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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• V kratkem bo občinski svet spreje-
mal rebalans letošnjega proračuna. Za 
kakšno uravnoteženje gre?
"21. junija je predvidena redna seja ob-
činskega sveta, na kateri bodo svetniki 
obravnavali rebalans proračuna. Gre za 
70 tisoč evrov dodatnih prihodkov (prete-
žno na račun državnih virov, ki nam gre-
do po zakonu o lokalni samoupravi), ki 
jih ob sprejemanju proračuna za leto 2016 
nismo načrtovali, in tudi nekaj dodatnih 
povečanih odhodkov. Upam, da nam o 
skupaj s svetniki to uspelo potrditi."
• Lahko v prihodnje računate tudi na 
sredstva iz evropskih skladov?
"Veseli smo bili nedavnega obiska vodje 
zavoda za varstvo narave iz Kranja g. Ro-
glja, ki je prišel predstavit možnost ko-

riščenja kohezijskih sredstev, kjer bi na 
Jezerskem glede na varovanje našega 
okolja lahko pridobili znatna sredstva. 
Gre pa za projekt, namenjen območju 
Kamniško-Savinjskih Alp, v katerega bi 
mi lahko vključili strategijo mirujočega 
prometa. Kot vemo, so v slednjo zajeta 
parkirišča, ki jih nameravamo naredi-
ti v središču Jezerskega in višje v dolini 
Ravenske Kočne, poleg tega pa bi v pri-
tličju občinske stavbe naredili center za 
obiskovalce. Če bo naš projekt potrjen, 
bi se lahko aktivnosti začele že z letom 
2017. Posebno zanimiva je ta možnost 
zaradi tega, ker je stoodstotno financi-
rana, v nasprotju z nekaterimi drugimi 
sofinanciranji, ki so do 85-odstotna. Na-
rejena je tudi študija pločnika od Grab-
narja do Štularja. Gre za idejno fazo, 
predstavljena bo tudi svetnikom na ob-

činski seji 21. junija, nato pa bo šla stvar 
v javno obravnavo. Tudi za ta projekt 
bomo iskali evropska sredstva, vse pa je 
odvisno od tega, kako se bodo do te ide-
je opredelili lastniki zemljišč ob cestah. 
In tudi katero od verzij bomo potrdili: 
bo potekal po levi ali desni strani, bo 
tik ob cesti ali nekoliko odmaknjen od 
nje, skratka variant je več. Ta čas delno 
adaptiramo tudi prostor nekdanje po-
šte, kjer bo medgeneracijski center, kjer 
prav tako nameravamo kandidirati za 
evropska sredstva."
• Katere konkretne projekte pa lahko 
občani pričakujejo že letos? 
"V kratkem se bo začela gradnja avtobu-
snih postajališč pri Kanonirju in rekon-
strukcija mostu pri Tonejcu. S temi deli 
naj bi začeli konec junija, stvari so se 
nekoliko zamaknile in verjetno bo ne-
kaj hude krvi, ker se gradnja pomika v 
turistično sezono, a se zelo trudimo, da 
bi bilo v mesecu dni tudi končano."
S čim se v občini sicer še ukvarjate? 
"Veliko energije vlagamo v aktivnosti za 
uresničitev turistične zadruge. V delovni 
skupini, ki se ukvarja s to idejo, smo se 
odločili idejo jeseni predstaviti občanom v 
Korotanu. Več o tej zamisli si lahko prebe-
rete v posebnem prispevku v današnjem 
glasilu. Nadaljujejo se tudi aktivnosti gle-
de kategorizacije občinskih cest, kjer nas 
čaka veliko dela z urejanjem lastništva. 
Potekajo pa tudi aktivnosti glede novih 
pobud za občinski prostorski načrt."  
• Osrednja pridobitev pa je odprtje le-
karne. Kaj bo pomenila za kraj?
"Danes ob praznovanju občinskega pra-
znika odpiramo lekarniško podružnico. 
Žal ureditev še ne bo v celoti zaključena, 
zapletlo se je namreč z dobavami dolo-

ŽUPAN JURIJ REBOLJ

Lekarna bo dodana vrednost kraju
Danes bodo na Jezerskem ob praznovanju občinskega 
praznika odprli lekarniško podružnico, ki za kraj 
predstavlja precejšnjo dodano vrednost. 

Jurij Rebolj

Še zadnja dela pred odprtjem lekarniške podružnice / Foto: Primož Pičulin

Vsem občankam in občanom Jezerskega iskreno čestitamo 
ob prazniku naše občine in naše države v upanju, da se 

srečamo na kateri od številnih prihajajočih prireditev, sicer 
pa vam želimo prijetno, brezskrbno in toplo poletje.

Župan Jurij Rebolj s svetniki in sodelavci



Spoštovani občani, občanke! 
Ažurno informiranje je danes postalo ključnega pomena v mnogih planiranih in ne-
planiranih situacijah. S tem namenom smo začeli z zbiranjem kontaktnih podatkov 
občanov Jezerskega. 
Prosimo vas, da v kolikor bi v prihodnje želeli biti neposredno informirani o izrednih 
situacijah na območju občine Jezersko (zapore cest, prekinitev dobave električne 
energije, onesnaženje okolja, ipd.), posredujte vašo GSM-številko in vaš e-naslov 
na: obcina@jezersko.si ali po pošti na naslov: Občina Jezersko, Zgornje Jezersko 65, 
4206 Zgornje Jezersko. Prav tako vas želimo obveščati o drugih pomembnih dogod-
kih v naši občini (izvedba dogodkov v režiji Občine, prestavitev, odpoved občinskih 
in društvenih prireditev ipd.). Postopek posredovanja kontaktnih podatkov je enak 
kot v prejšnjem primeru. 

Poleg kontaktnih podatkov priložite še obvezno izjavo:
1.) Izjava – izredne situacije 
Spodaj podpisani/a (ime in priimek)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
soglašam z uporabo posredovanih osebnih kontaktnih podatkov za namen obve-
ščanja o izrednih situacijah na območju občine Jezersko. Uporabo podatkov dovo-
lim organom Občine Jezersko. 

Jezersko, dne:                                               Podpis: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.) Izjava – dogodki in prireditve 
Spodaj podpisani/a (ime in priimek)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
soglašam z uporabo posredovanih osebnih kontaktnih podatkov za namen obve-
ščanja o dogodkih in prireditvah na območju občine Jezersko. Uporabo podatkov 
dovolim organom Občine Jezersko. 

Jezersko, dne:                                               Podpis: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Glede na svoje želje izpolnite in pošljite eno ali obe izjavi. V primeru elektronskega posredovanja podatkov 
zadostuje nepodpisana izjava, poslana z vašega osebnega elektronskega naslova. 

Obvestilo občanom

V kratkem se bo začela obnova mostu pri Tonejcu. / Foto: Primož Pičulin

čenih materialov, ki morajo ustrezati 
predpisom. V tednu po občinskem pra-
zniku pa naj bi bila lekarna opremljena 
in nato začela delovati. Želel bi se zahva-
liti direktorici Gorenjskih lekarn Roma-
ni Rakovec za posluh in pripravljenost, 
da pri nas uredijo lekarno. Delovala bo v 
enem prostoru, sanitarije bodo skupne 
z uporabniki dvorane Korotana, sicer 
pa bo odprta enkrat tedensko, hkrati z 
obratovanjem zdravstvene ambulante. 
Našo namero je potrdila tudi Lekarni-
ška zbornica, enako župani občin, usta-
noviteljic Gorenjskih lekarn. Glede na 
oddaljenost našega kraja od centrov ni 
bilo težav pri zagotavljanju pogojev za 
odprtje, poleg tega ne gre za samostojno 
lekarno, pač pa za podružnico kranjske 
enote Gorenjskih lekarn. Res pa mora 
prostor zadoščati posebnim merilom, ki 
jih zahteva taka dejavnost. Upam, da bo 
za občane precejšnja dodana vrednost."
• Kaj nameravate urediti v prostoru 
nekdanje policije?
"Občina je kupila tudi 32 kvadratnih me-
trov velik prostor z lastnim vhodom v 
stavbi nekdanje policije nasproti Plani-
ke. Občina bi ga lahko preuredila v pi-
sarno ali ga oddala za lokal za katero od 
storitvenih dejavnosti, ki jih v občini še 
nimamo."
• Kaj boste ukrenili v zvezi s propada-
jočo Kazino, ki pri občanih zbuja veli-
ko ogorčenje? 
"Stavba je nevarna, občani dnevno priti-
skajo na občino, naj v zvezi s tem nekaj 
stori. Bili smo v kontaktu z lastnikom, 
obveščali inšpekcijske službe ... Za ta te-
den sem predvidel sklic izredne seje po-
sebej o tej temi, vendar sem jo bil zaradi 
nepripravljenosti nekaterih državnih 
služb priti na sejo primoran odpoveda-
ti. Ljudem bi radi pokazali, da se s tem 
ukvarjamo, vendar je dejstvo, da gre za 
zasebno lastnino. Upam, da med prebi-
ranjem teh vrstic že lahko spremljate 
odstranjevanje razpadajoče Kazine."
• Kaj bi še povedali o aktualnem do-
gajanju v občini?
"Naj povem, da je zelo lepo prestal svojo 
prvo preizkušnjo Županov kot, naravni 
amfiteater, preurejen v prireditveni pro-

PR' JEZER JE PRILOGA ČASOPISA 

PR’ JE ZER (ISSN 1854-7583) je pri lo ga Go renj ske ga gla sa o ob či ni Je zer sko. Pri lo go pri prav lja ured ni štvo Go renj ske ga gla sa, d. o. o., Kranj, Ble i we i so va ce sta 4, Kranj, 
od go vor na ured ni ca Ma rij a Volč jak, ured ni ca Da ni ca Za vrl Žle bir. Te le fon 04/201-42-00, faks: 04/201-42-13, e-pošta: info@g-glas.si. Oglas no tr že nje Bo že na Av sec, tel. 
04/201-42-34, bo ze na.av sec@g-glas.si. Teh nič ni ured nik Gre ga Flaj nik, tel: 04/201-42-56. Pri pra va za tisk Go renj ski glas, Kranj, oblikovanje Matjaž Švab, tisk Nonparel, 
d.o.o., di stri bu cij a Poš ta Slo ve nij e. Pr’ Je zer, št. 2, je pri lo ga 48. šte vil ke Go renj ske ga gla sa, ki je iz šla 17. junija 2016 v na kla di 410 iz vo dov, prej me jo jo vsa go spo dinj stva v 
ob či ni Je zer sko. Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65, Zg. Jezersko. Na naslovnici: Jezersko / Foto: Primož Pičulin
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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 2016 (Uradni vestnik Obči-
ne Jezersko, št. 1/2016) Občina Jezersko objavlja

JAVNI RAZPIS
za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih 

čistilnih naprav na območju občine Jezersko v letu 2016

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/razpisi/aktualni-razpisi.

Vlagatelji morajo vloge oddati na prijavnih obrazcih, ki morajo biti izpolnjeni v skla-
du z navodili iz razpisne dokumentacije. Rok za oddajo vlog je petek, 1. 7. 2016.

