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Sprejet je prvi proračun občine Jezersko v
vašem mandatu. Koliko bodo znašali prilivi,
koliko denarja pričakujete iz lastnih in koli-
ko iz drugih virov?

”Po dolgotrajnih usklajevanjih in podrobnih
prerazporeditvah proračunskih postavk je ob-
činski svet v marcu 2011 sprejel proračun obči-
ne Jezersko. Mislim, da je sestavljen v skladu
z željami in potrebami občanov Jezerskega.
Letošnji proračun znaša 1,8 milijona evrov, od
katerega je 800 tisoč evrov namenskih sredstev
za gradnjo kanalizacije. Večji del proračuna, in
sicer 1,3 milijona evrov, bomo po investicij-
skem planu za leto 2011 porabili za izgradnjo
kanalizacije (300 tisoč evrov so vezana sred-
stva iz preteklih let). Pomembnejše postavke
letošnjega proračuna so: izdelava projektov de-
želna meja, vaško jedro, občinska stavba, te-
matska pot. Končno smo zagotovili sredstva za
nakup snežnega teptalca. Potrudili se bomo in
v čim krajšem možnem času, na osnovi razpi-

sanih programov, razdelili sredstva društvom.
Investirali bomo v obnovo podružnične šole,
vrtca, gasilskega doma, posodobitev komunal-
ne opreme in vzdrževanje ter gradnjo cest.”

Največji del proračunskega denarja boste
najverjetneje namenili za gradnjo kanaliza-
cije, za katero ste že dobili gradbeno dovo-
ljenje. Kako bo potekala ta največja občin-
ska naložba?

”Na osnovi investicijskih planov bi do konca
januarja 2011 morali pridobiti gradbeno dovo-
ljenje. Glede na spremenjeno stanje parcel je
bilo potrebno na novo pridobiti večje število
služnostnih soglasij. Posledično smo morali
zaprositi SVRL za podaljšanje roka koriščenja
namenskih sredstev, gradbeno dovoljenje pa je
postalo pravnomočno v marcu 2011. Trenutno
vrednotimo posamezne postavke popisa del,
revidiramo in dopolnjujemo projekte za izved-
bo, obenem pa pripravljamo javni razpis za od-
dajo del. Če ne bo pritožb pri izbiri izvajalcev,

Jure Markič, župan občine Jezersko

Jeseni bodo zabrneli
gradbeni stroji

Sprejet je letošnji občinski proračun, potekajo postopki za sprejetje 
občinskega prostorskega plana, jeseni se začenja največja investicija 

v občini Jezersko. O vsem tem govori župan Jure Markič.

Jure Markič / Foto: Gorazd Kavčič

PR’ JEZER (ISSN 18547583) je priloga Gorenj-
skega glasa o občini Jezersko. Prilogo pripravlja
uredništvo Gorenjskega glasa, d. o. o., Kranj, Blei-
weisova cesta 4, Kranj, odgovorna urednica 
Marija Volčjak, urednica Danica Zavrl Žlebir. Tele-
fon 04/201-42-00, fax 04/201-42-13, e-pošta:
info@g-glas.si. Oglasno trženje Božena Avsec, 
tel. 04/201-42-34, bozena.avsec@g-glas.si. Te-
hnični urednik Grega Flajnik, tel: 04/201-42-56. 
Priprava za tisk Gorenjski glas, Kranj, tisk Tiskarna
Littera picta d. o. o., distribucija Pošta Slovenije.
Pr’ jezer, štev. 1 je priloga 32. številke Gorenjske-
ga glasa, ki je izšla 22. aprila 2011, v nakladi 410
izvodov, prejmejo jo vsa gospodinjstva v občini
Jezersko.

Naslovnica: Pomlad na Planšarskem jezeru
Foto: Gorazd Kavčič
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Statistični kotiček
Konec leta 2010 je imela občina Jezersko

približno sedemsto prebivalcev (približno
340 moških in 360 žensk). Število živoro-
jenih je bilo nižje od števila umrlih. V letu
2010 se je v Občini Jezersko rodilo deset
otrok, od tega trije dečki in sedem deklic.
Umrlo pa je enajst oseb, štirje moški in se-
dem žensk. Povprečna starost občanov je
bila 45 let in tako višja od povprečne staro-
sti prebivalcev Slovenije, ki je 41,6 leta (1.
julij 2010). Med prebivalci naše občine je
bilo 130 oseb starejših od 65 in tako večje
od števila mlajših od 14 let (100 oseb). 
Več statističnih podatkov o naši in drugih
občinah si lahko preberete na spletni strani
Statističnega urada RS, na naslovu
http://www.stat.si/obcinevstevilkah/. Viri
podatkov: Statistični urad RS, CRP

Zasebnost je 
človekova pravica 

V današnjem času si to pravico včasih tež-
ko zagotovimo. Informacijska pooblaščen-
ka bedi nad spoštovanjem naše zasebnosti.
Da bi tudi na tem področju spoštovali slo-
vensko zakonodajo, župan in občinska
uprava opuščata dosedanjo tradicijo voščil-
nic ob rojstvu otroka. Ob tem bi radi opozo-
rili vse bodoče starše, ki bi želeli uveljavlja-
ti pravico do enkratne denarne pomoči ob
rojstvu otroka, da vlogo, ki je dostopna na
občinski spletni strani, sami oddajo občin-
ski upravi. Po pošti čestitke in vloge ne bo-
ste prejeli, saj se podatki centralnega regis-
tra prebivalstva za tak namen ne smejo upo-
rabljati. Rok za oddajo vloge je 6 mesecev
od dne otrokovega rojstva.

Voščimo vam 
vesele velikonočne praznike.

Župan občine Jezersko Jure Markič 
s svetniki in občinsko upravo
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upamo, da bi v mesecu juliju 2011 lahko pod-
pisali pogodbo z izbranim izvajalcem in priče-
li z deli na terenu. Ker moramo v letu 2011 iz-
vesti za 1,3 milijona evrov gradbenih in mon-
tažnih del, bo jesen na Jezerskem v znamenju
brnenja gradbenih strojev. Ob tem bi prosil Je-
zerjane za razumevanje, saj je to prava investi-
cija za ohranitev čistega in zdravega okolja v
naši visokogorski pokrajini.”

Januarja in februarja ste razgrnili občin-
ski prostorski načrt in opravili tudi javno
razpravo. Koliko pobud ste dobili od obča-
nov, kakšen je nanje odziv stroke?

”Leta 2006 so se začele prve aktivnosti pri
izvedbi prostorskih načrtov občine Jezersko.
Po petih letih usklajevanj je bil s strani izbra-
nega izvajalca Domplan Kranj pripravljen
osnutek prostorskega načrta, ki smo ga januar-
ja razgrnili in februarja tudi javno obravnavali.
Podanih je bilo več kot šestdeset pobud, tako s
strani občanov kot lokalne skupnosti. Mislim,
da je vzrok takšnemu številu pobud menjava
županov, osebno pa menim, da, če bo le volja s
strani pripravljavcev in stroke, bomo dobili
prostorski načrt, ki bo razvojno naravnan in bo
omogočal zaposlitev in bivanje v domačem
kraju. Moram pa povedati, da se želje občanov
in stroke v velikih pogledih razlikujejo, pred-
vsem glede različnih varovanj na Jezerskem, in
posledično menim, da bo veliko pobud ostalo
le pri željah.”

Kdaj pričakujete, da bo občina slednjič
dobila prostorski plan in kaj bo to pomeni-
lo za razvoj občine?

”Glede na vse navedeno naj bi občina Jezer-
sko v najboljšem primeru sprejela prostorski
plan v letu 2012.” 

Pomladni meseci so praviloma namenjeni
čiščenju. Kako je uspela pomladna čistilna
akcija v vaši občini? Kako ste sicer zadovolj-
ni z ravnanjem z odpadki v občini Jezersko?

”Velikokrat se radi pohvalimo, da je Jezer-
sko ena redkih neokrnjenih dolin pod Grintov-
ci. To nam v veliki meri uspeva in se odraža v
čistosti in urejenosti kraja. Z veseljem ugotav-
ljam, da imamo na področju zbiranja komu-
nalnih odpadkov vzpostavljen red, ki bi bil
lahko kot primer za druge občine. Tradicional-
na čistilna akcija je le potrditev želja Jezerja-
nov, da smo na tem področju uspešni in to
nam je tudi letos uspelo. Za dosego čistosti
kraja se zahvaljujem vsem, ki ste sodelovali v
akciji Očistimo Jezersko.”

Za vami je prvih nekaj mesecev (nepoklic-
nega) županovanja. Kakšni so vaši vtisi? Je
delo obvladljivo ali nemara že razmišljate o
profesionalizaciji?

”Za mano je pol leta nepoklicnega župano-
vanja. V tem času se je na področju gradbeniš-
tva, kjer profesionalno delujem in sem tudi
zaposlen, situacija neobvladljivo spremenila.
Sami ste lahko priča propadanju gradbenih
podjetij. V Cestnem podjetju Kranj z velikimi
napori in reorganizacijami trenutno še obvla-
dujemo situacijo. Glede na cilje, ki smo si jih
zastavili pri razvoju občine, mislim, da brez
zaposlenih v občinski upravi in ob nepoklic-
nem opravljanju funkcije župana ne bomo 
dosegli želenih rezultatov. Zato si prizadevam
zaposliti sposobne mlade kadre, ki bi ob me-
njavi županov uspešno nadaljevali delo občin-
ske uprave.” 

Danica Zavrl Žlebir

Povračilo stroškov 
za prevoz otrok v šolo

Občinski svet je na svoji 3. seji sprejel Pra-
vilnik o povračilu stroškov prevoza šolo-
obveznih otrok in otrok s posebnimi po-
trebami. Pravilnik je dostopen na spletni
strani Občine Jezersko, prav tako lahko na
spletu dobite vlogo za uveljavljanje pravice
do povračila stroškov prevoza otrok. Ob tem
pozivamo starše, ki bi želeli uveljavljati pov-
račilo potnih stroškov za obdobje od 1. janu-
arja 2011, naj izpolnjeno vlogo oddajo ob-
činski upravi najkasneje do konca aprila, ob-
vezna priloga pa je potrdilo šole o prisotno-
sti učenca pri pouku. Za vsa dodatna pojas-
nila se obrnite na Občinsko upravo Občine
Jezersko.

Pasji bonton
Pasji iztrebki postajajo vse večji problem

tudi na Jezerskem. Številni občani se prito-
žujejo nad iztrebki, ki ležijo vsepovsod po
kraju, vendar je problem največji predvsem
v centru. Zelenih površin je namreč tu manj,
psičkov pa veliko. Pasji iztrebki so estetko
neprijetni, obenem pa lahko predstavljajo ne-
varnost otrokom. Otrok se med igro tudi po-
valja v njem, ga prime z roko ali pa pohodi,
kar je nehigiensko, predvsem pa je to zdrav-
ju nevarno, saj so pri tovrstnih iztrebkih nav-
zoči tudi povzročitelji črevesnih bolezni,
npr.: salmonele, gliste ... Z njimi in drugimi
razvojnimi oblikami zajedavcev se lahko
okužijo živali pa tudi ljudje. Pasji iztrebki so
vir bakterij in torej lahko zelo nevarni. Last-
nike psov zato prosimo in opozarjamo, da
pse sprehajajo zunaj naselja, da pobirajo pas-
je iztrebke in jih odstranijo na ustrezen na-
čin. Obenem pa bi radi opozorili sprehajalce
psov, da naj na javnih mestih svoje kosmatin-
ce pripnejo na povodec, na pokopališče in
šolski vrt pa jih ni dovoljeno voditi. Reševa-
nja tega problema se bomo lotili aktivno. Če
poznate dobro prakso v drugih krajih ali pa
imate svoje predloge, jih prosim naslovite na
občinsko upravo. 

