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• Kako napreduje letošnja glavna na-
ložba, rekonstrukcija državne ceste 
sk ozi Jezersko?
"Dela potekajo v skladu s terminskim 
planom, so se pa v času gradnje poka-
zale še dodatne želje, zaradi česar sem 
občinskemu svetu predlagal rebalans 
letošnjega proračuna in ta ga je na prvi 
junijski seji tudi sprejel. Povečan ob-
seg dela zajema gradnjo parkirišča in 
kamnite zložbe nasproti občine, ure-
ditev vhoda v občinsko stavbo tako, da 
bo dostopna tudi invalidom, razširitev 
meteorne kanalizacije, preplastitve ob-
činskih cest z asfaltom v večji meri, kot 
je bilo prvotno predvideno. Poleg tega se 
odhodki proračuna povečujejo tudi za-
radi sanacije dveh cest, deloma od Štu-
larjeve domačije do stanovanjske hiše 
Drnovškovih in od Anclovega v smeri 
tovornih žičnic. Zaradi dodatnih stro-
škov, povezanih z gradbenimi deli, se 
bo občina zadolžila za osemdeset tisoč 
evrov."
• Gre še za dodatno zadolževanje ob 
tistem, ki ste ga sprejeli ob sprejema-
nju proračuna?
"Tako je. Ob sprejemanju proračuna 
smo sklenili, da se zadolžimo za znesek 
v višini devetdeset tisoč evrov, ki je na-

menjen projektu Regija doživetij, in si-
cer za naš zimsko-letni športni park. Ta 
znesek bo v 85 odstotkih z denarjem od 
razpisa v občinski proračun povrnjen v 
letu 2019. Dodatno zadolževanje v višini 
osemdeset tisoč evrov je vezano na zgo-
raj navedena gradbena dela."
• Ali projekt zimsko-letnega športne-
ga parka že izvajate?
"Že. Dobili smo dva kontejnerja, ki bo-
sta služila sanitarijam ter preoblačil-
nicam, in prav tako športno opremo za 
izvajanje zimskih športnih aktivnosti. 
Trenutno je na terenu, kjer bo otroško 
smučišče, bager, ki planira teren, pri-
dobivamo tudi vso dokumentacijo, ki 
je potrebna za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za požarni bazen, ki bo omo-

gočal tudi zasneževanje. Ob tem naj 
omenim, da je pridobivanje gradbenih 
dovoljenj res velik zalogaj. Poleg dovo-
ljenja za športni park ga pridobivamo še 
za toplovod in elektrifikacijo doline Ra-
venske Kočne. Povsem verjamem kole-
gom županom, ki pravijo, da ko enkrat 
pridobiš gradbeno dovoljenje, je nareje-
na že večina dela."
• Na dveh junijskih sejah ste spreje-
mali tudi odlok o občinskih prizna-
njih ...
"Pred tem smo sprejeli že odlok o ob-
činskem prazniku, ki bo po novem 10. 
septembra. S tem odlokom so povezana 
tudi občinska priznanja, za katera že-
lim, da jih podelimo ob tej priložnosti. 
Prva priznanja želim podeliti na občin-

JURIJ REBOLJ,  
ŽUPAN OBČINE JEZERSKO

Ponosni na 
članstvo v mreži 
Gorniške  
vasi
Poletje je na Jezerskem 
delavno, saj poteka 
rekonstrukcija državne 
ceste. Bilo pa je tudi 
slovesno, saj je bilo ob 
koncu maja Jezersko 
slovesno sprejeto v mrežo 
Gorniške vasi. O delovnem 
in slavnostnem utripu 
z županom Jurijem 
Reboljem.

Župan Jurij Rebolj 

Dela na območju letno-zimskega doživljajskega parka že potekajo.



nov vodni vir. Hkrati z rekonstrukcijo 
državne ceste smo želeli graditi toplo-
vodno omrežje, vendar nam do roka ni 
uspelo oddati vloge za pridobitev nepo-
vratnih sredstev. Po naših podatkih bo 
konec leta objavljen še en razpis za ne-
povratna sredstva in takrat namerava-
mo kandidirati. Naj ob tem še povem, 
da je bila z namenom izgradnje toplo-
voda ustanovljena Razvojna zadruga 
Jezersko. Vodimo tudi aktivnosti za pri-
družitev h Geoparku Karavanke. Tudi 
prostor v stavbi nekdanje policije je že 
skoraj prenovljen in upam, da bo frizer-
ski salon, ki mu je prostor namenjen, 
kmalu začel obratovati." 
• Precej burne razprave je na seji ob-
činskega sveta Občine Jezersko sproži-
la pobuda države o spremembi občin-
skih meja ob državni meji z Avstrijo, 
kjer naj bi Občina Jezersko uskladi-
la meje z Občino Kamnik, tako da bi 
osrednja slovenska regija dobila kon-
takt z Republiko Avstrijo in si s tem 
povečala možnosti črpanja evropskih 
sredstev. Kako gledate na to pobudo in 
kako so jo sprejeli svetniki? 
"Moje stališče je, da gre pri odločitvi 
za spremembo občinske meje za drža-
votvorno dejanje. Sprememba meje bi 
nam v naslednjih letih odprla (in ne 
zaprla) marsikatera vrata na ravni dr-
žave. V programih čezmejnega sodelo-

vanja Slovenija - Avstrija je razdeljenih 
več kot devetdeset odstotkov sredstev, 
želja po sredstvih pa je še bistveno večja 
od razpisanih. Jezersko s spremembo 
meje ne izgubi nobenega kvadratnega 
metra, ravno tako ne izgubi kontakta 
z Občino Solčava, pridobi pa priložnost 
potegovati se za evropska sredstva, ta se 
s spremembo meje povečujejo za dvaj-
set milijonov evrov. Pogoj za pridobitev 
dela teh sredstev so seveda pripravljeni 
projekti ter tudi zagotavljanje lastnih 
sredstev. Mnenja svetnikov so bila de-
ljena, a je večina na drugi junijski seji 
spremembo potrdila." 
• Ob koncu maja je bila na Jezerskem 
slovesnost ob sprejetju vaše občine v 
družino Gorniških vasi (Bergsteiger-
dörfer). Kaj še lahko poveste o tem?
"Naj to priložnost izkoristim za zahvalo 
ekipi, ki je zelo pripomogla, da se je Je-
zersko pridružilo mreži Gorniške vasi. 
Ekipo sestavljajo: Karmen Karničar, 
Anja Karničar, Lucija Muri, Drejc Kar-
ničar, Primož Šenk, Rok Damjanič, Fritz 
Klaura, Miro Eržen, Dušan Prašnikar in 
Marko Meško. Da se je Jezersko zna-
šlo na seznamu Gorniških vasi, je bilo 
v preteklih treh letih vloženega veliko 
truda in zares sem ponosen, da je Je-
zerskemu uspel ta pomembni korak." 

Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav na območju Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko,  

št. 04/2015) ter Odloka o proračunu Občine Jezersko za leto 2018 (Uradni vestnik 
Občine Jezersko, št. 01/2018) Občina Jezersko objavlja

JAVNI RAZPIS
za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih  

naprav na območju Občine Jezersko v letu 2018

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav na območju Občine Jezersko.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Jezersko, in sicer  
na http://jezersko.si/objave/58. 

Vlagatelji morajo vloge oddati na prijavnih obrazcih, ki morajo biti  
izpolnjeni v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.  

Rok za oddajo vlog je sreda, 18. 7. 2018.
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PR' JEZER JE PRILOGA ČASOPISA

PR’ JEZER (ISSN 1854-7583) je priloga Gorenjskega glasa o občini Jezersko. Prilogo pripravlja Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, Kranj, 
urednica Danica Zavrl Žlebir, odgovorna urednica Marija Volčjak, telefon 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si, oblikovanje  Matjaž 
Švab, priprava za tisk Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, tisk Nonparel, d. o. o., distribucija Pošta Slovenije, d. o. o. Pr’ Jezer, št. 2, je priloga 52. številke Gorenj-
skega glasa, izšla je 29. junija 2018 v nakladi 410 izvodov, prejmejo jo vsa gospodinjstva v občini Jezersko. Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65, Zg. Jezersko.   
Na naslovnici: Jezersko je odslej v mreži Gorniških vasi / Foto: Tina Dokl