BORIS MEŠKO

Zvečer, na isti dan, kot je bila čistilna 
akcija na Jezerskem, je očitno nekdo 
nekaj proslavljal, sodeč po vsebini od-
padkov. Namreč v soboto zjutraj sem 
šel na sprehod in pri bivši "vodni bajti" 
zagledal vreče smeti. Sklepal sem, da so 
se pri pobiranju smeti pač pozabile in 
so bile pripravljene na odvoz. Čez nekaj 
dni pa sem tam našel te smeti vse raz-
tresene in razmetane naokoli. Živali so 
si pač postregle z ostanki hrane v vreči. 
Podoben primer je bil tudi lani, ko je nek-
do v Komatevro pod mostom pri Krtini 
odvrgel tri vreče z živalskimi kožami in 
kadavri. Vreče so ležale v vodi in jo one-
snaževale. Ker je zadeva zelo smrdela, 
enostavno ni bila primerna za na lokal-
no deponijo in sem zato obvestil regij-
skega higienika, ki jo je potem odstranil. 
Če tudi vi najdete kakšen tak primer 

onesnaženja, se lahko obrnete na obči-
no, če pa presodite, da so odpadki nevar-
ni oziroma da lahko povzročijo onesna-
ženje voda, pa javite lokacijo na Center 
za obveščanje 112. Turizem smo ljudje, a 
žal se med nami najdejo tudi taki, ki jim 
je osnovna kultura tuja in kar brezbrižno 
v naravo vržejo svoje odpadke. Poleti, ko 
je narava vabljiva in so razni skriti kotič-
ki kakor nalašč za kakšen piknik v nara-
vi, se žal dogaja, da smeti za obiskovalci 
ostanejo. Lahko navedem tudi primer, 
da so obiskovalci po zaključenem pikni-
ku ob vodi v Komatevri smeti nametali 
na ogenj, dodali še nekaj polen nanj in 
odšli. Za seboj so pustili odprt in nenad-
zorovan ogenj v naravi, ki bi ob ustre-
znem vetru lahko zanetil gozdni požar.
Za konec naj dodam, da je na lep način, 
na primer s primernimi tablami, treba 
obiskovalce informirati, kaj je primer-
no in kaj ni sprejemljivo.

Po proslavljanju pustili odpadke

OBVESTILO
Obveščamo vas, da bo v mesecu juli-
ju objavljen Javni razpis za dodelitev 
pomoči za spodbujanje razvoja male-
ga gospodarstva v Občini Jezersko v 
letu 2016. Javni razpis bo objavljen na 
spletni strani Občine Jezersko www.
jezersko.si. Rok za oddajo vlog bo 
sreda, 31. 8. 2016.

stor, ki smo ga predvideli odpreti že lani 
ob praznovanju 115-letnice Češke koče. V 
njem je bil otvoritveni koncert 10. glasbe-
nega festivala Vox Laci, ki je bil izredno 
dobro obiskan. Končuje se sanacija kle-
tnih prostorov v Češki koči. Naj se zahva-
lim podžupanu Petru Sušniku, ki je vložil 
ogromno energije, da je stvar stekla in 
sedaj prehaja v sklepno fazo. Imeli smo 
sestanek o pobudi Planinska vas, ki pote-
ka v sodelovanju s sosedi Avstrijci. Jezer-
sko je dalo namero, da se pridruži temu 
projektu, tisti, ki upravljajo to franšizo, pa 
pričakujejo, da občina pred pristopom k 
tej pobudi skliče zbor občanov. Tudi obča-
ni naj bi namreč dali soglasje k temu, da 
sledijo filozofiji trajnostnega razvoja. Raz-
mišljamo, da bi zbor občanov izvedli do 
konca junija, jeseni pa bi se sestali tudi s 
turističnimi ponudniki, ki naj bi v najve-
čji meri uresničevali zavezo o zelenem tu-
rizmu. Omenim naj še idejo o obveščanju 
občanov, in sicer s SMS-sporočili oz. po 
elektronski pošti. Povabili jih bomo, naj 
nam sporočijo svoje mobilne telefonske 
številke in elektronske naslove in nam 
povedo, kako želijo prejemati zanje po-
membne informacije, denimo o motenju 
oskrbe z elektriko, vodo, o zaporah cest in 
podobno, lahko pa tudi o dogodkih, ki jih 
organizira občina. Pripravljamo formular 
na to temo, ki ga predstavljamo tudi v da-
našnji številki glasila Pr' Jezer." 
• In še vaše misli ob občinskem pra-
zniku ...
"Občane naj povabim k prireditvam ob 
praznovanju občinskega praznika. Osre-
dnji dogodek bo drevi v Korotanu, skupaj 
z odprtjem lekarniške podružnice. Na-
slednji dan bodo potekale športne aktiv-
nosti na športnem igrišču. V nedeljo, 19. 
junija, bo ob 8. uri zjutraj darovana maša 
za občino, ob 11. uri pa na mejnem pre-
hodu Jezerski vrh slovesnost v spomin 
na dogodke ob slovenski osamosvojitvi. 
Od 23.. do 26. junija pa bo na območju Ka-
mniško-Savinjskih Alpah potekal skupni 
dogodek Pohodniški festival z bogato 
vsebino, ki jo je prispevalo tudi Jezersko."
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VZGOJITELJICA DAŠA PUČKO 

Bliža se konec šolskega leta in tudi v vrtcu Palček so se že za-
ključili različni projekti, s katerimi smo popestrili letošnje ve-
soljsko leto. Projekt Pasavček, s katerim smo spoznavali varnost 
v prometu, smo zaključili s tednom Demo sedeža. V vrtcu smo 
imeli takrat kar dva modela otroškega avtosedeža in se učili, da 
je »Red je vedno pas pripet«. Spoznavali smo različne prometne 
znake in se z odsevnimi jopiči sprehodili po Jezerskem. 
Preko projekta Geopark Karavanke smo spoznavali fosile. Bili 
smo mali arheologi in iskali fosile v pesku. Tudi sami smo 
izdelali nekaj fosilov in pustili svoje sledi (odtise rok).

VRTEC V NARAVI
V začetku maja sem se skupaj z osmimi predšolskimi otroki 
in drugimi otroki vrtca Preddvor odpravila v Vrtec v naravi 
v Kočevje. Tam smo se zelo zabavali. Dve noči so pogumni 
otroci prespali brez svojih staršev, spoznavali smo naravo Ko-
čevja, raziskovali jamo, iskali živalske sledi v gozdu, se učili 
o medvedih, streljali z lokom, ustvarjali z naravnim materi-
alom, tekmovali v mini kvizu, plesali … Kar smo počeli, smo 
upesnili tudi v himni vrtca v naravi:
Mi gremo pa v Kočevje,
medvede tja strašit,
v jamo plezat, 
z lokom streljam,
vriskajmo zdaj vsi.
Prijatelji iz vrtca
se radi družimo,
veselje med seboj delimo
in uživamo!

NOČ V VRTCU
V začetku junija pa je 15 pogumnih malčkov palčkov sku-
paj z velikimi palčicami prespalo noč v vrtcu. Ves maj je bil 

namenjen gibanju in olimpijadi: dneve smo začeli z jutra-
njo telovadbo, v katero smo vključevali različne stvari (od 
plišastih igrač do barvic), nato smo ob Jupiterčkovi himni 
dvignili zastavo in začeli z Živalsko olimpijado. Urili smo 
se v različnih načinih gibanja po igralnici in telovadnici. 
Na noči v vrtcu pa smo vzgojiteljice pripravile pravo Olim-
pijado, otroci so v skupinah tekmovali v različnih nalogah 
in na koncu prejeli medalje in nagrade. Za zaključek večera 
smo se po odlični večerji s svetilkami odpravili na sprehod. 
Otroci so ves večer zelo uživali. Tako pa so komentirali noč 
v vrtcu:
Ela: Palček je kuhal pice. So bile na kruhu. Ven smo šli, kjer 
smo našli stopinje in polža. Prave olimpijske igre smo imeli 
in nagrade smo dobili – malčki lizike, zmagovalci čokolade, 
mi opice pa bombončke. Po skupinah smo bili. 
Matevž: Zunaj smo bili in svetilko smo imeli.
Zoja: Spali smo na blazini.
Loti: V spalni vreči smo spali in risanko smo gledali.
Anže: Pice smo jedli. Šest sem jih pojedel.
Viktor: Risanko smo gledali ponoči.
Filip: Ponoči sem šel sam lulat.
Julija: Olimpijske igre smo imeli in dobili smo medalje.
Ajda: Anže je smrčal, sploh nisem mogla spati.
Anže: Če mi je pa Daša naročila, da moram.
Tjaša: Ajda je še spala, ko smo se zbudili.
Ajda: Ja če je pa ponoči Anže smrčal.
Živa: Obnašali smo se kot eni čmrlji. Ponoči na sprehodu smo 
bili kot čmrlji z lučkami. Všeč so mi bile pice.
Brina: Spala sem na blazini.
Tudi med poletjem nam v vrtcu ne bo dolgčas. Če bo prevroče, 
se bomo ohladili v Jezernici ali pa v senčki naše lipe na igri-
šču. V družbi drug drugega bomo počakali na september, ko se 
bomo poslovili od sedmih otrok, ki gredo v šolo, in z zanima-
njem pričakovali nove malčke palčke.
Želimo vam čudovite počitnice in vas lepo pozdravljamo.

Vrtec v naravi, olimpijske igre, noč v vrtcu ...
Kaj so zadnje mesece pred koncem šolskega leta doživljali palčki v vrtcu Palček
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GORENJSKI MUZEJ
V torek sem se zbudil ob pol sedmih. 
Oblekel sem se, potem pa sem malo po-
pazil Jakoba. Ko je bila ura sedem, sem 
pojedel zajtrk. Po zajtrku sem si umil 
zobe, nato pa sem šel s kolesom v šolo. V 
šoli smo počakali avtobus. Z avtobusom 
smo se peljali do Preddvora. Tam so se 
nam pridružili še petošolci iz Preddvora. 
Peljali smo se do Kranja. Avtobus nas je 
pripeljal do mestnega jedra. Potem pa 
smo po mestu hodili peš vse do gradu 
Khislstein. Tam smo tkali, mleli zrna 
in se oblačili kot v starih časih. Potem 
smo imeli malico. Po malici smo odšli 
do muzeja. V muzeju smo si ogledali 
okostje mamuta, kakšne hiše so imeli, iz 
česa so delali hiše in meče, videli pa smo 
tudi, kakšen je bil Kranj v starih časih. 
Po ogledu muzeja smo se sprehodili po 
Kranju. Kasneje smo se vrnili proti avto-
busu in odšli do Preddvora. V Preddvoru 
smo bili na igralih, dokler nas ni prišel 
iskat avtobus. Ta dan je bil zelo naporen. 
Jure Karničar, 5. j

ŠPORTNI DAN – LOV NA LISICO
V sredo, 18. maja, smo imeli športni dan. 
Zjutraj ob 8. uri smo se zbrali pred šolo. 
Peš smo odšli proti Planšarskemu jezeru. 
Ustavili smo se pri poti, ki pelje v gozd. 
Tam smo se razdelili v skupine po štiri. 
Samo v eni skupini so bili trije. Na štartu 
nas je bilo sedem skupin. Bil sem v skupi-
ni s Kristjanom, Jerco ter Pijo. Vsaka sku-
pina je štartala s 3-minutnim zamikom. 
Naša skupina je štartala kot druga. Kma-
lu po štartu smo ujeli ekipo pred nami. Z 
njimi smo tekli naprej. Med tekom smo 
reševali različne naloge. Vsaka naloga je 
imela za rešitev črko. Po prihodu na cilj 
smo iz črk rešenih nalog sestavili geslo 
»Lisička«. Na cilju smo pojedli malico. Peš 
smo se vrnili do športnega igrišča. Tam 
smo se šli različne družabne športne igre: 
Med dvema ognjema in tek štafet. Sledile 
so razglasitve rezultatov. Naša skupina 
se je razveselila prvega mesta. Vsak član 
skupine je naslednji dan prejel pisno pri-
znanje in bombon. Kristjan Zupan, 5. j