Veter v kulturna jadra
Odbor na oživitev kulturne dejavnosti se-

stavljajo Anica Smrtnik in Marija Bajt ter
svetnika Milan Milošič in Anja Muri. Vzpo-
stavljen je bil predvsem z namenom, da se
spodbudi oživitev kulturnih dejavnosti v na-
šem kraju. Krona vsega je seveda Kulturno
umetniško društvo in naš prvi cilj je, da le-to
zopet ujame veter v svoja jadra. Kulturno-
umetniško društvo bo povezovalo vse posa-
meznike, ki jih na kakršen koli način zanima
kultura in bi bili pripravljeni tudi aktivno so-
delovati pri nastajanju kulturne ponudbe na
Jezerskem. Po zadnjih dogodkih smo lahko
optimistični. Naša želja je, da bi kultura v
vseh njenih oblikah znova našla svoje mesto
v jezerskih domovih, sporočajo člani odbora.

Občina

Občankam in občanom čestitamo 
ob 27. aprilu, dnevu upora proti okupatorju, 

in 1. maju, mednarodnem prazniku dela.

Župan občine Jezersko Jure Markič 
s svetniki in občinsko upravo
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Občina 

Marjeta Mohorič iz kranjskega Domplana,
ki je strokovni pripravljalec občinskega pros-
torskega plana, je povedala, da bo Jezersko pr-
vič dobilo digitalni prostorski načrt, v njem pa
bodo skušali upoštevati kar največ pobud ob-
čanov. Slednje so že in jih še bodo presejali
skozi gosto sito zakonov, ki pa zaradi varova-
nja narave, vodotokov, poplavne varnosti in še
vrste drugih razlogov močno omejujejo more-
bitne želje občanov.  

Občinski prostorski načrt bo osnova razvoju.
Proizvodnja, ki jo dopušča zaradi vseh omeji-
tev, je omejena na lesno predelavo, dopustna bi
bila tudi klavnica ali mlekarna, največ pa ob-
čani na Jezerskem stavijo na turizem. Kot je
povedala Marjeta Mohorič, pa pobud za posta-
vitev kakega hotela na konkretnih parcelah ni
bilo. Dodala je, da ima Jezersko sredi kraja
propadajoči hotel Kazina in prednostno bi ka-
zalo revitalizirati obstoječe objekte, preden bi
se lotili novogradenj. V prihodnjih letih bodo
na Jezerskem gradili kanalizacijo in čistilno
napravo (ta bo na območju odlagališča odpad-
kov, kjer bo tudi v prihodnje mesto ločevanja
odpadkov). Eden od občanov je opozoril na
vplivno območje čistilne naprave, ki zajema
bližnje predvideno stanovanjsko naselje. Po
njegovem bi bilo bolje, če bi bila čistilna na-
prava namesto sredi doline nižje. Gradnjo sta-
novanj, ki bi mlade družine obdržala na Jezer-
skem, predvidevajo na nekaterih nezazidanih
stavbnih zemljiščih in ker je teh dovolj, ni raz-
loga za poseg na kmetijsko-gozdne površine.
Večstanovanjske stavbe tudi ne bi smele imeti
več kot štirih stanovanj z enim skupnim vho-
dom, smo slišali na javni razpravi. Razpršeno
gradnjo sedanja zakonodaja močno omejuje,
na Jezerskem jo lahko obdržijo le na območju
razpršene poselitve kmetij. Več površin je na-
menjenih športu in rekreaciji. Sedanjemu kam-
pu ob jezeru se bodo morali verjetno odpove-
dati, ker je na poplavno nevarnem območju in
bi ga morali preseliti na drugo lokacijo. Vse
tudi kaže, da bo pot skozi Ravensko Kočno tre-
ba zapreti. Parkirišče za ta predel bo lahko iz-
ključno ob cesti pri Planšarskem jezeru, smo
še slišali na javni predstavitvi. 

Občani so na pripravljalce občinskega pros-
torskega plana naslovili vrsto vprašanj in kri-
tičnih pripomb. Pričakovali so načrt, ki bi
omogočal razvoj, bil prijazen do turizma in do
občanov, ki si želijo individualne gradnje, do-

čakali pa zelo zaščitniško naravnanega. V sre-
dišču Jezerskega se oblikujeta dva centra, eden
ob Korotanu in šoli, drugi okrog pokopališča
in cerkve, vmes je tudi zavarovan zeleni pas,
kjer zakonodaja varuje ”moreno z gozdno ve-
getacijo”. Občani so menili, da slednje v sre-
dišču vasi ni potrebno, saj imajo vse naokoli
veliko zelene narave. Lepota narave in kultur-
na krajina ne bi nič izgubili, če bi na robu ze-
lenega pasu gradili v avtentičnem jezerskem
slogu, je bila prepričana ena od občank, ki na
svojem zemljišču ne more graditi. ”Prav je, da
prostorski plan varuje naravo, a naj bo spre-
jemljiv tudi za ljudi, saj če bo kraj zaradi ome-
jitev zamrl, bodo vse lepote zaman,” je dejala
Jezerjanka. Vrsto pobud občanov so priprav-
ljalci plana predlagali kot pozitivno rešitev,
vendar so jim soglasjedajalci (teh je pri pros-
torskih planih kar 25) vse zavrnili, je povedala
Mohoričeva in poudarila, da se z njimi še na-
prej pogajajo. Od gosta iz sosednje občine, ki
je bil navzoč na javni obravnavi, smo slišali,
kako mučna so takšna usklajevanja, o tem sta
govorila tudi nekdanji župan Milan Kocjan in
tajnica Lidija Nahtigal, ki imata obilo izkušenj
z državnimi organi in sta iz Ljubljane veliko-
krat odhajala praznih rok in z dolgim nosom.

Na kritike občanov, da jim prostorski plan
omejuje razvojne pobude, je Mohoričeva od-
govorila, naj ne govorijo o razvojnih možnostih
v turizmu, ob čemer sredi Jezerskega propada
hotel, in predlaga, naj pritisnejo na lastnike, da
nekaj storijo s propadajočo sramoto sredi kra-
ja. Sicer pa meni, da bi lahko Jezersko na po-
dročju turizma začelo z majhnimi koraki, saj je
prepričana, da bodo zaživeli in preživeli le
mahni družinski hoteli. Te dejavnosti bi se lah-
ko lotili tudi na kmetijah. Pogreša tudi podjet-
nost Jezerjanov pri kandidaturi za evropski de-
nar. Ena od občank je na to dogovorila, da so
postopki za to silno zapleteni in ko se začnejo
s tem ukvarjati, naletijo na različna tolmačenja
in ovire. Občinski prostorski načrt bo trd zalo-
gaj, je prepričan župan občine Jezersko Jure
Markič, pobude občanov (teh je bilo v času
javne razgrnitve danih okoli 30) omejuje vrsta
varovalnih režimov, omejitev je tudi lastnina,
kar se kaže tudi v primeru hotela Kazina, kjer
lokalna skupnost nima vpliva na odločitve last-
nikov. Upa, da bodo občani v čim večji meri
uspeli s svojimi pobudami, zlasti pa si želi, da
bi jim uspelo na področju turizma, saj ima Je-
zersko tu velik potencial. 

Danica Zavrl Žlebir, foto: Gorazd Kavčič

Varuje naravo, a ni prijazen do ljudi
Na Jezerskem so januarja in februarja razgrnili predlog občinskega prostorskega načrta, 4. februarja pa ga

predstavili tudi na javni obravnavi.

Ali Jezersko sredi kraja res potrebuje park, saj so gozdovi vse okoli? / Foto: Gorazd Kavčč

Namestitev v materinski dom
Materinski dom Gorenjske nudi možnost namestitve materam z

mladoletnimi otroki do 15. leta starosti in nosečnicam, ki so se znašle
v socialni stiski in nimajo drugih možnosti bivanja. Vloge za sprejem
v materinski dom Gorenjske pošljite na Materinski dom Gorenjske, p.
p. 23, 4270 Jesenice. Za vse dodatne informacije pa smo od ponedelj-
ka do petka dosegljivi na 05/99 43 019 ali 051/200 083. 

Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja

Zobozdravstveno dežurstvo na Gorenjskem
Od 1. februarja letos je tudi na Gorenjskem organizirana dežurna

zobozdravstvena služba, in sicer po naslednjem urniku: ambulanta 
nujne zobozdravstvene pomoči - od ponedeljka do petka od 8. do 12.
ure in od 14. do 18. ure, ob sobotah od 8. do 12. ure. Dežurna zobna
ambulanta ob nedeljah in praznikih dela od 8. do 13. ure. Lokacija
navedenih ambulant je Zobna poliklinika Kranj, Gosposvetska ulica 8,
Kranj, kletni prostori.
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Gostinski poklic vas je že v mladih letih z
rodnega Ptuja privedel na Gorenjsko. Kdaj
pa na Jezersko?

”Na Jezerskem sem od leta 1978, kjer sem
začel v Kazini. Najprej sem bil vodja kuhinje,
nato poslovodja. Leta 1987 sem takrat še v
‘španoviji’ z Živili začel pri jezeru, kjer sem
bil pozneje najemnik, sedaj pa od leta 1995
lastnik gostišča.”

Kakšen uspeh ima vaše gostišče?
”Moja prednost sta odlična točka in dejstvo,

da sem si napravil ime. Tako ustna reklama in
lepo vreme k jezeru privabljata obiskovalce.
Slaba stran pa je kratka sezona, omejena na
poletje. Pozimi je obiska manj, v tej zimi na je-
zeru ni bilo drsanja, umetno drsališče pa smo
samo štirikrat usposobili za drsanje. Tudi kriza
se pozna. V preteklosti so družine naročale ko-
sila za vsakogar, sedaj pa denimo štiričlanska
družina naroči dve kosili. K nam pa prihajajo
tudi sosedje Avstrijci, običajno so začeli ob ve-
liki noči in prihajali vse do konca poletja. Njim
se sedaj že vidi, da so se izkopali iz krize.”

Kako gledate na dnevne goste, ki si k jeze-
ru sami prinesejo hrano in pijačo, nato pa
odidejo in zapustijo le smeti?

”Nikogar ne odganjamo, saj verjamemo, da
se bodo še kdaj vrnili in v boljših časih tudi kaj
naročili.”

Zadnja leta ste tudi organizator tradicio-
nalnega Ovčarskega bala ...

”Res je, odkar ni več turističnega društva,
sem v sodelovanju z drugimi društvi organiza-
tor tega dogodka. Sedaj pa turistično društvo
spet oživljamo.”

Kako so vas kot človeka od drugod sprejeli
Jezerjani, ki so sicer nezaupljivi do prišlekov?

”Res te malo čudno gledajo, ko prideš od
drugod. Sprejmejo te kot nujno zlo, Jezerjan pa
seveda nisi nikoli.”

Kljub temu so vam zaupali in vas izvolili v
občinski svet. Kako da ste se po mnogih le-
tih posla v gostinstvu odločili in šli v lokal-
no politiko?

”Sedaj ko sem starejši, sem se odločil mlaj-
šim prepustiti gostinsko delo in bom imel več

časa za druge stvari. Sicer pa ne bi ravno rekel,
da sem šel v politiko. Za občinski svet sem
kandidiral kot človek, ki želi v občini pomaga-
ti s svojimi izkušnjami, da bi Jezersko kot ne-
koč zaživelo turistično. Nisem bil politični
kandidat, čeprav me je za svetniško mesto
predlagala stranka SD. Nisem njen član, a
iskali so primernega človeka.”

Katere dolžnosti ste prevzeli v občinskem
svetu?

