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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• Januarja je občinski svet potrdil 
proračun za leto 2017. Čemu boste na-
menili največ denarja?
"Januarja je bil sprejet proračun za leto 
2017 in po odzivih jezerskih društev, ka-
terih občnih zborov sem se udeležil, ni 
deležen posebnega navdušenja. Sredstva, 
namenjena društvom, so namreč zmanj-
šana, ker imamo letos v načrtu precej 
drago investicijo. Po svoje me to prese-
neča, saj gre pri naši glavni investiciji 
za nekaj, kar bo v dobro vsem občanom. 
Delamo na tem, da bomo letos skupaj z 
državo rekonstruirali del regionalne ceste 
med občinsko stavbo in šolo. Najprej smo 
dali novelirati projekt iz leta 2013 in je pri-
šlo do več sprememb, med drugim smo 
vanj umestili tudi toplovod. Trenutno še 
čakamo na določena soglasja, naslednji 
korak bo komunikacija z direkcijo RS za 
infrastrukturo (DRSI) o sofinancerskem 
sporazumu, nato sledi razpis za izbiro iz-
vajalca. V načrtu je, da bi v drugi polovici 
avgusta začeli gradnjo."
• Kaj bo obsegala rekonstrukcija in 
kolikšna bo vrednost naložbe? 
"Rekonstruirane bo 200 metrov regio-
nalne ceste, urejeni bosta dve avtobu-
sni postajališči, pločnik in obnovljena 
javna razsvetljava. Dokončna vrednost 
naložbe bo znana, ko bo izbran izvaja-
lec. Sicer pa je projektantska ocena pol 

milijona evrov. Investicija bo stroškov-
no razdeljena med občino in državo. 
Sklenili smo, da bomo del investicije 
prenesli v leto 2018, saj je predvidena za 
naš letni proračun previsoka. Sicer pa je 
kar velik del proračunskega denarja na-
menjen tudi za urejanje lastništva cest 
in za izvedbo postopkov spremembe ob-
činskega prostorskega načrta (OPN)." 
Po vseh občinah je veliko hude krvi 
povzročilo povečanje cen komunalnih 
storitev. Tudi pri vas?
"Podražitev komunalnih storitev (odva-
janje in čiščenje odpadnih voda) je tudi 
pri naših občanih, ki so priključeni na 
kanalizacijsko omrežje, povzročila kar 
nekaj negodovanja, saj so zneski na po-
ložnicah višji za 30 odstotkov. To smo 
občanom, ki se obračajo na občino, več-
krat pojasnjevali. Vzrok za višje cene ko-
munalnih storitev je predvsem izvajanje 
komunalnih storitev na razpršenem 
območju poselitve, kar Jezersko vseka-
kor je. Ker bi rad, da se te in še nekatere 
druge stvari razjasnijo, bom sklical jav-
no razpravo, ki je predvidena za petek, 
7. aprila, v dvorani Korotan. Tam bom 
prisotnim na razpolago za informaci-
je o čemerkoli, najbrž pa bo zelo veliko 
vprašanj povezanih prav s komunalnimi 
storitvami. Upam na dobro udeležbo in 
konstruktivno razpravo."
• Ali je kaj novega na področju odla-
ganja odpadkov?

"V okviru Komunale Kranj smo se župani 
dogovorili, da bomo odpadke vozili v Lju-
bljano. Med nami, župani, teče tudi po-
govor o možnosti enotnih cen, kar bi za 
našo občino pomenilo delno znižanje na 
položnicah. Ob tem naj še opozorim, da 
opažamo zmanjšano ločeno oddajanje 
odpadkov in da je vedno več mešanih. 
Čeprav verjamem, da občane vznemirja-
jo višje položnice komunalnih storitev in 
so morda zato manj dojemljivi za varo-
vanje okolja, pa jih vseeno pozivam, naj 
ločujejo odpadke, saj je dolgoročno to v 
korist našega čistega okolja. Večkrat je 
bila na Jezerskem že izražena misel, da 
naj bi tudi pri nas pri hišah uvedli zaboj-
nike za odpadke, a po večinskem mne-
nju, ki ga podpiram tudi sam, naj ostane 
kot doslej. To pomeni, da ljudje oddajajo 
svoje odpadke na lokacijo Remont, lahko 
pa oddajajo tudi na šestih ekoloških oto-
kih. Dali smo izračunati, da bi bil odvoz 
odpadkov po gospodinjstvih dražji za pri-
bližno 30 odstotkov. Po pregledu lokacij 
je bilo ugotovljeno tudi dejstvo, da dostop 
z obstoječimi smetarskimi vozili do do-
ločenih objektov ni možen."
• Odločili ste se tudi, da boste sprejeli 
odlok o občinskem prazniku. Ali je da-
tum praznovanja občinskega prazni-
ka že znan?
"Komisija, ki se ukvarja s to temo, se je 
že sestala, dokončne odločitve pa še ni 
sprejela. Do konca aprila smo dogovor-

JURIJ REBOLJ, 
ŽUPAN OBČINE JEZERSKO

Cilj je delati čim 
bolj odprto
Občani naj obiskujejo 
občinsko spletno stran, 
kjer bodo dobili veliko 
pomembnih informacij,  
za ostale nujne informacije 
pa naj v bazo podatkov 
prispevajo svoje kontakte, 
da bodo tako res dobro 
obveščeni o nujnih stvareh, 
znova poziva župan Jurij 
Rebolj, ki govori tudi  
o letošnjih ključnih načrtih 
občine. Župan Jurij Rebolj v Županovem kotu / Foto: Tina Dokl
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jeni, da pripravijo predlog. Na moj poziv 
je občina prejela s strani občanov sedem 
predlogov. Če bo odlok na občinskem 
svetu sprejet, ga bomo začeli izvajati v 
letu 2018. Letos bo praznovanje potekalo 
tako kot do sedaj – v juniju. Mogoče pa bo 
tako tudi ostalo, saj je med predlogi tudi 
datum dosedanjega praznovanja."
• Omenili ste, da se udeležujete obč-
nih zborov društev. Kaj opažate?
"Pohvalil bi njihovo delo. Glede na njihovo 
nezadovoljstvo zaradi zmanjšanja sred-
stev iz občinskega vira pa naj jih ponovno 
pozovem k vsaj delnemu razumevanju 
dejstva, da se denar, namenjen društvom, 
zmanjšuje na račun zelo dragega prej 
omenjenega občinskega projekta, od ka-
terega bomo imeli korist vsi občani."
• Kako uspešni ste pri projektu ureja-
nja lastništva kategoriziranih občin-
skih cest? 
"Te postopke smo sedaj pripeljali do 
faze, ko bomo lastnikom poslali svoj 
predlog urejanja lastništva kategori-
ziranih občinskih cest. Našo ponudbo 
lahko pričakujejo do poletja. Metodolo-
gijo za določitev cene je sprejel občinski 
svet in ta je tudi podlaga za oblikovanje 
ponudb lastnikom. Povabili jih bomo, 
naj se v določenem času opredelijo do 
teh ponudb. Tako bomo imeli pregled, 
kako so v zvezi s predlaganim odkupom 
razpoloženi lastniki. Imam pa že od za-
četka mandata željo, da te stvari konč-
no začnemo urejati." 
• Imate še kakšno sporočilo za občane?
"Občane naj znova povabim, da spremlja-
jo občinsko spletno stran. Zelo je ažurna, 
na njej najdejo vsa dogajanja v občini. 
Ponavljam pa tudi povabilo (na prejšnje 
je bil odziv zelo skromen), naj nam obča-
ni javijo svoje kontakte, da bomo tudi na 
ta način obveščali o vsem pomembnem, 
denimo o začasnih odklopih vode, elek-
trike … Cilj je, da delamo čim bolj odprto 
in da so ljudje o vsem čim bolje obvešče-
ni. Glede na toplo vreme opažam, da so 
nekateri občani že zelo marljivi pri čišče-
nju in urejanju kraja, vendar bomo kljub 
temu izpeljali vsakoletno očiščevalno 
akcijo, ki bo 21. aprila. Vse občane vlju-
dno vabim, da se nam pridružijo."

Leto 2016 je že skoraj pozabljeno, vsi hitimo novemu naproti, je pa prav, da tudi prete-
klemu letu namenimo nekaj pozitivnih spominov. V letu 2016 je občina postala bogatejša 
za osem novorojenčkov, ki smo jim skupno nakazali prispevek za novorojenčke v višini 
4800 evrov. Na podlagi predloga šolske socialne delavke smo se odločili počitnice polep-
šati trem otročkom naše občine s sofinanciranjem letovanja v Novigradu oz. Pineti. Jezerski 
vrtec je zapolnjen do zadnjega mesta, tudi šolske klopi so kar zasedene. Da na mladih svet 
stoji, se zavedamo tudi pri nas, zato poskušamo čim bolj finančno pomagati pri potrebah, 
ki nastanejo na izobraževalni poti naših malčkov. Na občini smo zelo veseli, kadar nas 
obiščejo najmlajši občani, saj takrat stene kar pokajo od otroške razigranosti in nagajivosti.

Nekaj pozitivne statistike občine v letu 2016

Goli vrh nad Jezerskim je pred časom dobil križ. Na vrhu so ga že septembra postavili 
domačini z namenom, da bi tej privlačni izletniški točki dodali vrednost; že prej sta 
bili na vrhu dve piramidi, ki so ju v preteklosti postavili pastirji, je povedal Franc 
Zadnikar, ki je v tej akciji prevzel izdelavo in koordinacijo del. »Idejo je dal Peter 
predlani, potem je ideja čez zimo dozorela in maja smo stopili v akcijo za zbiranje 
potrebnega materiala. Pri tem so sodelovali: Občina Jezersko, Peter Sušnik, Luka Se-
lšek, Franc Tičar, Milan Zadnikar, Tihomir Milčič, Tone Karničar, Stanislav Miklavčič, 
Roman Pestotnik in jaz,« je vse zaslužne za ta podvig naštel Franc Zadnikar. Križ so 
postavili septembra lani, 10. decembra pa ga je blagoslovil župnik Miha Lavrinec.  

Na Golem vrhu postavili križ
Na Golem vrhu so postavili križ. / Foto: Primož Šenk
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VABIMO K SODELOVANJU 

Informator v Turistično 
informacijskem centru

Občina Jezersko za poletno delo v TIC-u vabi k sodelovanju 
dve osebi, ki bosta skrbeli za nemoteno poslovanje in razvoj 
TIC-a v našem kraju. Dinamično in zanimivo delo poleg oseb-
nega kontakta s strankami zajema: urejanje spletne strani, 
socialnih omrežij in drugih spletno-trženjskih orodij, pripravo 
potrebnih turističnih materialov, koordinacijo dogodkov in 
vodenih turističnih programov. Delo bo predvidoma  potekalo 
v mesecih junij in september (konci tedna) ter julij in avgust 
(vse dni v tednu), 7 ur dnevno. 
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z visoko motivacijo za 
delo, znanjem in izkušnjami s področja turizma in trženja ter 
stalnim bivališčem na Jezerskem, predpogoj je znanje angle-
škega jezika. Prijave, ki naj vsebujejo tudi kratko osebno vizijo 
turističnega razvoja Jezerskega, pošljite najkasneje do petka, 
14. 4. 2017, na naslov: Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65, 4206 
Jezersko oz. elektronsko na: marko.mesko@jezersko.si. 
Z izbranima kandidatoma želimo vzpostaviti trajnejše sodelo-
vanje tudi v prihodnje. www.jezersko.si

Kot vsako leto tudi letos organiziramo očiščevalno akcijo na ob-
močju občine Jezersko. Vse občanke in občane vabimo, da se nam 
pridružijo v petek, 21. aprila, ob 15. uri pred gasilskim domom, s 
seboj pa prinesite primerno orodje (lopata, grablje …). S tem bomo 
vsi skupaj prispevali k še lepšemu videzu in urejenosti okolja, kjer 
prebivamo. Po koncu čiščenja ste lepo povabljeni k druženju ob 
malici. Se vidimo.

Očistimo Jezersko

Spoštovane občanke in občani, v petek, 7. aprila, ob 19. uri bo 
v dvorani Korotan potekal dogodek z naslovom Javna razprava 
z županom. Namen javne razprave je moje podajanje odgovo-
rov na vaša vprašanja, pobude in dileme. Na voljo bom za ka-
kršna koli vprašanja, ki se dotikajo delovanja naše skupnosti. 

Jurij Rebolj, župan

Vabilo na javno razpravo  
z županom

Erna Meglič, svetovalna delavka na OŠ Matije Valjavca Preddvor, 
obvešča, da so od 1. februarja 2017 zaradi spremembe zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev do polne subvencije za ko-
silo oz. do brezplačnega kosila upravičeni učenci iz družin, v kate-
rih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o 
otroškem dodatku, ne presega 36 odstotkov neto povprečne plače 
v Republiki Sloveniji. Starši na odločbi o otroškem dodatku lahko 
preverijo, ali je njihov otrok upravičen do polne subvencije kosila. 
Če so odločbo izgubili ali založili, lahko na Center za socialno delo 
zaprosijo za ponovni izpis odločbe. Več informacij o subvencionira-
nju šolske prehrane je na spletnih straneh ministrstva za izobraže-
vanje, znanost in šport.