skem prazniku to jesen. Danes v glasilu 
Pr' Jezer objavljamo javni poziv, ki vabi 
k predlaganju kandidatov za občinska 
priznanja, postopek pa bo vodila občin-
ska komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja."
• Občinski svet je potrdil tudi spre-
membo občinskega prostorskega na-
črta (OPN). Kakšen je nadaljnji posto-
pek?
"OPN je pred tem, da gre v javno razgr-
nitev. Občanom predlagam, da si do-
kument podrobno pogledajo, saj gre po 
mojem za enega najpomembnejših ak-
tov v občini, od katerega je odvisno naše 
prihodnje upravljanje in oblikovanje 
prostora. V kratkem bo javna razgrnitev 
in ob tem tudi javna razprava. Verjetno 
bo to julija, že jeseni pa želim, da bi ga 
še pred iztekom tega mandata spre-
jel občinski svet. Z OPN smo se veliko 
ukvarjali, terjal je veliko časa in ener-
gije, dokument smo tako rekoč napisali 
na novo. Občina s svojimi pobudami z 
dopolnjenim OPN med drugim ureja 
parkirišča in pridobiva nova stavbna 
zemljišča (pri šoli in pri Kovaču), zelo 
natančno pa se opredeljuje tudi razpr-
šena gradnja, česar je na našem obmo-
čju veliko."
• Uresničila se je tudi zamisel o brez-
plačnem prenosu lastništva nekda-
nje carinarnice na Jezerskem vrhu z 
države na občino. Kaj nameravate z 
objektom?
"Pogodbo o prenosu lastništva nekdanje 
carinarnice z države na občino sem že 
podpisal. Zdaj bo najprej treba poskrbeti 
za nujna vzdrževalna dela, da se ne bo 
še naprej delala škoda na objektu, nato 
pa razmisliti o oddaji v najem pobudni-
ku, ki bo ponudil najboljši program." 
• Kaj je še novega na Jezerskem? 
"Dislocirana enota Glasbene šole Ka-
mnik, ki uspešno deluje na Jezerskem, 
bo v naslednjem šolskem letu dopolni-
la svoj program tudi s poukom teorije. 
Opravljena je analiza vode v testni vrti-
ni, odvzeti vzorci so b. p., še naprej bomo 
izvajali monitoring. Oboje izvajamo z 
namenom, da bi v prihodnje uredili 
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Z vstopom v družino Gorniških vasi se 
zavezujejo trajnostnemu turizmu, kjer 
so temelj gibanje v gorskem svetu na 
osnovi lastnih moči in brez velike teh-
nične infrastrukture, z odgovornim 
odnosom do narave in spoštovanjem 
kulturne in naravne dediščine kraja. V 
mrežo Gorniških vasi je vključenih 25 
krajev v Avstriji, Nemčiji in Italiji, ki svoj 
turizem razvijajo na temeljih gorniške 
tradicije in dejavnosti, brez velike turi-
stične infrastrukture in s trajnostnim 
pristopom. Jezersko je prvi slovenski 
kraj v tej mreži. Nosilka projekta je bila 
Planinska zveza Slovenije, podpirata pa 
ga Ministrstvo za okolje in prostor, ki 
skrbi za izvajanje Alpske konvencije v 
Sloveniji, in Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo. 
Ob slovesnem vstopu v to družino je 
Jezersko obiskalo več uglednih gostov, 
med njimi ministrica za okolje Irena 
Majcen, državna sekretarka na gospo-
darskem ministrstvu, zadolžena za turi-
zem, Eva Štravs Podlogar, predsednik in 
podpredsednik Planinske zveze Slovenije 
Jože Rovan in Miro Eržen, podpredse-
dnik Planinske zveze Nemčije Rudi Er-
lacher, vodja projekta Gorniške vasi pri 
Planinski zvezi Avstrije Liliana Dagostin, 
predsednica Cipre International Katha-

rina Conradin in generalni sekretar Alp-
ske konvencije Markus Reiterer. 
"Ponosni smo na naše prednike, ki so 
znali Jezersko ohraniti dokaj neokrnje-
no, naša dolžnost pa je, da kljub zah-
tevam sodobnega časa tudi nasledni-
kom zapustimo Jezersko v vsej njegovi 
prvinskosti. Da Jezersko v preteklosti 
ni razvilo obsežne turistične in druge 
infrastrukture, smo dolgo časa šteli za 
pomanjkljivost, danes pa vemo, da smo 
brez velikih hotelskih kompleksov in 
ostale turistične infrastrukture uspeli 
ohraniti okolje, ki nam je v ponos, hkra-
ti pa omogoča zelo kakovosten življenj-
ski slog," je v nagovoru na slovesnosti 

dejal župan Jurij Rebolj. Občina se je k 
trajnostnemu razvoju zavezala s spreje-
to razvojno strategijo, ki se sklada tudi 
z določili Alpske konvencije, prav tako 
s ključnim nacionalnim strateškim 
dokumentom na področju turizma, 
Strategijo trajnostne rasti slovenskega 
turizma 2017–2021. Tako projekt Gorni-
ške vasi omogoča, da Jezersko privablja 
obiskovalce, ki jim veliko pomeni neo-
krnjena narava in imajo do tega čudo-
vitega alpskega sveta primeren in spo-
štljiv odnos. 
Turizem nima le pozitivnih učinkov, 
ob množičnem obisku smo se že več-
krat lahko prepričali o njegovih slabih 
straneh. O tem je na Jezerskem govoril 
tudi podpredsednik PZS Miro Eržen, ki 
poudarja, da smo pri nas s podpisom 
Alpske konvencije želeli omejiti te sla-
bosti. "Mednarodni projekt Gorniške 
vasi je ena od praktičnih oblik izvaja-
nja protokolov Alpske konvencije, saj 
so vanj vključene lokalne skupnosti, 
ki so se odločile za trajnostni turistič-
ni razvoj svojih krajev. Planinska zveza 
Slovenije želi z uvajanjem projekta pod-
preti trajnostni turizem v tistih manj-
ših slovenskih gorskih krajih, ki imajo 
gorniško tradicijo in svoj razvoj vidijo v 
smeri načel projekta. Upamo, da bo ra-
zvoj projekta v Sloveniji tudi priložnost 
za prenos dobrih praks in izkušenj iz 
drugih krajev v alpskih državah, vklju-

Pionirji Gorniških vasi v Sloveniji
Jezersko je 28. maja v okviru Dneva Alpske konvencije kot prvo med slovenskimi  
kraji slovesno vstopilo v mednarodno mrežo Gorniške vasi. Ob tej priložnosti je 
Jezersko obiskalo več uglednih gostov. 

Jezersko so ob slovesnem vstopu v družino Gorniških vasi obiskali ugledni gostje.

Podelitev artnerskih pogodb in značk Gorniških vasi sedmim jezerskim turističnim pobnudnikom 
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čenih v mrežo gorniških vasi," poudarja Miro Eržen. Tudi 
ostali govorniki so poudarjali pomen razvijanja trajnostnega 
turizma v manjših turističnih krajih, ki se ga še niso dota-
knili pogubni učinki možičnega turizma. Generalni sekretar 
Alpske konvencije Markus Reitere pa je med drugim dejal: 
"Iskreno čestitam Jezerskemu kot prvi slovenski gorniški vasi 
in Planinski zvezi Slovenije za koordinacijo projekta v Slove-
niji. Zahvaljujem se tudi Planinski zvezi Avstrije za pobudo in 
vodenje projekta Gorniške vasi v vseh teh letih. Gorniške vasi 
vidim kot izvedbeni projekt Alpske konvencije in sem zelo 
vesel, da smo pred nekaj leti sodelovanje formalizirali tudi 
v obliki dogovora o sodelovanju. Jezersko, njegovi prebival-
ci, tradicija in čudovita lokacija resnično predstavljajo alpski 
duh, motivacijo in angažiranost."
Zavezi k ciljem, ki so skupne Gorniških vasem, sta podpisala 
župan Jurij Rebolj in predsednik PZS Jože Rovan. 

Župan Jurij Rebolj in predsednik PZS Jože Rovan sta s podpisom  
in stiskom rok potrdila zavezo k ciljem trajnostnega turizma. 

PROJEKTNA SKUPINA GORNIŠKIH VASI

Osnovna definicija Gorniške vasi opre-
deljuje kot omrežje, ki združuje kraje 
oz. občine v Alpah s tradicijo v trajno-
stnem gorskem turizmu in predstavlja-
jo velike potenciale v tradiciji, kulturi in 
originalnosti. Vasi zagotavljajo visoko 
kakovostno ponudbo za planince in po-
hodnike, pestro pokrajino in so zavezane 
ohranjanju lokalne dediščine in narav-
nih vrednot. Vstop Jezerskega v družino 
Gorniških vasi je pomemben korak k na-
daljnjemu razvoju sonaravnega gorske-
ga turizma in kot tak za Jezersko pred-
stavlja veliko tržno priložnost in hkrati 
jasno usmeritev, zavezo in odgovornost. 
Kot vedno pa je za uspešno izpeljan pro-
jekt treba delati z roko v roki in sodelo-
vati. Na ta način so se izvajale tudi vse 
aktivnosti, ki so omogočile vstop Jezer-
skega med Gorniške vasi. 
Občina Jezersko je svoj interes za pridru-
žitev izkazala že v letu 2015, ko so se za-
čeli prvi pogovori o morebitni pridružitvi, 
čemur je sledila predstavitev destinacije 
pred strokovnim odborom v Innsbrucku, 
ki je potrdil, da Jezersko izpolnjuje temelj-
ne kriterije, ki so pogoj za vstop v projekt. 
Prvi vtisi in odzivi so bili vzpodbudni in 
projekt se je začel odvijati sistematično 
in vedno bolj intenzivno. Občina je ime-
la svojo končno predstavitev in zagovor v 
Salzburgu 22. maja 2017, ko smo dokonč-
no dobili zeleno luč za vstop v družino 
Gorniških vasi. Že pred vstopom smo se 
tudi udeležili dveh letnih srečanj Gorni-
ških vasi pri članicah, kar nam je omogo-
čilo boljši vpogled v konkretno dogajanje 
v okviru aktivnosti in dolžnosti Gorni-

