določene teme. 

Advent in praznike v tem času smo spoznavali ob posnetkih, sli-
kah, izredno zanimivih kvizih in igrah. Drug drugemu smo poka-
zali adventi venček ali koledar, ustvarjali snežake, krasili božično 
drevesce, ustvarjali elektronske voščilnice in voščila, predstavili 
jaslice, z najmlajšimi celo zaplesali ob božičnih pesmih. 

Orkestraši FS Podkuca so malce pred novim letom predstavi-
li posnetka svojih viž v božičnonovoletni obleki. Dragi bral-
ci, tudi vi si jih lahko ogledate na kanalih YouTube: Tango na 
https://www.youtube.com/watch?v=aE7nd5HFzM  in Tancaj 
Marko na https://www.youtube.com/watch?v=EeLADTQnzFs. 

V novo leto smo vstopili kraljevsko z novimi cilji, željami in pol-
ni upanja. Prebirali in poslušali smo ljudske pripovedke, v sku-

pinah ustvarjali stripe na temo ljudskih pripovedi, svoje znanje 
nadgrajevali s kvizi, ugankami, pesmimi. Spomnili smo se naših 
predhodnikov, kulturnikov, ob slovenskem kulturnem prazniku 
in povabili učence naj virtualno obiščejo muzeje, galerije, pre-
berejo pesem, knjižico in so na svoj način kreativni. 

V okviru razširjenega programa Ljudsko je kul se lahko tudi 
učenci 1. in 2. razreda preko Zooma srečujejo z vsebinami ljud-
skega izročila – prstne igre, konjički, kruh, pust in maškare ter 
vlak so teme, ki so jih otroci že spoznali. Ko se bo trenutno 
stanje umirilo, pa se bodo prebudila tudi naša skupna druženja 
v živo. Igre, lovljenje, slepa miš, rajanje, petje in ples – stiski rok, 
objemi … še bolj bomo cenili, pripadnost, prijatelja in spošto-
vali kulturo, ki nas hrani.

Tik pred ponovno vrnitvijo v šolske klopi smo se dotaknili tudi 
kostumske podobe, folklorne in mask. Maske iz papirja, lasulje, 
očala in ostali pripomočki, v pomoč so celo virtualne možnosti, 
so nas nasmejale. Nele z masko, celo ime in ozadje si kot maš
kara lahko spremeniš. Iznajdljivost in ustvarjalnost naših otrok 
ne pozna meja. Tako pa je tudi prav, biti prilagodljiv in slediti 
svojim zastavljenim ciljem. Spoznali smo nekaj novih talentov, 
ki jih nosijo naši otroci, še veliko pa je ostalo skritih. V vsaki še 
tako slabi izkušnji, lahko poiščemo izzive, dobre in spodbudne 
drobtinice, ki nas bodo nekoč naredile velike. Koliko izzivov 
in novih načinov možnosti biti kulturem, biti »kul« in biti »in« 
nam je prineslo to novo obdobje. Vsi skupaj pa smo dobili po-
trditev, da je želja po druženju najpomembnejša. ・

Uspeh na državnem tekmovanju Ekokviz

Ogljični odtis in krožno gospodarstvo –  
pomembni temi, kajne?
Marjeta Vovk, mentorica

Na državnem tekmovanju Ekokviza so gimnazijke so dijakinje 
Biotehniškega centra Naklo prejele visoka priznanja. Larisa 
Režen, Maruša Sekne, Pia Meze in Tajda Toman – dobitnice 
srebrnega priznanja in Marjana Frelih – dobitnica bronastega 
priznanja na državnem tekmovanju, čestitamo!

Tajda Toman, 2. letnik gimnazije BC Naklo je ob prejemu 
priznanja povedala:

»Med pripravami na tekmovanje Ekokviz sem nadgradila svoje 
znanje o neobnovljivih virih ter pravilnem odlaganju in pre-
delavi odpadkov. Zakaj točno sem se prijavila na tekmovanje, 
ne vem, me pa zanima ogromno stvari – ko me človek bolje 
spozna, ve, da se zanimam za vse in da bi rada izvedela še 
več. Tekmovanje mi je bilo zabavno, nisem pa slutila, da lahko 
pridem celo na državno tekmovanje! Od tekmovanja sem tako pridobila nekaj znanja pa tudi trenutkov sreče ob uspehu.« ・
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dostavne verige so krajše, stroški manjši, kakovost dobra.  
S tem oblikujemo dodano vrednost oz. dobiček. 

Slovenski potrošnik je zahteven, a daje prednost domači lokal-
ni hrani. Iz tega razloga tudi trgovske družbe promovirajo slo-
vensko poreklo, slovenskega proizvajalca, slovensko blagovno 
znamko in druge znamke, ki aktivirajo potrošnike. Bližina omo-
goča stik s porabniki, medsebojno komunikacijo, usklajevanje, 
načrtovanje in prilagajanje procesov in  ponudbe.

Znanje in motivacija sta ključna pri prepoznavanju in izko-
riščanju priložnosti ter ustvarjanju konkurenčne prednosti. 
V Biotehničnem centru Naklo se tega zavedamo, zato smo 
akreditirani za programe Hortikultura, Živilstvo in prehrana, 
Upravljanje podeželja in krajine ter Naravovarstvo. Študenti 
dobijo dostop do znanja in veščin za aktivnosti. Svoje veščine 
lahko preizkusijo med študijem tudi preizkusijo v sklopu štu-
dentskega laboratorija Green lab.