Subvencije za kosila v šoli

Civilna zaščita Občine Jezersko bo v sodelovanju z lokalnimi dru-
štvi, ki delujejo na področju zaščite in reševanja, organizirala 
predstavitev prepoznavanja potrebe in izvajanja temeljnih postop-
kov oživljanja za laično javnost. Predstavitev je namenjena vsem 
občankam in občanom z namenom nudenja pomoči osebam, ki 
pomoč potrebujejo. V občini Jezersko imamo ekipo za prvo posre-
dovanje, ki je usposobljena za delo z AED (avtomatski defibrila-
tor). Ko nastopijo tovrstne potrebe, je ključni parameter za uspe-
šnost pri reševanju čas, ki poteče do začetka izvajanja reševanja. 
V veliko primerih je najtežje ugotoviti potrebo po uporabi tehnik 
reševanja in poznavanje postopkov. Z namenom preventivnega 
izobraževanja želimo povečati možnosti za uspešno reševanje v 
primeru potreb na območju občine Jezersko. Če bomo v vsem ob-
dobju vsaj nekoliko pomagali eni osebi, je naš prispevek nepre-
cenljiv. O točnem terminu in lokaciji predstavitve boste obveščeni 
z obvestili po gospodinjstvih. Prosimo, da se predstavitve udeleži-
te. Vljudno vabljeni.  

Predstavitev temeljnih  
postopkov oživljanja

V prejšnji številki smo pisali o tem, da izdelujemo katalog priporo-
čenih rešitev pri gradnji enostavnih objektov in ograj. Pri tem so-
delujemo z zunanjima izvajalcema, podjetjem Locus in Fakulteto 
za arhitekturo. Aktivnosti potekajo kontinuirano, datuma izdaje 
kataloga pa trenutno ne moremo predvideti. Ker bo izbrane rešitve 
treba še vključiti v OPN, bo taka gradnja zelo verjetno dovoljena 
v letu 2018. Do takrat je pri gradnji treba upoštevati trenutno ve-
ljavni OPN. Tega morajo investitorji upoštevati ob vsakem pose-
gu v prostor, ne glede na to, ali je za predvideni objekt oz. poseg 
treba pridobiti gradbeno dovoljenje ali ne. Ob pregledu stanja v 
občini ugotavljamo, da ima ogromno objektov neustrezne prizid-
ke, podaljške streh, dodatne strehe in podobno. Zaradi tega imajo 
ti objekti neko sestavljeno obliko, ki ni skladna s predpisi niti ni-
majo ustreznega videza. Pomožni objekti bi morali biti primerno 
odmaknjeni od osnovnih objektov, v nasprotnem pa je treba prizi-
dek izvesti tako, da ima končni videz objekta enoten videz. Vsem 
lastnikom zemljišč, ki nameravate v kratkem izvajati take vrste del, 
predlagamo, da se v primeru nejasnosti posvetujete tudi z nami. 
Vse investitorje pa pozivamo, da pri posegih v prostor spoštujejo 
področno zakonodajo, tako državno kot lokalno. Ker je ta precej 
obsežna, predlagamo, da se ob vsakem posegu posvetujete z iz-
kušenim projektantom. 

Urejanje prostora
Tudi Jezersko je dobilo zbi-
ralnik, v katerega bodo lahko 
občani odlagali e-odpadke 
in odpadne baterije. Župan 
občine Jezersko Jurij Rebolj je 
prejšnji teden v družbi osta-
lih županov z območja Uprav-
ne enote Kranj podpisal do-
govor z družbo ZEOS, nosilko 
projekta LIFE Gospodarjenje z 
e-odpadki, ki po Sloveniji po-
stavlja ulične zbiralnike. 

Zbiralnik za e-cikliranje 

www.jezersko.si
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JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja  

v Občini Jezersko v letu 2017

Predmet javnega razpisa je dodelitev pomoči za naslednje ukrepe:

Vrsta ukrepa Znesek pomoči

Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu  
(na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

UKREP 1 Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih  
v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 

1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 4.700,00 EUR

1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 1.300,00 EUR

De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)

UKREP 4 Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe  
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis

2.000,00 EUR

UKREP 5 Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji  
ter predelave in trženja

700,00 EUR

UKREP 6 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev 300,00 EUR

UKREP 7 Podpora investicijam za varno delo v gozdu 1.000,00 EUR

Ostali ukrepi občine

UKREP 8 Podpora delovanju društev in združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja 500,00 EUR

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Jezersko, in sicer na http://jezersko.si/razpisi/aktualni-razpisi.
Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 10. 4. 2017.

www.jezersko.si

BORIS MEŠKO, SPV JEZERSKO 

V raznih medijih je v zadnjih dneh za-
znati povečano opozarjanje v smislu, 
naj vozniki pazimo na motoriste, češ 
da so ti spet na cestah. Sledijo opozo-
rila motoristom, da so ceste še polne 
peska, v zatišnih legah so spolzke, da 
naj opravijo kondicijske vožnje ipd. Vse 
lepo in prav, ampak nihče pa nikoli ne 
pomisli na nas, ki moramo čez poletje 
prenašati nepotreben nadležen trušč 
motorjev in zaradi njihovega načina 
vožnje in neupoštevanja omejitev vsa-
ko lepo popoldne med vožnjo iz službe 
prenašati z ene strani nevarna in divja 
prehitevanja, z nasprotne pa za vsakim 
ovinkom pričakovati enega "pacienta", 
ki polaga v ovinek tako, da je s čelado 
na nasprotnem voznem pasu. Prav tako 
je nevarno z dvorišč zapeljati na cesto, 

saj so hitrosti velikokrat prekoračene 
za več kot sto odstotkov. Ob koncih te-
dna, ko si človek želi malo miru, pa je 
zaradi hrupa motorjev, ki odmeva od 
okoliških hribov, res neugodno in je re-
cimo zvok kosilnice za trato pravi bal-
zam za ušesa, če ga primerjamo z hru-
pom, ki ga povzročajo motorna kolesa.  
Nikjer, ampak res nikjer in nikoli do 
sedaj nisem zasledil napotkov oziroma 
nasvetov v smislu tega, naj motoristi 
ne navijajo plina in s tem povzročajo 
velikega in motečega hrupa, naj vsaj 
v naseljih ne pospešujejo na vso moč, 
naj ne menjajo serijskih izpušnih cevi 
za razne športne izpuhe in podobno.  
Verjetno bo na nivoju države treba za-
četi reševati te probleme ter se zaveda-
ti, da izpuh motornega kolesa, ki služi 
v bistvu za zabavo in transport z njim 
nima nekega ekonomskega ozadja, ni-

kakor ne bi smel biti bolj moteč in gla-
snejši, kot je zvok avtomobila. Na teh-
ničnih pregledih bi morali meriti hrup 
ter z uredbo prepovedati namestitve 
športnih izpušnih cevi. Ta zvok je res 
obremenilen za okolje in škodljivo vpli-
va na ljudi in verjetno tudi na živali.  
Menim, da je prišel čas, da se krajani 
povežemo med seboj in začnemo ak-
tivnosti za začetek reševanja te proble-
matike in da skupaj pripravimo želje, 
pobude in predloge, ki jih bomo naslo-
vili na vse ustrezne organe v državi. Ne 
more sloneti vsa aktivnost na tem po-
dročju na le nekaj ljudeh, zato vas pro-
sim za sodelovanje tako s predlogi ka-
kor s posredovanjem vašega mnenja na 
elektronski naslov ci.jezersko@gmail.
com in bomo na podlagi tega lahko bo-
lje pripravljeni na ovire pri reševanju 
tega problema.

Motoristi in štirikolesniki – (pre)hitri  
in (pre)glasni obiskovalci
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Spremljamo kakovost pitne vode

Letno poročilo o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi  
v občini Jezersko za leto 2016

 
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
PRJ-1012/17

V občini Jezersko upravljamo vodovodni sis-
tem Jezersko. Naša glavna skrb je zagotoviti 
zadostno količino pitne vode, ki je ustrezne 
kakovosti. Izraz »ustrezna kakovost« pomeni, 
da pitna voda ne vsebuje mikroorganizmov 
ter drugih snovi v koncentracijah, ki same ali 
skupaj z drugimi snovmi lahko predstavljajo 
nevarnost za zdravje ljudi.
Zaradi možnih akutnih posledic je obvlado-
vanje mikroorganizmov v pitni vodi na prvem 
mestu po pomenu za zdravje. Zaradi tega se v 
pitni vodi prednostno spremljajo mikrobiolo-
ški parametri. Mikrobiološki parametri nam 
pokažejo onesnaženost pitne vode z mikro-
organizmi, ki jih rutinsko preiskujemo v pitni 
vodi in lahko ogrožajo zdravje ljudi. Zdra-
vstveno ustreznost pitne vode ocenjujemo 
glede na vrsto in vrednost preseženega pa-
rametra ter v povezavi z ostalimi parametri. 

Pri določanju ustreznosti pitne vode smo upo-
števali parametre in mejne vrednosti parame-
trov iz Pravilnika o pitni vodi – v nadaljevanju 
pravilnik.
Kakovost pitne vode ugotavljamo z odvzemom 
vzorcev vode na različnih mestih v omrežju. 
Odvzeti vzorci se nato transportirajo v labora-
torij, kjer se opravijo preskušanja na izbrane 
parametre.
Vodovodni sistem Jezersko s pitno vodo oskr-
buje 687 prebivalcev v naselju Spodnje in 
Zgornje Jezersko. 
Vir pitne vode je zajetje Anclovo, ki se napaja 
iz razpoklinskega vodonosnika. Pitna voda se 
lahko občasno dezinficira z natrijevim hipo-

kloritom. V vodovodni sistem smo distribuirali 
37.040 m3 pitne vode.

V letu 2016 je bilo za mikrobiološka pre-
skušanja odvzetih sedemnajst vzorcev pi-
tne vode, medtem ko sta bila za fizikalno-
-kemijska preskušanja odvzeta dva vzorca 
pitne vode. Mikrobiološka preskušanja so 
pokazala, da je bilo pet odvzetih vzorcev ne-
ustreznih. V treh neustreznih vzorcih so bile 
prisotne koliformne bakterije (to so indika-
torske bakterije in so pokazatelj sprememb, 
ki nimajo neposredne nevarnosti za zdravje). 
V dveh neustreznih vzorcih so bile prisotne 
bakterije fekalnega izvora, zato smo izvajali 
ukrep stalne dezinfekcije pitne vode s kloro-
vim preparatom (natrijev hipoklorit), ki je tra-
jal od 14. 11. 2016 do 8. 12. 2016. Po tem da-
tumu je bila surova voda ponovno ustrezna. 
Ostalih dvanajst vzorcev je bilo ustreznih. 
Fizikalno-kemijska preskušanja so pokazala, 
da sta bila glede na obseg opravljenih pre-
skušanj oba odvzeta vzorca ustrezna.

Laboratorijska preskušanja, opravljena 
v letu 2016, so pokazala, da je pitna voda 
iz vodovodnega sistema Jezersko, ki je v 
upravljanju Komunale Kranj, zdravstveno 
ustrezna in ni ogrožala zdravja ljudi.

Ustrezen nadzor tako nad kakovostjo pi-
tne vode iz rednih in rezervnih vodnih vi-
rov kot tudi iz omrežja vodovodnega sis-
tema bomo zagotavljali tudi v prihodnje in 
se trudili, da boste uporabniki še naprej 
uporabljali ustrezno pitno vodo. Vodni 
viri niso neomejeni, zato z njimi ravnaj-
mo skrbno, celovito in trajnostno. Le tako 
bomo lahko tudi v prihodnje pili zdravo in 
svežo vodo – vodo iz pipe.

Kakovost pitne vode se poleg notranjega nad-
zora spremlja tudi v okviru državnega moni-
toringa. Zagotavlja ga Ministrstvo za zdravje, 
nosilec monitoringa je Nacionalni laboratorij 
za zdravje, okolje in hrano.
Voda po svetu postaja naravni vir, ki ga vedno 
bolj primanjkuje. Na planetu je manj kot 1 % 
vode, ki se lahko uporablja kot pitna voda. Več 
kot milijarda ljudi po vsem svetu nima dosto-
pa do zdrave pitne vode. Vode po Evropi je 
na splošno še dovolj, čeprav jo na nekaterih 

področjih primanjkuje. Enako velja tudi za 
Slovenijo. Vsi vodovodni sistemi v upravljanju 
Komunale Kranj se oskrbujejo s pitno vodo, 
ki prihaja iz podtalnice (vodonosnik),  ki za-
držujejo deževnico, ki pronica skozi zemljo. 
Kakovost pitne vode iz zgoraj omenjenih vo-
dovodnih sistemov je zelo dobra, zato jo lah-
ko varno pijete iz pipe.