”V občinskem svetu sem predsednik odbora
za turizem in drobno gospodarstvo in odbora
za kulturno dejavnost. Imeli smo že nekaj se-
stankov odborov, saj želimo oživiti zamrlo kul-
turno in turistično dejavnost. Znova ustanavlja-
mo tudi društvi na tem področju.”

Kaj se pripravlja na turističnem podro-
čju?

”Pripravljamo odprtje turistično informativ-
nega centra (TIC), najprej v Korotanu, nato pa

verjetno v občinski stavbi. Sicer pa z vodilom,
da je turizem naša priložnost in bi moral biti
na prvem mestu med gospodarskimi dejav-
nostmi, občina pripravlja dolgoročno strategi-
jo turističnega razvoja. Organizirali bomo de-
lavnice, kjer bo prišlo do izmenjave dobrih za-
misli in se bo pokazalo, kaj je dolgoročno za-
nimivo za Jezersko. V pripravi je projekt te-
matskih poti. Sodelovali bomo s sosednjimi
občinami glede turizma, izmenjave produktov,
povezave planinskih koč in turističnih kmetij.
V tem smislu sodelujemo v projektu, ki zaje-
ma območje Belske Kočne (Solčava, Logar-
ska dolina, Železna Kapla - Bela, Žitara vas,
Jezersko). Pripravljene moramo imeti projek-
te, da se lahko z njimi takoj, ko je mogoče, pri-
javimo na različne razpise. Narejen bo koledar
prireditev vseh društev na Jezerskem, da se bo
videlo, kaj vse se na Jezerskem dogaja. Sam
imam zamisel o Jezerski stojnici, kjer bi en-
krat ali dvakrat na teden prodajali pridelke in
izdelke z jezerskih kmetij (problem je bila do-
slej povezava s kmeti, ki še niso začutili pra-
vega interesa za to), v TIC-u pa bi razstavili
izdelke, ki so naprodaj na Jezerskem. Začenja-
mo z majhnimi koraki, potem pa se bo polago-
ma začel zlagati mozaik za celovito sliko je-
zerskega turizma. Naj še povem, da smo zače-
li oživljati javno-zasebno podjetje, ki se bo
ukvarjalo s turizmom. Z vprašalnikom smo se
obrnili tudi na lastnike zemljišč in vse, ki se
ukvarjajo z gostinstvom in turizmom, saj želi-
mo doseči skupni interes, povezan s turistič-
nim razvojem. Urediti želimo tudi režim par-
kiranja na Jezerskem. Menim, da bi moralo
biti Jezersko kot velika družina, ki za svoje ci-
lje dela z roko v roko, ne pa z metanjem polen
pod noge in s figo v žepu.”

Kako kot človek, ki je svojo poklicno kari-
ero začel v Kazini, gledate na ta propadajo-
či objekt sredi kraja?

”To sramoto vsi težko gledamo. Sicer pa last-
niki obljubljajo, da se bo s Kazino začelo pre-
mikati potem, ko bo Jezersko zgradilo kanali-
zacijo.”

Danica Zavrl Žlebir

Milan Milošič, občinski svetnik

V turizmu je naša priložnost
Milana Milošiča je na Jezersko pred desetletji pripeljala poklicna pot. Lansko jesen je bil izvoljen 

za občinskega svetnika.

Milan Milošič

Objava prostega delovnega mesta ”informator”
v TIC pisarni

Za poletno delo v pisarni TIC iščemo osebo, ki bo skrbela za njeno
nemoteno poslovanje in razvoj. Poleg osebnega kontakta z gosti boste
odgovorni za urejanje spletne strani, pripravo potrebnih turističnih ma-
terialov in koordinacijo med društvi in turističnimi subjekti na Jezer-
skem. Delo bo potekalo pet dni na teden v deljenem delovnem času.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z znanjem in izkušnjami s 
področja turizma in trženja, predpogoj pa je stalno bivališče na Jezer-
skem in znanje tujih jezikov. Prijave, ki naj vsebujejo tudi kratko oseb-
no vizijo turističnega razvoja Jezerskega, pošljite najkasneje do 

četrtka, 5. maja 2011, na naslov: Občina Jezersko, Odbor za malo 
gospodarstvo in turizem, Zg. Jezersko 65, 4206 Jezersko.

Odbor za malo gospodarstvo in turizem

Sodelujte v kulturnem društvu
Počasi, vendar vztrajno se prebuja Kulturno umetniško društvo 

Jezersko. Zato pozivamo vse občane, ki so pripravljeni aktivnejše so-
delovati v društvu, naj svoje ime sporočijo občinski upravi, na naslov
Odbor za oživitev kulturne dejavnosti, Občina Jezersko, Zg. Jezersko
65, 4206 Zg. Jezersko. Lep kulturni pozdrav!

Odbor za oživitev kulturne dejavnost
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Člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Jezersko (SPV) v sestavi Evgen
Stenovec, Marija Kuhar, Alojzij Zupan in Boris
Meško smo se prvič sestali v mesecu januarju
2011, ko smo skupaj z županom in podžupanom
obdelali namen ustanovitve ter delovanja sveta v
prihajajočem obdobju. Župan je predstavil aktu-
alne probleme, seznanili pa smo se tudi z dose-
danjim delovanjem SPV. Kar precej truda je bilo
v preteklosti vloženega v ureditev prometne sig-
nalizacije v občini Jezersko, vendar na Direkciji
za ceste RS niso prisluhnili predlogu Občine.
Zato je ena izmed prednostnih nalog ureditev te
problematike. Treba bo urediti tudi avtobusna
postajališča in površine za pešce, za kar se je že
začela izdelava projektne dokumentacije. 

Člani SPV redno spremljamo vse preventiv-
ne akcije in aktivnosti v zvezi s preventivo in
vzgojo v cestnem prometu. V sklopu prireditev
ob občinskem prazniku smo nameravali izpe-
ljati Dan varnosti, ki bi ga popestrili z demon-
stracijskimi napravami, s katerimi razpolaga
Javna agencija RS za varnost prometa, vendar

omenjene naprave v tem času zaradi zasedeno-
sti niso na voljo. Zato smo se odločili, da to
prireditev prestavimo na prve dni septembra.
Med občane smo razdelili tudi nekaj preven-
tivnih pripomočkov, ki pripomorejo k poveča-
nju prometne varnosti najbolj ogrožene skupi-
ne udeležencev v cestnem prometu, pešcev.
Udeležili smo se tudi prvega posveta občinskih
SPV, ki ga je organizirala Javna agencija RS za
varnost prometa. Ustanovitev te agencije v lan-
skem letu nam daje tudi dodatno motivacijo za
delo, saj so njeni zaposleni vključno z direk-
torjem Ljubom Zajcem zelo pripravljeni po-
magati pri reševanju naših morebitnih težav.
Med prioritetnimi nalogami bo iskanje rešitve
glede umirjanja hitrosti motoristov, ki so v teh

dneh že preizkušali svoje sposobnosti v hitri
vožnji na Jezersko. Ker nas v prihodnosti čaka
veliko dela, pozivamo tudi občanke in občane,
da nam s svojimi idejami, predlogi, rešitvami
in tudi s konstruktivno kritiko pomagajo pri iz-
boljšanju prometne varnosti v naši občini. 

Evgen STENOVEC, predsednik SPV

Zaživela je prenovljena spletna stran
Sredi aprila je zaživela prenovljena spletna stran Občine Jezersko. Z njo želimo obveščati

občane o dogajanju v kraju, objavljati prispevke in fotografije preteklih dogodkov in olajša-
ti dostop do informacij. Ta spletna stran je tudi vaša spletna stran. Pošljite nam fotografije,
novičke in datume dogodkov, ki bi jih želeli objaviti. Na spletni strani najdete poslovne čase,
telefonske številke in ostale informacije poslovnih subjektov (trgovina, bencinski servisa,
knjižnica ...), informacije o društvih ter občinske dokumente. Na voljo so vam tudi različne
vloge in obrazci, ki so potrebni pri najpogostejših upravnih postopkih. V prihodnje bodo na
spletni strani objavljeni tudi vsi razpisi Občine Jezersko. Želja vseh nas je, da bi bil koledar
prireditev in dogodkov kar se da pester, vsak pomembnejši dogodek pa bi dobil svoje mesto
tudi v galeriji. Zato prosimo vse ”fotografe”, da prispevajo k aktualnosti galerije slik. Vsak
izvod občinskega glasila od leta 2009 naprej si lahko preberete v digitalni obliki, upamo, da
bodo nekoč na voljo tudi vsi starejši izvodi. Na dnu strani lahko dostopate do kataloga infor-
macij javnega značaja, prav tako pa tu najdete seznam uporabnih povezav. Ker je na novi
spletni strani objavljanje vsebin dokaj enostavno, bomo poskušali upoštevati in vključiti tudi
vaše predloge. Obstoječa spletna stran je v prvi vrsti namenjena občanom, delček pa smo 
seveda namenili tudi obiskovalcem. Tu so na voljo informacije o ponudnikih turističnih 
storitev, seznam jezerskih znamenitosti in zgodovina kraja. Spletna stran, ki bi bila namenje-
na izključno turizmu, pa je v začetni fazi nastajanja. 

Prometna signalizacija
in umirjanje prometa

Večja povezanost jezerskih
kmetovalcev

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo v ob-
čini Jezersko se ukvarja z vprašanji pospe-
ševanja kmetijstva in gozdarstva, obravna-
va vprašanja razvoja dopolnilnih kmetij-
skih dejavnosti, spremlja in daje mnenja in
predloge v zvezi z organiziranostjo in raz-
vojem kmetijstva in gozdarstva med vsemi
subjekti na območju občine. 

Mandatno-volilna komisija je za člane
odbora izbrala svetnika Jurija Rebolja in
Primoža Murija, kot zunanja člana pa sta
bila povabljena Metoda Karničar, višja
svetovalka na Oddelku za okolje in kmetij-
stvo UE Kranj, in prof. dr. Janez Krč, iz-
redni profesor na Biotehniški fakulteti
Univerze v Ljubljani. V nekaj mesecih de-
lovanja se je odbor večkrat sestal, pripravil
okroglo mizo na temo gozdarstva in kme-
tijstva ter podal svoje pripombe na osnutek
proračuna. Odbor si je za cilj zastavil več-
jo povezanost jezerskih kmetovalcev in
lastnikov gozdov (formalna ali neformalna
povezava), več sodelovanja v okviru turi-
stične in drugih panog ter izobraževanja,
ki bodo temeljila na primerih dobre prakse
in jih bodo izvajali kot delavnice, predava-
nja ali strokovne ekskurzije. Tako bi ugo-
tovili, kje jezerskim kmetom občina lahko
stopi nasproti in jim nudi podporo v okvi-
ru svojih pristojnosti. 

Trenutno odbor pripravlja anketni vpra-
šalnik za lastnike gozdov in kmete. Upa-
mo, da bomo na podlagi pridobljenih po-
datkov lahko pripravili dobra izhodišča za
nadaljnje aktivnosti odbora.

Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo 

Skupaj so čistili Jezersko
Občina Jezersko je v petek, 15. aprila,

organizirala veliko čistilno akcijo. Prosto-
voljci so se začeli zbirati ob 15. uri pred
gasilskim domom, prve pa je vodja čistil-
ne akcije, podžupan Peter Sušnik, že kma-
lu po tem poslal ”na teren”. Jezersko so z
vrečkami za odpadke in z veliko dobre vo-
lje preplavili krajani. 

Najmlajši so bili pridni že dopoldne in so
pospravili vaško jedro, bolj zahtevne tere-
ne pa so prepustili starejšim. Tako kot
prejšnja leta so se tudi letos vrečke hitro
polnile z raznimi odpadki in po dobrih
petih urah se je v najmanj dvestotih vreč-
kah nabrala precejšnja količina odpadkov.
Fantje so po vasi nabrali za celih 42 trak-
torskih prikolic raznih odpadkov. 