Spremembe so stalnica. V preteklosti se je proizvodnja odvijala 
v velikih strnjenih kompleksih in se nato dostavljala do kupca. 
Temeljni koncept je bil: večje količine in posledično nižji stroški 

Predelava lokalnih pridelkov – priložnost 
dostojnega zaslužka
dr. Franc Vidic, Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola

»Delajmo prave stvari na pravi način, razvijajmo čisto dejav-
nost, racionalno uporabljajmo vire in skrbimo za kvalitetno bi-
vanje v zdravem in lepem okolju tudi naslednjim generacijam.«

Gorenjska ima svojo specifiko virov, prednosti okolja, bogastvo 
dediščine, a hkrati se soočamo z omejenostjo, ranljivostjo in 
razpršenostjo virov. Kmetovanje pomeni preživetje, lahko pa 
uveljavitev drugotnih interesov, kot so ohranjanje rodbinske 
tradicije, dodatni zaslužek in možnost za preživljanje prostega 
časa, ipd. Poleg primarne naloge proizvodnje kakovostne hra-
ne in zagotavljanja prehranske varnosti, kmetijstvo zagotavlja 
tudi nove dohodkovno zanimive možnosti za rast, investicije 
in delovna mesta. Zaradi specifične agrarne strukture manj kot 
petina kmetij pridobiva dohodek izključno iz kmetijstva, pre-
ostale pa iz drugih virov na kmetiji ali izven. Več kot tri četrtine 
nosilcev se dopolnilno ukvarja z gozdarsko dejavnostjo, sledita 
pa predelava hrane z 12 odstotki ter turizem.

na enoto. Žal so se posledice takega načina razmišljanja odra-
žale na uničevanju okolja. Nove tehnologije in novi poslovni 
modeli pa omogočajo ekonomično poslovanje tudi manjšim 
gospodarskim enotam, ki delujejo povezano, vendar razpršeno. 

Priložnosti so. Mala gospodarstva predelujejo lokalne pridelke, 
delujejo kot dopolnilna ali pa povsem samostojna dejavnost. 
Na prvi stopnji je običajno dopolnilna dejavnost na kmetiji, ko 
pa predpisane okvire preraste, se preoblikuje v konkurenčno 
podjetje. S predelavo in z inovativnimi pristopi ustvarjamo več-
jo dodano vrednost, bolje izkoristimo vire, proizvodne zmog
ljivosti in kadre. Lokalno proizvedena živila bliže porabnikom 

šole in vrtci

Brez inovativnosti pri pripravi živil, pri embalaži in trženju 
bo naša dodane vrednost majhna. Foto: Iza Sladič

Znanje je vzvod napredka, omogoča učinkovitost in prilago-
ditev razmeram na trgu. Vstopimo v prihodnost podjetno. 
Foto: Iza Sladič

Sodobno opremljena mlekarna v Biotehniškem centru Nak-
lo. Foto: Iza Sladič
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okolje in prostor

Zbiranje odpadnega jedilnega olja
Komisija za varstvo okolja

Komunalno podjetje Kranj nam je v občini Naklo razdelilo pre-
ko 1.500 plastenk za zbiranje odpadnega jedilnega olja. Res 
dobra poteza, saj imamo olje tudi kam oddati. V Naklem pri 
vrtcu je namreč nov ekološki otok s posodo za zbiranje odpad
nega olja. 

Kaj naredim?
Ohlajeno olje precedim v plastenko in ga odnesem do ekološ
kega otok ob vrtcu Mlinček, kjer ga zlijem v posodo za zbiranje 
odpadnega jedilnega olja.   

Pri tem pogledam, če so zunaj stanovalci doma starejših ob-
čanov in jim pomaham. Čudovito, kar dve dobri deli naenkrat 
sem naredil.  

Zakaj je pomembno, da ločeno zbiramo odpadno 
olje?
Če zlivamo odpadno jedilno olje v odtok, lahko pride do zama-
šitve odtočnih cevi, pojavijo se mali glodavci, težave pa imajo 
tudi upravljalci sistema za odvajanje in čiščenje odpadne vode. 
Zlivanje maščob in olj v kanalizacijo namreč povzroča mastne 
obloge na kanalih, zmanjšuje pretočnost kanalov, maščoba se 
oprijema hidromehanske opreme na čistilni napravi in povzro-
ča rast nitastih bakterij, ki motijo proces čiščenja. 

Prav tako pa velja tudi, da odpadno jedilno olje ne sme kon-
čati v greznicah ali malih komunalnih čistilnih napravah, saj 
se izloči na površino in onemogoči vnos zraka do odplak, kar 
povzroči slabo delovanje ali celo prekinitev delovanja greznice 
ali male komunalne čistilne naprave. 

Odpadnega olja ne smemo polivati po kompostih ali travnatih 
površinah, ker zaradi visoke organske obremenitve popolno-
ma onemogoči naraven razkroj in življenje mikroorganizmov. 
Sčasoma se spere v podzemlje do podtalnice, ki je v Sloveniji 
glavni vir pitnih voda. Ko se podtalnica enkrat onesnaži, traja 
več sto let, da se njena kakovost obnovi ali izboljša. Znan je 

podatek, da 1 liter odpadnega olja lahko onesnaži več tisoč 
litrov pitne vode!

Po drugi strani pa je odpadno jedilno olje koristna surovina za 
biodizel. ・

Življenje s psom v času pandemije
Propagandna komisija Kinološkega društva Naklo

Vsak skrbnik psa se želi s svojim štirinožnim prijateljem 
brezskrbno sprehajati in mu omogočiti dovolj gibanja na pros-
tem, zato smo vam v Kinološkem društvu Naklo pripravili nekaj 
praktičnih nasvetov, s katerimi vas želimo dodatno spodbuditi 
k aktivnosti in spomniti na pravila, da bodo ti trenutki še po-
sebej prijetni.

Za začetek ne pozabimo, da moramo v Sloveniji po določilih 
Zakona o zaščiti živali imeti svojega psa vedno pod nadzo-
rom, na javnih mestih pa tudi na povodcu. S tem zagotavlja-
mo varnost psa ter varnost vseh oseb v njegovi bližini. Zave-

dati se moramo, da na 
sprehodu srečujemo 
ljudi, ki nimajo svo-
jega psa oziroma se 
psov lahko celo bojijo, 
morda pa si preprosto 
samo ne želijo, da jih 
psi ovohavajo. Vseka-
kor srečujemo tudi številne pse, za katere vemo, da njihovo 
vedenje ni vedno predvidljivo. Svojemu psu zato ne smemo 
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okolje in prostor

Varstvo okolja in naše navade

Vsak korak šteje
Renata Košir

Dragi občani in občanke, najprej vam želim vse dobro v le-
tošnjem letu in veliko drobnih korakov k izboljšanju našega 
odnosa do okolja. 