Soodgovorni za ohranjanje  
kakovosti vode

Poskrbeti moramo za redno vzdrževanje hi-
šnega vodovodnega omrežja, ki vključuje ce-
vovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med 
priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo 
in mestom uporabe pitne vode. Upoštevajmo 
naslednja priporočila:

-  Redno čistimo mrežice na pipah (približno 
enkrat na 14 dni). Čiščenje pomeni spiranje 
z vodo in po potrebi odstranjevanje vodnega 
kamna.

-  Vodo uporabljajmo na vseh pipah v stano-
vanju oziroma hiši. Vsako jutro na pipi, pred 
prvo uporabo tega dne, stočimo nekaj vode 
(voda naj teče dve minuti oziroma do ustali-
tve temperature vode). Enako naredimo, ko 
pridemo iz službe, predvsem pa, ko se vrne-
mo po daljši odsotnosti.

-  Na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, iz-
vajajmo tedensko izpiranje do stabilizacije 
temperature vode.

-  Evidentirajmo slepe rokave in jih odstranimo. 
Do takrat je potrebno enkrat na teden spirati 
vodo iz slepih rokavov.

Za ohranjanje čiste pitne vode smo seveda 
soodgovorni tudi uporabniki sami. Zmanjša-
nje onesnaženosti vode je pomembno ne le 
zato, ker želimo vodo uporabljati, ampak tudi 
zato, da zaščitimo rastline in živali v rekah, 
jezerih in morjih. Vsak od nas lahko sodelu-
je pri zmanjšanju onesnaženja. Ne zlivajte 
v odtok kemikalij – barv, lakov, insekticidov 
ali zdravil. Izogibajte se zlivanju olja v odtok 
– nobenega olja za cvrtje ali solate in zlasti 
nobenega motornega olja! Vsi ti izdelki lahko 
poškodujejo delovanje sistema za čiščenje 
odplak, s tem ko uničijo favno in zamašijo 
cevi. Vse te nevarne odpadke oddajte v zbirni 
center.
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Upravna enota Kranj bo začela z izloča-
njem dokumentarnega gradiva za po-
dročje gradbenih zadev, v katerih so bila 
gradbena dovoljenja izdana v letu 2006. 
Izločeni bodo gradbeni načrti individual-
nih gradenj, tipskih stanovanjskih in dru-
gih objektov, z izjemo načrta arhitekture. 
Upravna enota Kranj poziva vse zaintere-
sirane lastnike, ki bi želeli prevzeti grad-
beni načrt, da najkasneje do 1. maja 2017 
pošljejo vlogo s podatki o objektu (št. 
gradbenega dovoljenja, podatki o inve-
stitorju, vrsta objekta, parcelna številka 
in katastrska občina) na naslov: Upravna 
enota Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, 
ali na elektronski naslov: ue.kranj@gov.
si oziroma jo vložijo osebno v sprejemni 
pisarni upravne enote ali na krajevnem 
uradu. Po preteku tega roka bodo grad-
beni načrti izločeni in uničeni.

Obvestilo o izločanju 
gradbenih načrtov

DAMJANA PESTOTNIK

Jezerski krvodajalci so se 9. februarja 
udeležili krvodajalske akcije v Preddvo-
ru. Nato so si ogledali Pivovarno Union 
in za konec povečerjali v Gostišču ob 
Planšarskem jezeru. "Radi bi se zahvalili 
Občini Jezersko za omogočen avtobusni 
prevoz, Gostišču ob Planšarskem jezeru 
pa za ogled Pivovarne Union in odlično 
večerjo. Vzdušje je bilo več kot odlično. 
Naslednje leto pa se vidimo v še večjem 
številu," se zahvaljujejo jezerski krvoda-
jalci. 

Na krvodajalski akciji

MIJA MUROVEC IN KUD JEZERSKO

Pred godom sv. Gregorja sem bila prije-
tno presenečena, koliko otrok in staršev 
se je odzvalo in prišlo k jezeru spuščat 
luč v vodo (hiške s prižganimi svečka-
mi). To je bil res lep in svetel dogodek. 
Zato sem zbrala pogum in v KUD-u pre-
dlagala, da pred veliko nočjo okrasimo 
našo vaško lipo pred trgovino Jezerjan s 
pirhi in drugimi velikonočnimi okraski. 
Poiščite ideje in se pridružite okraševa-
nju v sredo, 12. aprila. Na to vas bomo 
spomnili še s posebnimi vabili!

Okrasimo  
velikonočno lipo

 
Čisto je lepo.

Nadgradnja ravnanja z odpadki  
v občini Jezersko

Občina Jezersko ima zaradi svoje specifičnosti – turizma – vpeljan način zbiranja in ločeva-
nja odpadkov preko Zbirnega centra Jezersko. Ta je odprt dvakrat na teden, od junija 2016 
pa tudi ob nedeljah. Krajani oz. lastniki počitniških hišic izvajajo ločevanje na domu, v zbir-
nem centru pa oddajo zbrane in ločene odpadke. Biološki odpadki se hišno kompostirajo.

Na območju občine Jezersko je Komunala Kranj postavila šest malih zbiralnic (ekoloških 
otokov), ti so namenjeni zbiranju odpadne embalaže in papirja. Ob ekološkemu otoku ob 
občinski zgradbi je postavljen še dodaten zabojnik družbe ZEOS, ki je namenjen zbiranju 
drobne elektronike in odpadnih baterij.

Glede zaostrovanja načina ločevanja odpadkov zaradi zakonodaje in zahtev prevzemnikov, 
ki od Komunale Kranj zahtevajo bolj čiste frakcije odpadkov, je v zbirnem centru Jezersko 
uvedena kvalitetna nadgradnja ločevanja. V prihodnosti bomo poskrbeli še za bolj kvali-
tetno ločevanje odpadkov, saj imamo namen skupaj z Občino Jezersko krajanom distri-
buirati vrečke za ločeno zbiranje odpadkov. Tako bo vsako gospodinjstvo prejelo posebne 
vrečke za mešane komunalne odpadke (MKO), odpadno plastično embalažo in odpadno 
kovinsko embalažo. Na ta način želimo še povečati ločeno zbiranje odpadkov.

Na zbirnem centru so označeni oz. opremljeni zabojniki za tovrstno ločevanje in označe-
valne table, ki določajo vsebino zabojnikov. Nameščen bo tudi zabojnik za leseni odpad, 
urejen prostor za kosovne odpadke in asfaltiran del zbirnega centra. Cilj tovrstne uredi-
tve zbirnega centra in načina ločevanja odpadkov je približanje načinu zbiranja v sodob-
no urejenih zbirnih centrih v ostalih občinah, za katere Komunala Kranj izvaja ločevanje  
odpadkov. Za dodatne informacije lahko pokličete na 04 28 11 308 ali poiščete odgovor  
na www.komunala-kranj.si. 

Obveščanje v času motene  
oskrbe s pitno vodo

Včasih je zaradi okvar oziroma posegov na 
javnem vodovodnem omrežju in objektih (kot 
so redno in izredno vzdrževanje, obnove, pre-
vezave na omrežju) oskrba s pitno vodo mo-
tena. V primeru večjih okvar o moteni oskrbi 
in o ukrepih prekuhavanja vode obvestimo 
Center za obveščanje, občino in radijske po-
staje. Obvestilo objavimo tudi na spletni strani  
www.komunala-kranj.si. 
Dodatno imamo vzpostavljeno tudi osebno 
obveščanje po SMS in/ali sporočilih po ele-
ktronski pošti. Če na osebno obveščanje še 
niste prijavljeni, to lahko storite po elektron-

ski pošti na naslov info@komunala-kranj.si, 
preko obrazca na spletni strani www.komu-
nala-kranj.si ali osebno na sedežu našega 
podjetja. Lahko nam tudi pišete na naslov Ko-
munala Kranj, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 
4000 Kranj.

Poseben poziv k obvezni prijavi velja za 
predstavnike javnih ustanov (šole, vrtce, 
zdravstvene ustanove, gostinske lokale …).

O načinih obveščanja v posameznih primerih 
glede na zahteve pravilnika o pitni vodi vas 
podrobneje seznanimo v začetku vsakega  
novega koledarskega leta, z obvestilom na 
hrbtni strani položnic.

 Zbirni center Jezersko
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JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva  

v občini Jezersko v letu 2017
Predmet javnega razpisa je dodelitev pomoči za naslednje ukrepe:

Vrsta ukrepa Znesek pomoči

UKREP B Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj 7.000,00 EUR

UKREP C Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja 1.000,00 EUR

UKREP E Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva 1.000,00 EUR

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Jezersko, in sicer na http://jezersko.si/razpisi/aktualni-razpisi.
Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 10. 4. 2017. www.jezersko.si

ALENKA BRADAČ 

V novem letu nas je pozdravil mraz, ki se nikakor ni pustil 
odgnati. Upali smo tudi na sneg, a ga ni in ni hotelo namesti, 
vsaj ne v prav velikih količinah. Vseeno se nismo dali in smo 
zahajali na sprehode v naravo, ki obdaja naš vrtec. Izkoristili 
smo vsako snežinko in na koncu smo že točno vedeli, v kateri 
hrib se podati, da nas bo na ritkah hitro odneslo v dolino. 
Tudi zamrznjena Jezernica je bila neusahljiv vir raziskovanj 
in je otrokom burila domišljijo. 
Ker smo imeli na igrišču naravni hladilnik, smo se igrali tudi 
s soljo in ugotavljali, kako vpliva na led in koliko soli potre-
bujemo, da se led začne taliti. Led smo seveda prinesli kar z 
Jezernice. 
K sebi smo povabili tudi gospo Olgo Tičar, ki nam je prinesla 
polno košaro starih predmetov. Najbolj zanimivo jih je bilo 
preizkusiti. Tako so otroci mleli klinčke, poskušali hoditi s 
krpljami in med drugim tudi ugotavljali, kako so bile naše 
prababice močne, da so lahko likale z železnim likalnikom.
Da smo si zimo obarvali in odišavili, smo spremljali rast hija-
cint in ugotavljali, ali rastejo bolje, kjer je zelo toplo, ali tam, 
kjer je temperatura malo nižja. Naša predvidevanja so se iz-
kazala za napačna, saj je čebulica v garderobi zrastla višje in 
hitreje zacvetela kot tista v sobi. A to nas je le še bolj vzpodbu-
dilo k nadaljnjemu razmišljanju, zakaj je tako. 
Obiskala sta nas tudi Darja in Primož s svojima psoma Luno 
in Mondom iz Društva Tačke pomagačke. Izvedeli smo veliko 
novega in koristnega, kako pravilno sodelujemo s psi in na 
kakšen način se primerno in spoštljivo vedemo v njihovi bli-
žini. Luna in Mond sta z veseljem sodelovala, ko so ju otroci 
božali, peljali na sprehod, ju česali in jima dajali priboljške. 
Otroci pa so z veseljem pobirali njune pasje kakce iz gline.
Ob praznovanju kulturnega praznika so nas učiteljice in šo-
larji povabili na proslavo, kjer smo spoznali, koliko različnih 
področij kulture nas obdaja – pesniki, pisatelji, slikarji, lut-
karji ... – in slednje, senčno lutkovno gledališče, so si otroci 
tudi najbolj zapomnili.
Pust je prišel skupaj z zimskimi počitnicami. Otroci so svoje 
pustne maske načrtovali že nekaj tednov pred tem in zagna-
nost, da zimo preženemo, je bila velika. Na pepelnično sredo 

je zima še enkrat pokazala svoje zobe in se potem poslovila. 
Držimo pesti, da je res tako! Pust je bil tudi navdih za novo 
temo – vesolje. Vsak dan po malem odkrivamo kanček veso-
lja, ki nas obdaja, pa naj bo to tisto, katerega del je naš planet 
Zemlja, ali vesolje, ki se začne, ko vstopimo v vrtec. 
Jeza, strah, žalost in veselje so občutenja, ki nas spremlja-
jo vsak dan in včasih se menjavajo kot aprilsko vreme. Da 
jih lažje prepoznamo in sprejmemo pri sebi in pri prijateljih, 
smo povabili k sebi Piščančka Pika iz knjige Marjana Manč-
ka. Knjigo smo prebrali skoraj neštetokrat (oziroma štiriljon-
kat petstotič, kot bi rekli otroci) in otroci so vsakokrat, ko je 
nastopilo novo občutenje v knjigi, le-to podoživeli.
Sedaj, ko je vreme vedno toplejše, nas lahko dopoldne pogosto 
srečate v gozdu, kjer imajo otroci svoje kotičke, in vsakič, ko 
se vračamo v vrtec, že kujejo nove načrte, kaj bodo v gozdu 
počeli naslednjič in kaj vse še morajo postoriti.
Prijetno je spremljati in sodelovati z otroki, ki jim ne zmanj-
ka idej in energije in ki jo usmerjajo v konstruktivno gradnjo 
svoje prihodnosti.