STARA HIŠA
Šli smo v Jenkovo kasarno. Imeli smo 
se lepo. Spoznali smo nove stvari. Ve-
sela sem, ker smo šli mimo Šenkove 

domačije, kjer smo videli psa Arčija, 
ki nam je nato sledil nazaj do šole. Pia 
PIRC, 1. j

Danes smo imeli tehniški dan. Odpravili 
smo se v Jenkovo kasarno. Šli smo skupaj 
z učenci iz Kokre. Videli smo veliko starih 
predmetov. Najbolj mi je bil všeč kolovrat. 
Imeli smo se lepo. Neža Rupar, 1.j

Peš smo se odpravili najprej do jezera in 
nato naprej do Jenkove kasarne. Z nami 
so šli učenci iz Kokre. Gospa Olga nam 
je razkazala staro hišo in stare predme-
te v njej. Tam smo nato pojedli tudi ma-
lico in se odpravili nazaj proti šoli. Po 
poti smo srečali Arčija, ki je šel z nami 
do igrišča. Bilo je zelo lepo. Jerca Piskr-
nik, 2. j

Šli smo v Jenkovo kasarno. Tam smo vi-
deli staro uro, zibelko, stojalo za pokrov-
ke in še veliko drugih starih predmetov. 
Nato smo pomalicali in se odpravili na-
zaj proti šoli. Imeli smo se zelo dobro. 
Martin Muri, 1. j 

BLIŽAJO SE POČITNICE
Veselim se počitnic, ker bom šel v Črno 
goro. Videl bom bratrance in sestrične. Ko-
pali se bomo v morju, se skrivali in lovili, 
igrali igrice in košarko. Peljali se bomo v 
glavno mesto Budvo in v gore. V Črni gori 
bom približno en mesec. Tam bomo pra-

znovali tudi moj rojstni dan. Danilo Bu-
banja, 4. j

Bližajo se počitnice in imamo le še nekaj dni 
pouka. Zdaj imamo veliko ocen in upam, 
da bom na koncu šolskega leta dosegel lep 
uspeh. Ko bo konec šole, se bomo z brati 
kmalu odpeljali v Solčavo. Tam se bomo 
udeležili oratorija in cel teden spali pri bra-
trancu. Ker moj bratranec živi na kmetiji 
tako kot jaz, mu bomo pomagali tudi pri 
košnji. Ko se bomo vrnili domov, pa bomo 
pomagali atiju. Šli bomo tudi na morje.  
Pavel Smrtnik, 4. j

Veselim se počitnic, ker bom obiskal 
več kmetij: v Koprivniku, v Potočah in 
na Križni Gori. Na kmetijah bom veliko 
pomagal. Doma bomo kosil travo, obra-
čali, skupaj spravljali in pobirali mrvo 
ter jo s puhalnikom zmetali na hlev.  
Milan Smrtnik, 3. j

Počitnice se bližajo in tega se veselim. Ko-
maj čakam morja, bratca in dolgih dni, 
v katerih se marsikaj zgodi. Med počitni-
cami ni šole, to je velika obveznost manj. 
Bolj se bom posvetil svetim mašam. Na 
morju bom skupaj en teden in pol. Poleti 
bom hodil tudi v hribe. Moj letošnji cilj je 
osvojiti Triglav. Šel bom tudi na več tabo-
rov. Šolsko leto bom uspešno zaključil. 
Počitnice naj bodo dolge, da bom šel v peti 
razred spočit. Lovrenc Karničar, 4. j

Iz šolskih klopi
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po tel.: 
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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                        + poštnina

25 
EUR

Avtorica v knjigi s 350 stranmi piše o najbolj skritih, intimnih  
dejanjih spolnosti naših prednikov, o življenju dekel in  
hlapcev, o otroštvu dedov in babic, zidavi hiš po 2. svetovni  
vojni  in o okoliščinah, v katerih so se včasih rojevali otroci.  
Zanimive so zgodbe o tem, kako in zakaj so se ljudje  
sovražili, se ženili, umirali. Posebno poglavje je namenjeno  
dedu Luki, ki je bil znana žirovska legenda. Redna cena knjige je 30 EUR.  
Če jo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu je cena le 25 EUR + poštnina.

Knjigo lahko kupite ali naročite 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.

 

14   90
EUR

V knjigi Najboljše 
vegi jedi so zbrali 
najboljše brez-
mesne recepte iz 
revije Dober tek. 
Tu so prigrizki in 
zajtrki, ki nam 
dajo zagon, 
lahke solate, 
ki jih jemo za 
spremljavo, 
in krepkejše, 
ki so lahko 
cel obrok, 
dišeče juhe in 
enolončnice 
ter glavne 
jedi za vse 
priložnosti.

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

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 
FOTO: PRIMOŽ PIČULIN

Hotel Kazina na Jezerskem, ena nekdaj 
najmarkantnejših stavb v kraju, je zaprt 
dve desetletji. Pred dobrim desetletjem 
ga je od lastnika, ki ga je dobil vrnjenega 
v denacionalizacijskem postopku, kupi-
lo ljubljansko podjetje Altus Consulting 
s ciljem, da ga preuredijo v hotel s šti-
rimi zvezdicami in 70 posteljami. Iz teh 
načrtov še vedno ni nič, objekt propada 
in ni le sramota za Jezersko, pač pa je 
tudi nevaren, zaradi česar so na zahtevo 
občine že pred časom zožili regionalno 
cesto, da se ne bi kaj zrušilo na mimovo-
zeče avtomobile ali celo na pešce, ki ho-
dijo mimo stavbe. Lastnik objekta je lani 
dobil dovoljenje za rušenje, ki pa se vse 
doslej ni zgodilo. Jezerjani pa še naprej 
pričakujejo, da bodo propadajočo stavbo 
porušili, da vsaj ne bo več nevarnosti za 
prebivalce in obiskovalce, če že ne mo-
rejo dočakati novega hotela, ki bi kraju 
vrnil nekdanji turistični sijaj.

Čakajo na  
rušenje Kazine

Čakajo na rušenje propadajoče Kazine.

Na Jezerskem tudi za letošnje poletje napovedujejo etnografsko prireditev Jezerska štori-
ja, ki bo prepletla različne dogodke. Začenjajo se 1. julija in končujejo 31. avgusta, njihov 
vrhunec je ovčarski bal v avgustu. V program so zajeli kulinariko, pohode, vodene oglede, 
srečanja s čebelarjem, prikaz predelave volne, pripovedovalske večere ... Ime Jezerska 
štorija izhaja iz knjige Andreja Karničarja; Jezerske štorije, ki je ohranila zgodbe, legende 
in spomine na dogodke iz vsakdanjega življenja, ki so se dolgo časa prenašali le v ustnem 
izročilu.

Tudi to poletje Jezerska štorija
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POLONA VIRNIK KARNIČAR, TD JEZERSKO

Verjetno se marsikdo izmed vas, dragi 
bralci časopisa Pr' Jezer, še spominja ča-
sov, ko smo na Jezerskem vsako zimo 
smučali. No, jaz sem to počela precej 
premalo, da bi lahko do obisti užila vse 
radosti, ki jih alpsko smučanje prinaša, 
in sem morala potem nadoknaditi za-
mujeno. Pa ni isto, saj se kot mlad člo-
vek veliko lažje naučiš pravilnega viju-
ganja po belih strminah, kot pa kasneje, 
ko so kosti že malo bolj toge in ob preve-
likih naporih srce precej hitreje utripne. 
Rezultat je znan in se vsako leto pokaže 
na sicer maloštevilnih, a vseeno ali pa 
še toliko bolj zaželenih jezerskih smu-
čarskih preizkušnjah. Ne morem se ko-
sati s kolegicami, ki so smučale že kot 
majhne, niti z otroki, ki se sedaj vsako 
leto udeležujejo smučarskega tečaja na 
Peci, kamor se moramo odpeljat nabi-
rat potrebnega smučarskega znanja. 
Ampak zakaj sedaj tole pišem, ko pa je 
vendar pred nami dolgo, vroče poletje in 
bomo smučali kvečjemu na morju, kjer 
nas bo obdajala brezmejna modrina na-
šega Jadrana? Zato, da boste lahko čez 
poletje razmišljali, kako fino bi bilo, ko 
bi se pozimi naši otroci učili smučanja 
doma. Ne verjamete, da je to mogoče? 
Upam, da vas je takih manj kot pa takih, 

ki verjamete, da je kaj takega zopet mo-
goče. Da bomo podoživeli Požar, pa Mali 
vrh, pa dogodke na Kropivnikovem in 
Jenkovem bregu. Jaz močno upam, da 
se ne bomo ustrašili strahu, ki ga okrog 
nič ni, znotraj je pa votel, ampak bomo 
stopili skupaj in v dobrobit svojih otrok, 
nas samih in naših gostov zgradili že to 
presneto smučišče in zasnežili breg ter 
uredili nekaj tekaških prog. Pravzaprav 
ima tek na smučeh na Jezerskem še dalj-
šo tradicijo kot pa alpsko smučanje. Na 
tekaških smučeh je tekmovala celo moja 
babica Mimi in njeni vrstniki. Iz te dejav-
nosti pa se je kasneje razvilo tudi alpsko 
smučanje.
Res so se spremenile razmere in zime 
niso več tako radodarne s snegom in 
mrazom. Pa ravno zato moramo biti 
mi še toliko bolj iznajdljivi, da zimo 
tako rekoč prinesemo okrog; narediti 
si moramo sneg, urediti breg za alpsko 
smučanje za naše otroke in pripraviti 
ravnine za tek na smučeh za vse tiste, 
ki vemo, kako prijetno je, ko se po eni 
uri ali dveh teka po naši prekrasni doli-
ni ves zadovoljen vrneš domov in se kot 
prerojen vrneš k delu, ki vedno počaka. 
S smučiščem in urejenimi tekaškimi 
progami bomo na Jezersko privabili 
tudi druge smučarske navdušence, ki 
bodo z veseljem v dolini pustili nekaj 

svojega, v današnjem času precej težko 
prigaranega zaslužka. In ga bomo dobili 
mi ter naši otroci, ki si bodo lahko svoj 
kruh rezali z delom doma. Marsiko-
mu se ne bo treba celo življenje voziti 
v Kranj, v Ljubljano ali se celo odseliti 
kam drugam. Lahko bo doma delal ti-
sto, za kar se je izučil; nekdo bo učil 
smučanje, drugi bo kuhal kosilo ali 
večerjo, tretji bo hrano postregel, četrti 
bo vozil teptalni stroj in upravljal žični-
ško napravo, peti bo prodajal vozovni-
ce, spominke in pijačo. In povečal se bo 
promet v trgovini, na pošti, na banko-
matu in na bencinski črpalki. In kmetje 
bodo prodali več mleka, mesa in ostalih 
domačih pridelkov in izdelkov, gostinci 
več kosil in sobodajalci oddali več sob 
in postelj. Odprlo se bo še kakšno novo 
delovno mesto. In Jezerska dolina ne 
bo več samo konjska planina, ampak 
cvetoča dolina, v veselje in zadovoljstvo 
vseh njenih prebivalcev in oboževalcev.
Ste za tak scenarij? Ni pravljica ali sa-
njarjenje nekoga, ki ima preveč časa, pa 
ne ve, kaj bi z njim počel. Ne, to je plod 
večletnega dela, razmišljanja in snova-
nja novega, boljšega življenja. Na podlagi 
večletnih izkušenj, ki nam jih prinaša ži-
vljenje, nas brusi ter dela močnejše. Jese-
ni, ko se bomo vsi zagoreli od poletnega 
sonca in utrujeni od vročine ter poletnega 
dela vrnili na ustaljeni delovni ritem, pri-
čakujte povabilo na okroglo mizo. Pova-
bljeni boste, da poveste, ali greste zraven 
in želite soustvarjati to našo novo zgodbo. 
V najstarejšo obliko povezovanja enako 
mislečih z namenom ustvarjanja nečesa 
dobrega, Jezersko zadrugo, vabimo vse, ki 
si želite, da se vaši otroci naučijo smučati, 
vse, ki si želite imeti možnost po naporni 
službi preteči dva kroga na tekaških smu-
čeh, in vse, ki si želite, da vas obišče več 
gostov, ker si s tem zagotovite nadaljnji 
obstoj in razvoj svojega podjetja ali kme-
tije. Imamo idejo, načrt uresničitve in 
nekaj sredstev, potrebujemo pa širši krog 
ljudi, saj več kot nas bo, lažje bo za vse! 
Da je v slogi moč, so vedeli že naši pred-
niki, ki so soustvarjali zgodbo Kmetijske 
zadruge Sloga. Bodimo njihovi nasledni-
ki in ustvarimo novo zgodbo z uspehom! 
Vabljeni!