Akciji se je letos pridružilo okoli 80
udeležencev, ki so delovno petkovo popol-
dne zaključili z malico pred gasilskim do-
mom. Posebej so se ponovno izkazali tudi
upokojenci, ki so kraj pridno čistili že 
nekaj dni prej. Vsem članom društev, 
krajanom in občanom se za čas, ki ste ga
namenili lepšemu videzu občine, organi-
zatorji najlepše zahvaljujejo, in upajo, 
da se bodo v takšnem številu srečali tudi
prihodnje leto. 
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1. Predmet javnega razpisa so programi športa, ki se bodo na pod-
lagi Programa športa za leto 2011 sofinancirali iz proračuna Obči-
ne Jezersko za leto 2011, in sicer za naslednje namene:
a) športna vzgoja predšolskih otrok
b) športna vzgoja šoloobveznih otrok,
c) športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
d) športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
e) kakovostni in vrhunski šport,
f) športna rekreacija,
g) športne prireditve,
h) izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
i) delovanje društev,
j) vzdrževanje športnih objektov.

2. Občina Jezersko ima sredstva za sofinanciranje programov špor-
ta po tem razpisu zagotovljena v proračunu za leto 2011, in sicer
na naslednjih proračunskih postavkah.
4033 Objeti za rekreacijo - upravljanje, obratovanje, vzdrževanje

Vzdrževanje športnih objektov
4046 Programi športa

Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni 
in vrhunski šport
Kakovostni in vrhunski šport
Športna rekreacija
Športne prireditve
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov
Delovanje društev

4047 Programi športa za mladino
Športna vzgoja predšolskih otrok
Športna vzgoja šoloobveznih otrok
Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Skupaj ima Občina Jezersko v proračunu za leto 2011 za potrebe
sofinanciranja programov športa po tem razpisu zagotovljenih
9.830,00 EUR.
Iz sredstev proračuna se ne bodo sofinancirali programi športa
oziroma občinske športne prireditve, ki:

- po vsebini ne sodijo na navedena področja,
- ne izkazujejo realne finančne konstrukcije,
- so ocenjeni tako visoko, da s sofinanciranjem s strani Občine Je-

zersko predlaganega programa ni oziroma ne bo mogoče 
realizirati,

- so izrazito komercialne narave in pri katerih izvajalci za delo 
prejmejo plačilo ali

- so bile v letu 2011 (so)financirane s strani proračuna Občine 
Jezersko. 

Predmet tega javnega razpisa ni gradnja športnih objektov in na-
kup športne opreme.

3. V okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirani izključno progra-
mi športa, izvedeni v letu 2011, kot upravičeni pa se štejejo 
stroški od 01. januarja 2011 dalje.

4. Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci in nosilci športnih progra-
mov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- so športni klubi in društva, ki so organizirani po Zakonu o društvih,
s sedežem v Občini Jezersko ter imajo urejeno evidenco o član-
stvu in plačani članarini, 

- so javni zavod s področja vzgoje in izobraževanja ali organizacija,
ki je na podlagi zakonskih predpisov registrirana za opravljanje de-
javnosti na področju športa,

- so organizacije, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v
športu in so splošno koristne in neprofitne,

- da imajo organizirano redno vadbo najmanj petnajst tednov v letu
(velja za športne klube in društva),

- so organizatorji tradicionalnih športnih prireditev, ki so organizira-
ne v občini Jezersko,

- so v primeru sofinanciranja programov športa v letu 2010 izpolni-
le pogodbene obveznosti do Občine Jezersko.

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

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani predlagatelji dvignejo
od 4. maja 2011 dalje v tajništvu Občine Jezersko, Zgornje Jezer-
sko 65, 4206 Zgornje Jezersko, in sicer v času uradnih ur Občine
ali po predhodnem dogovoru (kontakti so navedeni pod točko 9). 

6. Rok za oddajo predlogov je torek, 31. maja 2011, do 12. ure.

Predlagatelji morajo prijavo oddati v zaprtih ovojnicah na naslov:
Občina Jezersko, Zgornje Jezersko 65, 4206 Zgornje Jezersko,
s pripisom ”Javni razpis šport 2011 - ne odpiraj - vloga”. 

Na hrbtni strani mora biti naveden naziv (ime) in naslov predlagatelja.

7. Odpiranje predlogov bo v torek, 31. maja 2011, ob 17. uri 
v sejni sobi Občine Jezersko.

8. Predlagatelji bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh
od dneva odpiranja prispelih vlog. Z izbranimi predlagatelji bo
sklenjena pogodba o sofinanciranju v letu 2011.

9. Dodatne informacije lahko interesenti dobijo po telefonu 
04/25 45 110 pri ge. Mojci Markič ali po elektronski pošti 
obcina@jezersko.si. 

župan Občine Jezersko
Jurij MARKIČ

OBČINA JEZERSKO
Zgornje Jezersko 65, 4206 Jezersko
Tel.: 04 25 45 110, fax: 04 25 45 111

e-pošta: obcina @jezersko.si

številka: 671-01/11-138
datum: 21. 4. 2011

Na podlagi zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in Pravilnika
o vrednotenju letnih športnih programov v Občini Jezersko (Uradni vestnik Gorenjske, št. 4/00 in 15/08) in Programa športa v Občini 
Jezersko za leto 2011 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/11) Občina Jezersko objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa 

v Občini Jezersko za leto 2011
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Naš namen je otrokom omogočiti odkriva-
nje, raziskovanje in pridobivanje znanj in iz-
kušenj s svetlobo. Glavni cilj pa je spoznava-
nje in raziskovanje svetlobe skozi igro. Otro-
ke smo spodbujali pri raziskovanju in nudili
dovolj sredstev in časa. Potekajo dejavnosti:
iščemo vire svetlobe (kaj sveti, kaj ne sveti,
igra z baterijskimi svetilkami, svetili, ki od-
dajajo svetlobo, grafoskopom, svetlobno
mizo), zakaj predmete vidimo (telesa, ki od-
dajajo svetlobo), svetloba in sence (kje in
kdaj nastanejo; zakaj se sence premikajo;
senčne lutke; igra s sencami zunaj in notri),
prosojni in neprosojni materiali (igra ob gra-
foskopu z barvnimi folijami, kamenčki), od-
boj svetlobe (igra z ogledali in predmeti, v
katerih se lahko vidimo), zajčki (preslikava
predmetov s pomočjo ogledala; kalejdoskop,
konkavno in konveksno zrcalo), popačeni od-
sevi; mimika obraza, lom svetlobe (kako po-

tuje svetloba v vodi, leča, povečevalno ste-
klo), svetloba in barve (kako naredimo mav-
rico; barvne svetilke, vrtavke, barvne sence,
mešanje barv). 

Upoštevali smo elemente koncepta Reggio
Emilia. Otroci uporabljajo vsa čutila, dali smo
prednost učenju pred poučevanjem, tretji vzgo-
jitelj je prostor. Vse dejavnosti, igro, raziskova-
nje otrok, sva dokumentirali (fotografirali in
zapisovali izjave otrok) in na podlagi doku-
mentacije načrtovali nadaljnje aktivnosti, ki so
se povezovale z drugimi kurikularnimi podro-
čji. Pri projektu so bili udeleženi vsi otroci,
vzgojiteljici, starši in vsi zaposleni na šoli, ki
so jih zelo zanimali naši dosežki in ”pogrun-
tavščine”.

Sodelujemo tudi z vrtcem Čriček z Zg. Bele,
med seboj izmenjujemo ideje in materiale.
Skupaj pripravljamo zaključek projekta, na ka-
terega bodo povabljeni vsi sodelujoči.

Z denarjem, ki nam ga je namenila občina
Jezersko, smo kupili svetlobno mizo in pripo-
močke za raziskovanje. Starši so pridno pri-
spevali različne svetilke in predmete, ki odda-
jajo svetlobo in smo jih uporabili pri igri. Ku-
harica Meta nam je posodila lonce, krožni-
ke,... da smo se v njih lahko gledali. Tudi Je-
zerska mladina nam je ponudila pomoč in po-
sodila nekaj svetlobnih pripomočkov iz svoje
disko zbirke. Cenčkov Franci nam je prav rad
izdelal okvirje za ogledala. Hišnika sta dobi-
la delo, ko je Rebolov Jure pripeljal iz službe
ostanke polikarbonata. Z ostanki zaves, ki jih
je prinesla mami Eva, smo ustvarili prosojno
pregrado v igralnici, ki zakriva in razkriva.
Vsi, ki ste z nami sodelovali, ste zaslužni, da
imajo NAŠI otroci možnost raziskovanja in
ob tem učenja skozi igro. Zahvaljujemo se in
vas vabimo k sodelovanju še naprej. 

Vzgojiteljica Alenka

Šola v naravi
Učenci tretjega razreda smo v začetku aprila imeli šolo v naravi. Od-

peljali smo se v Sečo pri Portorožu. Stanovali smo v bungalovu po
imenu Tramontana. V šoli v naravi smo veliko plavali, iskali alge,
ogledali smo si soline, pisali domov kartice in pospravljali sobo. Mi
smo vedno dobili oceno osem, ker nismo brisali wc školjke, nismo po-
spravljali praznih plastenk in nekateri niso postiljali postelje. V četrtek
smo se peljali z ladjico po imenu Solinarka. Z njo smo se peljali v Pi-
ran. Tam smo šli na sladoled in si ogledali trg iz filma Poletje v školj-
ki. Na Tartinijevem trgu smo videli Tartinijevo rojstno hišo, cerkev sv.
Petra, balkon Benečanke, kamnite stebre, Tartinijev spomenik. Na
Mestni hiši je vzidan kip leva z odprto knjigo. Gospa Lili nam je po-
vedala, da odprta knjiga pomeni mir, zaprta pa vojno. Hiše so tako bli-
zu, da lahko stopiš iz ene na drugo. Čas šole v naravi nam je hitro mi-
nil in v petek smo odšli domov, čeprav bi radi vsi še malo ostali. 

Lucija Zupan, 3.r.

Učenci tretjega razreda smo odšli za en teden v šolo v naravi. Od-
šli smo v Sečo pri Portorožu. Imeli smo se zelo lepo. Spali smo v
bungalovih po osem oseb. Učili smo se o školjkah, morskih živalih
in morski solati. Šivali smo vrečke iz blaga, risali školjke in hodili
na sprehode k morju. Po zajtrku smo se odpravili na plavanje, nato
smo se malo učili, šli na kosilo, po počitku pa smo spet plavali. V
plavanju sem dosegla bronastega delfinčka. Peljali smo se tudi z lad-
jico v Piran in tam pojedli sladoled. Imeli smo dobro hrano. Igrali
smo se tudi v igralnici. Spoznala sem prijateljico Zalo. Predzadnji
večer smo imeli ples. Naslednje jutro smo pospravili svoje stvari, ker
smo se po kosilu odpravili proti domu. V Preddvoru me je čakala
moja mami. Bila sem je zelo vesela. Hitro sva se odpeljali domov,
ker sta me doma že težko čakali sestrici Dora in Nuša. Ati pa je tisti
dan delal popoldne, tako, da sva se videla šele drugi dan. Še kdaj bi
si želela iti s sošolci v šolo v naravi, saj smo se učili in tudi uživali. 

Hana Osterman, 3.r.

Materinski dan
Letos smo v Korotanu imeli proslavo za materinski dan. Sodeloval

sem pri zborčku in igri. Pel je tudi moj ati. Pogrešal sem mamico, ker
je bila v službi. Marko Smrtnik, 2.r.