ških vasi. Prve projektne aktivnosti so se 
v okviru Občine Jezersko začele že v letu 
2016, z junijem 2017 pa se je formirala pro-
jektna skupina, ki je na rednih mesečnih 
sestankih pripravljala vsebino za napre-
dovanje projekta. Poleg kratkoročnih kot 
tudi dolgoročnih aktivnosti je Občina Je-
zersko preko projektne skupine redno po-
ročala o svojem delu ter o napredku pri 
izpolnjevanju kriterijev in zahtev strokov-
nemu odboru Gorniških vasi ter aktivno 
sodelovala in se usklajevala s Planinsko 
zvezo Slovenije, Mednarodno komisijo za 
varovanje Alp (CIPRA), združenjem Alpske 
konvencije, ministrstvom za okolje in 
prostor (MOP), ministrstvom za gospo-
darski razvoj in tehnologijo (MGRT) ter 
koordinacijskim odborom Gorniških vasi.
Občina Jezersko je že v zgodnjih fazah 
organizirala javni posvet za občane na 
temo Gorniških vasi, katerega cilj je bil 
predstaviti in približati projekt ter s stra-
ni domačinov pridobiti povratne infor-
macije. Kasneje je projektna skupina v 
sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije 
organizirala še dva posveta z jezerskimi 
turističnimi akterji ter ločeno srečanje s 
potencialnimi kandidati, kjer je potekal 
tudi izbor primernih kandidatov – tu-
rističnih ponudnikov za sprejem med 
partnerje Gorniških vasi, teh je danes na 
Jezerskem sedem. 
Velik del aktivnosti projektne skupine 
je predstavljala priprava in oblikova-
nje celostne grafične podobe celotnega 
promocijskega materiala – od priprave, 
urejanja, lektoriranja in prevajanja vse-
bine do zbiranja fotografij, zemljevidov 
ter oblikovanja celostne grafične podobe 
brošure. Zavzeto sistematično delo, anga-

žiranost, usklajevanja in samoiniciativ-
nost pa so zahtevale priprave na slovesni 
dogodek ob uradnem sprejemu občine 
Jezersko v mrežo Gorniških vasi. Dogo-
dek je potekal 26. maja, njegova teža in 
pomen odmeva tako v Sloveniji kot tudi 
na širšem območju Alp. Projektna skupi-
na ne počiva, ampak že aktivno začenja 
pripravo novih projektov, kot so izobra-
ževanja partnerjev, usmerjena promoci-
ja v segmentu pohodnikov na območju 
Gorniških vasi, optimizacija dostopnosti 
kraja, prilagoditev turistične ponudbe po-
hodnikom, urejanje in označevanje poti, 
priprava specialnih pohodniških kart ipd. 
Samozavestno in odkrito lahko sklene-
mo, da smo na vstop Občine Jezersko kot 
prve slovenske članice v mrežo Gorni-
ških vasi lahko ponosni vsi deležniki. Z 
zanimanjem in pozitivnimi pogledi zre-
mo v prihodnja dogajanja in aktivnosti, 
ki se bodo odvijale v tem okviru, hkrati 
pa se veselimo sodelovanja z vedno več 
partnerji znotraj občine, vsekakor pa 
tudi pričakujemo sodelovanje z drugimi 
občinami, ki so potencialne kandidat-
ke za pridružitev mreži. Verjamemo, da 
bomo s sodelovanjem, zgledom in vzaje-
mnim delom dosegli svoj cilj – biti pre-
poznavnejši, biti boljši, biti originalni!

S skupnimi močmi do Gorniških vasi

w
w

w
.je

ze
rs

ko
.s

i



6 | OBČINSKE NOVICE

1. Priznanja Občine Jezersko so:
•  naziv »Častni občan Občine Jezersko«,
•  »Zalata plaketa Občine Jezersko«,
•  »Priznanje Občine Jezersko«.

Občina Jezersko podeljuje priznanja zaslužnim občanom, dru-
gim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, organiza-
cijam in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za 
dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, 
vzgoje in izobraževanja, razvoja, ekologije in naravovarstva, za-
ščite in reševanja, na humanitarnem področju in na drugih po-
dročjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvali-
tetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in imajo pomen 
za razvoj in ugled Občine Jezersko. Priznanje je lahko podeljeno 
tudi posmrtno.

Naziv »Častni občan Občine Jezersko« je najvišje priznanje Ob-
čine Jezersko. Naziv Častni občan Občine Jezersko je priznanje 
posamezniku za njegovo življenjsko delo. Priznanje se podeli 
posamezniku, ki je s svojim življenjskim delom, vrhunskim do-
sežkom ali trajnimi rezultati vidno prispeval k razvoju, ugledu 
in uveljavitvi Občine Jezersko, k boljšemu in kvalitetnejšemu 
življenju občanov ali s svojimi dosežki na posameznih podro-
čjih pušča pečat v lokalni skupnosti ter s tem predstavlja občino 
doma in v svetu in ima to trajni pomen. 

»Zlata plaketa Občine Jezersko« se podeli posameznikom, 
skupini ljudi ali organizacijam za izjemno življenjsko delo, izje-
mne večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega 
pomena na posameznih področjih, ki so pomembni za razvoj in 
ugled občine in ima to trajni pomen. Zlata plaketa se podeljuje-
jo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človeko-
ljubnost ob izjemnih dogodkih. 

»Priznanje Občine Jezersko« se podeljuje posameznikom, sku-
pini ljudi ali organizacijam ob izjemnih enkratnih dosežkih in za 
uspehe v zadnjem obdobju in ima značaj spodbude za nadaljnje 
tvorno in strokovno delo ter aktivnosti na posameznih področjih. 

2. Predlogi za podelitev priznanj
Predloge za podelitev priznanj lahko podajo fizične in pravne 
osebe. Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more predla-
gati za priznanje.

Predlog za podelitev priznanja mora biti podan v pisni obliki na 
predpisanem obrazcu in mora vsebovati:
•  osnovne podatke o predlagatelju (ime in priimek predlagatelja 

ali skupine predlagateljev oziroma naziv pravne osebe, naslov, 
telefon, e-naslov, v primeru, da je predlagatelj pravna oseba še 
kontaktno osebo),

•  osebne podatke o predlaganem kandidatu (ime in priimek, 
datum rojstva, naslov stalnega prebivališča) oziroma naziv in 
sedež predlagane pravne osebe ali druge organizacije,

•  navedba, za katero vrsto občinskega priznanja se podaja predlog,
•  pisno utemeljitev predloga, ki bo objavljena in bo sestavni del 

priznanja (utemeljitev ne sme presegati ene računalniško tip-
kane strani A4 formata, velikost pisave najmanj 12, z navadni-
mi razmiki) 

•  predlagatelj lahko poleg kratke pisne utemeljitve poda tudi 
daljo pisno obrazložitev predloga zaradi lažjega odločanja ko-
misije, vendar slednja ne bo objavljena. 

Predpisan obrazec je objavljen na spletni strani Občine Jezer-
sko. Zainteresirani ga lahko prevzamejo tudi na Občini Jezersko 
v času uradnih ur. 

3. Oddaja predlogov
Pisne predloge iz 2. točke tega Razpisa je potrebno v zaprti ovoj-
nici poslati po pošti ali osebno v zaprti ovojnici dostaviti na na-
slov Občina Jezersko, Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja, Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko, s pripisom: 
»predlog za podelitev občinskega priznanja za leto 2018«.

Rok za oddajo predlogov: petek, 20. 7. 2018 do 12. ure.

Obravnavani bodo le pravočasni in popolni predlogi, ki bodo 
prispeli na sedež komisije najkasneje do petka, 20.7.2018, do 
12. ure. Predlogi, prispeli po tem datumu in uri se bodo šteli kot 
prepozni in ne bodo obravnavani.

Priznanja bodo podeljena na slavnostni seji ob občinskemu pra-
zniku Občine Jezersko.

Številka: 030-0010/2018-2
Jezersko, dne 27. 6. 2018

 Komisija za mandatna vprašanja, 
 volitve in imenovanja

Na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 5/2018)  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

RAZPIS
za podajo predlogov prejemnikov občinskih priznanj za leto 2018

Pred dnevom državnosti je na Jezerskem vrhu potekala slo-
vesnost v spomin na dogodke pred 27 leti, ko smo razglasili 
samostojno Slovenijo in smo jo morali v naslednjih dneh že 
braniti pred vojno agresijo jugoslovanske armade. Teritorial-
ci, pripadniki milice in drugi zavedni Slovenci so jo ubranili 
in zato danes živimo v svobodni in varni državi. Na slovesno-
sti, ki sta jo pripravila Policijsko veteransko združenje Sever 
Gorenjska in Občina Jezersko, sta bila govornika župan Jurij 
Rebolj in Stanislav Ficko iz združenja Sever. Oba sta poudarila 
pomen takratnih dogodkov, ko smo enotno in goreče živeli za 
isti cilj, osamosvojitev naše države, in potrebo po ohranjanju 

spomina za našo narodno zavest in samozavest. Stanislav 
Ficko je ob spominih na obdobje ob osamosvojitvi obnovil 
tudi dneve, ko je jugoslovanska armada s ciljem po osvoji-
tvi državnih meja napadla Jezerski vrh, braniteljem pa je ga 
uspelo osvoboditi. Danes nismo docela zadovoljni z razvojem 
naše države, skrbijo nas številni problemi, od korupcije do te-
žav v zdravstvu, a naš pogled naj bo usmerjen naprej. "Srečno, 
Slovenija," je dejal slavnostni govornik. K spominski plošči 
so položili venec. V kulturnem programu so nastopili: kvar-
tet trobil policijskega orkestra, ljudske pevke z Jezerskega in 
učenci OŠ Matije Valjavca.

Spominska slovesnost na Jezerskem vrhu
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VESELIMO SE POČITNIC

Veselim se počitnic, ker gremo na bazen in še na morje. Med 
počitnicami imam še rojstni dan. Naslednje leto bom pogre-
šala petošolki Evo in Andrejo, ki bosta naslednje leto šestošol-
ki. Želim si, da počitnice počasi minejo. Več dni bom preživela 
tudi z mami. Viktorija, 4. r.

V letošnjem šolskem letu sem se imel prav lepo. Veliko smo 
se zabavali in smejali. Tudi ocene so dobre. Najbolj se veselim 
počitnic. Med počitnicami bomo šli na morje. Nato bom po-
magal v gostilni, igral nogomet ali bil doma.
Nejc Petek, 4. r.