Ob koncu leta sem napisala svoje razmišljanje o tem, kako smo 
lahko korak za korakom prijaznejši do okolja. Takoj sem dobila 
zelo lep namig od sosede, ki mi je namesto sveč, ki jih rada 
nosim na pokopališče, prinesla kamenček, ki ga je ustvarila 
s svojo vnukinjo in lahko nadomešča svečo. Tako imamo na 
grobu manj sveč. Ko bo kamenček izgubil svoj bleščeči izgled, 
ga bom lahko vrnila nazaj v naravo. S tem bom ustvarila bist

veno manj odpadka in spustila v zrak manj okolju škodljivih 
plinov. Pa naj bo to namig tudi za vas, da mi približate še kak-
šen majhen, enostaven korak, s katerim se lahko izboljšam jaz, 
pa tudi vi. ・

dovoliti, da se zaganja v mimoidoče ali celo v pse, saj ne sme-
mo pozabiti, kako nam je neprijetno, kadar tuj pes, ki ni na 
povodcu, rine v našega psa ali nas. 

V idealnih pogojih se vodnika s psom v urbanem okolju sre-
čata po desni strani, umaknjena vsak na svoj levi rob, s 
psom ob levi nogi. Če že na daleč lahko ocenimo, da srečanje 
ne bo varno in se lahko zaplete, ker imamo mladega ali preveč 
zaščitniškega psa z morebitnimi drugimi vedenjskimi težavami, 
moramo zagotoviti, da bo razdalja med vodnikoma in psoma 
zadoščala in bo srečanje varno ter brez morebitnih neželenih 
reakcij. Tako bomo zaščitili svojega psa in sebe.

Na sprehod se nikoli ne odpravimo brez vrečk za iztrebke, 
saj ne moremo vedeti, kdaj, kje in koliko jih bomo potrebovali. 
Obvezno moramo že zaradi higiene pospraviti pasje iztrebke 
tako v urbanem okolju kakor tudi na travnikih in poljih, ker 
lahko povzročijo marsikatero nevšečnost, od slabega počutja 
ob pogledu na iztrebke sredi poti ali ob njej do možnosti pre-
nosa notranjih zajedavcev in različnih bolezni. Izjeme pri 
tem preprosto ne obstajajo. Zavedati se moramo, da je okolje, 
v katerem živimo, naš skupni prostor, kjer nismo sami. 

Kaj pa na sprehodu s psom poleg brezskrbnega pohajkovanja 
in pregledovanja sporočil na telefonu lahko še počnemo? Kdaj 
pa kdaj lahko povadimo posamezne osnovne ukaze, kot so 
npr. sedi, prostor, poleg ... ali pa potreniramo kakšen trik, ki ga 
zna narediti naš kosmatinec. Eden od takšnih osnovnih ukazov 

je pogosto pozabljena oz. zanemarjena vaja pozornosti na 
vodnika. Velikokrat vidimo psa, ki že pozna vsa osnovna pove-
lja, vendar nima pozornosti na vodnika niti pretirane volje do 
dela. Vajo izvede enkrat ali dvakrat, potem pa se mu preprosto 
ne da več. 

Vajo pozornosti namreč lahko treniramo vedno in povsod, 
saj nam bo še kako pomagala pri vseh preostalih vajah, ki 
jih bomo delali s svojim kosmatincem. Ravno tako nam bo 
ta vaja pomagala pri premagovanju motečih dejavnikov iz 
okolja, ki vedno lahko zmotijo pozornost našega kosmatin-
ca. Vajo pozornosti lahko začnemo trenirati že z mladičkom, 
primerna pa je tudi za mnoge svojeglave pasje seniorje. Vsak 
najmanjši pogled, ki nam ga nameni naš štirinožni prijatelj, 
moramo na začetku ujeti in nagraditi. Lahko si pomagamo 
tudi tako, da psa pokličemo po imenu in s tem pritegnemo 
njegovo pozornost. Na začetku naj bo interval nagrajevanja 
zelo kratek, sčasoma pa ga podaljšujemo. Za začetek ne bo-
dite prezahtevni in vajo izvajajte najprej v poznanem okolju. 
Šele ko boste prepričani, da vaš kuža razume, kaj zahtevate 
od njega, lahko začnete dodajati moteče dejavnike. Na ta 
način za svojega psa lahko postanete pravi magnet in z ve-
seljem vam bo sledil na vsakem koraku. 

Zato nikoli ne pozabite vzeti na sprehod tudi slastnega pribolj-
ška ali igrače, ki jo ima vaš kuža rad. Saj veste, kako gre: večja 
je nagrada, večja bo motivacija. Skratka, na sprehodu sodijo 
med obvezno opremo poleg štirinožnega prijatelja še povo-
dec, drečka (tako se namreč imenuje vrečka za pasje iztrebke), 
priboljški, igračka in dobra volja.

Ob upoštevanju zgornjih nasvetov bodo sprehodi s psom lah-
ko veliko bolj brezskrbni in zabavni. Seveda pa ne pozabite: 
»Pripet pes je fajn pes.« 

Pa še obvestilo vsem, ki jih zanimajo tečaji!
Že tradicionalno smo spomladi s tečaji vedno začenjali v me-
secu marcu, letos pa se bo to zgodilo takoj, ko bodo vladni 
predpisi glede omejitve gibanja to omogočili. Spremljajte 
objave na naši spletni strani: https://www.kdnaklo.si/. ・ 
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Hišni ljubljenčki: za vedno, v dobrem in  
slabem? 
Petra Markič

Počasi se bližajo toplejši meseci leta. Dnevi so vedno daljši, 
ptički so začeli nežno čivkati. Naš praznik zaljubljencev je letos 
že mimo, našim ljubljenčkom pa bodo metuljčki v trebuhu le-
tali še nekaj časa. V naslednjih mesecih bodo internetne strani 
polne oglasov in objav s slikami malih kosmatih plodov želje-
nih in nezaželenih ljubezni. Mladiči katere koli živalske vrste so 
neskončno srčkani in simpatični. Veliko je bilo že napisanega o 
impulzivnem nakupovanju predvsem oblek, raznih pripomoč-
kov in opreme, mnogokrat pa ni nič drugače niti pri izboru 
ljubljenčka. Prevečkrat kupujemo in izbiramo z očmi, namesto 
z razumom. »Joj, kako so fletni, pa take lepe modre oči imajo,« 
pozabimo pa se pozanimati, kakšne so ostale karakteristike 
določene živalske vrste. Preden se odločimo za nakup ali pos-
vojitev živali, moramo dobro premisliti, ali si želimo ljubljenčka 
za nekaj mesecev ali za 10 in več let. Pri izbiri živali moramo biti 
najprej pošteni do sebe, še bolj pa do bodočega ljubljenčka. 
Koliko časa in energije smo pripravljeni investirati v odnos z 
živaljo? 