V četrtek, 24. marca 2011, smo imeli proslavo za materinski dan.
Odšli smo v svet pravljic. Na začetku je zapel pevski zbor. Glavna
pravljica je bila Rdeča kapica. Ko je hodila po gozdu, je srečala pal-
čke, ki so odšli v rudnik. Peli so pesmice. Med potjo je srečala Jan-
ka in Metko in otroke, ki so iskali muco Copatarico, saj jim je od-
nesla copate. V bližini babičine hiše je Rdeča kapica srečala volka,
ki je najprej požrl babico, nato pa še njo. Janko in Metka sta prišla
do sladke hišice hudobne čarovnice. Otroci so našli mucin dom in
muca Copatarica jim je vrnila zašite copate. Rdečo kapico in babico
je rešil lovec in Rdeča kapica je lahko odšla domov. Na koncu smo
otroci in očetje skupaj zapeli pesem ”Ko bi vsi”. Mamicam smo po-
darili rože, ki smo jih naredili sami. Vsem je bila proslava zelo všeč.  

Tereza Karničar, 5.r.

Pustovanje
Na pustni dan smo v šoli imeli pustno rajanje. Najprej smo se pred-

stavili: strašne čarovnice so kuhale strupene zvarke in čarale, vojaki so
se urili v raznih veščinah, kavbojca sta prijezdila in se spopadla z in-
dijanci, Kekčeva Mojca je zapela pesmico...

Za malico smo jedli krofe. Potem smo šli po hišah. Bilo mi je všeč. 
Aljaž Krč, 2.r.

V začetku marca smo na šoli imeli pustovanje. Imeli smo tekmova-
nje za najlepšo maškaro. Ocenjevali smo videz in nastop maškare.
Zmagala sva Aleš in jaz. Bil je zelo lep dan. Tilen Osolnik, 5.r.

Sončno cesto nadgrajujejo s Svetlobo
V vrtcu Palček letos izvajamo projekt Svetloba po konceptu Reggio Emilia. Izhodišče za izbor je povezano z

lanskim projektom Sončna cesta, ki ga letos nadgrajujemo.
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Afriški otroci ulice
Lanska jesen je bila za mene še posebej barvasta, saj sem jo preživela 

v Afriki, natančneje v Ugandi. 

Moja ideja o potovanju v Afriko je bila že od
samega začetka nekoliko drugačna, tako kot je
drugačna moja zgodba. Tja sem se odpravila
kot prostovoljka in se tako za nekaj tednov pre-
levila v belo Afričanko, ki je dihala in živela z
domačini. Seveda bi tudi jaz lahko pripovedo-
vala popotniške zgodbice o krajih ki sem jih
obiskala, o velikem sijočem Dubaju, prečudo-
viti zeleni Etiopiji, z divjimi živalmi polni Ke-
niji ... vendar pa mi srca niso ukradle ne ele-
gantne žirafe, ne mogočni sloni in ne čudovite
zebre, niti ne hecne opice in mogočen Nil, 
ampak mi je srce ukradla skodelica črnega 
afriškega čaja ob sončnem vzhodu in vsak dan,
posvečen afriškim otrokom ulice.

Svoje bivanje v Ugandi sem začela v glav-
nem mestu Kampala, kjer sem poučevala v eni
izmed tamkajšnjih vaških šol, vendar sem se
po dveh tednih preselila v sosednje mesto Ji-
nja, kjer sem se pridružila ASCO-u: African
street children organisation - organizacija afri-
ških otrok ulice. ASCO je velika družina, ki
šteje triindvajset fantov, starih od 6 do 15 let, ki
sta jih 23-letna Angležinja Sarah in domačin
Moses januarja letos rešila pred bedo ulice in
jim priskrbela topel dom ter jih spravila v šolo,
tako da se vseh triindvajset fantov trenutno
šola in prvič v življenju živi normalno, veselo
življenje. Njihove zgodbe so srce parajoče in
težko je verjeti, da so tisti nasmejani in hvalež-
ni obrazi žrtve spolnih zlorab, fizičnega in psi-
hičnega nasilja in da so ti nasmehi pristali na
ulici, ker jim je bil to edini pobeg pred boleči-
no ali pa so jih na ulico poslali starši, in vse to
pri komaj treh, štirih, petih letih. Težko preso-
dim, ali ulica v tem primeru pomeni kakršno
koli manjšo bolečino, saj jih je življenje na 
ulici privedlo do kriminala, in kar je meni naj-
težje sprejeti, vsi ti malčki so na ulici postali
odvisniki od drog. 

Odkar so fantje varni pod okriljem Sarah in
Mosesa, z drogo nimajo več stika, vendar ne-
kateri še vedno preživljajo hujše abstinenčne
krize, na lastne oči pa sem videla otroke, ki so
še vedno hudi odvisniki.

Dneve, ki sem jih preživela s fanti, je težko
opisati. Veselja in smeha je bilo vsak dan na
pretek, seveda pa zaradi bremena življenjskih
zgodb, ki jih nosijo s sabo, je bilo tudi veliko
solz. Resnično težko najdem besede, ki bi opi-
sale, kako drugačen in predvsem, kako bogat
je svet brez igrač. Kako zabavne so igre, ko je
glaven rekvizit palica s tal ali pa teniška žogi-
ca, in kakšno veselje ter radost sta se pokazala
v očeh fantov, ko je bil čas za branje, učenje in
delanje domačih nalog. Moja naloga je bila
predvsem pomoč fantom pri učenju, tako da
vsakič, ko so me videli, so pritekli k meni in
me dobesedno prosili, naj jim dam kaj dela,
naj jih kaj novega naučim in naj jim dam kaj za
prepisat; da o tem, da smo prebrali pet knjig
vsakič ko je bil čas za branje, ne govorim. Vsa
ta odprtost do učenja brez pritoževanja, da je
preveč domače naloge, da se jim ne da brati in

da ne bodo delali dodatnih nalog, je bila zame,
kot za učiteljico, nekaj nepojemljivega in pred-
vsem ganljivega, in vsakič po končanem dne-
vu, ko so fantje prišli do mene, me objeli in mi
rekli: ”HVALA! teta Nataša! Komaj čakamo
jutri, da nam daš še več dela za šolo! Hvala!”,
so se mi orosile oči.

Hvaležnost! Skromnost! Ljubezen!
Še posebej mi je ostal v spominu trenutek, ko

sem jih nekega dne peljala na tržnico, kjer smo
kupili pobarvanke, nove zvezke, nove barvice,
zobne ščetke in milo za vsakega od njih ter ne-
kaj novih majic, 23 lizik, 23 čokolad, in 23
ananasov, kar me je vse skupaj stalo okrog 40
evrov, njim pa je naš nakup omogočil veliko
zabavo! Od veselja so jokali in se mi niso mo-
gli zahvalit.

”Ali je res tako malo potrebno, tako malo?”
sem se vprašala. Ja! Tako malo!

In v velikem duhu veselja in ljubezni smo
preživljali dan za dnem, nesebično in polno,

hvaležno in veselo, pa vendar se mojemu od-
hodu nismo mogli izogniti, tako da se je zadnje
dni v zraku čutila teža žalosti in solzam ter ob-
jemom ni bilo konca. Fantje so vsak dan dolo-
čili dva, ki bi lahko šla z mano v Slovenijo,
vsak dan so spremenili načrt, saj se niso mogli
odločiti, kdo je tisti pravi. Vendar je moj od-
hod vseeno prinesel tudi nekaj veselja, saj smo
se poslovili v afriškem duhu: z veliko hrane,
glasbe, plesa in toplo obljubo, da se kmalu spet
vidimo!

Na povabilo Sarah in Mosesa sem tudi sama
postala del ASCO družine, kar me navdaja z
upanjem. S fanti se slišim vsak dan in jim poši-
ljam darila, vendar ker je pošiljanje večjih pake-
tov zame predrago, jim raje namenim vsak evro,
ki mi ostane. Ob tej priložnosti bi se iskreno
rada zahvalila Damiru Brdarju, Manci Gale in
Urši Tonejec za donacije in podporo. Fantje so
denar in obleke dobili, in vam pošiljajo glasen
WEBALE! (Hvala!) Nataša Kavaš

Jezersko ima talente
Ob gledanju raznih oddaj o talentih po TV smo ugotovili, da imamo talente tudi na Jezer-

skem. Prav gotovo je to skupina šestih harmonikarjev in kontrabasista. To so nam dokazali
na našem občnem zboru. Pod vodstvom Tineta Zevnika so se zbrali Jošt Murn, Krištof Šavs,
Gašper Tičar, Ana Knavs ter Tomaž in Marjan Smrtnik. Veselo so raztegovali svoje fraj-
tonarice, njihovo igranje pa je popestril Zevnikov Ambrož na kontrabasu. Res smo bili veseli
ob gledanju in poslušanju skupine mladih, zagnanih glasbenikov. Vemo, da imamo na Jezer-
skem veliko različnih talentov, prav gotovo so med njimi mladi harmonikarji s kontrabasis-
tom. Želimo, da bi skupina nadaljevala z igranjem in nas razveseljevala - pa ne samo na
občnih zborih gasilcev in upokojencev - tudi širše. Želimo jim veliko uspeha. Anica Jakopič

Jezersko: čisto, urejeno, zeleno. Vedno!
Včasih se nam mogoče zdi, da smo Jezerjani ekološko ozaveščeni, ker živimo v tako lepem

kraju, a vendar se najdejo odlagališča odpadkov, ki kvarijo sliko in obenem mečejo tudi slabo luč
na prebivalce. Prav bi bilo, da bi celo leto skrbeli za urejen kraj, predvsem pa je nedopustno, da
lastne odpadke (tudi biološko razgradljive!) odvržemo tja, kamor jih ne bi smeli. Kadar kosite
ali obrezujete drevje, vej in trave ne odvažajte na tuje posesti, ker se lastniki zemljišč nad takim
početjem pritožujejo, ampak sami poskrbite za odvoz na primerno mesto. Nikakor pa ne odla-
gajte gradbenega materiala in drugih večjih kosovnih odpadkov v gozdovih in drugod po kraju. 
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Teden dni potapljanja na Azurni obali
Na Jezerskem je precej samoumevno, če se ukvarjaš z alpinizmom, turnim smučanjem ali planinarjenjem.

Če pa je govora o potapljanju, pri Jezerjanih zagotovo ni posebne gneče. 

Meni že od nekdaj prija ”plavati proti toku”,
zato sem prav v potapljanju našel svoj najljubši
hobi. Z njim sem se zastrupil, ko sem si v sed-
mem razredu osnovne šole med počitnicami v
Piranu izposodil potapljaško masko od svojega
vrstnika. Takoj, ko sem prvič ugledal nepopače-
no sliko podvodnega življenja, sem začutil, da
je to moj svet. S potapljanjem z jeklenkami sem
začel pred skoraj dvajsetimi leti, ko smo pri Ga-
silsko reševalni službi v Kranju začeli ponovno
formirati ekipo za reševanje iz vode. Od takrat
sem opravil kopico izpitov in tečajev za rekrea-
tivno potapljanje s komprimiranim zrakom, teh-
nično potapljanje z mešanicami plinov Nitrox in
Trimix, ter reševanje na vodi in iz vode vključ-
no z reševanjem na divjih vodah. Reševanje iz
vode je podobno kot gorsko reševanje precej za-
htevno in terja stalno usposabljanje in utrjevanje
znanj in veščin. Zato potapljači organiziramo
potapljaške tabore in vaje.