Dnevi v vrtcu Palček
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

ZAKAJ IMAŠ RADA SVOJO MAMICO?

• Ker mi dovoli, da sem na računalniku, in ker skupaj kuhava 
in kolesariva do jezera. Fiona Jevtič Lekše
• Ker se zvečer skupaj igrava, ker mi kaj kupi v trgovini in me 
potem preseneti, ker mi kupi ličila. Skupaj pečeva, ustvarja-
va, včasih se igrava skrivalnice. Živa Rebolj
• Ker me mami pomiri in se stiskava. Skupaj pospraviva 
dnevno sobo. Tjaša Rebolj
• Ker mi mami vsak dan da ljubčka, ponoči mi pusti gledati 
televizijo in skupaj sestavljava sestavljanko. Ela Pirc
• Ker se zvečer objameva. Bere mi pravljice. Skupaj kuhava, 
ustvarjava, greva v trgovino in na sprehod. Ajda Piskernik
• Ker skupaj kuhava, greva peš do jezera, mi večkrat kaj po-
maga in vsak večer mi da ljubčka. Hana Kaštrun
• Ker mi dovoli, da se rolam, skuham kavo, da žvečim. Skupaj 
tečeva. Julija Meško

SMUČANJE NA PECI

Tudi letos smo med zimskimi počitnicami Jezerjani smučali. 
Na Peco smo se odpeljali petnajst minut čez sedem. V avtobu-
su smo sedeli po dva. 
V skupini sem bila z Nušo, Ruby, Ajdo, Jakobom in Irenejem. 
Hodili smo na »talarčke«. Šli smo tudi na strmo stran. Naša 
učiteljica smučanja je bila Petra. V ponedeljek smo bili prva 
skupina, ki se je peljala s smučmi.
V petek smo imeli tekmo. Jaz sem bila druga. Dobila sem sre-
brno medaljo. Bilo mi je zelo všeč. Jerca Piskrnik, 3. j

S KOLESOM V VODO

Za poletne počitnice smo šli z družino na morje. Majhen sem 
bil še. Prvi dan na morju smo se s kolesom vozili ob obali. Ja-
drnice so mi bile zelo všeč in sem jih med vožnjo neprestano 
gledal. Ati me je opozarjal, naj gledam na cesto, a sem rajši 
gledal jadrnice. Nisem opazil, da se bližam morju, v tistem pa 
čof! in že sem bil pod vodo. Ati je odložil kolo in me potegnil 
iz vode. Ljudje, ki so to videli, so govorili, naj ati in mami bolj 
pazita name. Ko se zdaj vozim s kolesom, bolj gledam na ce-
sto kot kam drugam. Janez Muri, 5. razred

TI ZVEZEK POŽREŠEN!

Nekoč je bil en zvezek požrešen. Prvošolec Jan je ta zvezek 
kupil. V šoli je pisal vanj, a zvezek mu je pobegnil. Požrl je 
črke z abecede, učencem iz zvezkov in učiteljici s table. Zvezek 
je mislil, da je to normalno. Ko je šel Jan domov, je pozabil 
zapreti torbo. Zvezek je pobegnil v vas. Jan je zajokal. Zvezek 
pa je začel bruhati: BRUUUH, BRAAAH! Janu je mama kupila 
nov zvezek, star zvezek pa se je naučil, da ne sme krasti črk.
Milan Smrtnik, 4. razred

Iz šolskih klopi

IRENA KONČAN

Tudi letos so 24. marca jezerski palčki in učenci radi nastopili pred 
svojimi starši, starimi starši in ostalimi obiskovalci prireditve ob pra-
zniku mamic. Na odru so se igralci preselili v stare čase in jih spre-
tno povezali s sedanjostjo. Zvrstili so se ples, recitacija, slovenske 
ljudske pesmi, televizijska zmešnjava, pesmi očkom in mamicam … 
Prireditev pa so še posebej obogatile Jezerske štorije, ki so jih učen-
ci prebirali v pristnem narečju. Po koncu nastopa je bil možen tudi 
ogled ličnih izdelkov potujoče razstave Volna – objem čez gore. 

Prireditev ob materinskem dnevu

Šopek za mamico / Avtor: Neža
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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

MAJA LESAR, BIBLIOTEKARKA MKK

Knjižnica na Jezerskem je najmanjša enota Mestne knjižnice 
Kranj in zato jo je težko postavljati ob bok ostalim in jo na ta na-
čin primerjati z drugimi. Imamo najmanjšo kvadraturo prostora, 
imamo najmanjši fond (število knjig), imamo tudi najkrajšo od-
prtost (število obratovalnih ur na teden) … Vendar moramo vede-
ti, da so to številke, ki so vezane na demografske kazalnike posa-
mezne občine, kot so število prebivalcev, starostna struktura …
Kljub temu da smo najmanjša knjižnica na območju Mestne 
knjižnice Kranj (obsega poleg Mestne občine Kranj tudi občine 
Naklo, Preddvor, Cerklje in Šenčur), pa v statističnih merjenjih 
prav nič ne zaostajamo za »ta velikimi«. Delež prebivalcev, ki 
je včlanjen v knjižnico (in jo tukaj tudi aktivno obiskuje) je 21 
odstotkov ali slaba četrtina. Pri tem je pomembno poudariti, 
da članska izkaznica, ki jo dobite ob vpisu v knjižnico, velja 
v vseh naših enotah, tudi v Kranju. Letna članarina znaša 15 
evrov, otroci do 18. leta starosti uporabljajo knjižnico brezplač-
no, tako tudi brezposelne osebe in prejemniki socialne in de-
narne pomoči z ustreznim potrdilom. Za študente, dijake in 
upokojence je članarina nižja, 9 evrov. Delež aktivnih članov se 
je v primerjavi z letom 2015 nekoliko znižal, vendar smo zabe-
ležili več obiskovalcev, predvsem na račun mladih, ki prihajajo 
v knjižnico z namenom druženja in zabave na računalniku.  
Pred dobrima dvema letoma smo med našimi enotami uvedli t. 
i. medoddelčno izposojo in vračilo gradiva, kar preprosto pomeni 
to, da si lahko iz katerekoli enote izposodite ali naročite knjigo/
gradivo, jo prevzamete na Jezerskem in jo tukaj lahko tudi vrnete. 
Ali obratno, gradivo, ki ste si ga izposodili na Jezerskem, lahko 
vračate tudi v vseh drugih enotah naše knjižnice. Morda se je del-
no tudi zaradi tega v letu 2016 povečala izposoja gradiva.
Nakup gradiva poteka v matični knjižnici v Kranju in je, glede 
na obseg sredstev, premišljen in aktualen. V primerjavi z le-
tom 2015 je bilo kupljenih nekoliko več novih knjig, knjižnica 

pa je povečala svoj fond tudi z nekaj darovi in menjavo starih 
in poškodovanih knjig. Knjižnica na Jezerskem obsega 5324 
enot knjižnega gradiva (to so knjige, revije, DVD, CD). V naši 
knjižnici imamo na voljo tudi 26 različnih naslovov serijskih 
publikacij oz. revij in časopisov. 
V vseh enotah imajo člani knjižnice kot tudi ostali obiskoval-
ci zagotovljene tudi druge storitve, kot so: dostava na dom (za 
člane, ki sami ne morejo obiskovati knjižnice), rezervacije in 
naročanje gradiva preko telefona ali po spletu (storitev Moja 
knjižnica), dostop do brezžičnega omrežja v vseh enotah, 
uporaba osebnih računalnikov, čitalniška izposoja iPadov 
(Kranj), vračanje gradiva izven obratovalnega časa (v Kranju) 
in brezplačna izobraževanja za uporabo e-virov in knjižnice 
na spletu (v Kranju).
Mestna knjižnica Kranj je ob selitvi v nove prostore Knjižnice 
Globus največ pridobila pri prostoru in možnostih za izvajanje 
različnih prireditev. Od leta 2010 se je obisk prireditev povečal 
za osemkrat (od 5000 do 30.000 obiskovalcev na leto). Vse naše 
prireditve so za obiskovalce brezplačne. Med njimi lahko izbi-
rate različne vrste kot tudi različno tematsko obarvane sklope 
prireditev. Vse prireditve in ostale dejavnosti naših knjižnic so 
vsak mesec zbrane v brošuri oz. mesečniku. Na Jezerskem ga 
lahko dobite v knjižnici, po novem tudi ob reklamnem materi-
alu na občini in v medgeneracijskem prostoru.  
Knjižnica je prostor nas vseh (ne samo tistih, ki radi beremo). 
Enkrat mesečno se otroci lahko dobite na Pravljičnih srečanjih 
z Ajdo in Patricijo (druga sobota v mesecu), vsako drugo nedeljo 
kramljamo ob dobrih knjigah Bisernice v sklopu bralnih sku-
pin Modro brati in kramljati, vsako leto konec septembra novo 
bralno sezono odpremo z literarnim večerom in posebnimi 
gosti, KUD Jezersko večkrat v knjižnici pripravi tematsko raz-
stavo. Kljub vsemu naštetemu pa ima še vedno glavno vlogo v 

»Če ne bomo brali, nas bo pobralo!« (Tone Pavček)
V sredini meseca marca smo v Mestni knjižnici Kranj končali z zbiranjem in 
obdelovanjem statističnih podatkov za leto 2016. Na več kot petdesetih straneh  
je nastalo letno poročilo 2016 z na videz suhoparnimi tabelami, polnimi številk  
in barvnih stolpcev. Vendar če te številke pogledamo malo bližje, se nam zelo hitro 
izriše slika, ki nam kaže zelo zanimivo stanje. Med njimi lahko najdemo  
in izluščimo tudi številke, ki govorijo o Krajevni knjižnici Jezersko. 
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knjižnici Knjiga. Veščina branja se nam zdi samoumevna, 
vendar se moramo zavedati, da nam sodobne elektronske 
naprave kljub svojim prednostim in množični uporabi kra-
dejo čas, ki so ga naši dedki in babice namenili branju in 
poslušanju zgodb. Današnja generacija otrok se spopada z 
motnjami v pozornosti, s hiperaktivnostjo, nemirnostjo, 
agresivnostjo, težavami pri učenju in pomnjenju … Branje 
je aktivnost, ki nas prisili v koncentracijo in razmišljanje. 
"Če želite, da bi bili vaši otroci pametni, jim berite pravljice. 
Če bi radi, da bi bili še pametnejši, jim preberite še več pra-
vljic," je citat Alberta Einsteina. Naj bo to vodilo tudi vsem 
staršem nadobudnih otrok na Jezerskem, zato pripeljite 
svoje otroke v knjižnico in jim omogočite vstop v neskončno 
velik svet zgodb, informacij in znanja. 
Otroci imajo po vseh knjižnicah posebno mesto, tako je 
tudi na Jezerskem. Branje spodbujamo z različnimi aktiv-
nostmi, zato bo najbolje povprašati knjižničarko Jolando, 
kako lahko sodelujete pri različnih akcijah: Družinskem 
branju, Mesečni uganki, katere nagrada je zelo privlačna, 
pri Pasjem kvizu, pri katerem si lahko sestavite čisto svoj 
strip, Pasjih torbah, ki vedno skrivajo presenečenje in lep 
kupček kvalitetnega počitniškega branja.
Knjižnica kot prostor nam v spomin še vedno prikliče 
knjigo in aktivnosti, povezane z branjem, čeprav vemo, da 
knjižnica že dolgo ni več samo prostor hranjenja in skladi-
šče kupov knjig. Vendar naj vas naslov tega članka vodi kot 
opomnik in zavedanje, da je branje pomembna vrednota, 
ki nam omogoča boljše in kvalitetnejše življenje.

POLONA VIRNIK KARNIČAR

Lani smo v TD Jezersko intenzivno razvijali idejo turistične za-
druge kot organizacijske oblike za zagon in vodenje poletno-
-zimskega parka na Kropivnikovem pred začetkom tematske 
poti. Imeli smo več sestankov tudi z drugimi, ki jim je uspela po-
dobna zgodba (Luče, Trenta), ter se sestali s pravnikom, ki nam 
je svetoval glede postavitve organizacijske strukture. Čeprav je 
bila prvotna ideja zadruge kor organizacijske oblike še najbolj 
realna, smo kasneje ugotovili, da to verjetno ni najboljša ideja, 
saj morajo imeti zadružniki v zadrugi enake deleže, kar pa je v 
našem primeru skorajda nemogoče, saj moramo zbrati precej 
denarja (med 100.000 in 150.000 evri), kar pa bi z enakimi de-
leži težko uresničili. Zato organizacijska oblika še ni določena, 
ker iščemo najbolj optimalno in pošteno rešitev, se pa vedno 
bolj jasni ideja postavitve smučišča in zasneževanja tekaških 
prog. Trenutno smo v fazi podrobnega risanja objektov, ki jih 
potrebujemo, in z idejno zasnovo, ki jo moramo izdelati, bomo 
začeli s pridobivanji potrebnih soglasij. Ker gre za zelo pomem-
ben projekt za Jezersko, bi želeli doseči tudi čim širši konsenz o 
ideji in o sofinanciranju. Dejstvo je, da bi nam eno manjše smu-
čišče in zasnežen krog tekaških prog bistveno olajšala prežive-
tje v zimskih mesecih in močno dvignila raven športnega udej-
stvovanja lokalnega prebivalstva. Mali otroci bi se lahko prvih 
smučarskih zavojev naučili doma, malo večji otroci in odrasli 
pa bi s tekom na tekaških smučeh pomembno izboljšali svoje 
kondicijske sposobnosti in skrbeli za dobro zdravje in počutje, 
ki bi se odražalo tudi v povečani energiji, ki bi jo lahko vlagali v 
nadaljnji razvoj Jezerskega na vseh področjih.