Obstaja hudomušen pregovor, da imajo psi lastnika, mački pa 
služabnike. Lete od nas zahtevajo kar nekaj pozornosti, ven-
dar so še vedno veliko bolj neodvisne in samostojne kakor 
psi. Temeljito moramo premisliti o tem, ali izbrani ljubljenček 
ustreza našemu življenjskemu stilu. Bomo imeli vsak dan vsaj 
dve uri časa za sprehod in druženje s psom, igranje z mačkom? 
Psi in mačke so družne živali, ki v naši družbi neizmerno uživa-
jo. Mnoge študije dokazujejo, da živali, ki so večino časa same, 
pogosteje razvijejo vedenjske motnje. Preden se odločimo za 
ljubljenčka, se moramo resnično vprašati, ali smo se priprav-
ljeni za obdobje 10 in več let čustveno vezati na žival in biti za 
njo odgovorni. Bo z nami dostojno bivala v dobrem in slabem, 
ali jo bomo ob prvi manjši neprijetnosti natrpali v pesjak, na 
verigo in jo prepustili samo sebi? Lastniki psov vemo, da grdo 
vreme za nas ne obstaja. Mnogi si predstavljajo le romantične 
sprehode ob poletnih sončnih zahodih, pohajkovanja v hribih 
v družbi psov, ko je časa na pretek, pozabijo pa na malo manj 
romantična deževna in mrzla jutra pred službo in večere, ko 
mora pes ravno tako dobiti svoj delež prostosti v naravi. Pride-
jo tudi dnevi, ko nikogar ni doma. Ali imamo  koga, ki bi nam 
bil v takem primeru pripravljen priskočiti na pomoč in skrbeti 
za nase živali?

Če se odločimo za psa ali mačka, je izredno pomemben tudi 
pravilen izbor pasme. Ogromno informacij lahko pridobimo 
na spletu ali v enciklopedijah s podrobnimi opisi pasem. Po-
membno je, da kot prvo bodoči lastnik objektivno oceni svoje 
značajske lastnosti. Tako bo najlažje našel sebi primerno pas
mo. Enako velja tudi za mešančke. Navadno se na podlagi 
videza lahko dokaj natančno oceni med katerimi pasmami je 
žival mešana. Nekatere pasme so nezahtevne, ne rabijo veliko 
gibanja, se hitro vklopijo v novo življenje, se razumejo z otroki 
in ostalimi živalmi, določene pasme pa od lastnika zahtevajo 
ogromno fizične aktivnosti, precejšno mero avtoritete in vlo-
žene energije pri vzgoji. Predvsem pred nakupom psa je smi-
selno upoštevati tudi naše fizične spodobnosti. Pri manjših in 
srednje velikih pasmah to niti ne predstavlja večjega problema, 
pri večjih pasmah pa moramo upoštevati dejstvo, da moramo 
v vsaki situaciji psa obvladati mi in ne pes nas. Vsi mladički 
enkrat odrastejo v odrasle živali s svojim karakterjem in zahte-
vami, ki jih mnogi lastniki ne morejo izpolnjevati. Tako lahko na 
spletnih straneh zavetišč in društev za zaščito živali najdemo 
kar nekaj objav o oddaji psov, saj jih lastniki ne morajo obvla-
dovati, je oskrba prezahtevna, se ne razumejo z otroki, ali pa je 
pes nezadostno socializiran in tako postanejo sprehodi nočna 
mora. Na sam karakter živali ima določen vpliv tudi njen spol. 
Samci so velikokrat bolj dominantni, trmoglavi in teritorialni 
od samičk, medtem ko so lete navadno bolj nežne, vodljive in 
kažejo večjo pripadnost lastniku.  

Pred nakupom ali posvojitvijo predvsem psa ali mačke je smi-
selno premisliti tudi o tem, koliko stroškov smo pripravljeni 
sprejeti za vzdrževanje živali. Upoštevati je potrebno veteri-

okolje in prostor

Med manj zahtevne domače ljubljenčke spadajo ribe, glodavci 
(hrčki, morski prašički, deguji, domači kunci …) in ptice. Kljub 
nezahtevnosti moramo upoštevati pogoje, ki jih potrebujejo za 
izpolnitev dobrobiti. Preden se odpravimo v najbližjo trgovino 
z malimi živalmi, je potrebno premisliti, ali imamo primeren 
prostor za postavitev akvarija ali kletke, bomo lahko zagotovili 
kakovostno prehrano, smo pripravljeni ponoči poslušati vrte-
nje kolesa in praskanje ter nekajkrat tedensko očistiti kletko in 
priskrbeti svež nastilj v njej, zamenjati vodo v akvariju? Četudi 
ne zahtevajo veliko naše prisotnosti, so žal prevečkrat žrtve 
zanemarjanja, saj se jih otroci kaj hitro naveličajo, za njih pa 
začnejo skrbeti starši, katerim je velikokrat to odvečno breme. 
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narsko oskrbo (čipiranje, kastracija, sterilizacija, razna cepljenja 
ipd.), opremo, stroške šolanja in seveda kakovostno prehrano. 
Pri manjših domačih živalih (glodalci, ribe …) so mesečni stroš
ki precej nižji. 