Pozimi bomo smučali in tekli doma
Povabljeni v najstarejšo obliko povezovanja enako mislečih z namenom ustvarjanja 
nečesa dobrega, Jezersko zadrugo. 

Smučali bomo doma. / Foto: Drejc Karničar
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DUŠAN PRAŠNIKAR, KOORDINATOR 

Kamniško-Savinjske Alpe so ena od treh gorskih skupin v 
Sloveniji, ki s svojimi lepotami in ohranjenostjo tako narave 
kot kulturne dediščine predstavljajo velik potencial za razvoj 
trajnostnega turizma. V Sloveniji in tudi globalno je med bolj 
znanimi krajinski park Logarska dolina. A osrednji del gorov-
ja ponuja še ogromno lepot, razgiban in privlačen vršni skal-
nat del s strmimi stenami, ohranjene gozdove, tu je Velika 
planina, pašna planota z mnogimi presežniki, alpske doline 
z izjemnimi pogledi, čiste alpske reke, slapovi, jezera, botani-
ka, pestra geologija in površinske oblike. A ne le narava, en-
kratna je tudi dediščina človeka, ki se kaže skozi dragoceno 
zapuščino preteklih rodov kmetov, gozdarjev, oglarjev, pastir-
jev in gornikov. Tu najdemo mala kraljestva kmetij, raztrese-
nih visoko pod gorami, in celke, ki so nekaj posebnega v vsem 
alpskem prostoru. 
Zaradi izjemnosti narave in krajine je bila v preteklosti že več-
krat prisotna ideja o zavarovanju tega območja. Nazadnje v pre-
teklem desetletju s pobudo Krajinskega parka Logarska dolina 
in CIPRE Slovenija. Občine Solčava, Luče, Kamnik, Preddvor in 

Jezersko so se pridružile ideji, a so se aktivnosti za to uresničitev 
v letu 2010 ustavile. Turizem si je obetal veliko od novega parka. 
A do uresničitve ni prišlo in turistične organizacije tega obmo-
čja so se v zadnjih letih same začele močneje povezovati, saj vsi 
vidijo enak interes. To so Logarska dolina, d. o. o., Center Rinka, 
TIC Luče, Zavod za turizem in šport v občini Kamnik, Zavod za 
turizem Preddvor in Turistično društvo Jezersko. 
Sodelovanje poteka neformalno in s konsenzom glede sku-
pnih aktivnosti. Postavljeni so temelji za grajenje blagovne 
znamke Kamniško-Savinjske Alpe. Skupno delo je že prineslo 
Karto Pohodniških poti Kamniško-Savinjske Alpe, izdelavo 
skupnih pohodniških paketov, skupne nastope na turističnih 
sejmih v tujini in Sloveniji, organizacijo skupnega Pohodni-
škega festivala Kamniško-Savinjske Alpe. Pred kratkim, v 
mesecu maju, je bil izdelan nov Promocijski katalog Kamni-
ško-Savinjske Alpe ter istočasno izdelana skupna spletna 
stran (www.kamnik-savinja-alps.com) iz skupnih promocij-
skih sredstev itd. Idej je še mnogo, a razvoj poteka počasi, 
vendar trdno. Turistične destinacije v Kamniško-Savinjskih 
Alpah verjamemo v uspeh na dolgi rok in s tem tudi dobrobit 
za tu živeče prebivalce.

Turistično povezovanje na območju  
Kamniško-Savinjskih Alp
Postavljeni so temelji za grajenje blagovne znamke Kamniško-Savinjske Alpe. Ena od 
skupnih dejavnosti je organizacija Pohodniškega festivala Kamniško-Savinjske Alpe.

                               

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju ali jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure,  
ob sredah do 16. ure, ali po e-pošti na: 
narocnine@g-glas.si

Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po 
ceniku Pošte Slovenije.

V priročniku je 
poleg že poznanih 
receptov veliko 
novih, izdelanih 
iz na prvi pogled 
nenavadnih sestavin 
in kombinacij. Izbira 
sadja, zelišč in cvetja 
sega od akacije, 
vrtnic, vseh glavnih 
sadnih rastlin do 
ožepka, regrata, 
trpotca.  Opisani 
so mnogi uporabni 
načini  pridelave 
in pravilnega  
shranjevanja.  

Cena knjige je

15
EUR
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Uživajmo v doma  
pripravljenih sokovih!

 Na Jezerskem vrhu bo v nedeljo, 19. junija, ob 11. uri slavnostna 
prireditev ob 25-letnici vojne za Slovenije in samostojnosti sloven-
ske države. Pri spominskem obeležju na objektu nekdanje Postaje 
mejne milice Jezersko na nekdanjem mejnem prehodu Jezersko 
bosta obiskovalce pozdravila župan Jurij Rebolj in Anton Rešek, 
predsednik Pokrajinskega odbora zveze veteranov vojne za Slo-
venijo. Slavnostni govornik bo Branko Celar, v času osamosvojitve 
načelnih oddelka za mejne zadeve in tujce pri takratnem Republi-
škem sekretariatu za notranje zadeve, pozneje pa državni sekretar 
na notranjem ministrstvu. V programu bodo sodelovala jezerske 
ljudske pevke in učenci Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor.

Slovesnost na Jezerskem vrhu
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Pohodniški festival bo hkrati potekal tudi v drugih krajih v 
Kamniško-Savinjskih Alpah, skupni program pa je dostopen 
na: www.kamnik-savinja-alps.com. 
Odprtje Pohodniškega festivala v Kamniško-Savinjskih Al-
pah bo v četrtek, 23. junija, ob 18. uri v dvorani Korotan na 
Jezerskem.
Z zanimivim gostom se bomo sprehodili preko vseh vršacev 
Jezerske planinske poti, predstavili bomo pomen povezovanja 
sosednjih destinacij, si ogledali prav posebno razstavo, ki nas 
bo popeljala v davne čase naših prednikov, uživali v zvokih 
glasbe, okušali bomo pristne, domače dobrote in se srečali s 
prijatelji!
Pripovedovalski večer, petek, 24. junija, ob 20. uri v Muzeju 
Jenkova kasarna
Prisluhnite humornim, skrivnostnim, resničnim in manj re-
sničnim zgodbam izpod venca gora Kamniško-Savinjskih Alp 
v čudovitem ambientu petstoletne stavbe, v kateri je etno-
grafski muzej. 
Botanični pohod po tematski poti, sobota, 25. junija, ob  
9. uri z začetkom na Šenkovi domačiji 
Pojdite z nami po zdravje v naravo, botanični pohod bo vodil 
Matej Tonejec, univerzitetni diplomirani biolog in licenčni 
zeliščar, torej novo, zelo koristno znanje zagotovljeno. 
"Naj harmonika zapoje" – tekmovanje harmonikarjev, so-
bota, 25. junija, ob 10. uri pri Planšarskem jezeru
Tradicionalno tekmovanje mladih in starih mojstrov na har-
moniki, ki se odvija tik ob Planšarskem jezeru s čudovito gor-

sko kuliso in lokalno kulinarično ponudbo bližnjih turistič-
nih ponudnikov. Poleg tekmovalcev bo za vzdušje poskrbel 
ansambel Veseli Gorenjci. 
Pravljični pohod do Češke koče za otroke, nedelja, 26. juni-
ja, ob 9.30 z izhodiščem pri TIC-u Jezersko
V naših gorah so doma vile, tudi škratje ... in ste vedeli, da 
imajo gozdni palčki tik ob poti svojo skalo? Kaj se najde pri tej 
skali, vam bo pokazal simpatični vodnik, ki vas spremlja vse 
do Češke koče in nazaj.
Celotna vsebina programov je za udeležence brezplačna.  
Dodatne informacije in rezervacije uredite na: TIC Jezersko, 
+386 51 219 282 ali tic@jezersko.si.

Pohodniški festival na Jezerskem
Turistično društvo Jezersko vas z veseljem vabi in vam predstavlja 
program Pohodniškega festivala na Jezerskem.

Vabljeni na pohodniški festival!

Pripovedovalski večer v Jenkovi kasarni

Botanični pohod po tematski poti

Naj harmonika zapoje

Pravljični pohod do Češke koče
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FRANC EKAR

Trdna ustna izročila in dokumenti dokazujejo, da je bil do leta 
1848 tudi na Jezerskem uveljavljen t. i. »regalni« način lova, 
ki je omogočal lastnikom posesti povsem prost in nenadzoro-
van lov. Tako je do lova imel pravico vsak lastnik zemljišča ne 
glede na velikost površine. Ta praksa je bila dovoljena do leta 
1870, ko se je uvedel t. i. »dominalni« način lova. Ta je omo-
gočal lasten, tudi dokaj nadzorovan lov le lastnikom posesti 
nad 115 ha površine. Če je bila posest manjša, so se lovske pra-
vice s površinami združile v občinsko lovišče. V tistih časih je 
bil lov bolj namenjen preživetju kot pa lovski strasti, zato so 
lovili preudarno z namenom, da so se populacije lovne div-
jadi ohranjale. In tako so za plemensko divjad pri srnjadi ali 
gamsu skrbeli, da se ni delal odlov kar »počez«.
Dominalni način lova je obstal do leta 1936, ko se je zakonsko uve-
ljavila lastniška pravica do lova le tistim posestnikom, ki so imeli 
v lasti prek 115 ha površin. Tako so nastala prva jezerska lastna lo-
višča: Ankovi, Arhovi, Makekovi, Murijevi, Robnikovi, Smrtnikovi. 
Svoje lovišče je imela tudi občina, župnijsko, farno lovišče pa je 
bilo v delu Komatevre. Skoraj polovico posestnikov na Jezerskem 
je prizadel zakon glede površin. Manjšim posestnikom je uspelo 
pri oblasteh izposlovati, da so se združili v lovsko-vaško skupnost 
in bili organizirani s polnopravnimi pravicami za izvajanje lova 
in prirejanja skupnih lovskih pogonov. Ob taki organiziranosti 
lovskega vaškega združenja posestnikov pa so prvič spregovorili 
o lovski družini. Tako je v letu 1936, nastal prvi zametek organi-
ziranja Lovske družine (LD) Jezersko. Lov so v taki organizacijski 
zasnovi izvajali do leta 1943, ko so okupatorske oblasti odvzele lo-
vskim upravičencem lovsko orožje.
Po drugi svetovni vojni, v letu 1946, je bil v prosvetno-kulturnem 
domu Korotan 8. junija občni zbor LD Jezersko organiziran že 
po novih določbah in na osnovi odredb okrajnega dokumenta z 
dne 28. oktobra 1946 o zakupu in dodelitvi 3639 ha lovnih površin 
za 18 članov Lovske družine Jezersko. Izvoljeni člani na prvem 
občnem zboru so bili: starešina Ivan Hoja, tajnik Anton Virnik, 