Ko bo konec pouka na Jezerskem, bomo šli na morje. Jezer-
sko šolo bom pogrešala in kdaj pa kdaj jo bom prišla obiskat. 
Malo me je strah, ko bom šla v Preddvor. Učence že poznam, 
učiteljev pa ne. Komaj čakam na dejavnosti, ki jih bomo ime-
li. Upam, da se bom dobro razumela s sošolci. Tudi s fanti. 
Pogrešala bom sošolko Evo.
Letošnje počitnice bodo nekaj posebnega. Ne bomo cel čas na 
istem mestu, ampak bomo potovali iz kraja v kraj. Šla bom 
tudi k sestrični, babici in dedku. Upam, da bodo počitnice do-
bre in da bomo lepo praznovali moj rojstni dan.
Andreja Resman, 5. r.

POČITNIŠKE ŽELJE

PIA PIRC, 3. j: Med poletnimi počitnicami si želim, da bi ta-
borili v gozdu, pekli penice in krompir, šli po Avstriji, šli v 
picerijo Kočno, jedli sladoled, se igrali, šli na morje in da bi 
dobila svojo hišno žival.  
NUŠA OSTERMAN, 3. j: Želim si v Avstrijo iti plavat, spat, se 
igrat. Čim več hočem biti na telefonu, na tablici. Hodila bi 

tudi v picerijo Kočno. Želim si tudi igrati s psom in jesti sla-
doled. S prijateljicami bi se igrale igre. Pila bi sok in se rolala 
ter hodila na telovadbo.
TIM MEGLIČ, 3. j: Če bi bile počitnice, bi plaval, spal do dva-
najstih, jedel, pil in se igral. Igral bi nogomet in se zelo dobro 
postrigel ter še milijon stvari, ki se jih ne spomnim. Samo 
še ena stvar, imel bi prijatelje. Z njimi bi se igral, hecal, igral 
nogomet, igral košarko, plaval, jedel pice, kruhke, sladoled, 
pil ledeni čaj, multi solo, cedevito in tako naprej.

MARTIN MURI, 3. j: Želim si, da bi šli z družino na Goli vrh, 
Češko kočo, Grintovec, na Kočno. To bi prehodili v enem dne-
vu. Šli bi do šole in peš nazaj, seveda bi tudi prespali v gorah. 
Rad bi, da bi šli v toplice in rad bi zelo pomagal. Grabil bi, 
hranil živali, delal v gozdu in izdeloval iz lesa.
ANŽE RUPAR, 1. j: Želim si, da bi šel v Legoland, da bi šli veli-
kokrat na morje in da bo toplo.

VIKTOR DOLINŠEK, 1. j: Želim si, da bi videl delfine, da bi se 
potapljal in našel školjke in da bi na obali nabral veliko dra-
gih kamnov.

ELA PIRC, 1. j: Želim si, da bi bile počitnice čim daljše in da bi 
šla k babici.

FILIP BABIČ, 1. j: Želim si, da bi bilo veliko sončnih dni, da bi 
se zabaval s prijatelji in da bi veliko plaval. 

FIONA JEVTIČ LEKŠE, 2. j: Komaj čakam, da gremo v Aqualu-
no s celo družino. S Saro bova šli še na morje. Komaj čakam 
na praznovanje rojstnega dne. 

FRANČIŠEK ROGELJ, 2. j: Komaj čakam, da bomo šli z družino 
na morje. Veliko se bom igral z žogo. Šel bom na Col k prijate-
lju Janu na njegov rojstni dan. 

HANA KAŠTRUN, 2. j: Želim si, da bi šla k Juliji prespat in da 
bi šli v toplice in bi šla zraven še Anita.

AJDA PISKRNIK, 2. j: S Timom bi igrala Xbox. Želim si, da bi šli 
v toplice in bi se igrali z vodnimi pištolami.

Iz šolskih klopi
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KSENJA MEŠKO DOLINŠEK  
(AVTORSKO DELO)

To je moja krtina, je blaženo ponavljal 
krtek in si ogledoval trdne oboke svo-
jega doma. Poleg vrat je ponosno nabil 
hišno številko z napisom Krtek Bobek. 
Da, to je bil še zadnji opravek, ki je spa-
dal k zaključnim gradbenim delom. Ve 
se, da je sam s svojimi žulji izbrskal tole 
domovanje in zasluženo si je privoščil 
malo boljšo večerjo z dimljenim črvom, 
ki ga je poplaknil z jutranjo roso. V mi-
slih je že koval načrte za ureditev okoli-
ce, tehtal je, ali je boljša travniška trata 
ali naj si rajši omisli nekaj bolj eksotič-
nega. Morda ne bi bilo slabo dodati ka-
kšnega okrasnega grma ali kar drevesa. 
Pa vrt seveda! To mora biti, če drugega 
ne, vsaj visoka greda. Uh, veliko dela ga 
čaka. Še ponoči je v spanju mrmral ne-
kaj o kanadskem javorju. 
Naslednji dan je Bobkove sosede že v ra-
nih urah zbudilo enakomerno vrtenje 
mešalca. Bobek je moral urediti tako 
imenovane pohodne površine. »Čez be-
ton ga ni,« je sklenil in zapičil lopato v 
kup peska. Pogled mu je uhajal k bližnji 
krtini, ki je bila tako zaraščena, da je iz 
trave kukal le vrh. »Kako morejo imeti 
tako goščavo okrog doma,« si ni mogel 
kaj, da ne bi na glas pripomnil. Saj so-
sed sam po sebi ni moteč, prav prijeten 
možakar je. Ne vznemirja se zaradi oko-
lice, saj kaj pa naj krt dela zunaj, lepo 
vas prosim?! Krtov dom je vendar pod 
zemljo, zakaj bi torej na planem na-
penjal drobne oči? Bobek se ni strinjal 
z njim, treba je imeti vse tipi topi. Če 
drugega ne, kaj si bo pa mislil poštar 
Pero, ki svoj golobji kljun vtakne v vsa-
ko špranjo, pregleda vsako pismo ter 
trosi naokrog napihnjene in malo manj 
napihnjene vesti? Drugih obiskovalcev 
Bobek ni pričakoval niti si jih ni želel. 
Samo potacali bodo njegovo bodočo ze-
lenico in pretaknili kote njegove okrogle 
krtine. Najbolje bo, da si omisli še ogra-
jo. Macesnovo. Tu ni kaj razmišljati, le 
tega še ni vedel, pri kom naj naroči les. 
Zadnjič mu je Zoki »zrihtal« tako meh-
ko smreko, da se je kar »cufala« in je 
sploh ni mogel »pohoblati« do konca. Že 
res, da se je namenil narediti posteljo 
iz nje, a vseeno bi mu lahko prodal kaj 
boljšega. Tale bobrovska pamet misli, 
da Bobek na planem ne vidi dobro, pa 

še kako vidi, le mudilo se mu je. Slaba 
napoved je bila in dež bi mu lahko na-
močil plohe, ki so čakali na obdelavo. 
Končno so bila dela pod streho. Zunaj so 
jesenski vetrovi že naznanjali menjavo 
letnih časov. Bobkova bogato založena 
shramba in visoka skladovnica drv sta 
pripravljeni čakali na prve mrzle dni. 
Krtek je zadovoljno vihal brčice, prijalo 
mu je prezimiti takole odmaknjenem 
od sveta, ko se nihče ni vtikal vanj, on 
pa še manj v druge. Po pravici povedano 
mu ni bilo do nobene družbe, saj s kom 
naj se pa pogovarja? Debate v stilu opra-
vljive branjevke Berte, za katero so vsi 
vedeli, da svoje pridelke sune pri kmetu 
in jo potem s svojimi zajčjimi nogami 
urno ucvre čez polje, ga dolgo niso več 
zanimale. »Enkrat ji bo že kmetov Floki 
navil dolge uhlje,« si je mislil Bobek. Ta-
kole zatopljen v svoje misli je iz ostan-
kov mehke smreke rezljal male žival-
ske postave. Potem pa je Bobka najprej 
zmotilo nekakšno škrebljanje. Ozrl se je 
skozi strešno okno. Ne, ni bil dež. Spet. 
»Kaj je sedaj to?« Bobku se je srčna ura 
hitreje oglasila. Za nameček je začelo še 
čudno grmeti in Bobek se je zatekel pod 
mizo. Potresa ni imel na zavarovalni 
polici. Pa še imelo ga je, da bi ga dodal, 
a ga je zavarovalniški lisjak Feliks ho-
tel nesramno potegniti za nos. Na sre-
čo je pravi čas opazil zanko v drobnem 
tisku. Feliks je bil še eden od mnogih, 
ki so podcenjevali njegov vid. Lupo je 
imel Bobek namreč vedno pri roki. Ko 
je takole čakal na najhujše, je pred njim 
zazijala ogromna luknja. In skoznjo je 
pogledala – rovka. »Upsi, orientacija me 
nese,« se je zasmejala rovka in sploh ni 
opazila krta, ki je zgroženo strmel iz-
pod mize. Kar tako meni nič, tebi nič ti 
zvrta luknjo v tujo krtino in se pri tem 
še smeje! To je bilo za Bobka preveč. Od 
šoka je lovil sapo in rovka je ob pogle-
du nanj kar trznila. »Pardonček, sosed, 
prisežem, ni bilo nalašč. Pravzaprav 
sem se malo izgubila. Iščem novo loka-
cijo za zimsko spanje in na mojem ze-
mljevidu tod okoli ni označena nobena 
parcela.« »Seveda ne!« se je odprlo krt-
ku, »če je pa to no-vo-gradnja in zanikr-
ni voluhar Valter je očitno še ni vpisal v 
zemljiško knjigo!!« Bobku so se nevarno 
napele vratne žile in rovka se je zbala 
za njegovo zdravje. »Mirno, dedi, imaš 
pa sedaj novo verando, a ne?« Bobek ni 