Pomemben je tudi izvor živali. Cene rodovniških čistokrvnih 
pasjih in mačjih mladičev se povprečno gibljejo med 300 EUR 
do 1.500 EUR, če pa želimo redkejšo pasmo, cene lahko segajo 
tudi preko 2.000 EUR. Seveda je na spletu veliko »alternativ«, 
večinoma madžarskega in hrvaškega izvora. V oglasih nam 
ponujajo čistokrvne mladiče, vendar je cena smešno nizka v 
primerjavi s slovenskimi vzreditelji. A poceni po navadi ne po-
meni kakovostno. Večina mladičkov hrvaškega in madžarskega 
izvora prihaja iz domačih vzrej čistokrvnih pasemskih mladičev 
brez rodovnika. Ti vzreditelji imajo živali zaprte v kletkah v nev-
zdržnih pogojih, z enim samim namenom – zaslužek. Mladiči iz 
takih rej imajo velikokrat ogromno vedenjskih in zdravstvenih 
težav.

Ljubljenčki niso darila, ki jih, ko se jih naveličamo, lahko pos-
tavimo v kot in na njih pozabimo. V svojih lastnikih vidijo naj-

boljše prijatelje, za njih smo sveti. Za to bi bilo od nas pošteno, 
da se za ljubljenčke odločamo razumno, z mislijo na to, da je 
kakovost življenja ljubljenčka odvisna od nas in da bomo ži-
vali pomenili vse. Preden se odločimo, pomislimo, ali smo jim 
sposobni brezpogojno ljubezen in pripadnost vračati vsak dan 
njihovega (prekratkega) življenja. ・

okolje in prostor

ALU

OGRAJA

PVC

OGRAJA
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Zima na robu vasi
Mirko Kunšič, foto: Mirko Kunšič

»Živjo, če slučajno veš, kdo je potegnil odlične tekaške 
proge v Dupljah, se mu zahvali v najinem imenu. Matej in 
Barbara,« sem dopoldne prebral na sporočilniku aplikacije 
Facebook. 

Brez da bi ga kdo najel, se je za tekaške smučine odločil pos-
krbeti podjetnik Franci Rakovec iz Zgornjih Dupelj. Traktor je 
obtežil s posebno železno coklo, ki jo je izdelal namensko za 
proge že pred leti. Za traktor težak železni pladenj, ki ima na 
spodnji strani nastavka za urejanje smučin za klasične teke. 
Smučine je uredil tudi v Podbrezjah. 

V osemdesetih so bile Duplje znane po množičnih smučarskih 
tekih, tudi Dupljanskemu maratonu, ki je bil osrednja gorenj-
ska tekaška prireditev. Kar je ostalo po prireditvi, so doma-
čini namenili takrat igralsko močnemu rokometnemu klubu.  
Dekleta so bile uspešna, a z rokometom so začeli domačini, 
tudi skupaj z igralci iz okoliških krajev.

»Avtor« letošnje tekaške proge, po domače Požrvov Franci, je 
nekoč treniral skoke, tekel in igral rokomet. Je tisti dobrotnik, 
ki skupini rekreativnih igralcev golfa – tudi sam ga občasno 
igra – za travnik, kjer je vadišče, ne jemlje najemnin. Tak pač 
je. Eden redkih.

Letošnja zima se je, v veselje rekreativcev na smučeh, otrok in 
vseh, ki so radi v naravi, vrnila po kar nekaj letih. Na robu vasi 
je mogoče varno sankanje. Starši, ki medtem tečejo, lahko tudi 
popazijo na otroke.

Zagotovo je vsaka preživeta ura na svežem zraku, ob upošte-
vanju vseh varnostnih ukrepov v času epidemije (bila in je še), 
pravi balzam in korak k več zdravju. Naj traja. ・

okolje in prostor

Zahvala
V tem nenavadnem letu zaradi epidemije covid19 je vsaj 
zima poskrbela za zimske radosti, kot se jih spomnimo iz 
preteklosti. Zapadla je zadostna količina snega in gospod 
Frenk je z ureditvijo tekaške smučine v Dupljah omogo-
čil privržencem te zvrsti športa, da se lahko rekreiramo na 
več kot odlično urejenem domačem terenu, tako v klasični 
kot drsalni tehniki. Zato se tekači na smučeh zahvaljujemo 
gospodu Frenku za požrtvovalno opravljeno delo in se mu 
priporočamo ob naslednji pošiljki snega.

Hvaležni tekači 
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okolje in prostor

Navadni regrat in njegova vsestranska  
uporabnost
K. B.

Latinsko ime. Taraxacum officinale
Družina: Cichoriaceae (radičevke)

Navadni regrat je močno razširjena zdravilna zelnata trajnica 
iz rodu regrata, ki raste po travnikih in ob poteh po zmerno 
toplih območjih severne poloble. Prve pritlične liste požene v 
zgodnji spomladi. Močno nazobčani listi tvorijo listno rožico. 
Enostavno votlo steblo ima v preseku obliko kroga, na njem 
pa je le (praviloma) en cvetni košek z rumenimi cvetovi. Čas 
cvetenja je običajno druga polovica aprila in začetek maja, za-
radi vse toplejših pomladi pa ponekod vzcveti že konec marca. 
Cvetišče se preoblikuje v značilno regratovo lučko, ki jo tvorijo 
številna semena. Semena so lahka, zato jih veter lahko raznaša, 
kar je zelo hiter način razmnoževanja.

Vsi dobro poznamo regrat. Zgodaj spomladi ga nabiramo za 
prvo sveže nabrano solato. Kasneje pa nas razveseli, ko trav-
nike spremeni v sončno rumene preproge regratovega cvetja. 
Na veliko vrtovih regrat sicer velja za nezaželen plevel in ga 
lastniki urejenih trat res ne marajo. Vendar je treba vedeti, da 
razen okusnih solat in juh, ki jih lahko pripravimo predvsem 
spomladi, je regrat tudi odlična zdravilna rastlina. Čeprav pri 
solati običajno pazimo, da je čim manj grenka, pa so ravno 
grenčice tiste, ki so delujejo zdravilno.