blagajnik Jože Skuber, za nadzorništvo v lovišču Miha Zaplotnik 
in Ignac Rebolj, ostali ustanovni člani člani pa so bili: Ivan Anko, 
Ivan Muri, Stanko Arh, Miha Štular, Miha Zaplotnik, Nikolaj 
Parte, Franc Ofner, Ludvik Virnik, Franc Nahtigal, Jože Rogelj, 
Peter Šinkovec, Nace Rebolj, Franc Parte, Vinko Tepina st., Ivan 
Ofner, Valentin Ogris, Anton Borovnik in Viktor Babnik.
Novo oblikovanje lovskega društva in odvzem podržavljenje po-
sesti pa sta prizadela predvsem domačine – posestnike. Prekinili 
so se lovska preteklost, tradicija pa tudi način življenja in razmi-
šljanja. Ko pa je Lovska družina aprila leta 1949 od ministrstva 
za gozdarstvo prejela odločbo, da se državna zakupna pogodba o 
lovnih površinah LD prekinja, se je s tem tudi sklenilo izvajanje 
lova in delovanje LD z osnovnimi lovskimi nameni in poslanstvi. 
Odvzem lovišča se je torej zgodil, LD Jezersko pa je dejansko ob-
stala še naprej in ni bila nikdar razpuščena ali ukinjena. Ko pa 
je v letu 1957 prišlo do dogovora z državnimi institucijami, da se 
lovne površine LD Jezersko vrnejo, se je njeno delovanje iz leta 
1946 nadaljevalo. Za nekatere je bil to v letu drugi, novi ustanov-
ni občni zbor, za domačine pa le nadaljevanje jezerskih lovskih 
aktivnosti z vsebinami iz osnovnega (prvega) ustanovitvenega 
občnega zbora. Jubileja jezerskega lovstva se je vredno spominjati 
s spoštovanjem, enako lovskih osebnosti in pionirjem jezerskega 
lovstva, da so tako modro in pravično gospodarili, da se je prosto 
živeča divjad obvarovala in ohranjala  do današnjih dni.  

Dolga tradicija jezerskega lovstva
Osemdeset let samostojnega jezerskega lovstva in sedemdeset let  
od ustanovitve LD Jezersko

Slika jezerskih lovcev iz leta 1882 (od leve proti desni): Ožbalt Muri, 
Miha Muri, Anzeln Muri, Fuks Fužinar in Anton Šenk Makek

Te vrste priročnik bralci 
Gorenjskega glasa že 
poznate, saj je iz zbirke 
Vodnik po naravi kot so 
bili priročniki Gobe, Ptiči 
in Cvetlice. V Zdravilnih 
zeliščih je več kot 700 
fotografij in risb za 
enostavno določanje, 
opis zelišča, rastišče, 
značilnosti in uporaba. 
Vsaki rastlini je dodana 
letna ura, ki prikazuje 
čas cvetenja in zrelosti 
plodov vsake vrste.

Priročnik ima 192 strani. 
Cena je

1 2   5  0
EUR

Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju ali ga naročite  
po tel. št.: 04/201 42 41 vsak dan od 7. do 15. ure, 
ob sredah do 16. ure. Naročila sprejemamo  
tudi po e-pošti: narocnine@g-glas.si.  
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.
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MARJETA ŽENKO 
FOTO: DREJC KARNIČAR

Marjeta Ženko je kot izhodišče postavila 
spoznanja iz prve okrogle mize v okviru 
tega festivala, ki je bila l. 2010. Takrat 
smo ugotovili, da ovčereja v Sloveniji ne 
napreduje zaradi neorganiziranega od-
kupa in slabe povezanosti rejcev. Tudi 
na drugih okroglih mizah se je razprava 
nanašala predvsem na težave pri pro-
daji in nizki ceni jagnjetine.
Danes večina rejcev lahko proda jagnje-
ta in tudi cena se je nekoliko izboljšala. 
K temu pa ni prispevala boljša organi-
zacija odkupa in povezanost rejcev, am-
pak v veliki meri dejstvo, da se je stalež 
drobnice v Sloveniji občutno zmanjšal. 
V lanskem in tudi letošnjem letu so bile 
ugodne razmere za rast travne ruše, 
zato se je nekoliko povečalo povpraše-
vanje po plemenskih živalih. 
Kljub boljši prodaji pa prisotni rejci Kle-
men in Domen Matk, Ivan Pečovnik in 
Janez Smrtnik ugotavljajo, da se razme-
re v kmetijstvu niso izboljšale. Številni 
predpisi rejo bolj omejujejo kot spodbu-
jajo. Eden od njih je Pravilnik o pogojih 
za priznanje, pridobitev in ohranjanje 
črede, proste TSE. Ta namreč ne dopu-
šča skupne paše na planinah, ki je bila v 
preteklosti ključna pri reji ovc na Solča-
vskem. Tudi selekcija je bila usmerjena v 
rejo ovc, ki so preživele na visokogorskih 
pašnikih. Drobnica je prišla jeseni iz pla-
nin zdrava, težav s paraziti ni bilo. 
Tudi v prihodnje si rejci želijo, da bi pri 
avtohtonih pasmah kot merilo za odbiro 
plemenjakov in plemenic upoštevali la-
stnosti, ki so jih cenili naši predniki. Ple-
menske živali bi morali odbrati v jeseni, 
ko se živali vrnejo s planinske paše. Do-
men Matk predlaga, da bi v jesenskem 
času organizirali prodajo na dražbi. Pri 
oceni živali pa bi morali večji poudarek 
kot številu rojenih jagnjet po ovci in pri-
rastu jagnjet dati lastnostim, ki vplivajo 
na dolgoživost in odpornost plemenskih 
ovc. Ker se zadnja leta povečuje povpra-
ševanje po volni in jo vedno več porabijo 
tudi doma, predlagajo, da se upošteva 
tudi kakovost volne, saj se je ta lastnost 
zadnja leta pri odbiri zanemarjala.

Odbira plemenskega materiala je pre-
več prepuščena rejcem samim, premalo 
so prisotne strokovne službe. Pogrešajo 
skupno delo in jasno postavljene cilje. 
Tudi odbira po genotipu glede odpor-
nosti na praskavec se jim pri solčavski 
ovci ne zdi smiselna, saj ta bolezen ne 
ogroža njihovih čred.
Ker se je pred nekaj dnevi v Solčavi odvi-
jala delavnica v sklopu EU-projekta Pe-
gasus na temo Novi pristopi pri razume-
vanju vloge kmetijstva in gozdarstva, so 
prisotni razmišljali, da se pri načrto-
vanju kmetijstva in sprejemu ukrepov 
vedno bolj izgublja pomen kmetov pri 
oskrbi s hrano. Kmetijstvo se obravna-
va le skozi vplive na okolje. Zavedajo se, 
da je ohranjanje narave in okolja po-
membno, saj imajo od tega končno naj-
več koristi tisti, ki v zdravem okolju ži-
vijo. Treba pa je vzpostaviti pogoje, da bo 
predvsem mladim kmetovanje zagota-
vljalo delovno mesto, ki bo dohodkovno 
primerljivo z drugimi zaposlitvami. Le 
tako bomo zagotovili, da bodo prevzeli 
kmetije in si ustvarili družine. Kmečki 
otroci so v neenakopravnem položaju 
pri pridobivanju državnih podpor, kot 
so štipendije, saj se v izračun prihodkov 
na kmetiji štejejo tudi površine, ki ne 
prinašajo dohodka, jih pa mora kmet 
vzdrževati za preprečevanje erozije in 
drugih javnih interesov. To je najbolj 

očitno na visokogorskih kmetijah, ki 
posedujejo površine, ki so za izkorišča-
nje nedostopne. Ker se vedno bolj pou-
darja javno dobro kmetijskih površin, 
kmetje želijo večje spoštovanje zasebne 
lastnine, saj se tega v Sloveniji premalo 
zavedamo.
Izpostavljeno je bilo tudi obremenjeva-
nje kmetov z vodenjem evidenc, ki se 
velikokrat podvajajo in nimajo pravega 
pomena. 
Ker solčavska občina meji na Avstrijo, 
se rejci dostikrat primerjajo s svojimi 
sosedi in vidijo, da bi lahko njihove pri-
mere dobrih praks uvedli tudi pri nas. 
Eden od predlogov je bil, da bi tudi za 
vse izdelke iz jezersko-solčavske ovce 
sprejeli enotno blagovno znamko, ki bi 
kupcu predstavila izvor in s tem pove-
zano kakovost.
Število udeležencev na okroglih mizah 
se z leti zmanjšuje. Sklepamo lahko, da 
so se rejci naveličali razprav, želijo kon-
kretne rešitve za svoje težave.
Ob koncu je bil sprejet sklep, da se v 
zimskem času ponovno sestanemo in 
povabimo čim več rejcev, da bi se do-
govorili o konkretnih rešitvah za ohra-
nitev ovčereje na solčavskem, o ciljih 
selekcije in o kriterijih za prodajo ple-
menskih živali. Samo s skupnim delom 
bomo lahko ohranili jezersko-solčavsko 
ovco v tipu, kot so jo redili naši predniki.

Kako ohranjamo solčavsko ovco
V okviru 5. festivala ovčje volne Bicka 2015 smo se že lani jeseni zbrali na okrogli mizi, 
kjer smo kot izhodišče za pogovor postavili vprašanje, kako ohranjamo solčavsko ovco.
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MIJA MUROVEC

Lani spomladi smo ob odprtju knjigobežnic slišali, da knji-
ga najde bralca, in ne bralec knjige. Tako me je našla knjiga 
italijanskega pisatelja Piera Ferruccija Lepota in duša. Že v 
uvodu me je prevzela pisateljeva beseda, ko piše: "Na kon-
cu knjige omenjam deželo, ki jo občudujem, kjer se mi zdi-
jo ljudje bolj umirjeni kot drugje, zdi se mi, da znajo uživati 
živ ljenje, ne tekmujejo za vsako ceno. Ta dežela je Slovenija." 
V nadaljevanju pa me je k temu pisanju pripravilo njegovo 
razmišljanje o lepoti. 
Piše: "Kako se spremeni življenje vseh nas, ko se odpremo le-
poti. Človek, ki se ga dotakne lepota, je nov človek, z drugač-
nim značajem, z mnogo bolj bogatim notranjim življenjem, 
z bolj živim stikom s čustvi, čuti silnejšo voljo do življenja …"
In kaj je lahko lepšega kot naše gore, obsijane s soncem in po-
beljene s snegom, jutranje petje ptic, veselo skakanje otrok po 
lužah, cvetoči in pokošeni travniki, jesensko obarvani gozdo-
vi, ovce na paši … Hvaležni smo lahko za vso to lepoto okrog 
nas, saj bogati našo notranjost. Res, neskončna je ta narav-
na lepota, samo videti jo moramo! Ob tej zunanji lepoti pa 
imamo še drugo, notranjo, ki jo z nami delijo ljudje: slikarji, 
kiparji, igralci, pevci … Uživala sem na vseh glasbenih veče-
rih Vox lacija, na zadnjem, ob opernih arijah, pa še posebno. 
Mislila sem samo: čudovito, prekrasno, enkratno … Kakšna 
lepota glasov, pesmi, pevcev … Res škoda, kdor je to zamudil. 
Mogoče so vaše srce in dušo prebudili vsaj glasovi otrok in 
cerkvenih pevcev na decembrskem koncertu! Če pa še to ne, 
med naloge, ki jih boste uresničili v letošnjem letu, vključite 

vsaj majhno skrb za dušo – večerni sprehod, obisk glasbene-
ga večera, razstave v knjižnici …
V petek, 6. maja, je bilo v knjižnici odprtje razstave del sli-
karke Drage Soklič. Kulturni program je pripravila gospa Ana 
Smrtnik s sinovoma Markom in Tobijo. Ob njihovem ustvar-
janju so mi misli plavale med slikami reke Kokre, Grintovca, 
Kočne, jezerskih cerkvic … Res lepe melodije in slike. Slike si 
lahko ogledate v knjižnici do konca poletja, glasbo ste pa žal 
zamudili.  