Turistična zadruga in zimski park

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Čeprav Jezersko nima smučišča za alpsko smučanje, pa vendar-
le ni brez zimskih športov. Športno društvo Jezersko je v letošnji 
zimi organiziralo večerno hokejsko tekmo na umetnem drsališču 
ob Planšarskem Jezeru (Rusov memorial). Memorial je omogočila 
Občina Jezersko v sodelovanju z Gostiščem ob jezeru, kjer so se 
pomerile štiri ekipe hokejistov. Priredili so tudi mesečne športne 
sobote za jezerske otroke, kjer lahko spoznavajo lepote zimskega 
okolja. Med drugimi so organizirali tudi tek na smučeh za najmlaj-
še, kjer je na pomoč priskočila Šenkova domačija z izposojo opre-
me za najmlajše smučarske tekače. 

Zimski športi na Jezerskem

Zimski prizor s turnosmučarskega tekmovanja za memorial  
Luke in Rada / Foto: Primož Šenk

Vse obiskovalce in uporabnike dvorane Korotan, lekarne, TIC-a, 
zdravstvenega doma, šole, trgovine in drugih objektov v okolici 
intervencijske poti PGD Jezersko obveščamo, naj svoja vozila par-
kirajo na za to označenih mestih in se dosledno izogibajo interven-
cijske poti ter garažnih prostorov PGD Jezersko. Intervencijska pot 
(rumena označba na cestišču) služi izključno za izvoz gasilcev in 
prvih posredovalcev v občini Jezersko.

Intervencijska pot PGD Jezersko
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POLONA VIRNIK KARNIČAR

Turistično društvo Jezersko se je čez po-
letje posvečalo predvsem delu s turisti. 
Cilj je namreč povečanje števila gostov 
v naših nastanitvenih in gostinskih 
enotah. Smo na pravi poti, kar dokazuje 
vedno višja vsota pobrane turistične ta-
kse, ki pomeni, da več gostov na Jezer-
skem prespi. Več je tudi obiskovalcev v 
TIC-u in večja prodaja izdelkov v njem. 

NA PETROLOVE POLICE

Januarja smo se tradicionalno udeležili 
sejma v Ljubljani, kjer smo imeli samo-
stojno stojnico znotraj Gorenjske turi-
stične zveze. V januarju smo tudi skleni-
li, da se v obliki civilne iniciative pozove 
lastnika Kazine, naj končno že podre 
nevarno stavbo. Veseli nas, da se je to 
končno zgodilo. Matej Tonejec je bil vod-
ja novega cikla izobraževanj za lokalne 
turistične vodnike. Pripravil je nekaj pre-
davanj in vodenje po Jezerskem z dobro 
udeležbo. Že lani smo se pripravljali na 
sodelovanje s Petrolom v želji, da se na 
bencinski črpalki uredi kotiček z lokalni-
mi izdelki. Žal je delovanje gigantskega 
Petrola zelo počasno in tako zbirokratizi-
rano, da se je stvar razvlekla na vse leto, 
upamo pa, da bodo do poletja izdelki res 
v trgovini. Prodaja bo potekala preko 
društva, ki bo Petrolov uradni dobavitelj 
izdelkov. Mogoče se bo na podlagi dobrih 
izkušenj še kdo odločil za registracijo 
svoje dejavnosti in izdelavo izdelkov, na-
menjenih turistom. V aprilu smo izvedli 
turistično marketinško delavnico, se po-
dučili o spletnem trženju in razpravljali 
o svojem sloganu. Slogan »Jezersko, kjer 
je narava najlepša« je v uporabi že kar 
nekaj časa in nam pomeni veliko, saj se 
z njim res lahko poistovetimo, ko ga pre-
vajamo v tuje jezike, kjer pa ne zveni več 
tako dobro. Potreben bo prenove, vendar 
zanjo letos ni denarja. Lotili pa smo se 
stilske prenove Zelenega kataloga, ki bo 
bolj promocijski in namenjen predstavi-
tvam na sejmih in podobnih dogodkih. 
Junija je bil znotraj skupine KSA izve-
den drugi Pohodniški festival z otvori-
tvijo na Jezerskem. Ob tem dogodku je 
bil podpisan sporazum o sodelovanju 

med sodelujočimi župani in županjo. 
Na odprtju je bila prisotna tudi direkto-
rica direktorata za turizem Eva Štravs 
Podlogar, ki je zagotovila svojo pomoč 
pri našem delu, in podpredsednik PZS 
Miro Eržen, ki v Sloveniji vodi projekt 
Bergsteigerdörfer oziroma slovensko 
Planinske vasi.

PLANINSKA VAS

Gre za projekt avstrijske planinske zve-
ze, ki je v mrežo povezala gorske turi-
stične kraje, ki se ne ponašajo z veliko 
(predvsem) smučarsko in hotelsko in-
frastrukturo. V ospredju je lepa narava 
in z njo povezane aktivnosti, kot so po-
hodništvo, alpinizem, turno smučanje, 
ledno plezanje, s spremljevalno infra-
strukturo (planinske koče, manjši na-
stanitveni in gostinski objekti, izposoja 
opreme in podobno). V želji po širjenju 
izven svojih meja se Bergsteigerdörfer 
širijo v Nemčijo, Italijo in Slovenijo, kjer 
se bosta pridružila Jezersko in Luče. Za 
nas je to pomembno, ker s tem dobimo 
pomemben trženjski kanal na nemško 
govoreče območje, ker so gostje, ki iz-
birajo take cilje, dobri gostje in večino-
ma pridejo izven glavne sezone. Mi pa 

se moramo taki pobudi odzvati s svojo 
ponudbo.
Poleti je sedaj že po ustaljenem ritmu 
potekala Jezerska štorija. Igra v Jenkovi 
kasarni nikoli ne pusti ljudi ravnodu-
šnih. Pri tem pomembno vlogo odigra 
Olga s sladkimi dobrotami. Hvaležni 
smo tudi igralcem, ki vsak petek v pole-
tju spustijo iz rok svoja redna opravila in 
odhitijo v Kasarno zabavat naše goste. 
Ob tem naj turističnim ponudnikom 
povem, da se program Jezerske štorije 
izvaja prav zaradi njihovih gostov, zato 
naj jih nanj tudi povabijo. V ta namen 
imamo tudi zgibanke in plakate.

DOMAČA KULINARIKA

Ob prvem letošnjem snegu smo v Go-
stišču ob Planšarskem jezeru sestavljali 
jedi ter jih fotografirali, da jih predsta-
vimo v brošurah ali na internetni stra-
ni. Za dobro fotografijo hrane bo projekt 
treba še ponoviti. Konec novembra smo 
se tradicionalno udeležili tudi filmskega 
festivala v Pragi, kjer smo predstavljali 
tako Jezersko kot tudi celo regijo KSA. 
V jesenskem času smo izvajali tudi ak-
tivna pogajanja z občino o nadaljnjem 
delovanju na področju turizma in finan-

Jezersko, kjer je narava najlepša
Delo turističnega društva v letu 2016

Sestavljali in fotografirali smo jedi jezerske kulinarike.
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Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

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.

AKCIJA

 
V gozdu se dogajajo  
neverjetne stvari: drevesa 
se sporazumevajo med 
seboj. Ljubeče skrbijo za 
svoj naraščaj in negujejo 
stare, betežne sosede. 
Drevesa imajo občutke, 
čustva in spomin. Zveni 
neverjetno? Gozdar 
Peter Wohlleben je v 
čudovite zgodbe o  
neslutenih zmožno-
stih dreves vključil 
tudi najnovejša znan-
stvena spoznanja in 
lastne izkušnje.
To je ljubezensko 
pismo gozdu.

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
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Peter Wohlleben 

SKRIVNO ŽIVLJENJE DREVES

Kaj čutijo drevesa, kako se sporazumevajo – odkrivanje skritega sveta

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen kraj, saj 

predstavlja mir, tišino in neokrnjeno naravo. Zna-

ni gozdar Peter Wohlleben nam odstira pogled v 

skrivno življenje dreves, ki bo marsikoga preseneti-

lo: drevesa imajo spomin, si izmenjujejo sporočila, 

občutijo bolečino, dobijo lahko celo sončne opekli-

ne in gube. Marsikatere vrste, na primer hrast, se 

sporazumevajo prek kemičnih snovi: ko neko drevo 

napadejo škodljivci, začne oddajati vonjave in vsa 

drevesa na obsežnem območju, ki prestrežejo to 

sporočilo, se oborožijo proti napadalcem, tako da  

v sebi v nekaj minutah nakopičijo posebne grenči-

ne, s katerimi jih odženejo.

Peter Wohlleben črpa iz več desetletij izkušenj kot 

gozdar in nam razkaže gozd s čisto drugačne plati. 

Osvetlil je somrak gozda in nam omogočil never-

jeten vpogled v skrivnostni univerzum. V čudovite 

zgodbe o neslutenih zmožnostih dreves je vključil 

tudi najnovejša znanstvena spoznanja in lastne iz-

kušnje. To je izčrpna in zanimiva knjiga o drevesih 

in gozdovih, ki nas uči občudovati čudeže v naravi.

PETER WOHLLEBEN
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Peter Wohlleben, rojen 1964, je že 

kot otrok želel postati okoljevarstvenik. 

Študiral je gozdarstvo in je bil več kot 

dvajset let uradnik na deželnem gozdnem 

gospodarstvu. Ker je želel uresničiti svoje 

ekološke sanje, je dal odpoved, tako da 

danes vodi okolju prijazno gozdarstvo na 

območju gorovja Eifel. Tam si prizadeva 

za obnovitev pragozdov. Je gost številnih 

televizijskih oddaj, pripravlja predavanja 

in seminarje, poleg tega je avtor številnih 

knjig, povezanih z gozdom in varovanjem 

narave. 

Gozd se številnim ljudem zdi pravljičen 

kraj, saj predstavlja mir, tišino in neokrnje-

no naravo. Znani gozdar Peter Wohlleben 

nam odstira pogled v skrivno življenje 

dreves, ki bo marsikoga presenetilo: 

drevesa imajo spomin, si izmenjujejo 

sporočila, občutijo bolečino, dobijo lahko 

celo sončne opekline in gube. Marsikatere 

vrste, na primer hrast, se sporazumevajo 

prek kemičnih snovi: ko neko drevo na-

padejo škodljivci, začne oddajati vonjave 

in vsa drevesa na obsežnem območju, 

ki prestrežejo to sporočilo, se oborožijo 

proti napadalcem, tako da v sebi v nekaj 

minutah nakopičijo posebne grenčine,  

s katerimi jih odženejo. 

 
Peter Wohlleben črpa iz več desetletij 

izkušenj kot gozdar in nam razkaže gozd  

s čisto drugačne plati. To je izčrpna in 

zanimiva knjiga o drevesih in gozdovih,  

ki nas uči občudovati čudeže v naravi. 

Kaj čutijo drevesa, kako se  

sporazumevajo – odkrivanje  

skritega sveta

DRUGAČEN POGLED  

NA STARE PRIJATELJE

V gozdu se dogajajo neverjetne stvari: drevesa se 

sporazumevajo med seboj. Ljubeče skrbijo za svoj 

naraščaj in negujejo stare, betežne sosede. Drevesa 

imajo občutke, čustva in spomin. Zveni neverjetno? 

Vseeno je res!

Gozdar Peter Wohlleben je osvetlil somrak gozda 

in nam omogočil neverjeten vpogled v skrivnostni 

univerzum. V čudovite zgodbe o neslutenih 

zmožnostih dreves je vključil tudi najnovejša 

znanstvena spoznanja in lastne izkušnje. 

To je ljubezensko pismo gozdu. 

9 789616 893862

ISBN 978-961-6893-86-2          19,90€

NOVO iz založbe Narava

Peter Wohlleben, rojen 1964, je že kot 

otrok želel postati okoljevarstvenik. Študi-

ral je gozdarstvo in je bil več kot dvajset let 

uradnik na deželnem gozdnem gospodar-

stvu. Ker je želel uresničiti svoje ekološke 

sanje, je dal odpoved, tako da danes vodi 

okolju prijazno gozdarstvo na območju go-

rovja Eifel. Tam si prizadeva za obnovitev 

pragozdov. Je gost številnih televizijskih oddaj, pripravlja pre-

davanja in seminarje, poleg tega je avtor številnih knjig, pove-

zanih z gozdom in varovanjem narave.