Pri regratu je uporabna cela rastlina. Poleg čaja, solat in juh, se 
lahko pražene korenine in njihovi izvlečki uporabljajo tudi kot 
kavni nadomestek. Vsebuje več vitamina A kot korenje. Svet 
Evrope ga razvršča v skupino naravnih začimb N2, te se lahko 
dodajo živilom v majhni količini z možno omejitvijo zeliščnih 
učinkovin, a za regrat še niso določene. Pri nas spada v kate-
gorijo H, ki ima enak pravni položaj kot hrana. 

Regrat ima pomembno vlogo pri razstrupljanju telesa in je zelo 
primeren za zelenjavnosadne poste. Steroli v regratovih listih 
spodbujajo nastanek in izločanje žolča, s čimer pospešijo izlo-
čanje strupov iz telesa. Ker regrat vsebuje tudi kalij, ni nevar-

nosti, da bi zaradi njegovih diuretičnih učinkov telo trpelo po-
manjkanje tega minerala. Uživanje regrata je priporočljivo za 
ženske, ki si želijo pridobiti ali ohraniti lepo postavo, saj regrat 
spodbuja hujšanje in pomaga odpravljati celulit. V ljudskem 
zdravstvu celo velja za zdravilo, ki preprečuje staranje.

Je diuretik, žene na vodo, spodbuja odvajanje blata, spodbuja 
izločanje žolča in zdravi revmo. Po ljudskem izročilu se uporab-
lja proti zastoju seča in ledvičnim kamnom, saj močni sečni tok 
potegne ledvični pesek s seboj, prebavnim motnjam in zaprtju 
zaradi lenega črevesja in slabega izločanja prebavnih sokov, 
saj pospešuje delo vseh izločevalnih žlez: v želodcu se izloča 
več kisline, v dvanajstnik pa se izceja več žolča iz jeter in sokov 
iz trebušne slinavke, žolčevodnim in jetrnim boleznim, tudi ob 
žolčnih kamnih, vnetju žolčnika, zlatenici in za lajšanje začetnih 
stopenj ciroze jeter ter mišičnemu revmatizmu, obrabljenim 
sklepom, ledvenemu useku in vnetju išiasa.

Na kratko, če povzamemo učinkovanje regrata na naše telo, 
regrat  

• krepi delovanje jeter,

• pomaga zdraviti hepatitis,

• pomaga odpravljati žolčne kamne,

• blaži težave pri endometriozi,

• pomaga odvajati vodo iz telesa,

• ima anticelulitni učinek,

• znižuje raven sladkorja v telesu,

• čisti organizem,

• niža raven estrogena v telesu.
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RECEPT ZA REGRATOVO JUHO

• 20 dag regrata

• 1 l čiste zelenjavne juhe

• 1 strok česna

• oljčno olje

• sol

• poper

• muškatni orešček

• zmleti mandlji

Regrat nekaj minut kuhajte v čisti zelenjavni juhi. Ohladite. 
Na ponvi na olivnem olju prepražite česen. Dodajte man-
dlje. Vse skupaj stresite v regratovo juho. Mešanico pre
tlačite s paličnim mešalnikom ali ročno. Dodajte začimbe. 
Postrežete. Juhi lahko dodate kislo smetano ali kruhove 
kocke. 

Sonce nas že vabi na ven, mogoče pa v kakšni krtini že 
najdemo rozeto letošnjega mladega regrata. Pa dober tek.

Vir: TOPLAK Galle, Katja. 2002. Zdravilne rastline na Slo-
venskem. Ljubljana: Mladinska knjiga. ・

okolje in prostor

KOROTAN, d.o.o. Kranj,
www.korotan-kranj.si

KMETIJSKA TRGOVINA, Stru`evo 20, Kranj
Odprto: 8-18, sobota 8-13,

tel.: 04/23 68 710

VSE ZA VRTI^KARJE!
- Zemlja 200 l za presajanje

balkonskih rož 16,50 EUR

Zemlja za balkonske rože in visoke grede-
U

go
dno!

U
go

dno!

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

Rudi Nadiževec (1930–2021)
»Ob gorski markirani poti, le par sto 
metrov daleč od planinske koče pod 
Špičko na poti proti Jalovcu je nara-
va postavila osamljen, nekaj metrov 
visok balvan, primeren za signaliza-
cijo mimoidočim planincem. Nekdo 
je nanj z velikimi in razločnimi črkami 
napisal:

HODI V GORE, DOKLER JE ČAS. PRIŠEL 
BO ČAS, KO NE BO VEČ ČAS IN KMA-
LU BO PRIŠEL TA ČAS«.

Rudi, to so besede, s katerimi si januar-
ja 2013 začel pismo, ki si ga poslal svo-
jim najzvestejšim sopotnikom, svojim 
pohod niškim prijateljem, s katerimi si 
skoraj 50 let užival v lepotah naših gora 
in katere si imel neizmerno rad.

Pri dopolnjenih 82 letih in vedno pogos
tejših zdravstvenih problemih si se z ža-
lostjo v srcu odločil, da noge, predvsem 
pa utrujeno srce ni več sposobno pre-
magovati določene napore, ki jih pred 
pohodnika postavljajo že malo daljše 
vzpetine in nižji griči.

»Verjemite mi, druščina, da odločitev 
ni lahka. Upam, da me boste razumeli 
in se z menoj celo strinjali. Ne smem 
si dovoliti, da bi enkrat skupini ali sebi 
povzročal velike težave zaradi zdrav-
ja ali poškodb, ki so nepredvidljive. 
Priznati moram, da utrujena noga ni 
več sigurna, posebno pri hoji navzdol,  
srce vedno pogosteje opozarja ... in 
nenazadnje je tudi prav, da ženo raz-
bremenim od stalnega strahu, da se 
mi kaj ne zgodi oziroma težko jo puš-
čam dnevno po več ur samo, ker po-
gosto rabi mojo pomoč pri običajnem 
vsakodnevnem delu, ki vem, da ga 
opravlja s težavo in veliko dobre volje 
in vztrajnosti.«

Te tvoje misli iz omenjenega pisma od-
krivajo tvoj čut za odgovornost, inte-
lektualno širino in predvsem plemenito 
srce, ki smo ga mnogi spoznavali ob 
srečanjih s teboj. Svojo poklicno pot si 
močno zarisal v tovarni Sava Kranj in ob 
stalnem trudu za dom in družino leta 
1989 odšel v zasluženi pokoj.