Lanski potapljaški tabor enot za reševanje iz
vode PRS Bled, PRS Kranj in JZ GRS Kranj je
bil organiziran v Hyeresu v Franciji. Za Francijo
smo se odločili zato, ker so cene uslug potaplja-

ških centrov tam znatno nižje kot na Hrvaškem.
Prevoz do nekaj čez tisoč kilometrov oddaljene
Provanse pa smo si zagotovili sami. Na pot smo
krenili 11. septembra nekaj čez polnoči. S polno
otovorjenim kombijem smo prečkali severno Ita-
lijo. Vozili smo mimo Benetk, Brescie, Milana,
prve obrise svetlobe novega dne pa smo ugledali
malo pred Genovo. Po 120 tunelih in nekaj cest-
ninskih postajah smo lahko uživali v ogledu fran-
coskega dela Azurne obale. Kljub naveličanosti
in utrujenosti od vožnje se nismo mogli upreti
skušnjavi, da ne bi odpeljali kroga na progi for-
mule 1 v Monte Carlu, le da je bil naš preobteže-
ni rdeči Renaultov kombi precej počasnejši od
rdečih Ferrarijevih dirkalnikov. Malo pred pol-
dnem smo prispeli v potapljaški center La Tour
Fondue. Opravili smo prijavo in pregled dokazil
o usposobljenosti in veljavnosti zdravniških po-
trdil ter v zabojnike zložili osebno potapljaško
opremo. Sledila je nastanitev v kampu v Giensu
in obisk nakupovalnega centra, kjer smo se oskr-
beli še s tistimi malenkostmi, ki jih nismo pripe-
ljali s seboj. Večer je minil v načrtovanju potopov
v naslednjih dneh. Nato se je začelo zares. V šestih

dneh smo opravili devet potopov v globinah od
35 do 51 metrov. Le dva popoldneva smo si pusti-
li prosta za ogled mesta Hyeres in vasice Giens v
neposredni bližini kampa. Potopi v narodnem
parku Port-Cros so resnično fantastično doživet-
je. Od osemdesetih let prejšnjega stoletja so tu
prepovedane vse oblike ribolova, kar je opaziti na
vsakem zavesljaju plavuti. Toliko rib in tako buj-
ne podvodne vegetacije nisem srečal v vsej svoji
potapljaški karieri. Z gorgonijami porasle pod-
vodne stene so polne orjaških kirnj, jat barakud,
zobatcev in orad. Iz skalnih razpok so nas zveda-
vo opazovale morene in čez dva metra dolgi
ugorji. Še lepši od potopov na stene pa so bili po-
topi ”v modro” na potopljene ladijske razbitine
ladij Le Donator, Le Grec in Le Vapeur. Če ne bi
bil omejen z zalogo zraka in dekompresijskimi
postanki, bi ostal na dnu in raziskoval cel dan.
Šele na tem zavarovanem predelu se lahko zaveš,
kako hudo izropano je podvodno življenje dru-
god, kjer teh prepovedi ni. Morje morda zgleda
neomejen vir hrane in drugih naravnih dobrin, a
je v resnici hudo občutljiv ekosistem. Lov z upo-
rabo sonarjev in sodobnih navigacijskih naprav je
preveč učinkovit, da bi se ribje jate lahko reprodu-
cirale. Še hujšo škodo pa povzroča uporaba vleč-
nih mrež, dinamita in drugih nedovoljenih oblik
ribolova. Upam da bo naša zavest dozorela prej,
preden bo za zaščito ogroženih vrst prepozno. 

Dnevi so minevali z neznansko hitrostjo in le
klici domačih so včasih vzbudili sled domo-
tožja. In prišla je sobota, dan čiščenja bivalni-
ka in odhoda domov. Ob vračanju smo si ogle-
dali še Saint Tropez, (da bomo pač vedeli, kam
nam ne bo nikoli treba sidrati naših jaht), nato
pa smo se skozi hude nalive vračali domov.
Med vožnjo so nam kolegi iz domovine napi-
sali hudomušen SMS, da je nesmiselno, da se
potapljamo v Franciji, če pa lahko to počnemo
po kleteh na Celovški v Ljubljani. Prav v noči,
ko smo se vračali, so poplave opustošile velik
del Slovenije. Nam je bilo enkrat za spremem-
bo prizaneseno. Miran Štular

Smuk jezerskih starih korenin
Na pustno nedeljo so se po beli ”strmini” na Požaru pognale stare ko-

renine. Kot se spodobi, je najprej Jaga Baba z metlo podila palčke, po-
tem pa so se skozi nadvse težavno progo zapodili čudni smučarji. Z vr-
toglavo hitrostjo so drveli skozi nadvse zapleteno progo, ki je štela kar
pet vratc. Zgodili so se spektakularni padci, vendar k sreči nihče ni od-
stopil. V ciljni areni se je zbrala množica, ki je huronsko navijala za
svoje favorite. Na startu pa je bilo ozračje zelo napeto. Tekmovalci so
z zanimanjem spremljali nastope tekmecev in ocenjevali njihove napa-
ke. Doping kontrole na srečo ni bilo, je pa usposobljena ekipa v cilju
ocenjevala tehnične lastnosti smučarske opreme. Stare lesene smuči -
20 točk, sodobni gojzarji - 10 točk, aluminijaste palice - 0 točk ...
Skoraj vsi tekmovalci so smučali z lesenimi smučmi, zato je bil izbor
nagrajencev zelo težaven, vendar pa nihče ni odšel domov praznih 
rok. Če ne drugega, so se lahko vsi navijači in nastopajoči do sitega
najedli, zraven pa še malo spili in se skupaj poveselili. Prihodnje leto
pa le tudi vi pobrskajte na podstrehi za starimi lesenimi smučmi, se
našemite in pridite na Smuk jezerskih starih korenin.
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Za več informacij se lahko oglasite v naši poslovni enoti ali nas pokličete po telefonu.

Poslovna enota Kranj, Bleiweisova cesta 2, T. 04 28 00 777

TUDI ZA NEKOMITENTE

Pripravili smo odlično ponudbo potrošniških kreditov, znižali smo jim obrestne mere
ter dodatno razpolovili stroške odobritve. Ponudbo smo pripravili tudi za nekomitente. 

Akcija potrošniških kreditov

najboljša obrestna mera - do 5,00 %
Varčevanja in depoziti

provizija plačila ene položnice le 0,79 EUR
Plačilo položnic

veliko ugodnosti in posebno darilo
Paket dobrošlice za nove komitente

ugodno poslovanje, eLON, krediti, depoziti, odkup terjatev, garancije
Za podjetja, podjetnike in društva
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Pomlad
Pomlad tako težko pričakovana

vseh nas je želja neugnana.
Prišla je! Vsa topla, mlada, zala,
se v novem imidžu je pokazala.

Vsa drugačna je od lani,
ste tudi vi veseli, ker je z nami?

Da premrle ude od zime nam pozdravi,
a veste, da se tej dami tudi Vigred pravi.

Vse se prebuja, vse zeleni, 
se nam sonce smeji!

Ojoj tam pa že zvonček cveti
in vijolica, kako omamno diši,
glej, glej, kako se trobenticam 

v orkester mudi.

Tudi nam se nekam mudi,
kar prehitro nam čas beži.

Pa kaj,
samo, da smo po srcu mladi

in živeti - živeti lepo se nam zdi.

Pomlad našega življenja
vse rožne popke že davno je razprla

in se za leti nazaj uzrla.
Pazimo, da nam cvet prekmalu ne ovene,

pozabimo na težave in probleme.
Le tiha želja v srcu naj gori,

da naša jesen življenja
se še dolgo, dolgo pomladi?

Včasih se zgodi, da kakšne starejše osebe ni-
hče ne pozna, ker nikamor ne gre. Johanco pa
poznamo vsi. Kljub svojim petinosemdesetim
križem pride vsak teden k nedeljski maši, med
tednom pa jo srečamo v Kvancih, ko gre z ber-
glo in kresničkami k jutranji maši. 

Rojena je bila doma pri Šuštarju s pomočjo
tete Micke, ki si je služila kruh z babištvom in
izdelovanjem copat. Ko je končala osnovno
šolo, je med turistično sezono pomagala pri To-
nejcu. Ker je bila pridna, so želeli, da ostane pri
njih v službi. Oče ji tega ni dovolil, ker je bila
mama bolj bolehna in Johanca je morala skrbeti
za starše in gospodinjiti. Poleti je morala pasti
kravo pri Stari pošti in tam, kjer je bila cerkvena
zemlja. Najemnino za pašo je služila mama s ku-
hanjem v mežnariji, Johanca pa z ribanjem lese-
nih podov, pospravljanjem in pranjem. Med pašo
je pletla, šivala strgane volnene ‘štumfe’, najraje
pa je brala. Zelo rada je igrala v igrah in pela v
cerkvenem zboru. 

Svoje trdno zdravje si je gotovo pridobila z
ogromno prehojenimi kilometri. Včasih je bilo s
prevozom zelo težko. Gospodinje so med drugo
svetovno vojno hodile najmanj enkrat na mesec
po ”fasngo” v Železno Kaplo. Johanca se spom-
ni, da je bilo eno zimo toliko snega, da na Jezer-
skem vrhu nisi videl na vrh odmetanih kupov. Iz
Kaple jim je robo na Jezersko včasih peljal Ko-
širjev Francl z vozom. Ja, tako je bilo včasih!

Da pa danes pišem o Johanci, so krive njene
butare. Lani jih je naredila več kot dvesto! Pra-
vi, da jo je po tem že malo roka v rami bolela.
A je kaj čudnega? Sedaj vsak dan eno prinese
v kmečko peč, priloži še en ”zagvavc”, pa ima
ves čas fletno toplo. Še pred petimi leti je vsa
drva sama z garcami iz gozda zvozila in jih po-
tem doma z ”vokarco” razžagala. Sedaj jih
mora kupiti, a butare še rada dela. 

Draga Johanca! Še dolgo se ob svoji topli
peči grej in še komu, tako kot meni, kaj fletne-
ga povej! Mija Murovec

Johanca



Zanimivosti

12

V okviru Mehanizma civilne zaščite EU je v dneh od 25. do 28. no-
vembra lani potekala v Toskani v Italiji večdnevna meddržavna zaščit-
no-reševalna vaja Terex 2010 (Tuscany Earthquake Relief Exercise). Na
njej so sodelovale reševalne enote ter službe iz Avstrije, Francije, Itali-
je, Slovenije, Rusije ter Hrvaške. Namen vaje je bil preizkusiti in
izpopolniti sistem skupnega delovanja različnih reševalnih enot in
služb ob večjem potresu. 

Slovenci smo na vaji sodelovali z enoto za iskanje in reševanje v ur-
banih okoljih (Medium Urban Search and Rescue - MUSAR, modul,
organiziran skladno s smernicami in metodologijo INSARAG
Združenih narodov). Enota MUSAR je del državne enote za hitre reše-
valne intervencije Civilne zaščite, od aprila letos pa je evidentirana v
bazo Mehanizma civilne zaščite EU za možnost posredovanja v tujini.
Prav tako pa je predvidena tudi za delovanje ob nesrečah v Sloveniji. S
ponosom lahko zapišem, da v njej sodelujeva tudi dva Jezerjana (Janko
Rebolj, Miran Štular).

Našo enoto je sestavljalo 27 članov, med katerimi smo bili poleg pri-
padnikov Civilne zaščite predvsem tehnični reševalci - gasilci, vodniki
reševalnih psov in dva zdravstvena tehnika. Na vajo smo krenili nekaj
pred poldnevom 25. novembra iz državnega logističnega centra v Ro-
jah v konvoju skupaj s hrvaško enoto. V Gorici se je konvoju pridružilo
spremstvo italijanske policije. Pot nas vodila do Rocce Marconija, kjer
smo noč prespali v lokalni telovadnici. Zgodaj zjutraj smo se čez za-
snežene hribe podali v Toskano v mesto Pistoia, kjer je bila v šotorskem
naselju baza operacij. Tu nas je že ob nastanitvi čakalo presenečenje,
saj so našo enoto razpolovili in jo pol pridružili hrvaški enoti, pol pa

enoti iz Avstrije. Namenili so nam pol ure časa za prerazporeditev reše-
valne opreme, nakar se je začelo zares. Del ekipe, ki sem ga vodil na
treh deloviščih, je v dveh dneh sodeloval z ekipo iz Vorarlberga. Iskali
in reševali smo zasute ljudi v porušenem industrijskem objektu, na
zemeljskem plazu in v večjem medicinskem objektu. Lokacije so bile
izbrane tako, da so odražale realno stanje ob možnem potresu. Organi-
zatorje velja pohvaliti, saj so pripravili odlična delovišča. Na ruševinah
so nam inscenirali nevarnost puščanja plina, biološko ogroženost in
prisotnost kemikalij. Srečevali smo se tudi s histerijo svojcev žrtev.
Tudi nastanitev je bila povsem realistična, saj smo spali v šotorih ob
temperaturah pod lediščem. V dveh delovnih dneh smo našli in izkopali
ter oskrbeli trinjast žrtev potresa, od tega šest mrtvih ter sedem huje
telesno poškodovanih. Pomoč smo nudili tudi trem pretresenim ali lažje
poškodovanim svojcem žrtev.