vedel, kaj je zvenelo bolj tragikomično: 
to, da ga je poimenovala dedi, ali to, da 
je porušeno krtino zamenjala za veran-
do. Bruhnil je v neustavljiv smeh. Kar 
dušil se je, po brkih so mu tekle solze, 
držal se je za trebuh in videti je bilo, da 
ga bo pobralo od smeha. Za nameček je 
še rovka svoj gobček razpotegnila v na-
smeh, pokazala svoje slabe zobe in se s 
cvilečim »hihihi« pridružila Bobku. Ko 
sta si nekoliko opomogla od smeha, sta 
se sesedla na tla. Dolgo tišino je prese-
kala rovka: »Jaz sem Dolfka.« Segla sta 
si v tačke. 
Bobek še nikdar ni srečal bitja, kot je bila 
Dolfka. Bila je tako različna od njega, či-
sto drug svet, kaj svet, zdela se je kot z 
drugega planeta. Ni kaj dosti razmišlja-
la o tem, kaj je bilo in kaj bo, saj je žive-
la tukaj in zdaj. Naj razume, kdor more, 
Bobek si s tem ni belil glave. Vendarle 
pa se mu je zdela kar nekam domača. 
Skupaj sta za silo popravila nastalo ško-
do in kar samo po sebi je postalo umev-
no, da bo Dolfka prezimila pri Bobku. 
Za nameček je imela še kup prijateljev, 
prav tako nenavadnih živali. Od stra-
šljive bogomolke Gabi do strupenega 
močerada Čarlija. Krtek si ni mogel 
misliti, da na tem svetu obstajajo tako 
zanimiva bitja. Roko na srce, res jih je 
težko srečati, saj jih imajo celo ljudje za 
ogrožene vrste. Krtina je kmalu postala 
živahno družabno središče, kjer so si 
prijatelji krajšali dolgo zimo z glasbo, 
igrami in dolgimi večernimi pogovori. 
Nehote je Bobek postajal manj zadržan 
in njegov smeh je bilo slišati vse pogo-
steje. Končno se je sprostil, kar so začu-
tili tudi prijatelji. Njegova sumničavost 
je kar nekam izpuhtela in ni se sekiral, 
če ni bilo vedno vse na svojem mestu. 
Ko se je spomladi prikazal na planem, 
se njegovi sosedje niso mogli načudi-
ti nastali spremembi. In Bobku tudi ni 
bilo čisto jasno, kako to, da se mu isti 
sosedje zdijo drugačni. Celo vrata svoje 
krtine je puščal priprta za vsak slučaj, 
če bi kdo želel priti na kavo ali čaj. S 
toplimi dnevi so novim dogodivščinam 
naproti odšli tudi njegovi zimski prija-
telji, a še prej so si obljubili, da se na 
jesen spet dobijo. Z Dolfko sta se pa le 
domenila, da bi se lahko videla že prej, 
mogoče kar v maju. »Saj vrtičkanje lah-
ko še malo počaka,« se je sam pri sebi 
hudomušno nasmehnil Bobek.  

Krtek Bobek
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Prijavite se na:
• e-obvestila, obveščanje o splošnih  

novostih,
• brezplačno obveščanje o moteni  

oskrbi s pitno vodo,
• uredite prejemanje in/ali plačevanje 
računov preko e-pošte, e-računa ali  

direktne obremenitve računa.

Informacije na: 
04 28 11 300, info@komunala-kranj.si,

www.komunala-kranj.si

Pavletov šopek

MIJA MUROVEC

Naključje pa tako! En avtobus otrok in spremljevalcev se je istega 
dne odpeljal v Krkavče, ko je pripeljal en avtobus cerkvenih pev-
cev iz Krkavč in okoliških vasi k nam. Sodelovanje s Krkavčami 
se je začelo prek gasilskih društev. Z njimi je prišel tudi Ivanov 
in Izidorjev znanec Pavel, mežnar v cerkvi v Krkavčah. Prek te 
njegove dejavnosti je postal ambasador Krkavč po vsej Sloveniji 
in verjetno tudi izven naših meja. Ko prideš v Krkavče, v njiho-
vo cerkev, padeš Pavletu v roke. Vedno nasmejan in dobre volje 
pove vse o cerkvi, kraju, ljudeh … in te na koncu obvezno obdari 
s šopkom rož. Na Jezersko so prišli od maše na Brezjah. Lucija 
jih je najprej peljala k izviru kisle vode, nato pa midve z Olgo po 
Jenkovi kasarni. Z zanimanjem so si vse ogledali in v zadnji sobi 
muzeja ubrano zapeli, jaz sem pa predla ob tem. Res lepo doži-
vetje zanje in zame. Poslovili smo se ob jezeru, kjer jim je Aleš 
pripravil kosilo v prijetnem hladu gostišča. Ampak – z izletniki 
je bil tudi Pavel. In Pavel ne bi bil Pavel, če nas ne bi nagradil z 
– rožami! Pripeljal je ogromno škatlo s tremi pisanimi šopki in 
vejice rožmarina, lovora in oljke. Tudi liter vinčka ni manjkal. 
Šopki so še dolgo krasili muzej, mojo hiško in mamin grob. Iz 
vejic rožmarina in lovorja pa sem naredila trideset manjših šop-
kov in jih podarila vsakemu, ki sem ga tisti in drugi dan srečala. 
Dišavnega šopka od Pavleta iz Krkavč so bili vsi veseli. Marsika-
tera obara in krompirjeva juha bo bolje dišala zaradi njega. In 
krog ljudi, ki dobro mislimo, se veča. Hvala, Pavel in Krkavčani!

Pevci iz Krkavč na  
Jezersko

                        + poštnina

12 50
EUR

Strokovnjakinja s področja 
kmetijstva nam v uvodu 
predstavi zanimivosti 
o krompirju, njegovo 
zgodovino, prehranske 
lastnosti in uporabnost 
posameznih sort 
krompirja za kulinarične 
namene. Soavtor knjige 
ponudi paleto receptov 
za jedi s krompirjem 
ter nas navduši za 
pripravo manj znanih, 
tudi zahtevnejših 
krompirjevih jedi. Knjiga 
pa je bogata
tudi s klasičnimi recepti, 
med katerimi ne manjka 
niti vedno priljubljeni 
pražen krompir.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

KrompirDARJA KOCJAN AČKO
ANDREJ GOLJAT

ZALOŽBA KMEČKI GLAS

158 strani, 140 x 200 mm, spiralna vezava



NINA KOCJANČIČ

Konec maja smo imeli tekmovanje iz orientacije za gasilsko mla-
dino. Tekmovanja se je udeležilo sedem ekip. Z vajami smo začeli 
že konec marca, kar se je videlo tudi na rezultatih, saj so se štiri 
ekipe uvrstile na stopničke in s tem na regijsko tekmovanje.
V ta namen smo se odločili, da bomo gasilsko mladino nagra-
dili z izletom na Primorsko. Drugo soboto v juniju smo se zgo-
daj zjutraj odpravili, saj nas je čakala dolga pot. Najprej smo si 
ogledali Gasilsko brigado Koper. Mladinci in pripravniki so si 
šli ogledat film o njenem delovanju. Mentorice smo si skupaj 
s pionirji ogledale vozni park, da vse skupaj ne bi bilo tako mo-
notono, je poklicni gasilec, ki nam je razkazoval gasilski dom, 
naročil, naj se otroci porazdelijo v skupine po dva, in naj se eden 
od skupine skrije. Potem smo ugasnili luč. Otroci so po prostoru 

vreščali in se iskali in se kaj kmalu našli. Povedal jim je nauk 
zgodbe: »Enako kot ste vi sedajle doživeli temo, je pri iskanju 
pogrešanih oseb iz zadimljenih prostorov, le da je še kakšen de-
javnik več, ki otežuje delo, ter da je nujno, da ostanemo mirni.« 
Po ogledu smo se okrepčali in ohladili s sladoledom, saj je bilo 
pošteno vroče. Pot smo nadaljevali do PGD Krkavče. Otroci so že 
težko pričakovali, kakšne igre jih čakajo. V Krkavčah so se igram 
pridružili tudi domačini in otroci iz PGD Preddvor. Ko so bili vsi 
razdeljeni po skupinah, so se igre z vodo lahko začele. Pri zadnji 
igri so se otroci obmetavali z vodnimi balončki in kaj hitro smo 
bili od glave do pet mokri tudi mentorji. Vsi otroci so dobili tudi 
lično izdelane lesene medalje za spomin. Navdušeni, siti in ra-
hlo utrujeni smo se odpravili nazaj na Jezersko. 
Zahvaljujemo se tudi Občini Jezersko, ki nam je finančno po-
magala pri izvedbi izleta.