Tretje življenjsko obdobje pa zate seveda 
ni predstavljalo nobenega problema. Še 

vedno v dobri kondiciji in poln pozitivne 
energije si se takoj zelo dejavno vključil 
v delovanje našega društva.

Bil si človek, ki je znal sanjati in slediti 
svojim sanjam. Bil si vedno poln optimiz-
ma in novih idej in iz vsake situacije si 
našel pravo pot. Že leta 1994 si prevzel 
najbolj odgovorno nalogo v društvu in 
postal sedmi predsednik Društva upo-
kojencev Naklo. To funkcijo si nadvse 
uspešno opravljal do leta 2000 in po-
tem odstopil po lastni odločitvi, rekoč, 
da sta dva mandata povsem dovolj in 
da je prav, da to mesto prevzame nekdo 
drugi. Skupaj z gospo Faniko Pagon sta 
bila pobudnika za ustanovitev folklorne 
skupine DU Naklo. Ta pomembni dogo-
dek se je zgodil leta 1996, s tem se je za-
čela ena najbolj uspešnih zgodb našega 
društva, ki še traja in bo letos praznovala 
srebrni jubilej.

Tudi sam si bil vrsto let aktivni član te 
folklorne skupine, predvsem kot plesa-
lec in tudi kot dober pevec, ki je z ve-
seljem ponavadi prvi dal vzpodbudo za 
lepo slovensko pesem ob občasnem 
druženju po napornih vajah. Poleg dela 
na folklornem področju pa seveda nisi 
pozabil na tvojo največjo ljubezen. Obis
kovanje bližnjih hribčkov in tudi neko-

liko bolj oddaljenih gora je ostalo tvoja 
stalnica in do leta 2013 si bil neumorni 
vodja pohodniške sekcije. Organiziral in 
tudi uspešno izpeljal si nešteto prelepih 
druženj in skupaj s pohodniško skupino 
užival v lepotah našega visokogorja.

Za svoje delo si poleg drugih priznanj 
zasluženo prejel tudi najvišje priznanje 
našega društva, s tem, da si postal častni 
član DU Naklo.

Z vsem tem si zarezal globoko sled v 
zgodovino našega društva in ta ostaja za 
vedno. Beseda HVALA je mnogo prema-
lo za vse, kar si naredil, pa vendar vsem 
nam, ki smo te poznali, pove mnogo več. 
Pomeni eno veliko zahvalo človeku z ve-
liko začetnico.

Ja, dragi prijatelj Rudi, prišel je tvoj čas, 
čas odhoda tja, kamor smo namenjeni 
vsi in čaka vsakega od nas. Čeprav tega 
seveda nisi planiral, pa datum tvojega 
odhoda nosi eno posebno simboliko –  
8. februar je tudi datum smrti našega 
največjega pesnika in državni praznik. 
Od sedaj bo ta praznik tudi spomin nate, 
spomin na iskrenega človeka z bogato 
srčno kulturo.

Prepričan sem, da bi nam tudi ta trenu-
tek odkrito spregovoril z besedami iz 
omenjenega pisma:

»Verjemite mi, moja druščina, tako 
mora biti. Upam, da me boste razu-
meli in se morda z menoj celo strinjali. 
Moja želja je, da nadaljujete s plani-
narjenjem in uživate v lepotah, ki jih 
nudijo gore. Želim vam še veliko sreč-
nih pohodov. Rudi«

Tudi mi ti, dragi Rudi, želimo, miren po-
hod tja, kamor so odšli mnogi pred teboj. 
Tvojim najdražjim, ženi Slavici, hčerkama 
Ireni in Blanki, vnukom in pravnukinjam 
pa iskreno sožalje.

Karavanke žarijo v vsej svoji lepoti, očak 
Storžič se ti še poslednjič poklanja.

Počivaj v miru in naj ti bo lahka sloven-
ska zemlja, ki si jo imel tako rad.

(žalni nagovor ob zadnjem slovesu)
Jože Mohorič ・



32 Glas občine Naklo  marec 2021

RAZMIGAJMO SE

MOŽGANČKANJE – vaje za naše možgane
pripravila: K. B.

Živimo v času naglice in hitrih sprememb, velike družbene 
spremembe pa so postale stalnice v našem življenju. V Slove-
niji prvič v zgodovini živi več starejših oseb (oseb nad 65 let), 
kot pa otrok do petnajstega leta. Naraščanje deleža starejših 
pa za seboj prinaša tudi vedno več bolezni, za katere je starost 
največji dejavnik tveganja – sem sodi marsikaj, od artritisa do 
bolezni možganov.

Staranje je največji dejavnik tveganja za nevrodegenerativne 
bolezni, ki v končni fazi povzročajo demenco. Starejši kot smo, 
večja je verjetnost, da bomo zboleli za alzheimerjevo bolezni-
jo, ki je najpogostejša povzročiteljica demence. Obljube, da je 
učinkovito zdravilo tik pred odkritjem, poslušamo že kar nekaj 
let. Zato je nujno, da poiščemo še druge, alternativne načine 
in se namesto zdravljenju (kurativi) posvetimo preprečevanju 
(preventivi). 

Zagotovo ste za tovrstne vaje že slišali, mogoče samo pod 
drugim imenom, kot npr. možganski fitnes, umovadba in po-
dobno. Mi jim bomo rekli vaje za možgančkanje. Potrduili se 
bomo, da bomo tudi v prihodnjih številkah objavili podobne 
vaje za starejše, pa tudi kakšno drugo obliko umovadbe in raz-
vedrila za ostale generacije!

Tokratne vaje so razdeljene v štiri sklope, za vsako umsko pod-
ročje posebej – vidno zaznavanje, pozornost, spomin in učenje. 