O avtorju 

DRUGAČEN POGLED

NA STARE PRIJATELJE

To je ljubezensko  

pismo gozdu.

Založba Narava d.o.o., Britof 96a, 4000 Kranj • Naročila: tel.: 04-280-2000, prodaja@narava.si, www.narava.si
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FRANCE EKAR

Ob 25-letnici slovenske samostojnosti se je upravni odbor 
Lovske zveze Slovenije odločil, da jubilej zaznamuje z iz-
dajo zbornika in s tem da priznanje zaslugam slovenskim 
lovcem v osamosvojitvenem obdobju. Ob tem spomnimo, 
da je bila Lovska zveza Slovenije med prvimi odlikovana z 
najvišjim državnim odlikovanjem, zlatim častnim znakom 
svobode. V pripravi zbornika Slovenski lovci v vojni za Slo-
venijo je sodelovalo in bilo zabeleženo več kot tisoč imen 
članov lovskih družin, veteranov za osamosvojitev Sloveni-
je. Zbornik opominja, da se žal nekatere lovske družine niso 
odzvale prošnji Lovske zveze Slovenije za dostavo sporočil 
svojih članov, veteranov vojne za Slovenijo, ki so delova-
li v okviru milice, organov za notranje zadeve, Teritorialne 
obrambe, Civilne zaščite ... Sedaj je pričujoči zbornik sprožil 
pobude, da je s pisanjem o delu lovcev med osamosvojitvijo 
treba strokovno in celovito nadaljevati in dokončno zbrati 
vse podatke. Morda bi bila tudi to priložnost, da se pisa-
nja različnih veteranskih in drugih združenj poenotijo. Kdor 
koli je bil udeleženec in obenem tudi lovec, je izkazoval 
največjo obliko slovenskega domoljubja. Lovski organizaciji 
pa so lovci-veterani dokazali čast in pripadnost pa tudi iz-
polnili temeljno osnovo delovanja za javni interes in javno 
dobro. Uredniškemu odboru in uredniku dr. Marjanu Tošu, 
slovenskemu domoljubnemu lovcu, pa poleg zahvale velja-
jo tudi iskrene čestitke z napotilom, da bi se ta kronologija, 
pomembna tudi za afirmacijo Lovske zveze Slovenije, nada-
ljevala in celovito dokončala. 

Lovci v vojni za Slovenijo

ciranju. Želeli smo, da se večina financiranja izvaja ne-
posredno z občine in se s tem ne podvaja delo izstavlja-
nja in plačevanja računov, hkrati pa mi ostanemo kot 
pomemben svetovalni in nadzorni organ. Žal smo bili 
le delno uspešni in financiranje ter izvajanje turistične 
promocije bo potekalo neposredno z občine, nas pa bodo 
vključevali le po potrebi oziroma ko bodo na občini mi-
slili, da potrebujejo naše strokovno mnenje. Župan je že-
lel na ta način zagotoviti sistematično financiranje pro-
jektov na turističnem področju, in sicer da bi nekdo imel 
pregled nad celotnim dogajanjem in bo zanj tudi odgo-
varjal. Doslej smo v turističnem društvu izvedli več po-
membnih projektov in letno porabili med 8000 in 16.000 
evrov proračunskega denarja. Za letos nam iz proračuna 
ostane 3000 evrov, ki naj bi jih porabili za tiskane mate-
riale. Glede na to, da naj bi občina skrbela za promocijo 
Jezerskega navzven, moramo mi poskrbeti za goste, ki 
že pridejo k nam. Zato bomo ponatisnili mali zemljevid 
Jezerskega, kjer so poleg karte navedeni tudi vsi jezerski 
ponudniki. Že nekaj časa si želimo izdelati svojo kuli-
narično ponudbo, določiti več tipičnih jezerskih jedi in 
jih pripraviti na kulinaričnem festivalu. Mogoče je to 
primerna ideja za popestritev jesenske sezone, ki je dru-
gače precej mrtva. Osvežitve je potrebna tudi obstoječa 
internetna stran, potreben je ponatis zemljevida Jezer-
sko, izdelava brošure za goste in verjetno še kaj, vendar 
žal letos občina zateguje pas in društvom namenja manj 
denarja. Počakamo na boljše čase, saj verjetno pridejo! 
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JANEZ SMRTNIK

V krajih Solčava in Jezersko je bila ovče-
reja nekoč množična, dobro organizira-
na in pomembna gospodarska panoga. 
Našo ovco so predniki konec 18. in v 
začetku 19. stol. z »vzrejo, negovanjem, 
dobro krmo in plemensko odbiro« raz-
vili v gospodarsko pomembno pasmo za 
meso in volno. Svoje delo so nadgradili z 
uspešnim križanjem s severno italijan-
skimi pasmami iz Lombardije in Pado-
ve. Jezersko-solčavska pasma je postala 
znana, ko so jo v drugi polovici 19. stol. 
peljali na razstave in sejme v Pariz in 
na Dunaj, kjer je prejemala nagrade. V 
Dravski banovini je bila jezersko-solča-
vska pasma poleg bovške označena kot 
gospodarsko pomembna pasma. Pogled 
v preteklost je torej nujen, ko razmišlja-
mo o lastnem delu, ki je za nas v tem, 
da tudi za ovčerejo ohranjamo kmetije 
in življenje in preživetje na njih. Z rejo 
ovc pa rejci prispevamo tudi ohranjanju 
naravne in kulturne krajine. 

OHRANITEV ČISTE PASME

Pred dvajsetimi leti se je v želji po bolj-
šem organiziranju rejcev zbrala skupi-
na mož in ustanovila Društvo rejcev ovc 
jezersko-solčavske pasme z namenom 
ohranitve čiste pasme na avtohtonih 
območjih visokogorskih kmetij in pla-
nin z aktivnim sodelovanjem članov in 
strokovnih institucij ter služb s tega ob-
močja. Prizadevamo si ustvariti  kako-
vost v  proizvodnji, predelavi in prodaji 
vseh možnih produktov jezersko-solča-
vske ovce. Pomembna stebra delovanja 
sta izobraževanje in povezovanje rejcev, 
stroke, laikov in sorodnih društev. Kot 
najpomembnejšo pridobitev štejemo 
ustanovitev Testne postaje na Jezer-
skem, kjer je bilo v 15 letih vhlevljenih 
450 ovnov, licenco za pleme pa je prejelo 
okoli 150 ovnov jezersko-solčavske pa-

sme. Društvo je včlanjeno tudi v Zvezo 
društev rejcev drobnice. Sodelujemo z 
Biotehnično fakulteto v Ljubljani. Dru-
štvo je postalo regijsko prepoznavno in 
v interesu javnosti.
V preteklem letu smo v mirnih zimskih 
večerih organizirali delavnice plete-
nja, predenja, kvačkanja in polstenja 
z domačo volno na domačiji Olipje na 
Jezerskem in v Solčavi v Centru Rinka. 
Delavnice potekajo že več let zapored 
pod imenom Volnena nit, ki povezu-
je in prvič z jezerskim naglasom Vou-
nen. Namen delavnic je posredovanje 
osnovnih ročnih znanj na mlajši rod 
ter druženje in povezovanje. Marca 
smo na Jezerskem odprli prvo skupno 
razstavo polstenih slik in ročnih del na 
temo Naša ovca in njena volna. Razsta-
va je skupni projekt treh soustvarjalcev: 
glavnega organizatorja društva Bicka iz 
Solčave pod vodstvom Vide Matk, skupi-
ne Ročna dela Jezersko in ustvarjalk iz 
Železne Kaple. V avgustu smo sodelovali 
na tradicionalni prireditvi Ovčarski bal 
na Jezerskem, s prikazom prigona ovc 
s planine in s tem povezanih običajev 
predelave volne na star ročni način. Na 

balu v Pastirskem kotičku na pobudo 
Domna Matka ponujamo najboljše jedi 
iz jagnjetine na žaru. Predstavljamo iz-
delke iz volne članic Bicka, Maje Šolar, 
Mehke šape, Tatjane Švab in mamaLad-
ke in ponujamo tudi volno za pletenje 
in polstenje ter ovčje kože. Obiskoval-
cem smo ponudili brezplačni posvet s 
svojimi rejci in živinozdravnikom Pri-
možem Murijem. Septembra smo orga-
nizirali strokovno ekskurzijo v Posočje 
pod vodstvom Metode Karničar. V Bovcu 
smo si ogledali trgovino z ročnimi deli 
iz volne in drugih naravnih materialov, 
obiskali smo ekološko kmetijo Škander 
v Čezsoči, kjer redijo mlečne ovce in iz-
delujejo bovški sir z zaščiteno označbo 
porekla. Obiskali smo prvo slovensko 
eko vas Čadrg z vodenim ogledom vaške 
sirarne, kjer predelajo mleko v avtohto-
ni ekološki sir Tolminc in albuminsko 
skuto. V Kobaridu smo bili na vodenem 
ogledu Muzeja posoškega sirarstva in 
pašništva, ki deluje v sklopu Mlekarne 
Planika, in se srečali z direktorico mle-
karne in kmetico Anko Lipušček Mikla-
vič. Člane društva in širšo javnost smo 
konec septembra vabili na prvo dražbo 
plemenskih jagnjic jezersko-solčavske 
pasme, ki smo jo organizirali v Solčavi 
v okviru Festivala volne in je poskrbe-
la za popestritev programa festivala. 
Obiskovalce smo k ogledu pritegnili s 
prikazom striže ovc z navadnimi in ele-
ktričnimi škarjami domačina Petra Vr-

Prepoznavni in v interesu javnosti
Dvajset let Društva rejcev ovc jezersko-solčavske pasme

V preteklem letu smo v mirnih zimskih večerih organizirali 
delavnice pletenja, predenja, kvačkanja in polstenja z domačo 
volno na domačiji Olipje na Jezerskem in v Solčavi v Centru Rinka. 
Delavnice potekajo že več let zapored pod imenom Volnena nit,  
ki povezuje in prvič z jezerskim naglasom Vounen.
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Pred nami je nova izdaja 
praktičnega priročnika 
o vzgoji sadnih vrst od 
sajenja do rodnosti ter 
vzdrževanja v polni 
rodnosti, da bi bilo to 
obdobje čim daljše. V 
knjigi je predstavljeno 
gojenje vseh 
tradicionalnih sadnih 
vrst, ki jih poznamo v 
Sloveniji. Dodali pa smo 
tudi kar nekaj novih 
sadnih vrst (brusnice, goji 
jagode, šmarno hrušico, 
šipek, granatno jabolko, 
dren, murvo, asimino, 
rožič ...) , ki so prijetna 
popestritev vrtov 
ljubiteljskih sadjarjev.

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

152 strani, 170x 235 mm, mehka vezava.
Cena knjige je 17

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

S knjigami Špiclji 
UDBE 1, 2, 3 
je evidentno 
dokumentirano, da 
je slovenska UDBA 
imela okoli 60.000 
sodelavcev ali virov. 
V knjigi boste našli 
seznam registriranih 
virov, opuščenih 
operativnih pozicij 
in rezervnih 
sodelavcev UDBE.
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422 strani, 145 x 205 mm, mehka vezava
Če knjigo naročite po pošti, se poštnina 
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije. 24  90

EUR
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SARA PESTOTNIK

Mladi gasilci smo že začeli pridno trenirati in se učiti. Najprej je 
bil na vrsti kviz gasilske mladine, ki je potekal 11. marca v Šen-
čurju. PGD Jezersko je na kviz prijavilo štiri ekipe mladincev in 
ekipo pionirjev. Z vajami smo začeli v februarju. Treba je bilo na-
trenirati štafetno vezanje vozlov, gasilsko spretnost in tudi brez 
teorije ni šlo. Otroci so se vaj radi udeleževali in dosegli lepe re-
zultate na tekmovanju. Pohvala gre mentorjem Franciju Boldinu, 
Nini Kocjančič, Binetu Rebolju in Domnu Parteju za pridno učenje 
in izobraževanje otrok. Na koncu pa bi rada pohvalila tudi nove 
mlade člane, ki se letos še niso udeležili gasilskega tekmovanja 
v kvizu, so pa že začeli pridno trenirati pod mentorskim okriljem 
Ane Tepina. Do naslednjič pa vas lepo pozdravljamo z gasilskim 
pozdravom Na pomoč!