Mladi na tekmovanje in izlet
Orientacijsko tekmovanje in izlet gasilske mladine

DAŠA PUČKO

Vrtec Palček se je z aprilom razdelil v dva oddelka: v skupi-
ni Žabice, so otroci, stari od 11 mesecev do tri leta, v skupi-
ni Račke pa od tri do šest let. Vse šolsko leto smo v Palčku 
spoznavali prelepo deželo Slovenijo. S Kekcem smo se spre-
hodili od Jezerskega, preko Kranja, Jesenic, čez Triglav, do 
Ljubljane, Ribnice in Maribora. Od aprila naprej pa večinoma 
spoznavamo drug drugega – nove otroke, novi vzgojiteljici in 
novi igralnici. V skupini Žabice so se najmlajši otroci učili 
samostojno jesti, piti iz kozarčka, si umiti roke, počakati na 
vrsto … starejši trije otroci pa uporabljati "kahlico". Vsi veselo 
ploskamo in vzklikamo, ko jim to uspe. Poleg teh osnovnih 
stvari pa smo spoznavali še različna prevozna sredstva in 
ta zadnji mesec junij živali na kmetiji. Zasebni vrtec Duhec 
iz Kranja nam je za nekaj časa prijazno odstopil voziček, s 
katerim se lahko tudi najmlajši odpeljemo na poteh po Je-
zerskem. Otroci uživajo v panoramski vožnji, vzgojiteljici pa 
nabirava nove moči za naslednje šolsko leto. Radi bi se za-

hvalili Občini Jezersko, ki nam je omogočila, da smo vrtec 
spremenili v čudovit, moderen prostor, kjer otroci doživijo 
marsikaj zanimivega. Žabice smo že vzele zalet za skok v po-
čitniško poletje. V vrtcu se bomo ob lepem, vročem vremenu 
zabavali v vodnih igrarijah in bivanju na prostem. Vsem vam 
pa želimo čudovito poletje, polno novih, lepih dogodivščin in 
nagajivih trenutkov.

Lep vrtčevski pozdrav!
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prodaja  odkup  prepis vozil  rent a car

SP AVTO, d. o. o., Zg. Bela 76, 

4205 Preddvor

info@spavto.si, 

www.spavto.si

Sebastjan Prestor

Gsm: 041 614 466, 

Tel., faks: 059 950 288

MILAN ŠENK 

Ultra trail Vipava je priložnost za uresničitev besed, ki jih je 
napovedovalka večkrat izrekla pred začetkom najdaljše pre-
izkušnje: "Danes pišete svojo zgodovino in zgodovino Vipa-
vske doline. To so trenutki, za katere živite, to je vaša strast, 
celo pot bomo z vami."
Za Jezerjane velja, da je štartna linija vsega spoštovanja vre-
dna, ki te poveže s ciljno črto, tako kot so alpinisti povezani 
s plezalno vrvjo pri plezanju v gorah. Znašli smo se pred tek-
mo, Primož pred stokilometrsko s 5550 v. m., Klemen, Anže 
in sam pred petdesetkilometrsko traso. Izkušnje so tiste, na 
katere se lahko opiramo pred zahtevno nalogo, nam dajejo 
moč, pogum …, da se navdušeni vidimo v cilju. Starejši smo 
bliže poznejši realnosti, mlajši se polnijo z zahtevnostjo izzi-
va, ki jim bo pokazal, iz kakšnega testa so.

PRED FANTOM KAPO DOL!

Ko je lansko leto Anže pretekel "stotko" in osvoji drugo mesto 
absolutno, se je Primož takoj odločil, da gre naslednje leto 
tudi sam. To je tista hitra odločitev brez premisleka, ki ti ka-
sneje kaže zobe in preizkuša tvoj ego! Glej ga, fanta, ki je do 
sedaj tekel najdaljšo razdaljo 42 kilometrov, nekaj treningov 
na trideset kilometrov, vse ostalo pa krajše razdalje, je stal 
v prvih vrstah med samimi izkušenimi tekači trailov. Iz sa-
mega izraza na obrazu je bilo videti, da ima vključene vse 
"registre", in res jih je imel. Kot član skupine Gorskega ple-
mena Jezersko in GRS Jezersko je začel odločno, bil po petih 
urah na drugem mestu, prav tako po devetih in po 13 urah in 
34 minutah kot četrti v cilju (drugi v svoji kategoriji). Ni kaj, 
pred fantom kapo dol! Kot je povedal, so mu krči dodobra 
preizkusili moč in tisti izrek, da je vse v glavi. Mimogrede, 
Anžetov čas je 11 ur 18 minut. Časi so zanimivi za primerjave, 
sicer pa veljajo besede napovedovalke pred štartom. 
Tudi petdesetkilometrska razdalja ni kar tako. Gnali smo se do 
konca in prišli v cilj: Anže tretji (tretji v kat.), Milan 16. (prvi v 
kat.), Klemen 19. (deveti v kat.).

Čeprav sem se na startu počutil kot mladenič, se je med te-
kom pokazalo, da le ni čisto vse v glavi, ampak tudi v letih. 
Mogoče velja to tudi za Mirana, Tejo in Marka, ki so presku-
šali svoje moči na stokilometrski razdalji. Rok je suvereno 
opravil s tridesetkilometrsko razdaljo. Osem Jezerjanov je iz-
pisalo novo zgodbo jezerskega teka. Čestitamo!
Gorski reševalci radi plezamo, tekmujemo … in veseli smo, 
da svoje sposobnosti lahko koristno uporabimo pri reševanju 
ponesrečenih v gorah. Na spletu (http://www.ultratrail.si/) je 
veliko slik, zanimivih komentarjev in zgodb, ki govorijo o re-
sničnem dogodku, ki ga ne gre zamuditi. Hvala organizatorju 
za nepozaben dan!

Največja neznanka med nami je bil Primož
Gorski reševalci z Jezerskega radi preizkušamo svoje sposobnosti na različnih 
tekmovanjih. Tudi tokrat je bilo tako.

Aktivno preživljanje poletnih dni je 
ključ do dobrega počutja! 

Vabljeni v TIC, kjer si lahko rezervirate tenis igrišče!  
Rezervacije so prav tako možne na tic@jezersko.si  

ali 051-219-282. Želimo vam sončno in prijetno poletje! 
TIC Jezersko



ANDREJ TEPINA

Časovni limit, v katerem je treba to progo preteči, je 32 ur. Med 
215 tekmovalci sem letos stal tudi sam. S pripravo na Ultrabala-
ton sem pričel takoj po "krompirjevih" počitnicah in v 26 tednih 
opravil približno tristo ur treninga. Ta je potekal v zelo različnih 
vremenskih pogojih, večinoma na Jezerskem, praviloma en-
krat tedensko pa sem imel za izhodišče Preddvor, od koder sem 
opravljal daljše teke in krog okrog Brda pri Kranju. Pomen ekipe, 
ki spremlja tekača pri ultra teku, je po mojem mnenju zelo ve-

lik. Ob izkušenima Marku Mešku in Iztoku Tonejcu, s katerima 
sem v preteklosti v takih vlogah že sodeloval, se nam je tokrat 
pridružil še Jure Rebolj. Pred odhodom smo se nekajkrat sestali, 
uskladili načrt, si porazdelili vloge in se v petek, 11. maja, zjutraj 
z avtodomom odpravili proti Blatnemu jezeru. Ob popoldan-
skem prihodu v kraj Balatonvilagos, kjer je bil start (in cilj) teka, 
smo ob akreditaciji in prevzemu startne številke hitro ugotovili, 
da so temperature precej višje kot v naših koncih. 
Po dobro prespani noči je sledil zmeren zajtrk ter odhod na mesto 
starta. Med meni ljubšimi trenutki pri udeležbah na ultra tekih 
je obdobje pred startom. Startali smo v prijetnem soncu, malo za-
krožili po kampu in s krajšim vzponom zapustili startno-ciljno 
prizorišče. Spremljevalci na kolesih so startali za nami. Marko, 
ki me je spremljal prvi, me je po desetih minutah, ko se je kolona 
tekačev raztegnila, ujel in tako sem imel ves suport ob sebi. Prvih 
dvajset kilometrov je proga potekala v prijetni senci. Po štiridese-
tih kilometrih so se začeli vzponi, ki so se mi zdeli strmejši, kot 
sem jih načrtoval, glede na vzdolžni profil in posnetke, ki sem si 
jih ogledoval doma. Vročina se je konstantno stopnjevala, o kaki 
senci ni bilo več sledu, ultra tek se je začel. Marko in Jure sta se 
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  NOVA KNJIGA

                                         Jelena Justin 

POZDRAVLJENE,  
GORE 4

7 poglavij7 gorskih skupin70 planinskih tur

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4  

v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali  

na: narocnine@g-glas.si. Za dostavo po pošti se poštnina  

zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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Jelena Justin je ob 70-letnici Gorenjskega glasa izbrala 

70 najlepših planinskih tur iz sedmih gorskih skupin: 

Dolomiti, Karnijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe, Vzhodne 

Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in 

Alpsko predgorje. Vodnik je prava planinska poslastica.

20
EUR

Dvanajsti Ultrabalaton, tek okrog Blatnega jezera

Ultrabalaton je tekaška prireditev in tekma, na kateri je proga speljana okrog 
Blatnega jezera na Madžarskem. Dolga je 221 kilometrov in je večinoma ravninska z 
nekaj vzpona in spusta med štiridesetim in osemdesetim kilometrom.