1. VIDNO ZAZNAVANJE
S to vajo krepimo vidnoprostorske sposobnosti, posebej še 
mentalno rotiranje predmetov. 
Kateri kocki priprada raztegnjena mreža?

3. POZORNOST
S to vajo vadimo ostrino vidne zaznave in pozornost.
V spodnji skupini črk poiščite imena nekaterih živali. Čim 
hitreje preglejte vrste in poiščite živali. Zraven štejte, koli-
ko živali ste našli. V kvadratu se skriva 20 živali.
moihdvpesnoihjbzebrakjbliuagfbkjwseečrvnbliugwuškjn-
čjwezajecmnšđžmhdbetnosorogmnuhgrolalandgevolkj-
brzfdblsbesovanerwpađžfnmfbvgjdsudelfinnymxndbehro-
likačažćđščlpokmslamedvedmcndbrtzpmcnvbmačkamvurji-
hoplaninskiorelmvnbxcysadeqwmnxvdgpodganaćčmxncvfg-
trzslonmžćđšwemytigernvcmdndjezasmnysžolnamnyqaqđžćč-
prdgfbvoluharžćđšwearsxymklpostrvwayxcfrtsedpapagaj-
mnsklmnkačošerst

4. SPOMIN IN UČENJE
S to vajo urimo spomin.
Čim natančneje si poskušajte zapomniti petnajst besed iz 
spodnje tabele.

zajec smeh pašteta krompir jeza
salama fižol svinčnik žoga roka

pes dežnik torba ročaj svečnik

Sedaj pa pokrijte zgornjo tabelo in v spodnji tabeli izmed pet-
desetih besed poiščite tiste besede (najbolje vseh petnajst), ki 
ste si jih zapomnili iz zgornje tabele. Brez kukanja!

slama krog sonce zajec prst
svečnik miza fant skodelica posoda
resnica smeh hlače škarje pašteta

avto zemlja krompir kuhar led
salama solata marjetica jezero jeza
oblak kolo žoga majica otok
roka deklica drevo morje sneg
čoln zvezek torba zvon ročaj
reka pes palica fižol trikotnik

svinčnik buča dežnik mizar otrok

Takih in podobnih vaj je res ogromno. Te sem po vzoru iz knji-
ge in s pomočjo spleta sestavila sama. Poskusite jih rešiti čim 
več in čim večkrat. Sedaj pa, kot pravi pregovor: Pridno na 
delo, da uspeh bo imelo!

Srečno pri reševanju.

REŠITVE:

Rešitev 1. vaje: Narisana mreža pripada kocki B.
Rešitev 2. vaje: V peti vrsti 22. po vrsti z leve proti desni.
Rešitev 3. vaje: Živali si sledijo v naslednjem vrstnem redu: pes, zebra, črv, uš, zajec, 
nosorog, volk, sova, delfin, kača, medved, mačka, planinski orel, podgana, slon, tiger, 
žolna, voluhar, postrv in papagaj.
Vir: KAVČIČ, Vojko.2015.Umovadba za bistre možgane v poznih letih. 1. izd. Dob pri 
Domžalah: Miš.

2. POZORNOST
S to vajo poleg vida krepimo še pozornost, to je koncentra-
cija na tarčo in sposobnost odmišljanja šumov iz okolice.
Najdi naslednji znak {
} } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } 
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} } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } { } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } } 
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Brezplačno in hitro s spletno aplikacijo ECE Sonce. 

Na ece.si lahko s spletno aplikacijo ECE Sonce z nekaj 
kliki pridobite izčrpno poročilo s celostnim vpogledom v 
energetske potrebe svojega objekta in konkretno rešitvijo 
za sončno elektrarno ter ogrevalni sistem. Odgovorimo 
vam na vprašanja o potrebni moči elektrarne, predvideni 
letni proizvodnji, denarnih prihrankih, višini naložbe in 
njeni dobi vračanja ter višini subvencije Eko sklada.

Brezplačni informativni izračun za lastno sočno elektrarno je 
lahko v vašem e-nabiralniku že danes.

Izračunajte,  
koliko bi prihranili  
z lastno sončno 
elektrarno. 
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Dodatne informacije in pogoji za pridobitev informativnega izračuna so dosegljivi na www.ece.si.  
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IBRO KASUPOVIČ s.p.
PODBREZJE 4, 4202 NAKLO

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

IBRO KASUPOVIČ s.p.
PODBREZJE 4, 4202 NAKLO

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

- izkopi in odvozi materiala

- tlakovanje in urejanje dvorišč

- izdelava priključkov na

javno kanalizacijo

- izkopi in odvozi materiala

- tlakovanje in urejanje dvorišč

- izdelava priključkov na

javno kanalizacijo

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 in cevi
Izdelava kolesarnic in stojal za kolesa



marec 2021  Glas občine Naklo 35

oglasi  040/202 384

Glavna cesta 20, 4202 NAKLO
info@veldrona.com

http://veldrona.si      http://veldron.com

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

Kontakt: 041 863 440

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

Barve, laki, pisarniški material, računalniki in

oprema, fotokopiranje, kemična čistilnica,

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. .si  mobi: 040 522 066vrhunskaoprema

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).

raznovrstno
balkonsko cvetje

zalivalni 
program

vrtno orodje 
in pripomočki

delovna zaščitna 
sredstva in oprema

enoletnice
in trajnice

sadike jagodičevja 
in sadnega drevja

semena in sadike 
zelenjave in dišavnic zemlja 

in gnojilo

sredstva za zaščito 
in nego rastlin

semena, gnojila  
in orodje za nego trate

ZA LEP IN UREJEN VRTZA LEP IN UREJEN VRT

Kmetijsko vrtni center Naklo, Cesta na Okroglo 1a, Naklo     tel.: 04 / 59 51 940     PON-PET: 7:00-19:00, SOBOTA: 7:00-13:00
OBIŠČITE NAS V KMETIJSKO VRTNEM CENTRU NAKLO. 5

Z VAMI 

ŽE       LET5
Z VAMI 

ŽE       LET

ZA LEP IN UREJEN VRTZA LEP IN UREJEN VRT
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