Lepota in duša

Draga Soklič – Stara cerkev (olje na platnu), izrez

ARIANA DEBELJAK, PREDSEDNICA KD ARIANA 

Z odličnim koncertom Mladinskega pevskega zbora Glasbene 
šole Kamnik smo uspešno vstopili v deseti glasbeni festival 
Vox Laci. Na novem prizorišču na prostem – Županovem kotu 
smo lahko uživali v zvokih mladih glasov, ki so nam z zbo-
rovodkinjo Ano Smrtnik pričarali res lep nedeljski večer. V 
okviru festivala se bodo letos odvili še trije koncerti. 
3. julija bo v cerkvi sv. Ožbolta koncert trobilnega kvinteta, ki 
ga sestavljajo uveljavljeni slovenski glasbeniki s številnimi 
mednarodnimi izkušnjami, profesorji trobil na Konservato-
riju za glasbo in balet v Ljubljani. 
28. avgusta bomo lahko poslušali violinista Janeza Podleska, 
flavtista Mateja Zupana ter Godalni kvartet DISSONANCE. 
10. septembra pa bomo z zaključnim koncertom v cerkvi sv. 
Ožbolta slavnostno sklenili naš jubilejni festival s koncertom 
cerkvene glasbe Zbora Slovenske filharmonije pod umetni-
škim vodstvom mednarodno uveljavljene dirigentke Martine 
Batič. Pri izbiri umetnikov ter snovanju programa smo se 
potrudili in prepričani smo, da bo vsak od koncertov res 

nekaj posebnega. Za sofinanciranje festivala se zahvaljuje-
mo Občini Jezersko, ostalim sponzorjem in vsem zvestim 
obiskovalcem. Prijazno pozdravljeni tudi na naših prihod
njih koncertih!

Štirje koncertni večeri
Otvoritveni koncert 10. jubilejnega glasbenega festivala Vox Laci

Odlično obiskan otvoritveni koncert Vox Laci
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SLAVKO SAVIĆ 
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ

Kmetje v času poljedelskih opravil pri-
peljejo delovne stroje oz. traktorje in 
delajo na poljih, njivah, travnikih in v 
gozdovih. Kar nekaj površin se nahaja 
v bližini javnih poti in cest, katerih las
tnik je občina. 
Onesnažene ceste so še posebej nevarne 
za voznike, kadar so mokre zaradi pa-
davin. Poljedelec je dolžan – preden se z 
delovnim strojem vključi na javno pot –  
s pnevmatik in delovnih strojev očistiti 
blato, zemljo in podobne snovi. 
Onesnaženja cestišč mnogokrat povzro-
čajo tudi tovorna vozila, ki dovažajo in 
odvažajo potrebni material z gradbišč. 
Investitorji oziroma izvajalci gradbe-
nih del, kljub zagroženim globam, ne 
poskrbijo za redno čiščenje pnevmatik 
ob izvozu z gradbišča na cesto. Takšno 
onesnaženje pomeni tudi prekršek ce-
stnoprometnih predpisov, saj 1. alinea 
5. točke 2. odstavka 5. člena Zakona o 
cestah določa, da je na cestišče javne 
ceste prepovedano nanašati blato ali ga 
kako drugače onesnaževati. Za omenjen 
prekršek je predpisana tudi dokaj viso-
ka globa v višini 1000 EUR. Občina zato 
poziva vse poljedelce in voznike tovor-
nih vozil, da so pri svojem delu pozorni 
na kakršnokoli onesnaženje javne ce-
ste, ki bi bila posledica njihovega dela 
na kmetijskih zemljiščih ali izvozov z 
gradbišč. 
Prav tako je treba poljedelce opozoriti 
na posledice nedovoljenega oranja njiv 
v bližini javne ceste. 4. točka 2. odstavka 
5. člena Zakona o cestah namreč prepo-
veduje orati na razdalji manj kot 4 me-
tre od roba cestnega sveta v pravokotni 
smeri na cesto ali na razdalji manj kot 
1 meter od roba cestnega sveta vzpore-
dno s cesto. Tudi za tovrstni prekršek 
je predpisana globa v višini 1000 EUR. 
Pri tem je treba posebej poudariti, da 
cestni svet ni rob asfalta. Orač in tudi 
drugi morajo upoštevati, da je treba 

poleg roba asfalta za odmik upoštevati 
najmanj še bankino, bermo, naprave 
za odvodnjavanje, če so tik ob cestišču 
(mulda, koritnica), nasip ali  vkop, ker 
vse to sestavlja cestno telo in vpliva na 
cesto in je del cestnega sveta. Na sliki 
spodaj je naveden primer pravilnega 
vzdolžnega oranja, ki pri oranju upošte-
va tudi odmik od cestnega telesa, in ne 
samo od roba asfalta oziroma vo zišča.
V primeru oranja pod kotom 30 stopinj 
se prepoveduje orati na razdalji manj 
kot 2 m od roba cestnega sveta, pod ko-
tom 45 stopinj je ta razdalja 2,85 m in 
pod kotom 60 stopinj je ta razdalja naj-
manj 3,45 m.
Oranje kmetijske površine bližje od 
predpisane v preveliko bližino cest po-
meni, da se poškoduje spodnji nosilni 
ustroj ceste. Posledice preorane njive 
preblizu bankine ali celo v cestišče so 
razpokanost asfalta, posedki robu pro-
metnega pasu,  spreminjanje trdnosti 
bankin in s tem stabilnosti samih cest, 
kar precej skrajšuje življenjsko dobo 
cest. Poškodbe cestišča se morajo za-
radi zagotovitve varnosti udeležencev v 
cestnem prometu nujno takoj sanirati. 
Škoda, ki nastane, je velika, precej večja 

od nekaj več pridelka, in jo mora plačati 
občina iz proračuna. Namesto da bi de-
nar namenjali za nove ceste in celovite 
prenove, je občina prisiljena namenjati 
sredstva za popravilo obstoječih cest.
Zaradi premajhnih odmikov od cestnega 
sveta orači obračajo traktorje s priključ-
ki na cestnem svetu, celo na asfaltnem 
vozišču, s čemer povzročajo poškodbe 
bankine in onesnaženje vozišča.
Za vsako od naštetih kršitev: poškodba 
bankine, poškodba cestnega smerni-
ka, poškodba prometnega znaka, ora-
nje njive preblizu ceste, onesnaženje 
vozišča, je predpisana globa. Zato je 
ob oranju, spravilu poljskih pridelkov 
in podobno treba paziti, da se stroji ne 
obračajo na cestišču (na bankini in as-
faltnem vozišču) in da se ne onesnaži 
vozišče ter poškoduje bankine ali cestni 
smerniki.
Osnovni namen članka je preventiv-
ni in odvrnitev občanov od škodljivega 
ravnanja in posledično izrekanja sank-
cij inšpekcije oziroma redarstva. Občani 
bi se morali v primeru kršitev zavedati, 
da so odgovorni za svoje ravnanje, še 
posebej, če je zaradi tovrstnih posegov 
ogrožena varnost v cestnem prometu.

Onesnaženje cest in nepravilna razdalja pri oranju
Medobčinski inšpektorat Kranj v varovalnem pasu ceste nadzoruje na cesti 
onesnaženja z blatom in zemljo, oranje preblizu ceste in gradnjo v varovalnem pasu 
brez soglasja. Javni interes uporabnikov javnih cest je, da so te normalno prevozne 
in da na njih ni elementov, ki ogrožajo ali so potencialno nevarni za udeležence v 
prometu.
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SLAVKO SAVIĆ,  
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT KRANJ

Dnevi postajajo daljši in tudi temperature so iz dneva v dan 
prijetnejše. Prišla je pomlad, letni čas, ko se prebudi vsa na-
rava. Zgodi se, da majhna sadika ali grmiček, posajen tik 
ob robu parcelne meje, že čez čas zraste na cestišče (pločnik 
ali vozišče, bankino). Previsoka in razraščena vegetacija ob 
javnih cestah predstavlja oviro, prav tako pa ogroža varnost 
udeležencev v cestnem prometu, tako pešcev kot kolesarjev 
in tudi voznikov.
Zakonodajalec je s ciljem zagotovitve varne uporabe javne 
ceste za vse udeležence v prometu in preglednosti občinske 
ceste v 98. členu (Uradni list RS, štev. 109/2010, 48/12,36/14, v 
nadaljevanju: ZCes-1) jasno določil: »V območju nivojskega 
križišča občinskih cest, križišča občinske ceste z železniško 
progo (preglednostni prostor) ali v območju cestnih priključ-
kov na občinsko cesto (pregledno polje) ter na notranjih stra-
neh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno vzposta-
viti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objektov, naprav in 
drugih predmetov ter storiti kar koli drugega, kar bi oviralo 
preglednost cest, križišča ali priključka.«
Skladno z navedenimi in drugimi zakonskimi določbami 
prepovedi ogrožanja varne uporabe javne ceste in zahteva-
mi glede varnosti vseh udeležencev v prometu pomeni, da: je 
prepovedano postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trte 
ali druge visoke nasade ali poljščine, ki bi ovirale preglednost 
ceste; zaradi preglednosti višina rastlin ne sme presegati vi-
šine 75 cm od nivoja vozišča; drevesa ali grmičevje, ki raste 
ob omenjenih cestah, mora biti obrezano tako, da je prosta 
višina nad cesto najmanj 4,5 m (prosti profil ceste); grmičevje 
ali drevje mora biti po širini obrezano najmanj do zunanjega 
roba bankine.
Medobčinski inšpektorat Kranj tako kot policija nadzoruje 
oviranje preglednosti cest in gojenja previsoke ali preširoke 
vegetacije. Javni interes tako občine kot tudi vseh občanov, 
uporabnikov javnih cest, je, da so te normalno prevozne in 
da na njih ni elementov, ki bi ogrožali ali bili nevarni za vse 
udeležence v prometu, ter da je možno normalno vzdrževanje 
ceste.
Višji posevki tik ob cestišču zmanjšujejo vidljivost in pregle-
dnost na vozišču (npr. drevesa, grmovnice, višje poljščine 
npr. koruza), ki z vejami segajo v prosti profil ceste ali zračni 

prostor ceste (7 m). Občani se s takšnimi zasaditvami ne za-
vedajo dovolj odgovornosti za svoje ravnanje. 
Lastniki zemljišč morajo skrbeti za varovalni pas, v katerem 
se razrašča vegetacija iz stavbnih in kmetijskih zemljišč v 
zračni prostor javnih cest, saj to zelo vpliva na varno odvija-
nje cestnega prometa. Občane zatorej opozarjamo, da obreže-
jo nevarne zasaditve v okolici cest in poti. Globa je predpisana 
v 5. in 98. členu Zakona o cestah. Po 5. členu znaša 1000 EUR, 
po 98. členu istega zakona pa 500 EUR. V primeru prometne 
nesreče, ki bi nastala zaradi razraščene vegetacije kot ovire 
na ali ob cesti, je lastnik zemljišča, s katerega raste vegetaci-
ja, tudi odškodninsko odgovoren za nastalo škodo. 
Za vegetacijo je treba skrbeti skozi vse leto in tako zagotavljati 
minimalno polje preglednosti. Ustrezna ureditev pa poleg ve-
čje varnosti vseh udeležencev v prometu prispeva tudi k bolj 
urejenemu in lepšemu videzu naših naselij.
Medobčinski inšpektorat je tudi prekrškovni organ, ki je ob 
zaznanih nepravilnostih dolžan izvajati predpisane sankcije. 
Želimo, da kršitelji sami odstranijo moteče ali nevarno zele-
nje oziroma vejevje, ker to zagotavlja večjo prometno varnost 
in hkrati s tem se izognejo nepotrebnemu plačilu globe oz. 
obrezovanju na njihove stroške.
Osnovni namen naše službe so preventiva, ozaveščanje in 
pomoč občanom, ki se v obsežni in večkrat tudi zapleteni za-
konodaji marsikdaj ne znajdemo. Skupaj poskrbimo za ze-
lenje ob javnih cestah in tako se bomo izognili marsikateri 
nevšečnosti in slabi volji, v kolikor ne bi bila vegetacija stalno 
ustrezno obrezana, saj je za kršitve in neupoštevanje navede-
nih pravil predpisana kazen. 
Temeljni namen tega članka je preventivni in odvrnitev ob-
čanov od škodljivega ravnanja in posledično izrekanja sank-
cij inšpekcije oziroma redarstva. 