Kviz gasilske mladine
šnika. Marjeta Ženko, selekcionistka iz KGZ Celje, je predsta-
vila pasmo. Dražbo plemenskih jagnjic je vodil Dušan Birtič 
z Biotehnične fakultete v Ljubljani. 
Naše delo je bilo petnajsto leto zapored usmerjeno v vzrejo 
nove generacije plemenskih ovnov v testni postaji na Jezer-
skem in organizirali smo petnajsto dražbo ovnov na kmetiji 
Kovk. Več o poteku dražbe ste lahko prebrali na društveni 
spletni strani, v Gorenjskem glasu in Drobnici. Poleg selekci-
ji na prirast posvečamo večjo skrb in pozornost tudi selekciji 
na kakovost volne. Ta naj ima čim manj resnice in čim več 
finega runa. Naši člani so tudi v preteklem letu sodelovali v 
komisiji za mednarodno sodelovanje in komisiji za JS pa-
smo pri Zvezi društev rejcev drobnice Slovenije. Zastopnike 
imamo v odboru za drobnico in gojeno divjad pri Kmetijsko 
gozdarski zbornici Slovenije. Smo soustanovni člani LAS Go-
renjska košarica in sodelujemo pri projektu Lanatura 2. 
Za izpeljavo aktivnosti in delovanje se moram najlepše za-
hvaliti občinam za finančno pomoč. Delovanje društva je 
finančno odvisno predvsem od podpore občin. Posebna za-
hvala gre Občini Jezersko za vsakoletno podporo.

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

Računovodski servis, davčno in poslovno svetovanje  
Belska cesta 15, 4205 Preddvor

E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si, T: 04/2559-500
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DREJC KARNIČAR

Sezono smo začeli z zimskim reševa-
njem dveh neizkušenih alpinistov, ki sta 
po preplezani smeri v Dolgem hrbtu več 
ur neuspešno iskala pot iz Mlinarskega 
sedla na Zgornje Ravni. Še bolj kot nena-
vaden klic na pomoč in skrajno neugo-
dne razmere v steni so nas presenetili in 
razočarali odzivi nadobudnih mladeni-
čev in njihovih staršev naslednji dan. Tri 
nesreče so se zgodile na poteh do Kranj-
ske koče na Vadinah. Najprej sta dve pla-
ninki obtičali v spomladansko raztrga-
nem in zasneženem Žrelu, nato je češka 
planinka nesrečno omahnila na Lovski 
poti in kot tretji se je oskrbnik koče med 
sestopom po Slovenski poti spotaknil 
in izpahnil ramo. Nič manj dela nismo 
imeli pod Češko kočo. Le da so bile vse tri 
intervencije v novi ferati. V vseh treh pri-
merih so planinci zapustili zavarovano 
pot, ker niso zmogli splezati prek previsa 
in nato nezavarovani obtičali v brezizho-
dnem položaju sredi stene, ko niso mo-
gli več ne naprej in ne nazaj. Zadnji par 
je bil celo popolnoma neopremljen, saj 
naj bi v športno ferato preprosto zašel. 
V izogib podobnim primerom bomo še 
pred letošnjo sezono v ferato namestili 
dodatna varnostna opozorila. V prepadih 
in meliščih pod Češko kočo se je sredi po-
letja odvijala prava drama, ko smo ves 
dan z moštvom in helikopterjem iskali 
smučko in smučarski čevelj s spodnjim 
delom noge. Ko smo končno našli vsaj 
40 let star 'pancar' in nekoliko mlajšo 
smučko, smo ugotovili, da ima strah res 
velike, velike oči. In prestrašeni prijavi-
telj je bil tudi tokrat na poti v Češko kočo 
prek ferate … Naslednja intervencija z 
zgodbo se je odvijala na poti med Mli-
narskim sedlom in Dolgim hrbtom, kjer 
je planincu ogromen skalni blok ukleščil 
nogo. Kombinacija helikopterskega in 
klasičnega reševanja, hitre spremembe 
vremena, negotovost, neobičajna opre-
ma s hidravlično dvigalko in žago za 
železo »za vsak slučaj« so le izstopajoča 
dejstva po filmskem zapletu, uspešni in-
tervenciji in srečnem koncu brez posle-
dic za poškodovanega. Na dan, ko je Slo-

venijo obiskal sam cesar Putin in našega 
neba še ptiči niso smeli preletavati, sta 
se v naših gorah zgodili kar dve nesreči. 
Najprej je nekaj ur čakal na transport al-
pinist s poškodovano nogo pod Jubilejno 
smerjo v Dolgem hrbtu, nato pa smo se 
nadaljnjih nekaj ur pregovarjali o akti-
vaciji helikopterja za iskanje planinke, 
ki je izginila ob sestopu z Rink. V zadnjih 
minutah pred nočjo je dežurna ekipa z 
Brnika le našla truplo nesrečne planin-
ke. Prek celega leta je helikopter posre-
doval na devetih intervencijah, kar je 
največ doslej. Za konec reševalne sezone 
smo pomagali prestrašeni pustolovki ob 
sestopu z Virnikovega Grintovca in lovcu, 
ki se je že v povsem zimskih razmerah 
zaplezal na pobočjih Kozjega vrha. 

NOVI REŠEVALCI

V lanskem letu smo dobili kar pet novih 
reševalcev. Za uspešno opravljene izpite 
se lahko zahvalimo požrtvovalnim in-
štruktorjem in ponosno čestitamo Pri-
možu, Žanu, Borisu, Simonu in Anžetu. 
Tudi tokrat smo temeljite priprave na 
izpite združili s postajnimi usposabljanji 
pred zimsko in poletno sezono. Zimska 
vaja s poudarkom na štafetnih spustih je 
potekala na pobočjih Velikega vrha. Letno 
tehniko smo predelovali maja in junija v 

pisarni in Mlinarjevi peči. Stenska vaja 
pa je bila v začetku julija v steni Dolge-
ga hrbta nad Kapelco. Letalca reševalca 
Tone in Janko, vodnik reševalnega psa 
Matej in inštruktorji Milan, Miha, Janez 
in Peter so imeli še dodatno natrpan ur-
nik z rednimi izpopolnjevanji in obno-
vitvami licenc. Boris je v lanskem letu v 
okviru usposabljanj pripadnikov enot CZ 
opravil strokovno usposabljanje in izpit 
za t.i. zaupnika za reševalno moštvo ob 
izrednih dogodkih. Precejšen angažma 
in vznemirjenje so povzročile priprave in 
izvedba Gorenjske vaje enot CZ ob prime-
ru potresa Ruševina 2016, ki smo jo pri-
padniki enot CZ, PGD in GRS Jezersko iz-
vedli na objektu Ankove karavle in njene 
okolice. Pred zimsko sezono smo imeli še 
vaje PP in usposabljanje za uporabo na-
prav GPS. Z dežurstvi na prireditvah nam 
je bilo v lanskem letu precej prizanešeno. 
Od začetka junija do konca septembra 
smo imeli stalno dosegljivega dežurnega 
reševalca. Izvedli smo eno predavanje na 
preddvorski osnovni šoli.

ZAHTEVNA ŠPORTNA TEKMOVANJA

Druga polovica decembra in začetek 
januarja je sedaj že tradicionalno v 
znamenju priprav na Patruljni tek na 
Pokljuki. Lansko leto nam je uspelo na-

Gorski reševalci v letu 2016
Lani smo ponovno zabeležili 14 intervencij, kar je izenačitev največjega števila,  
ki smo ga imeli v času žleda leta 2014. V zadnjih letih imamo v svoji statistiki   
tudi intervencije naših prvih posredovalcev, lani sicer samo eno. 
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stopiti s kar tremi ekipami s po štirimi člani. Nenavadno in 
zelo nepredvidljivo smučarsko-tekaško tekmovanje z izje-
mnim kolektivnim nabojem je po treh zmagah v konkurenci 
enot CZ ponudil izziv kosanja z vojaškimi in policijskimi pro-
fesionalci. Letošnja uvrstitev na stopničke v generalni razvr-
stitvi je vsekakor dosežek, vreden vsega spoštovanja. Iskrene 
čestitke Milan, Anže, Primož in Klemen! Še precej več priprav, 
požrtvovalno opravljenih ur in organizacijskih naporov terja 
izvedba turnosmučarskega memoriala Luke in Rada. Zaradi 
pomanjkanja snega smo morali lansko tekmo prestaviti na 
konec februarja. Tudi sicer podpiramo svoje člane, da se ude-
ležijo čim večjega števila zahtevnih športnih tekmovanj, saj 
so ta odlična motivacija za visok nivo telesne pripravljenosti 
našega moštva. Večji izziv bo povečati število alpinističnih 
vzponov naših članov, ki na žalost iz leta v leto pada. Tudi 
skupne ture so vedno slabše obiskane (Beštrova špica, Vir-
nikov Grintovec, Ski venture in Okrešelj). Zavedamo se, da 
to ni samo naš problem, da se s podobnimi izzivi srečujejo 
v vseh enotah GRS in tudi v vseh drugih organizacijah. Kljub 
temu bomo še naprej iskali občutljivo ravnovesje med delom 
za preživetje, družino in reševalnimi obveznostmi (tehnična 
usposobljenost, psihofizična pripravljenost, medsebojna po-
vezanost, zaupanje), da bomo kljub spremenjenim družbe-
nim razmeram in menjavam generacij tudi v prihodnje spo-
sobni učinkovitih in varnih posredovanj v zahtevnih stenah 
Grintovcev. 
V začetku letošnjega leta smo v svoje vrste sprejeli novega 
pripravnika iz kamniškega konca Jaka Capudra. Gašper Kar-
ničar je uspešno zaključil izpite za gorskega reševalca. Iskre-

ne čestitke! Trenutno imamo 27 registriranih in zavarovanih 
čl anov. Od teh so trije zaslužni člani, dva pripravnika in 20 
licenciranih gorskih reševalcev, med katerimi sta dva reše-
valca letalca, trije inštruktorji in en vodnik reševalnega psa. 
Po dolgotrajni in težki bolezni nas je oktobra zapustil usta-
novni in zaslužni član Jože Žvokelj. Kot pogrebci smo sode-
lovali pri pogrebni maši v Cerkljah in ob raztrosu pepela na 
Kališču. Joževa želja je bila, da se namesto cvetja daruje za 
potrebe GRS. Ves podarjen denar smo namenili Skladu Okre-
šelj.
V lanskem letu smo imeli šest sej. Redno sodelujemo na se-
jah UO GRZS in v organih Sklada Okrešelj. Po nepričakovanem 
odstopu prejšnjega predsednika sem sredi lanskega leta pre-
vzel vodenje Uprave Ustanove Sklada Okrešelj. 
Lani februarja smo pomembno okrepili svoj vozni park s pre-
vzemom terenskega vozila Mitsubishi L200. Štirje člani smo 
se udeležili posebnega usposabljanja varne vožnje s terenski-
mi vozili v Tacnu in na vojaškem poligonu blizu Iga. Obči-
na Jezersko nam je velikodušno omogočila parkiranje naših 
dveh vozil pod nadstreški na Remontu v zimskem času, do-
kler skupaj z občino ne uredimo primerne garaže neposredno 
ob skladišču reševalne opreme. Tudi sicer nas lokalna sku-
pnost materialno in organizacijsko podpira pri našem delu. 
Sicer pa smo že globoko zakorakali v jubilejno leto, ki smo ga 
začeli z dvajsetim memorialom Luke in Rada. Maja bo minilo 
četrt stoletja od ustanovitve Postaje GRS Jezersko in 10. junija 
bo 20 let od tragedije na Okrešlju. Precej preveč priložnosti, da 
se spomnimo svojih korenin, in obenem dovolj spodbud, da 
najdemo moč in pogum za nadaljevanje svojega poslanstva.  