Sodelovanje na vaji nam je pokazalo, da je naša enota povsem
primerljiva z enotami iz drugih držav, tako v smislu logistike, vodenja,
kot tudi glede izvajanja postopkov reševalnih nalog. Pohvale o delo-
vanju enote so nam izrekli tako pripadniki enot iz drugih sodelujočih
držav kot tudi mednarodni opazovalci, ki so bili predvsem presenečeni
nad dejstvom, da je bila slovenska enota ustanovljena šele v letu 2010,
a je kljub temu zmožna prikazati visoko raven znanja in združljivosti z
drugimi enotami. Predvsem pa smo se na vaji pripadniki bolje spoznali,
se veliko naučili in sklenili vrsto novih poznanstev. Hkrati pa smo pri-
dobili občutek zahtevnosti dela ob resničnem reševanju v potresu. 

Miran Štular 

Ko se zatresejo tla ...
Vaja EU TEREX 2010 v Toskani

V Sloveniji imamo pokal enodnevnih tekmo-
vanj, mestne avanture, kjer tekmujejo ekipe
dveh tekmovalcev. Na daljši progi, od 80 do
100 kilometrov, najboljši potrebujejo med šest
in deset ur. Prava stvar za pustolovce pa so več
dnevne non stop preizkušnje. Na 350 do 1000
km dolgih trasah ekipa štirih tekmovalcev,
med njimi je vsaj ena ženska, skuša najti čim
bolj optimalno pot od pred štartom podanih
točk, ki jih je treba perforirati - štempljati. Zato
je poleg kondicijske pripravljenosti navadno
odločilno dobro orientacijsko znanje in branje
karte. Najkrajša pot ni nujno najbližja. Tudi
močno zgrešiti smer ni težko. Kilometrske raz-
dalje ekipa premaguje s tekom, hojo, kolesarje-
njem, plavanjem, veslanjem, rolanjem ... Popes-
tritev so še plezalne veščine, kanjoningi, po-
tapljanje, streljanje ...

Konec preteklega poletja sem se z ekipo, v
kateri nastopam, udeležil svetovnega prvenstva
Bimbache Extreme v Španiji. Na 720 km pred-
videni progi z 20768 metrov vzpona, 21571
metrov spusta in limitom 129 ur oz. pet dni in
devet ur, sem doživel mnogo. Od prvih dežev-
nih dni in mokrih zelo mrzlih noči s šklepajo-
čimi zobmi na kolesu, do uživaških razgledov
s sončnega štiritisočaka, prelepih gorsko kole-
sarskih etap po prerijah z vonjem po pravi
španski klimi ... Discipline treking, kolesarje-

nje, veslanje - kajak, rolanje in vrvna tehnika
oz. plezanje. Povsem novo spoznanje je bilo
obnašanje telesa ob minimalnem spancu. Pri
manj kot pol ure spanca na noč sem se resno
bal nočnih kolesarskih spustov, saj sem se še
na vzponih nekajkrat zalotil v dremanju. Zato
ni čudno, da me pri edinem obveznem štiriur-
nem spancu ni zbudila niti moja obupna budil-

ka. Discipline treking, kolesarjenje, veslanje -
kajak, rolanje in vrvna tehnika oz. plezanje. Na
progi sem se marsikdaj vprašal, kaj nam je
tega treba. Ob prihodu v cilj pa ga ni, ki se mu
ne bi lica razpotegnila v širok iskren nasmeh.
Doživetja in izkušnje odtehtajo vse, je pa nuj-
na dobra pripravljenost in preprosta ekipa.
Anže Šenk

Pustolovska doživetja
V zadnjih letih se za poletno popestritev udeležujem ”advenčerjev”. 

Pri nas jim rečemo pustolovske avanture.
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Od takrat naprej se Jezerjani in Kapelčani
bolj ali manj vsako leto pomerimo na velesla-
lomski progi, tokrat na smučišču Peca. Letoš-
nji veleslalom je bil prav posebej uspešen, saj
se je zbralo kar 132 tekmovalcev, ki jih je
spremljalo še precejšnje število navijačev v
ciljni areni. Predvsem otroci so težko pričako-
vali tekmovalni dan, saj so že cel teden vadili
na belih strminah. Športno društvo Jezersko je
namreč med zimskimi počitnicami organizira-
lo tečaj smučanja za malčke in šolarje. Zagoto-
vo so k ponovnem navdušenju nad smučanjem
pripomogli tudi uspehi Tine Maze, ki se je v
svojih najstniških letih marsikdaj smučala tudi
na Peci.

V sedemnajstih kategorijah je bila konkuren-
ca najštevilčnejša med moškimi med 41. in 50.
letom, saj jih je nastopilo kar osemnajst, najhi-
trejši pa je bil Peter Sušnik, jezerski podžupan,
ki je s to vožnjo postal tudi letošnji prvak Ob-
čine Jezersko, med Jezerjankami pa je to uspe-
lo Petri Štirn. Absolutni prvak tokratnega tek-
movanja je s časom 28,44 sekunde postal se-
demnajstletni Christopher Karničar, v ženski
konkurenci pa je slavila njegova sestra Manu-
ela Karničar.

Tudi turni smučarji so letos dobili svojo kate-
gorijo. Spust z nahrbtnikom in vso opremo je
bil mogoče za katerega od teh tekmovalcev
trening za že 16. tekmovanje v turnem smuča-
nju na Jezerskem. Razglasitev rezultatov je
bila ob vznožju smučišča, odličja in nagrade
pa sta podelila župan občine Železna Kapla-
Bela Franc Jožef Smrtnik in jezerski župan
Jurij Markič (na sliki).

Rezultate in fotografije s tekmovanja si lahko
ogledate na spletni strani Občine Jezersko. 

Na Peci ekipno zmagali Jezerjani 
Že dolgo pred dvigom zapornic na mejnem prehodu Jezerski Vrh sta Eberhad Klaura iz Železne Kaple in

pokojni Andrej Karničar z Jezerskega združila ljubitelje smučanja obeh dolin.

Pet najhitrejših časov (med njimi naj-
manj ena ženska) se šteje za ekipno tek-
movanje med občinama za prehodni
pokal. Tokrat je slavila Občina Jezersko.
Ekipo najhitrejših so sestavljali: JEZER-
SKO: Sušnik Peter (28,52), Karničar
Davo (29,34), Štirn Jožef (29,43), Kocjan
Gorazd (29,93), Štirn Petra (31,67), skup-
ni čas: 2:28.89; EISENKAPPEL - VE-
LLACH / ŽELEZNA KAPLA - BELA:
Karnitschar Christopher (28,44),
Karničar Manuela (29,40), Ošina Wil-
helm (30,87), Kaschnig Gottfried (31,37),
Oschina Erhard (31,71), skupni čas:
2:31.79. 

Zimsko sezono je Športno društvo Jezersko 20. marca zaključilo s
tradicionalnim velesalomu za memorial Jožeta Tepina - Rusom.
Ponavadi se veleslalom priredi v Črni na Koroškem, letos pa smo
tekmo zaradi odjuge prestavili na Peco. 

Vse do zadnjega dne nismo vedeli, ali bo zmagala prihajajoča pomlad
ali zadnji dihljaji zime. Še v soboto, dan pred tekmo, smo na Peci
gledali na uro, kdaj se sneg na smučišču spremeni v mokro, neustrezno
podlago za smučanje. Davo je po progi z vrtalko iskal še zadovoljivo
debelino snežne podlage, drugi smo gledali uro in sonce ter računali,
ali se bo vse srečno izšlo. 

V nedeljo zjutraj nas je zjutraj na Jezerskem pozdravil močan veter.
No, pa bo namesto sonca in odjuge tekmo odpihnil veter. Z dvomi smo
se odpravili do Pece, kjer nas je pričakalo prijetno sončno vreme - za
čuda brez vetra. Hitro smo pripravili material za izvedbo tekme in se z
gondolo odpravili proti vrhu Pece. Ko smo se spustili proti predvide-
nemu štartnemu prostoru, smo videli, da je proga odlično pripravljena.
Trda, ˝speglana˝ - kot nalašč za tekmo. Hitro smo postavili progo in za-
ščitno ograjo, vzpostavili povezavo med startom in ciljem in začelo se
je. Najprej so progo preskusili malčki, nato pa še ostali tekmovalci.
Proga je bila trda in tudi postavitev ni bila enostavna. Z malo več ali
manj težavami jo je uspešno prevozilo vseh 51 tekmovalcev. Razgla-
sitve smo imeli kar na Peci pri koči ˝Siebenhütten˝. 

Sladke nagrade najmlajšim in kolajne najboljšim sta podelila župan
Jurij Markič in starosta Športnega društva Jezersko, Vinko Tepina. Naj-
hitrejši čas dneva pri moških je dosegel Jožef Štirn, pri ženskah pa Anja

Stenovec. Po razglasitvi smo se odpravili še na kmečki turizem na Re-
htu, kjer smo s prijetnim druženjem zaključili zimski del sezone. V
glavnem je bil zelo lep dan, kakršnih si želimo še veliko. Tudi spomin
na prijatelja Rusa je bil z moje strani mogoče še bolj živ, ker je bil to
res dan, kakršne je on imel tudi najraje: sproščeni, veseli, zadovoljni
udeleženci.

Na koncu se zahvaljujem vsem, ki ste pomagali ta lep dan narediti:
Davotu za njegovo posredovanje na smučišču Peca, lastnikom koče
Siebenhütten, gostom iz Loma in predvsem vsem Vam, ki ste prišli na
tekmo. Se vidimo na naslednji tekmi! Roman Pestotnik

Veleslalom za memorial Jožeta Tepina - Rusa
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Brezskrbnost
domače
topline
Vsem novim najemnikom plinohrama zagotavljamo brezplačno postavitev 
plihonrama, brezplačen priklop plina do hiše ter brezplačno vzdrževanje in servisiranje.

Tudi z nakupom utekočinjenega naftnega plina pridobite Zlate točke ugodnosti!

čnoapolnili
čnnplinohram

apolnili
apo

vsake 3mesece bomo 
izžrebancu*

Smučam! Dejstvo, ki me navkljub globa-
lizaciji in multikulturnosti opredeljuje! Značil-
na unikatna alpska pokrajina, v kakršni imamo
privilegij živeti, pogojuje dvoje znanj. Varno
gibanje po strmih pobočjih in obvladovanje za-
snežene pokrajine. Če so bila tovrstna znanja v
preteklosti tesno povezana z načinom preživet-
ja, nam sedaj ponujajo ”dodano vrednost” biva-
nja in identiteto! Ena naših nalog v prihodnje je
raziskati in opisati smučarski utrip skozi čas. V
pričujočem prispevku pa temeljne aktivnosti s
tega področja. Delo z najmlajšimi, odraščajoči-
mi in ”spektakli” za odrasle v okviru Športne-
ga društva Jezersko.