Poskrbimo za rastlinje ob javnih cestah



16 | GASILCI

JANEZ KUHAR, FOTO: PRIMOŽ ŠENK

Jezerski gasilci že devetindvajset let sodelujejo z gasilci iz sose-
dnje Avstrije – Železne Kaple in Reberce. Ker obe občini mejita 
tudi na občino Solčava, so se k temu sodelovanju kasneje pri-
ključili tudi gasilci iz Solčave. Vsakoletno si izmenjujejo organi-
zacijo vaje. Letos so jezerski gasilci, ki štejejo 125 članov, na vajo 
povabili še pobrateno društvo PGD Črna na Koroškem ter gasilce 
iz sosednjega društva Preddvor. Na ogled vaje pa so povabili ga-
silce iz Krkavč, ogledali pa so si jo tudi predsednik Gasilske zveze 
Kokra Rudi Sušnik, poveljnik GZ Kokra Brane Košir, veterani GZ 
Kokra, župan občine Jezersko Jurij Rebolj, poveljnik CZ Jezersko 
Andrej Tepina in podpoveljnik CZ Aleš Eržen. 
Vaja je potekala usklajeno in hitro, skratka zelo uspešno. To je 
poudaril tudi Rudi Sušnik, predsednik GZ Kokra, ob postroju pri 
gasilskem domu na Jezerskem ob slovesnem prevzemu nove 
motorne brizgalne Rosenbauer Fox 3 in osebne tovorne priko-
lice. Sredstva zanju je zagotovila Občina Jezersko, za kar se jim 
je predsednik jezerskih gasilcev Izidor Parte zahvalil. Dobro so 
sodelovali z bivšima županoma Milanom Kocjanom in Jurijem 
Markičem kot tudi z Župnijo Jezersko. Novo gasilsko opremo je 
blagoslovil jezerski župnik Janez Ham. Župan Jurij Rebolj je bil 
skupaj s soprogo Tanjo boter novi pridobitvi. Orodje pa je v upo-
rabo prevzel namestnik poveljnika PGD Jezersko Boštjan Tepi-
na. Sledilo je prijetno druženje. Prireditev so podprli Gorenjska 

gradbena družba Kranj, Lovska družina Jezersko, ZB Jezersko, 
Občina Jezersko in drugi posamezniki. O delovanju društva je 
predsednik Izidor Parte povedal: »Veliko časa na Jezerskem po-
svečamo izobraževanju in usposabljanju članov in preventivi 
pred požari. Pozornost namenjamo gasilski mladini, s katero 
sodelujemo na orientacijskih pohodih in kvizih gasilske mla-
dine. Aktivni so tudi veterani in članice, ki se udeležujejo svojih 
srečanj in tekmovanj. Sodelujemo z društvi iz sosednje Avstrije.«

Jezerski gasilci praznujejo
Prostovoljno gasilsko društvo Jezersko letos praznuje 105-letnico delovanja 
(ustanovljeno leta 1911). Praznovali so jo z mednarodno gasilsko vajo na območju 
mednarodnega cestnega mejnega prehoda Jezerski vrh (1218 m).

Mednarodna gasilska vaja je potekala na mejnem prehodu  
Jezerski vrh. 

UO PGD JEZERSKO

Gasilsko društvo letos praznuje 105-le-
tnico delovanja. Za to priložnost smo 
pripravili mednarodno gasilsko vajo na 
mejnem prehodu Jezerski vrh. Prikazali 
smo reševanje ponesrečencev iz »gore-
čih« kletnih prostorov, iz nadstropja in 
pritličja, zgodila pa se je tudi »prometna 
nesreča«. Oskrbeli smo enajst ponesre-
čenih oseb. Iz notranjega napada je bilo 
rešenih devet ponesrečencev, v prome-
tni nesreči pa sta bili ukleščeni dve ose-
bi. Sodelovalo je šest društev, poleg PGD 
Jezersko še PGD Solčava, PGD Črna, PGD 
Preddvor ter gasilci iz Železne Kaple in 
Reberce. Sodelovalo je skupaj 61 prosto-
voljnih gasilcev. Vajo je vodil namestnik 

poveljnika PGD Jezersko Boštjan Tepina. 
Ogledali so si jo: predsednik GZ Kokra 
Rudolf Sušnik, poveljnik GZ Kokra Brane 
Košir, veterani GZ Kokra, poveljnik CZ 
Jezersko Andrej Tepina, podpoveljnik CZ 
Jezersko Aleš Eržen, župan Jure Rebolj, 
podmladek našega društva in drugi.
Kasneje je bil postroj gasilcev pri gasil-
skem domu, kjer je predsednik GZ Kokra 
pozdravil sodelujoče in poudaril, da je ta-
kšno sodelovanje pomembno za hitro in 
usklajeno delovanje gasilcev pri more-
bitnih večjih nesrečah. Srečanje pa smo 
nadaljevali s prevzemom nove motorne 
brizgalne ROSENBAUER FOX 3 in oseb-
ne tovorne prikolice, ki ju je blagoslovil 
župnik Janez Ham. Kupili smo ju lani z 
pomočjo občinskih sredstev. Izidor Par-

te se je županu in njegovim sodelavcem 
zahvalil za posluh o odobritvi sredstev za 
nakup novega orodja. Župan Jure Rebolj 
je imel kar dvojno vlogo, saj je bil s so-
progo Tanjo boter novi pridobitvi. Orodje 
je v upravljanje prevzel namestnik po-
veljnika Boštjan Tepina. Sledilo je prije-
tno druženje.
Za pripravo vaje je bilo treba pridobiti 
kar nekaj dovoljenj. Pripravo elabora-
ta nam je uredila Gorenjska gradbe-
na družba, d. o. o., za kar se direktorju 
Branku Žiberni iskreno zahvaljujemo. 
Prireditev so omogočili tudi Lovska dru-
žina Jezersko in ZB Jezersko, Občina 
Jezersko ter drugi. Zahvaliti pa se mo-
ramo tudi občinski upravi in vsem dru-
gim, ki ste nam stali ob strani.

»Reševali« iz ognja in v prometni nesreči
Na mednarodni gasilski vaji na Jezerskem vrhu prikazali reševanje ponesrečencev  
iz gorečih prostorov, zgodila pa se je tudi "prometna nesreča". 
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Rudarski maraton Zasavje je bil letos 
organiziran prvič. Prvotno so načrtovali 
tudi traso na 42 kilometrov, a sta nato za-
radi premalo prijavljenih ostali le razda-
lji na 10 in 21 kilometrov. Kaj je botrovalo 
moji odločitvi, da se tudi sama udeležim 
prireditve? Dejstvo, da del poti poteka po 
rudniku, pri tem pa sta obvezni čelada in 
naglavna svetilka. In odločitev je padla, 
grem. Seveda na 21 kilometrov. Na tekmi 
se je nato izkazalo, da se vedno splača se 
malo bolj poglobiti v teren in traso teka. 
Sama namreč tedensko dvakrat (če je 
dober teden, trikrat) pretečem po pet ki-
lometrov, če se le da, po ravnini, saj kla-
nec ni ravno moj najboljši prijatelj. Na 
Rudarski maraton smo se prijavili štirje 
junaki: Primož, Milan, Mojca in moja 
malenkost. Razen mene so ostali trije 
prijatelji z bolj ali manj strmimi klanci 
in jih tudi vključujejo v svoje tedenske 
tekaške treninge. Zakaj sploh pišem o 
teh klancih, boste lahko ugotovili v na-
daljevanju.
In smo se na prelepo nedeljo Svetega 
rešnjega telesa, 29. maja, odpravili v Za-
savje, še jutranjo procesijo smo žrtvova-
li za tek! Na start smo prispeli celo uro 
prej, tako da smo imeli dovolj časa za 
ogrevanje, tekaške vaje in prevzem štar-
tnih številk. Z Mojco sva bili dve izmed 
zgolj sedmih tekmovalk na 21 kilome-
trov, kar je bila dodatna motivacija, saj 
je prvih šest dobilo praktične nagrade. 
No, na koncu nas je v cilj priteklo šest in 
potrebe po ''fovšiji'' ni bilo.
Ob desetih je odjeknil strel puške in od-
pravili smo se v neznano. Dobesedno, saj 
nobenemu od nas tisti kraji niso pozna-
ni. Takoj po štartni ravnini smo zavili v 
rahel klanec, ki se je po kakšnem kilo-
metru začel spuščati, in nadaljevali smo 
po hladni soteski, kar je bil pravi balzam 
za dušo, saj so bile temperature že zjutraj 
precej visoke. Po malo manj kot petih ki-
lometrih smo pritekli do vhoda v Termo-
elektrarno Trbovlje, kjer so vsakega od 
tekačev skrbno pregledali, če ima res če-
lado in delujočo svetilko. In nato je sledil 

drugi balzam za dušo – petkilometrski 
tek po Savskem rovu. Glede na tempera-
turo zunaj se ne bi nič pritoževala, če bi 
vseh 21 kilometrov potekalo po rudniku.
Teren v rovu je bil precej zahteven – ve-
čji del poti je bil neraven, paziti si mo-
ral na tirnice, pri straneh so ven štrleli 
nosilci za električno napeljavo, deli poti 
so bili razmočeni. Na startu smo dobili 
navodila, da se je najbolje držati sredi-
ne tirnic. Na vsakem kilometru nas je 
pričakal rudar in nam zaželel rudarski 
''Srečno!''. Po rovu sem tekla z lahkoto, 
odzdravljala rudarjem, bila dobre volje 
in si mislila, da bom traso pretekla z 
lahkoto. Moje mnenje se je spremenilo 
na vzponu iz rudnika, kjer smo mora-
li v 150 metrih premagati 40 višinskih 
metrov. Na začetku je šlo še v teku, a so 
se noge kmalu uprle in do izhoda sem 
nadaljevala v hoji. Zunaj me je pričaka-
lo sonce in volja se je vrnila. Tekači na 
10 kilometrov so tukaj že zaključili svojo 
preizkušnjo, na 21 kilometrov pa nas je 
pot vodila v klanec, ki se je najprej zmer-
no dvigoval, nakar se je iznenada posta-
vil skoraj čisto navpično. Ne rečem, da 
na Jezerskem nimamo klancev, ampak 
takih, kot so v Zasavju, pa še ne! Noge so 
šle zopet v ''štrajk'' in tako mi ni preosta-
lo drugega, kot da hodim. Klanca ni in 
ni bilo konec. in začela sem si ponavlja-
ti, da v kaj takega ne grem več.  Pa sem 