KARMEN KARNIČAR

Gorska reševalna služba. Ime, ki je zara-
di narave svoje dejavnosti postalo pojem. 
GRS. Kratica, ki je prepoznavna vsako-
mur v Sloveniji. To je tisto varno ozadje 
ob doživljanju prostosti in veselja za vse 
prebivalce in obiskovalce naše lepe Slo-
venije. Varnost, ki nam jo v vsakdanjem 
življenju predstavlja in nudi družina, 
nam v gorskem svetu poosebljajo ženske 
in moški, ki nosijo našitke rdečega križ-
ca, vtkanega na modrino neba. Znak, ki 
ga prepoznajo tudi že majhni otroci in ga 
dojemajo kot medaljo. Za pogum, vztraj-
nost, požrtvovalnost. Tudi v tem doje-
manju si moramo želeti, da bi ohranili 
pogled otroških oči na stvarnost, ki drvi 
naprej, včasih žal mimo nas.
Desetega junija letos bosta izpolnjeni 
dve desetletji dvojne praznine v naši 
sredini. Najmanjša reševalska posta-

ja je izgubila načelnika in njegovega 
namestnika. V nekaj minutah se je 
popolnoma spremenilo življenje petih 
družin. V le nekaj minutah. Zato, ker so 
bili možje in očetje na vajah, da bi znali 
bolje in hitreje pomagati drugim. Zlob-
na ironija.
Takrat otroške nožice zdaj puščajo sledi 
odraslih oseb, ko udejanjajo svoje otro-
ške želje.  
Leto spominjanja. Še posebej ob dvajseti 
obletnici dogodka, ki bi ga vsi tako radi 
pozabili. Odgovorov na „zakaje“ nismo 
našli, pač pa poti, na katerih se sreču-
jemo – tudi z njima. Njun memorial je 
ena od njih. Dvajset let zvestobe nika-
kor ni kakšna samoumevna kvaliteta. 
Letošnja jubilejna obletnica je izpolnitev 
naše skupne zavezanosti, da ostanemo 
na poti, na katero smo stopili skupaj z 
njima. Seveda – tudi zato, ker zmeraj 
znova prihajamo s snežnih pobočij pol-
ni lesketajočih kristalov, ki jim ne do-
volimo, da bi se stopili v pozabo. Ker se 
tam zunaj najdemo vedno znova. Sebe 
in tiste, s katerimi trenutke delimo ali 
smo jih delili kdaj prej. Tudi pred dvaj-
setimi in več leti.
Življenje samo pa nas kljub obžalovanju 
nedoživetih skupnih trenutkov usmerja 

v sedanjost, v tisti prelepi dan, ki smo 
se ga zbrani odločili doživeti v dolini Ko-
matevre. Prijateljska tekma kolegic in 
kolegov reševalcev je še kako osmišlje-
nje Lukinih in Radovih idej in delovanja. 
Naslednji dan naslednja tekma, tokra-
tna konkurenca je vseslovenska, zaradi 
bolezni je manjkal najboljši, pridružena 
pa je bila naveza iz Podroža. Rekrea-
tivci in tekmovalci slovenskega pokala 
so nastopili v različnih skupinah in po 
drugačnih kriterijih. In spet je bila tek-
ma popoln uspeh. Tudi ali pa predvsem 
zato, ker pridejo tekmovalke in tekmo-
valci preprosto iz – navade.  
Naša postaja GRS je ena manjših po šte-
vilu članov, že od začetkov pa je prepo-
znavna po tekmovalnih dosežkih v eni 
najlepših gorniških dejavnosti – turnih 
smukih. Lukino vodilo ostaja živo tudi 
pri mlajših generacijah. Na naši prvi 
tekmi je sodelovalo 15 ekip, naslednje 
leto se je število že podvojilo. Jezerjani 
so sestavljali ekipe na izbirnih internih 
tekmah, z dodatnim tekmovanjem na 
Zelenici se je krog razširil. Povili smo 
dete – jezersko tekmo, zdaj imamo slo-
venski pokal. Lahko smo ponosni na to. 
In na resnično dobro sodelovanje jezer-
skega življa. Hvala vsem!

Preko dobrav 
nesi pozdrav ...
Luku in Radu
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MILAN ŠENK

Hvala vsem, ki po svojih močeh že 20 let 
pomagate pri organizaciji tekmovanja 
v spomin Luke in Rada. Več kot 150 nas 
je že sodelovalo pri različnih nalogah, 
vsako leto preko 50. Verjetno se nihče 
od nas povsem ne zaveda pomembnosti 
tega spominskega tekmovanja!

 GORSKI REŠEVALEC SE RODI! 

 Že kot otrok se mora ukvarjati s športom 
in drugimi aktivnostmi, da razvija psiho-
fizične in druge sposobnosti. Pomembna 
so razna tekmovanja, spoznavanje tehnik 
gibanja: tek, plezanje, smučanje …, posa-
mično ali ekipno. Do končanja osnovne 
šole je na prvem mestu vloga staršev in 

aktivnih društev, predvsem športnega in 
planinskega. Po osnovni šoli se mlado-
stnik začne odločati sam, skupaj s starši, 
prijatelji … Zelo pomembno postane okolje 
(aktivnosti društev!), ki narekuje koristno 
preživljanje prostega časa. S pridobljeni-
mi veščinami, veliko ljubeznijo do hribov 
in malo sreče mladostnik lahko postane 
alpinist, turnosmučarski tekmovalec, gor-
ski tekač, tekač na smučeh … Tako zgrajen 
posameznik že lahko pomisli, da s svojimi 
sposobnostmi lahko pomaga nekomu, ki 
potrebuje pomoč. Začne se dolga in odgo-
vorna pot usposabljanja za gorskega reše-
valca. V ospredju so: varnost, hitrost, moč, 
znanje, samozaupanje, odvisnost, sočutje 
… Sledijo prve reševalne akcije, prehojena 
pot dobi svoj smisel! Kdo ve, kaj vse je imel 

Luka v mislih, ko je rekel: "Jezerska GRS 
bo prepoznavna po svojih rezultatih na 
najrazličnejših tekmovanjih, doma in v 
tujini." Vsak dan posebej se trudimo, da 
ostanemo na poti gorskega reševalca, ki 
je lepa in zelo nevarna! 
Luka in Rado sta se prebila skozi števil-
ne nevarnosti, do zadnje na Okrešlju!
Naj zaključim z besedami Drejca na 
zboru GRZS: "Se še spomnimo?"
Opomba: Med nami so tudi tisti posa-
mezniki, ki iz različnih razlogov ne po-
magajo graditi neminljivega spomina 
na Luka in Rada. Kakor koli, naj dobro 
premislijo o svojih dejanjih, s katerimi 
vplivajo na izvedbo spominskega tek-
movanja in tudi na razvoj gorskih reše-
valcev na Jezerskem!

Tekmovanje  
v spomin Luke 
in Rada
20. Memorial Luke 
Karničarja in Rada 
Markiča – gorskih 
reševalcev

Pokljuka 2017, Patruljni tek: Na odru med profesionalci!

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Pred tradicionalno veleslalomsko tekmo, ki jo organizirajo špor-
tni društvi in občini Jezersko in Železna Kapla, so na smučišču 
Peca v Avstriji Jezerjani priredili smučarski tečaj za otroke. Med 
šolskimi počitnicami se ga je udeležilo 37 jezerskih otrok, starih 
od tri do petnajst let. Zadnji dan tečaja so za vse pripravili tekmo.  
Skupno tekmovanje v veleslalomu na Peci pa je letos privabi-
lo okoli petdeset tekmovalcev, od najmlajših, starih štiri leta, 
do najstarejših (65 let). Tekmovali so tudi v turnosmučarski 
kategoriji, kjer so tekmovalci morali imeti obvezno opremo 
(lavinsko žolno, lavinsko sondo in snežno lopato), sta pojasni-
la Gašper Karničar in Boris Piskernik. Letos so prehodni pokal 
osvojili jezerski športniki, najhitrejši čas tekme pa je dosegel 
Davo Karničar. Odličja sta športnikom podelila župana Žele-
zne Kaple in Jezerskega Franc Jožef Smrtnik in Jurij Rebolj.
Tako smučarski tečaj kot tekmovanje na Peci sofinancira Ob-
čina Jezersko, enako celoletno športno vadbo otrok od 1. do 9. 
razreda. Gašper in Boris pa dodajata še vtise s smučarskega 
tečaja: »Na Peco in nazaj smo se vozili vsak dan z Alpetouro-
vim avtobusom. Vreme je bilo večinoma sončno, vendar tako 
kot vsako leto smo en dan ostali doma, ker je mejni prehod Je-
zersko močno pobelil sneg, tako da bi bila vožnja z avtobusom 
prenevarna. Nekateri so ta dan izkoristili za počitek in uredi-
tev smučarske opreme, nekateri pa so izkoristili 15 centime-
trov novega snega in presmučali, presankali okoliške bregove. 
Vsi udeleženci smučarskega tečaja so se nekaj naučili in na 
koncu dejali, da prihodnje leto spet pridejo.«

Smučarsko srečanje  
sosedov na Peci

S počitniškega smučarskega tečaja na Peci / Foto: ŠD Jezersko
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Ko smo pred časom obiskali družini Par-
te in Stenovec, ki sta nosilki petih rodov 
na Jezerskem, je bila prva v rodu, 93-le-
tna Marija Minka Parte še živa. V času 
nastajanja tega članka je preminula, ob 
čemer družini izrekamo iskreno soža-
lje. Minka Parte je bila tretja najstarejša 
prebivalka Jezerskega, ob 90. rojstnem 
dnevu je ob obisku takratnega župana 
Jurija Markiča in jezerskih ljudskih 
pevk z njimi še veselo zapela. Bila je do-
bra pevka, igrala je tudi kitaro, povedo 
njeni potomci. On koncu njenega življe-
nja so jo negovali hčerka Trudi, snaha 
Marta in sin Izidor. Izidor, ki ga doma-
čini poznajo kot voznika avtobusa, je 
Minkin mlajši otrok. Ima dva sinova, 
ki sta kot on zavzeta gasilca. Minkina 
hčerka Marija Trudi Stenovec, ki šteje 
72 let, ima sinova Robija in Evgena. Robi 
rod nadaljuje s sinom in hčerko, Evgen 
pa z dvema hčerkama. Mlajša Lara ima 
19, starejša, 22-letna Anja, pa je lani ro-
dila hčerko Evo. 
Najmlajši članici te verige ne živita več 
na Jezerskem, pretežna večina ostale 
družine pa je naseljena nedaleč stran 
od domače hiše. Včasih so hiši rekli vila 
Kapljica, tako so jo poimenovali paci-
enti očesne bolnišnice na Jezerskem, 

kjer je Minka delala kot strežnica in je 
med drugim pacientom dajala kapljice. 
V mladosti je delala tudi v drevesnici 
in kot sobarica v Kazini. Hčerko je rodi-
la zelo mlada, tudi Trudi je bila zgodaj 
mati, enako njena vnukinja Anja ... in 
tako pride do petih rodov. Najstarejšo 
članico družine so klicali bica (za Koro-
ško značilen izraz za babico), Trudi je 
mama, Evgen in njegova žena Metka pa 
dedi in babi. 

Dočakala je peti rod
Ni veliko primerov, da bi bilo v družini živih pet rodov, nedavno preminula 
Marija Minka Parte z Jezerskega pa ga je dočakala, konec lanskega leta je  
dobila prapravnukinjo Evo.

Anja z Evo, bico Minko in Anjino mamico Metko / Foto: Arhiv družine Stenovec

Mama Trudi, dedi Evgen in Anja z Evo / Foto: Arhov družine Stenovec

BREDA REBOLJ

Letos 16. marca je minilo že deset let, kar je 
odšel od nas Edvard Rebolj - Edi. Spomnimo 
se ga z besedami, ki jih je ob njegovem slo-
vesu zapisal njegov prijatelj: "Spomin na nje-
govo silno ljubezen do jezerske doline in do 
lepe slovenske besede bo nadomestil luč, ki 
je ugasnila z njegovim odhodom. Naj spomin 
nanj ostane živ v srcu vseh dobrih ljudi."

V spomin  
Edvarda Rebolja

Edvard Rebolj
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• 080 87 74
MODRA ŠTEVILKA

Akcija velja od 10. 3. do 10. 5. 2017. V ceni ni vštet DDV in montaža! 

AKCIJA: ob naročilu oken vam nudimo 
30% popust in notranjo žaluzijo za 1 EUR/kos. 

FRANC EKAR

Letos "Štefanova jaga", zadnji letni lovski pogon, ni bila iz-
vedena, ker je lovska družina (LD) že pred tem datumom 
uresničila predpisani lovsko-gospodarski načrt za leto 2016. 
Odlov divjadi je bil opravljen v okviru izdane odločbe mini-
strstva za kmetijstvo po načelih lovske etike in pravičnosti.
LD šteje skoraj 60 članov, kar je nekoliko večje odstopanje od 
priporočenega števila članov glede na lovne površine. Tudi 
izvajanje lovskega nadzorništva je potekalo aktivno in učin-
kovito, za kar so uradno pogodbeno pooblaščeni trije lovski 
čuvaji: Simon Šemrov, Janez Močnik in Davo Karničar. Sta-
rešina Dušan Šemrov pa z zadovoljstvom ugotavlja, da je bila 
lovska sezona odlična, da so poleg osnovne dejavnosti izvedli 
tudi vsa gojitveno-vzdrževalna dela v lovišču. Zadovoljni so 
tudi, da je v sestavu članstva precej mladih lovcev in da je za 
vstop v LD vse več zanimanja. Starešina se je zahvalil vsem 
članom za skrbno delo in pravično opravljanje lovskega po-
slanstva in lova. Ob tradicionalnem zaključku leta in lovske 
sezone pa je starešina Dušan Šemrov podelil tudi priznanja 
članom, ki so se s svojim delom in pripadnostjo LD in lovstvu 
še posebej izkazali: Jure  Markič, Janez Močnik, Jože Meglič, 
Toni Prek, Dušan Šemrov, Miloš Zupančič in France Ekar.

Novoletno srečanje  lovcev
Na dan sv. Štefana so se tradicionalno zbrali člani lovske družine Jezersko v lovskem 
domu pod Turni. Nazdravili so na opravljeno delo v letu 2016 in si zaželeli uspešno 
nadaljevanje v letu 2017.

Novoletnega lovskega srečanja Lovske družine Jezersko so se 
udeležili tudi odlikovanci: Bojan Zupan, Jure Markič, Dušan Šemrov, 
Toni Prek in France Ekar.