Ultramaratonec s podpornim spremstvom

Tek v cilj



FRANŠIZNA SKUPINA

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
Tel.: 04/279 10 00, faks: 04/279 10 30, www.sconto.si

dogovorila, da se bosta na kolesu menjala na dve do tri ure, Iztok 
pa je bil zadolžen za premikanje avtomobila med okrepčevalni-
cami, da je lahko oskrbel kolesarja. Po približno šestih urah sem 
s težavo lovil zastavljeni tempo za prvo polovico proge, vročina in 
klanci pa so me še vedno upočasnjevali. Po približno osmih urah 
in tridestih minutah sem na 78. kilometru prvič po startu pojedel 
nekaj "prave" hrane. Po malici, ki ni trajala več kot deset minut, 
sem za kratek čas še poizkusil z nekoliko hitrejšim tempom, a 
hitro ugotovil, da bom moral od tu dalje tek upočasniti. 
V nadaljevanju, ko smo jezero obkrožili po vzhodni strani, je bila 
trasa speljana večinoma precej bližje jezeru kot v prvem delu. 
Tempo je postal precej počasnejši, posledice vročine so na večer 
prišle do izraza v obliki večje utrujenosti, kot sem jo na tem delu 
pričakoval. Približno na dve uri sem imel krajše petminutne pa-
vze, med katerimi mi je Iztok z masažo preprečeval pojav krčev. 
Dan je nadomestila noč, ki je bila veliko prijetnejša predvsem 
zaradi temperature. Na 160. kilometru sem bil v nekaj več kot v 
dvajsetih urah, po 24 urah pa sem pretekel 178 kilometrov. Ta del 
do okrepčevalnice na 185 kilometru je bil najpočasnejši in tudi 
najbolj utrujajoč. Na tej okrepčevalnici sem namerno ostal neko-
liko dlje, približno 15 minut, kar je bil eden zadnjih poizkusov, da 
krizo toliko omilim, da mi uspe še pravočasno priteči v cilj.
Sledilo je ponovno precej mučnih deset kilometrov, potem pa mi 
je hitrost zares uspelo opazno dvigniti. Vmes je sonce zopet sijalo 
in oddajalo višje temperature, Marko in Jure pa sta imela zato 
ogromno dela z zagotavljanjem tekočine, tako za hidracijo kot 
hlajenje telesa. Zadnji kilometri so bili sicer naporni, vendar je 
vse glasnejša vzpodbuda številnih gledalcev dajala čutiti vzdušje 
in bližino cilja. Tempo sem uspel zadržati in užival sem v ciljni 
evforiji. V cilj sem pritekel v 29 urah 57 minutah in 54 sekundah, 
kot eden izmed 78 tekačev (absolutno na 36. mestu med moški-
mi), ki nam je uspelo 221 kilometrov preteči v dovoljenih 32 urah. 
Kljub precej mučni noči in dopoldnevu, samoobljubam (ki so 
hitro izzvenele), da ne odtečem več teka, ki bi bil daljši od deset 
kilometrov, so bili občutki zares fantastični.
Naj se še na tem mestu prav lepo zahvalim Marku, Iztoku in 
Juretu za pomoč. Vem, da so imeli težko nalogo, ki so jo opravili 
z odliko. Verjamem, da so doživeli tudi sami razburljivo izku-
šnjo. Brez takšne ekipe mi tega doživetja ne bi uspelo uspešno 
zaključiti. Hvala pa tudi kmetiji Karničar in podjetju Megales za 
pomoč pri realizaciji ter vsem prijateljem, ki ste mi s telefonski-
mi sporočili, dobrimi željami in mislimi pomagali priteči v cilj.

www.pogrebnik.si
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BORIS PISKRNIK, ŠD JEZERSKO

Športno društvo se je iz zimskih disciplin prestavilo na bolj pole-
tne športe.  Za slovo zimi smo v Češki koči organizirali in izpeljali  
Andrejev memorial, kjer smo se na zadnjem snegu pomerili v ve-
leslalomu.  Organizirane vadbe v prostorih šolske telovadnice se 
bodo za čas poletnih počitnic prekinile, saj nam naravne danosti 
ponujajo veliko možnosti rekreacije. Športno igrišče je pripravlje-
no za poletno uporabo. V času poletnih počitnic bomo v društvu in 
v sodelovanju s PŠ Jezersko organizirali razne športne aktivnosti 
za otroke, ki se bodo izvajale na športnem igrišču, okolici Planšar-
skega jezera in na nogometnem igrišču. Vse aktivnosti bodo obja-
vljene na šolski oglasni deski. Za malo starejše športnike pa bomo 
v večernih urah na športnem igrišču postavili mrežo za odbojko, ki 
se je pred leti veliko igrala.

Športno poletje

Na Andrejevem memorialu ob Češki koči

Gostišče ob Planšarskem jezeru tudi to poletje prireja več zabav-
nih dogodkov. Že za državni praznik bi moralo pri jezeru potekati 
tekmovanje harmonikarjev, prireditev, a je zaradi dežja odpadlo in 
bodo mladi godci zdaj muzicirali 14. julija. Za takrat je napovedan 
tudi Veseljakov piknik, 12. avgusta pa bo jubilejni, šestdeseti Ov-
čarski bal, na katerem bodo letos igrali Modrijani.

Zabavno ob jezeru 
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POČITNIŠKE DEJAVNOSTI PŠ JEZERSKO 2018

ZAP. ŠT. DATUM DEJAVNOST VODJA  KRATKA PREDSTAVITEV

1. 26.–28. 6.
TABOR MLADIH  
PLANINSKIH ORLOV

Ana Očko (PD)
Tabor bomo imeli na Kofcah: pohodništvo, ustvarjalne 
delavnice, orientacija, učenje vozlov, spoznavanje rastlin  
in živali na planini, prepevanje, pravljice

2. 4. 7. ŠPORTNO PLEZANJE Denis Durič (AO) Plezanje v plezališču Mlinarjeva peč. 

3. 10. 8. GASILSTVO
Robi Kaštrun in   
Boštjan Tepina (GD)

Gasilci za vas pripravljajo gasilsko, športno, družabno  
popoldne na Jezerskem.

4. 16. 8. KOPALNI  IZLET Mija Kuhar
Celodnevno kopanje v termah Snovik. Vabljeni tudi  
družinski člani. Za otroke neplavalce je potrebno  
spremstvo odrasle osebe.

5. julij, avgust ŠPORTNE AKTIVNOSTI Boris Piskrnik (ŠD)

Organiziran bo dan na vodi, dopoldanske športne 
aktivnosti na igrišču in nogometne urice.

Termini bodo naknadno objavljeni na šolskih vratih. 
Prijavljeni boste obveščeni tudi po e- pošti.

Vsem želim veliko počitniških užitkov! Mija Kuhar

FRANC EKAR

Jernej Krč je bil prvi oskrbnik Cojzove 
koče na Kokrskem sedlu do l. 1899 in 
nato tudi prvi oskrbnik Češke koče od 
leta 1899 do leta 1920. Bil je tudi prvi je-
zerski uradno priznani slovenski gorski 
vodnik Slovensko planinskega društva. 
Največ gorskega vodništva je opravil 
z vodenjem na Veliko Koroško babo, 
Grintovec, Kočno in v soseščino. Bil je 
član Kranjske podružnice Slovenskega 
planinskega društva V Kranju. Bil pa 
tudi plezalec alpinist s kar nekaj prven-
stvenimi vzponi. Vključeval se je vedno 
v gorska reševanja. Izkazoval se je še 

posebno  z gorskim reševanjem  v zah-
tevni gorskoreševalni akciji v letu 1913, 
ko se je smrtno ponesrečil ljubljanski 
študent Petrič, ki je omahnil z grebe-
na Kranjska Rinka–Skuta v ledeniško 
razpoko Skutinega ledenika. V silovi-
tem sestavu vseh teh dejavnosti in del 
je zaradi svoje ambicioznosti, vestnosti 
in odločnosti dal takratnemu jezerske-
mu življenju svojstven pozitivni pečat. 
V času od leta 1921 do leta 1924, ko je bil 
župan in poznan, je bil krepko borben 
za socialne pravice jezerskega malega 
človeka. Jerneja Krča so tudi zapisali v 
Jezerski kroniki v poglavje Pomembnej-
ši ljudje na Jezerskem.

Prvi oskrbnik Češke koče
Jernej Krč (1871–1925), oskrbnik planinskih koč in gorski 
vodnik, organist, cerkovnik, župan

Jernej Krč

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Na Jezerskem se v tem času res veliko gradi. Poleg najbolj opazne 
javne infrastrukture, kjer je v ospredju obnova državne ceste skozi 
Jezersko s pločnikom, parkirišči, dovozi na stranske ceste in ostali-
mi pripadajočimi posegi, gradijo tudi zasebni vlagatelji. Tako poteka 
tudi obnova hotela Planinka, ki ga je lani kupil lastnik Postojnske 
jame Marjan Batagelj. Na prvi junijski seji občinskega sveta so sve-
tniki sprejeli spremembo v občinskem prostorskem načrtu (OPN) 
za območje hotela Planinka, ki bo novemu lastniku omogočila, da 
objekt nekoliko dozida, za kar doslej ni bilo zakonske podlage.

Obnova hotela Planinka

Obnova hotela Planinka / Foto: Tina Dokl
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LD Jezersko s 56 člani (s povprečno sta-
rostjo 54 let) sledi tem ciljem. Strokov-
no zagotavlja, da se ohranja optimalna 
struktura in številnost prostoživeče lov-
ne divjadi in s tako doseženo številno-
stjo tudi obvladujejo škode po divjadi v 
gozdu. Žal pa se prostoživeči divjadi vse 
bolj zmanjšujejo gozdno-pašne življenj-
ske površine, kajti človek naravo vse 
bolj egoistično izkorišča. 
Občni zbor je bil tudi priložnost za stro-
kovna predavanja. Tokrat je domačin 
prof. dr. Janez Krč, inženir gozdarstva 
in redni profesor na Biotehniški fakul-
teti Univerze v Ljubljani predaval o vpli-
vih vremenskih ujm na lovstvo. Lani 
je bil namreč jezerski gorski svet poleg 
nizkih temperatur in velikih količin 
snega izpostavljen orkanskim ujmam, 
kar je močno vplivalo na preživetje po-
pulacij prostoživeče divjadi. 
Gospodar Fran Košir je poročal, da so lovci 
z deli v lovišču opravili 2230 ur neplača-
nega dela. Iz lovišča pa so uplenili 44 jele-
njadi, 18 gamsov in 47 srnjadi. Za nadzor-
ništvo po pogodbi so zadolženi trije lovski 
čuvaji: Davo Karničar, Janez Močnik in 
Simon Šemrov. Za lovski dom in okolico 
zgledno skrbita Marjan Tepina in Venci 
Parte. Nadzorni odbor, ki ga vodi Miloš 
Zupančič, je pozitivno ocenil delovanje LD 
Jezersko. Letos sta opravila lovski izpit in 
uradno postala člana Žan Tišler iz Kokre, 
gozdarski tehnik, in zdravnik speciali-
zant srčne kirurgije UKC Jernej Železnik. 
Program dela za leto 2018 je načrtovan v 
enakem obsegu, kot je bil letošnje leto. 
Lovci so izvedli tudi 24. Vseslovenski lo-
vski veleslalom na Skutinem ledeniku in 
pripravili lovski dan s koncertom pevskih 
lovskih zborov in rogistov.
Na občnem zboru so bila podeljena pri-
znanja. Posebno priznanje LD je prejel 