kmalu ugotovila, da s takim razmišlja-
njem ne bom premagala še nadaljnjih 
10 kilometrov, zato sem misli preusme-
rila drugam. Pot je bila težka, vročina 
neznosna, klanca ni bilo konec, nikjer 
nobene sence, še manj okrepčevalnice. 
Končno sem prišla na raven teren in 
do okrepčevalnice, kjer sta mi kozarec 
vode in rezina limone dala novih moči. 
Pot se je nato večinoma spuščala, seve-
da pa se je vmes še vedno našel kakšen 
klanec. Po vmesnem makadamskem in 
travnatem terenu sem nato prišla do 
asfalta, sledil je strm spust in prikazal 
se je vhod v rov. Končno! Pred vhodom 
je bilo kakih 10 metrov ravnine in začu-
tila sem žgoče podplate. Upala sem, da 
jih bo temperatura v rovu malo ohladi-
la. Pred vstopom v rov sem se osvežila z 
vodo in nadaljevala pot. Sledil je spust (o 
super, moje noge so ga res potrebovale), 
nato kilometer teka po novem terenu, 
zatem se je pot priključila tisti iz prvega 
kroga. Rudarja sta mi prijazno poveda-
la, da imam pred sabo še štiri kilometre, 
česar pa moja glava ni sprejela najbolje, 
saj sem mislila, da sem že bliže cilju. Za-
dnji kilometri so bili verjetno najdaljši v 
moji tekaški karieri. Noge še nikoli niso 
bile tako utrujene, tek po sprednjem delu 
stopala ni bil več mogoč, trudila sem se 
teči vsaj po sredini stopala in čim manj 
pristajam na peto, a se mi to ni vedno 

Moja kalvarija na rudarskem maratonu
Rudarski maraton – sliši se zanimivo, kajne? Priznam, tudi meni se je. Ta dogodek 
se je znašel na seznamu tistih, ki se jih letos udeležimo v okviru Športnega društva 
Jezersko. Vsako leto izberemo pet tekaških prireditev, ki se jih skupinsko udeležimo. 

Maratonci ...
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Tudi letos smo pri Češki koči izpeljali Andrejev memorial. Na 
smučarski tekmi, posvečeni vsem preminulim športnikom jezer-
ske doline, se nas je to nedeljo zbralo dobrih trideset, ki smo 
se pomerili med veleslalomskimi vratci. Potekal je srdit boj med 
tekmovalci za najboljši čas dneva. Odprle so se rane z letošnje 
Pece, na plan je stopil tekmovalni duh, a na koncu smo bili zma-
govalci vsi. Zaradi obujanja lepih spominov na smučarsko pre-
teklost, sončne nedelje in optimističnega pogleda v prihodnost.

Tekma za Andrejev memorial

MIJA MUROVEC, FOTO: BRANE ŽAGAR

MARMELADNI KIFELJČKI

Kdor je bil na odprtju razstave volnenih izdelkov solčavskih žena, 
je lahko pokušal okusne rogljičke Ančke Čarman. Prosila sem jo za 
recept in sedaj ga delim z vami.
• 250 g masla ali margarine – umešaj
• 2 jajci
• 2 rumenjaka
• ščepec soli
• okoli 450 g moke
• pol pecilnega praška
(Rumenjaka lahko opustiš. V tem primeru dodaj manj moke.)
Zamesimo voljno testo, ga razvaljamo za nožev rob debelo in s 
koleščkom razrežemo na kvadrate 6 x 6 cm. V en vogal denemo 
marmelado (čim bolj gosto, ker teče ven) in zvijemo v rogljiček. Pe-
čemo pri 200 stopinjah do zlato rumene barve. Pečene povaljamo 
v sladkor v prahu.

KOKOSOVI POLJUBČKI
Ker sta mi od prejšnjega peciva ostala dva beljaka in imam zelo 
rada kokos, sem naredila še kokosove poljubčke.
• 3 beljaki
• ščepec soli
• 200 g sladkorja v prahu
• 200 g kokosove moke
• 1 žlica limoninega soka
Beljake s ščepcem soli stepemo v trd sneg. Dodajamo presejan 
sladkor v prahu. Nato previdno vmešamo kokosovo moko in limo-
nin sok. Na pekač, obložen s papirjem za peko, polagamo kupčke z 
žlico ali brizgalko. Pečemo pri 150 stopinjah okoli 20 min (raje več, 
ker se morajo bolj sušiti kot peči). 

Kulinarika
izšlo. V drugo se mi je zdel teren še bolj neraven in ves čas 
sem si ponavljala: ''Maja, premikaj noge, samo ustaviti se ne 
smeš.'' In se nisem, pretekla sem še zadnje štiri kilometre, si 
ves čas govorila, da nikoli, res nikoli več ne grem na tek, ki 
je bolj podoben gorskemu.
V cilj sem pritekla s časom 2;24:30 in moj prvi stavek je bil: 
''Nikoli več!'' Vem, da za marsikoga ta rezultat ni nič poseb-
nega, morda se mu zdi celo slab, zame pa je zelo dober in 
lahko rečem, da sem nanj ponosna. To je bil namreč moj 
drugi polmaraton v življenju, prvi je bil Ljubljanski mara-
ton, ki sem ga pretekla v 2 urah in 15 minutah. Če dodam še 
464 višinskih metrov, ki sem jih premagala na Rudarskem 
maratonu, ne morem biti nič drugega kot zelo vesela.
Na razglasitvah je sledilo še največje presenečenje, saj smo 
Gorenjci Zasavcem v kategoriji 21 kilometrov pobrali vse lo-
vorike. Mojca (Markič) je slavila v ženski kategoriji, Blejec 
Dušan Podlogar je bil prvi med moškimi, Primož drugi, Mi-
lan četrti in moja malenkost – šesta. Nekdo pač mora biti 
zadnji. Po skoraj tednu dni, ko sem sestavljala ta članek, 
je bilo moje razmišljanje že drugačno. Seveda gremo na-
slednje leto spet! V svoje treninge sem tudi že začela uva-
jati tek v klanec. Upam, da se čim prej spoprijateljiva. Tudi 
vsem ostalim tekaškim norcem predlagam, da se udeležite 
te zelo zanimive tekaške prireditve, če ne drugega, boste od 
blizu videli delovno mesto in delovne pogoje rudarjev.
Na koncu bi se v imenu vseh tekačev, ki smo se že ali se 
še bomo udeležili kakšne tekaške prireditve, rada zahvalila 
Športnemu društvu Jezersko za vsak primaknjeni evro!



REPORTAŽA | 19 

SUZANA P. KOVAČIČ, FOTO: TINA DOKL

Pobudnik za prvo Srečanje kovačev na 
Jezerskem, ki je potekalo na soboto, 21. 
maja, ob Planšarskem jezeru, je bil ko-
vač Janez Globočnik iz Cerkelj, ki je za 
to navdušil še sedem njast drugih kova-
čev iz Slovenije in zamejstva, predvsem 
pa je posluh pri izvedbi prireditve našel 
pri Območni obrtno-podjetniški zborni-
ci Kranj, sponzorjih in gostincu Milanu 
Milošiču. V Sloveniji le še nekaj deset 
kovačev ročno kuje, večinoma so spe-
cializirani za posamezna znanja, to so 
podkovno, umetnostno in orodno ko-
vaštvo. Da bi navdušili tudi mlade, radi 
pokažejo, kako delajo. Na osemnajstih 
ognjiščih v okolju Planšarskega jezera so 
kovači prikazali, kako se kuje 'na roke'. 
Obiskovalci so lahko tudi videli, kako se 
podkuje konja, sicer pa je bil raznolik 
spremljevalni program. Mija Murovec je 
v domačem narečju povzela zgodovino 
kovaštva na Jezerskem, zgodbo je vzela 
iz knjige Jezerske štorije avtorja Andre-
ja Karničarja. Z igro 'Ko bom velik, bom 
... kovač' je nastopil Sten Vilar. Na ogled 
so bili traktorji starodobniki, obiskoval-

ci so se lahko s konjem in furmanskim 
vozom popeljali po okolici. Prireditev je 
popestrila živa glasba z ansamblom Ču-
dežni dečki. 

Vsak je »po  
svoje tolkel«
Na Srečanju kovačev 
Slovenije so obiskovalcem 
pokazali, kaj vse še znajo 
narediti kovaški mojstri.

Izdelke so tudi ocenjevali in kovačem 
podelili plakete. 

Organizator je poskrbel za raznolik spremljevalni program, v katerem je nastopila tudi 
skupina Colorado Country Line Dance. 

Prišli so prijatelji kovači iz sosednje Koroške, med njimi Peter Dolinšek iz Železne Kaple,  
kjer ima kovaški muzej.  

Sodelujoči na prvem Srečanju kovačev Slovenije 



AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000

www.avto-lusina.si, e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

ABC Dealership Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

www.suzuki.si

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,0-6,4 l/100km in 94-147 g/km, emisijska stopnja: EURO5, EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0024-0,158 g/km, trdi delci: 0,0005-0,00129 g/km, število delcev: 0,01-3,16 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične.
Reprezentativni primeri izračuna za vozila SUZUKI: CELERIO:  • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 8.599 • lastna udeležba (polog): € 2.305 • znesek financiranja: € 6.294 • število obrokov: 84 • mesečni obrok: € 95 • stroški odobritve: € 
258  • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 8.238 • letna obrestna mera: 7%, ki je spremenljiva in vezana na 3 mesečni Euribor • efektivna obrestna mera: 8,62% na dan 16.03.2016. SWIFT:  • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 
9.999 • lastna udeležba (polog): € 2.844 • znesek financiranja: € 7.155 • število obrokov: 84 • mesečni obrok: € 108 • stroški odobritve: € 300  • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 9.371 • letna obrestna mera: 7%, ki je spremenljiva in vezana na 3 mesečni Euribor • efektivna 
obrestna mera: 8,65% na dan 16.03.2016. VITARA:  • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 14.500 • lastna udeležba (polog): € 4.031 • znesek financiranja: € 10.469 • število obrokov: 84 • mesečni obrok: € 158 • stroški odobritve: € 435  • 
skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 13.707 • letna obrestna mera: 7%, ki je spremenljiva in vezana na 3 mesečni Euribor • efektivna obrestna mera: 8,64% na dan 16.03.2016. BALENO:  • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 
10.998 • lastna udeležba (polog): € 3.180 • znesek financiranja: € 7.818 • število obrokov: 84 • mesečni obrok: € 118 • stroški odobritve: € 330 • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 10.242 • letna obrestna mera: 7%, ki je spremenljiva in vezana na 3 mesečni Euribor • efektivna 
obrestna mera: 8,68% na dan 02.06.2016. SX4 S-CROSS:  • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 20.000 • lastna udeležba (polog): € 8.869 • znesek financiranja: € 11.131 • število obrokov: 84 • mesečni obrok: € 168 • stroški odobritve: € 
600 • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 14.712 • letna obrestna mera: 7%, ki je spremenljiva in vezana na 3-mesečni Euribor • efektivna obrestna mera: 9,08% na dan 23.05.2016.

SUZUPER FINANCIRANJE!
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