Alojz Ribič ob devetdesetletnici, Jurij 
Markič pa častno medaljo LZS za štiri-
deset let članstva v LD. Župan Občine 
Jezersko Jurij Rebolj in starešina LD Je-
zersko Franc Ekar sta ob tej priložnosti 
podpisala pismo o nameri, da bo Občina 
LD dodelila petsto kvadratnih metrov 
zemljišča na območju Ledin, kjer so lov-
ci LD v šestdesetih letih postavili lovsko 
zavetišče. Župan se je ob pozdravnem 
nagovoru in čestitkah za uspešno delo 
LD zahvalil za dobro delo in razumeva-
joče sodelovanje z občino. Posebej pa je 
LD tudi pohvalil za seznanjanje osnov-
nošolcev z delom in poslanstvom lov-
cev, lovskim naravovarstvom s primeri, 
kako varovati in skrbeti za živalstvo in 
prostoživečo divjad. 
Janez Smrtnik, tudi član LD Jezersko, je 
poudaril škodo po divjadi, da jelenjad 
povzroča objedanje drevja, smreke in 
jesena, v gozdu in da bo vložil na LD in 
državo zahtevek za povračilo škode. Ker 
LD dosledno izpolnjuje realizacijo odvze-

ma jelenjadi, se je za morebitno škodo po 
jelenjadi ne more bremeniti, bo pa Smr-
tnikovo sporočilo posredovalo načrtoval-
cu LULN ZGS in MKGP. Predlagali so tudi, 
da skupaj z lokalno skupnostjo začnejo 
obnovo postopka za dodelitev dodatnih 
površin lovišča na območju občine Jezer-
sko, ki so sedaj v upravljanju države. Na 
občnem zboru je Drejc Karničar, predse-
dnik društva GRS Jezersko, poudaril po-
men tveganja pri lovski dejavnosti. "Na 
žalost se vsi skupaj dobro spomnimo, 
kako hitro se lahko na gorskem lovu 
zgodi tragedija. Zato sem zelo vesel, da 
vam je pred kratkim Davo prenesel ne-
kaj svojih bogatih gorniških in lovskih 
izkušenj o čim bolj varnem gibanju v go-
rah. Če pa pride do nesreče ali potrebuje-
te strokovno pomoč, je najpomembneje, 
da takoj pokličete na številko 112. Tako 
vam bomo gorski reševalci lahko najhi-
treje in najučinkoviteje pomagali."
Občni lovski zbor so sklenili v pravem 
lovskem vzdušju in tovarištvu. 

Jezerski lovci 
zborovali
Na rednem letnem  
občnem zboru jezerskih 
lovcev so navzoči 
ugotovili, da so glavno 
nalogo, izvajanje lovsko-
upravljalnega načrta,  
v popolnosti izpolnili. 
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V nedeljo, 10. junija, se je na veličastnem Skutinem ledeniku 
zbralo okrog šestdeset tekmovalcev lovcev na 24. tekmi za pokal 
kristalnega gamsa. Tekmovanje lovcev se je začelo pred 25 leti 
na pobudo Franca Ekarja. Takratni starešina LD Jurij Skuber se 
je strinjal in skupaj z LZS ZLDG in Občino Jezersko na Skutinem 
ledeniku tekmovanje že prvič odlično izpeljali. Da je postalo pre-
poznavno, kaže vsakokratna udeležba, ko so na prireditvi sode-
lovali tudi znani politiki in gospodarstveniki, vrhunec pa je vse-
kakor bila udeležba "naj" slovenskega politika Franceta Bučarja. 
Med tekmovalci je bilo tudi precej lovcev-veteranov vojne za Slo-
venijo. V 25 letih je bilo vseh sodelujočih tekmovalcev skoraj dva 
tisoč. Pri organizaciji so poleg Občine Jezersko vseskozi aktivno 
sodelovali in pomagali pri izvedbah tekmovanj tudi Gorenjska 
lovska zveza, Lovska zveza Slovenije, društva in posamezniki. 
Med njimi je bilo Športno društvo Jezersko (časomerilci in pri-
pravljavci tekmovalne proge), Gorsko reševalno društvo Jezer-
sko, Planinsko društvo Kranj, himalajec Davo Karničar, ki je 
postavljal in trasiral progo in bil tudi član reševalne ekipe GRS, 
in vodja tekmovanja Jure Markič. Tekmovanje v tem visokogor-
skem okolju je bilo vselej kondicijsko in tehnično zahtevno, na 
24 tekmah pa sta se dogodili samo dve poškodbi. 
Na letošnjem tekmovanju je bilo veliko snega, proga je bila 
lahko nekoliko daljša. Atrakcije pa je bila, da je nad smuči-
ščem mogočen gams vseskozi opazoval, kako so "gamsovke" 
in "gamsarji" smučali. A žal smo nad lovsko potjo na Ledi-
ne našli poginulega gamsjega mladiča. To je bila ena izmed 
številnih žrtev hude zime, visokega snega in s tem naravne 
selekcije v gamsjih tropih. 

REZULTATI 

Skupina mladih (osnovnošolci): 1. Erazem Likar / Mlaka – 
LD Jezersko; 2. Miha Mertelj / LD Dovje - Mojstrana; 3. Lenart 
Likar / Mlaka – LD Jezersko. Skupina "gamsovke": 1. Kristina 
Kramar-Kokalj / LD Luče; 2. Janja Lukanc / LD Šentlambert; 
3. Maja Meglič – Maja Klemenčič / LD Tržič. Skupina "gamsi 
– veterani": 1. Vladimir Faletič / LD Kobarid; 2. Igor Kos / LD 
Šentlambert; 3. Rado Košir / LD Dovje. Skupina: "modrostni 
kozli": 1. Jaka Matijovc / LD Luče; 2. Branko Gorza / LD Bistra; 
3. Borut Torkar/ LD Bled. Skupina "stari kozli": 1. Robert Kralj 
/ LD Tržič; 2. Davo Karničar / LD Jezersko; 3. Roman Medved 
/ LD Kobarid. Skupina "starejši kozli": 1. Boštjan Gorza / LD 
Bistra; 2. Grega Mertelj / LD Dovje; 3. Mirko Kramar / LD Luče; 
Skupina: "srednje stari kozli": 1. Aleš Gorza; 2. Rok Kranjc / 
LD Pogorevc; 3. Boštjan Primožič / LD Tržič; Skupina: "mladi 
kozli": 1. Klemen Pinter / LD Orlica; 2. Lovro Matijovc / LD 
Luče; 3. Jure Legat / LD Dovje. Ekipna razvrstitev LD: 1. Luče; 
2. Bistra; 3. Dovje; 4. Tržič; 5. Bled; 6. Krvavec; 7. Kobarid; 8. Or-
lica; 9. Jezersko; 10. Pogorevc; 11. Šentlambert; 12. Jošt Kranj. 
Pokale, priznanja in medalje so podeljevali: Ana Smrtnik, 
soproga smrtno ponesrečenega lovca na lovu "gamsarja" 
Damjana Smrtnika, predstavnica Občinske uprave Jezersko 
Mojca Markič, predsednik Zveze lovskih družin Gorenjske in 
član UO LZS Peter Belehar, Davo Karničar – strokovni vodja 
tekmovanja, Miloš Zupančič, Dušan Jagodic, Bojan Čepin (vsi 
LD Jezersko), Robert Kralj, večkratni zmagovalec LD Tržič in 
vodja gorsko reševalne policije, Jure Markič – vodja tekmo-
vanja, Franc Ekar – starešina LD Jezersko. Predsednik ZLDG 
Peter Belehar je še posebej čestital tekmovalcem za izjemno 
voljo in moč, ker se odločajo za tako zahtevno tekmovanje, ki 
je obenem tudi test vzdržljivosti in poguma. Čestitke je izre-
kel tudi organizatorjem. Starešina Franc Ekar se je poleg če-
stitk tekmovalcem še posebej zahvalil za sodelovanje vsem, 
ki so pripomogli, da so uspeli izpeljati tudi to tekmovanje. V 
kulturnem programu so že tradicionalno nastopili bohinjski 
rogisti in glasbenika Marko in Tobija Smrtnik. Jezersko hri-
bovsko smučarski lovski dogodek se je nadaljeval ob odlični 
lovski kulinariki, za katero je poskrbel Marjan Kotar, član 
LD Jezersko in Trebnje. Branko Dežman pa je letos ponovno 
štirim lovcem podaril svoj umetniški izdelek, lovsko mini 
prežo. 

Poletni lovski veleslalom
V 25 letih je uspelo uresničiti 24 lovskih poletnih veleslalomov na Skutinem ledeniku.

S smučmi po Skutinem ledeniku Ana Smrtnik je podeljevala medalje.

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

Računovodski servis, davčno in poslovno svetovanje  
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