Minulo zimo smo zaključili z memorialom
Andreja Karničarja na plazišču pod Žrelom. V
pozni jeseni smo uspeli z idejo domačega
športnega sejma. Na Jezerskem smuča vse več
otrok in tako starši lahko kar doma zamenjamo
velik del opreme. Ob pomoči še katerega druš-
tva, ta dogodek načrtujemo tudi letošnjo jesen.
V začetku zime smo dolžni opraviti učiteljsko-
trenerske licenčne seminarje. Zaradi dobrega
osebnega in promocijskega sodelovanja smo
preteklo zimo uživali veliko pomoč smučišča
Peca za razvoj smučanja v našem kraju. Zago-
tovili so nam dosegljive cene vozovnic, dobili
smo dve brezplačni trenerski sezonski vozovni-
ci in več tedenskih in dnevnih za izvedbo pro-
grama in tekmovanj. Vedno so nam brezplačno
dovolili tudi uporabo dela smučišča za treninge
ali tekmovanja. Enaindvajset otrok do šestnaj-
stega leta je svoje znanje izpopolnjevalo preko

cele zime. V tem obdobju so se poleg teh dni
udeležili še Občinskega prvenstva in spomin-
skega tekmovanja Joža Tepina. Nekateri starši z
otroki so še dodatno individualno obiskovali
smučišče. Analiza obiska pokaže, da je dan
smučanja na Peci stal od 3,5 do 2,8 evra. Za iz-
vedbo smo poskrbeli; Drejc Karničar, Gorazd
Kocjan, Davo, hvala tudi vsem, ki ste s prena-
šanjem sporočil, prevozi, pobranimi količki ali
kakorkoli pomagali.

Brez poškodb in z veliko mero novih znanj
smo izpeljali smučarski tečaj v obdobju zim-
skih šolskih počitnic. Skupaj 55 otrok in deset
učiteljev. Največji izziv so bili otroci, ki so res-
nično delali prve korake na snegu in prav vsi
dosegli nivo samostojnosti na enostavnejši žič-
niški napravi in kontrolirano drsenje na zmerni
strmini. Ob izvedbi smo sledili želji, da na ene-
ga učitelja ne pride visoko število tečajnikov, da
so si v skupinah po znanju podobni, da se smu-
čanje nadgrajuje na kritični oceni predznanja in
da otroci ob tem uživajo. V precejšnji meri nam
je uspelo. Za nova znanja, za smučanje na Je-
zerskem najlepša hvala Petru Muri, Jožetu Me-
šku, Roku Šenku, Tonetu, Sabini, Anji in Petri
Karničar. Brez vedno dobro razpoloženega Izi-
dorja Parteja in brez vašega navdušenja, dragi
starši in stari starši, tako zahtevnih in za otroke
doživljajskih dni ni mogoče izpeljati. Z veliko
hvaležnostjo do Timing ekipe načrtujemo še hi-
trejše čase v prihodnji zimi. Brez mladih se tra-
dicija izgubi. Hvala vsem, ki ste poskrbeli za
palčke. V prihodnje jih naj nastopi še več! Su-

zana je pripravila 30 palčkovih oblačil različnih
velikosti. Otrokom je nastop na ”koreninah”
priložnost potrditve v najlepšem smislu.

Lani je opravila izpit za učitelja smučanja I -
Sabina Karničar, to zimo pa Marko Meško in
Petra Karničar, Gašper Karničar pa za učitelja
II. V prihodnje moramo posvetiti še več pozor-
nosti za izobraževanje strokovnih kadrov in za
njihovo učinkovito prenašanje znanj na domače
otroke. V nedeljo, 8. maja, bomo nad Češko
kočo z Andrejevim veleslalomom zaključili
tekmovanje za Jezerski občinski pokal. Četrte-
ga tekmovanja in skupne razvrstitve v pokalu
se veselijo predvsem naši otroci, zato najlepše
povabljeni - kot tekmovalci, spremljevalci in
navijači. Če bo dovolj snega, v začetku šolskih
počitnic načrtujemo tridnevni ”Ski klasik” pre-
pletanje učenja smučarskih veščin in intenziv-
nega doživetja gorske krajine.

V jesenskem obdobju, poleg že ustaljene telo-
vadbe za najmlajše, ki jo koordinirata Sabina in
Tone Karničar, bodo še ”suhi” smučarski trenin-
gi predvsem za otroke, ki bodo želeli smučati
celo zimo. Nato bo sejem športne opreme in ve-
liko želja, da nas zima 11/12 obdari z veliko sne-
ga. Smučanje je za naš kraj značilno in prepričan
sem, da lahko pomembno vpliva na utrip razvo-
ja Občine v prihodnje. Z optimizmom zremo na-
prej in se bomo trudili nadaljevati delo smučar-
skih delavcev, ki so nam posredovali veliko pri-
ložnost.

Davo Karničar
Za smučarske dejavnosti pri ŠD Jezersko

Jezerske smučine
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Državno prvenstvo v tekmovalnem turnem
smučanju je v krasnem vremenu na Jezerskem
odlično uspelo. Prvo soboto v marcu se je na
startu 16. turno smučarskega tekmovanja
zbralo 48 tekmovalcev iz Slovenije in Avstrije.
Organizatorji so zadnjo soboto v januarju zara-
di pomanjkanja snega morali spominsko tek-
movanje za Luka Karničarja in Rada Markiča
odpovedati, sedaj pa je bilo na tradicionalni
progi v dolini Komatevre in na grebenih
Pečovnika ravno pravšnja snežna podlaga za
izvedbo šele druge letošnje slovenske tekme v
tekmovalnem turnem smučanju. 

Mladinci, ženske, rekreativke in rekreativci
so nastopili na krajši progi, na daljši progi, ki
je potekala prek Dolge njive in vrha Plešivca,
pa so se pomerili člani za naslov državnega
prvaka, ki je prvič pripadel Klemenu Trilerju
iz Naklega (TSK Olimpik). Na drugo in tretje

mesto sta se uvrstila domača večkratna zmago-
valca jezerske tekme Anže in Milan Šenk
(TTSO Jezersko). Med ženskami je naslov
državne prvakinje že po tradiciji pripadel Jani
Marinko (AO Rašica) pred Anjo Stenovec
(TTSO Jezersko) in Vesno Kristanc. V mladin-
ski konkurenci je upravičil sloves favorita
udeleženec svetovnega prvenstva Luka Mihe-
lič (TSK Olimpik), ki je s precejšnjo prednos-
tjo ugnal zasledovalca Urha Karničarja (TTSO
Jezersko) in Mateja Merlaka z Visokega. 
Jezerska tekma je zaradi tehnične neza-
htevnosti izjemno primerna za vse rekreativce.
Med sedmimi rekreativkami je zmagala
Polona Karničar, pred Ireno Gartner in Jero

Zajec. Med rekreativci velja posebej izpostavi-
ti nastop kar dveh županov. Poleg gostitelja in
pokrovitelja tekmovanja Jurija Markiča je v
dobri organizaciji in čudovitem ambientu
užival tudi župan Železnikov Mihael Prevc.
Vsi najhitrejši rekreativci so člani GRS Jezer-
sko, v cilj pa so prišli v naslednjem vrstnem
redu: Franc Zadnikar pred Janezom Smrt-
nikom in Izidorjem Karničarjem. Ker je tek-
movanje posvečeno gorskima reševalcema, so
posebne nagrade prejeli tudi gorski reševalci,
ki so tekmovali na daljši progi: zmagal je Mi-
lan Šenk pred Tonetom Karničarjem (oba GRS
Jezersko) ter Robijem Pritržnikom (GRS Cel-
je). Drejc Karničar

Uspelo turnosmučarsko tekmovanje
Na Jezerskem je bilo turno smučarsko tekmovanje, memorial Luke Karničarja in Rada Markiča.

Organizacija in izvedba prireditve: Pla-
ninsko društvo, GRS, Športno društvo,
Lovska družina, Gasilsko društvo, Druš-
tvo upokojencev in Aktiv kmečkih žena -
vsi z Jezerskega. Glavni pokrovitelj: Ob-
čina Jezersko

Bogate nagrade za vse tekmovalce so
prispevali naslednji darovalci: Dynafit,
Iglu Šport, Tanti - Studio za sprostitev
Visoko, Rodeo, Petra in Davo Karničar,
Garmin, Gostilna Logar, Trgovina Co-
kla, Zavarovalnica Triglav, K Print, Ro-
blek Tone Assa Abloy, Franc Zadnikar,
Iroplast Markič in Gostišče Valerija.

Dobrih 10 stopinj ob tretji uri zjutraj je za
zgodnjo pomlad na Jezerskem zelo visoka
temperatura. Za nas, ki si želimo to pomladno
soboto odpeljati enega lepših turnih smukov v
avstrijskih Alpah, je pa to že kar pošteno
vroče. A naš cilj je oddaljen dobre tri ure z av-
tom, pa še dobre štiri na smučeh in dan nam
lahko prinese marsikaj, si rečemo in odrinemo
proti Heiligenblutu pod Veliki Klek. Dobro
svitati se začne šele, ko po ozki gorski poti
rinemo v dolino Fleisstal. Pravzaprav imamo
srečo, cesta je kljub toplemu vremenu
mestoma poledenela in kakšen teden nazaj bi
po njej že pešačili. Sicer je pa to pomlad tudi
v Visokih turah snega malo. Prve pol ure s
smučmi tlačimo gnil pomladni sneg in mar-
sikje praskamo kar po kopnem. Z višino pa se
zadeve izboljšajo, vsaj kar se snega tiče. Tem-
peratura pada, pojavi se kar močan veter. In
glej ga zlomka, ko se mimo zaledenelega 
jezera Zirmsee ozremo proti našemu cilju, je
vrh kljub prelepemu jasnemu vremenu vse-
naokrog, zavit v meglo. Megla in močni sunki
vetra nam pošteno nagrizejo moralo, ko išče-

mo sledi proti vrhu. A vrh upraviči svoj sloves.
Z vzhoda se nanj vzpenja množica. Veter
odnese meglo in razgled je res veličasten.
Tako kot tudi dobro uro trajajoč spust po glad-

ki strmi belini. Globoko spodaj v topli pomla-
di obujamo spomine in načrtujemo prihodnje
vzpone. Ciljev ne bo zmanjkalo, če bo le 
volja ... Brane F. Žagar

Start tekmovalcev v dolini Komatevre

Hocharn, 3254 - med najlepšimi turnimi smuki 

Na Hocharn smo se povzpeli člani PD Jezersko Anže, Rok, Primož, Milan, Ido, Miha in Brane.
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V občini Jezersko upravljamo t. i. vodovodni sistem 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.

Kakovost pitne vode ugotavljamo z odvzemom vzorcev vode na raz-
ličnih mestih v omrežju. Odvzeti vzorci se transportirajo v laboratorij,
kjer se opravijo mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja.

Vodovodni sistem Jezersko s pitno vodo oskrbuje 705 prebivalcev in
ima 235 priključkov v naseljih Spodnje in Zgornje Jezersko. Vir pitne
vode je podzemna voda iz zajetja Anclovo. 

V letu 2010 je bilo za mikrobiološka preskušanja odvzetih trinajst vzor-
cev pitne vode, medtem ko sta bila za fizikalno kemijska preskušanja
odvzeta dva vzorca pitne vode. Laboratorijska preskušanja so pokaza-
la, da dva odvzeta vzorca za mikrobiološka preskušanja nista bila
ustrezna. V neustreznih vzorcih so bile prisotne bakterije, ki v pitni vodi
ne smejo biti prisotne. Takoj smo ponovno odvzeli vzorec, ki pa je bil
ustrezen. Dodatni ukrepi niso bili potrebni, zato menimo, da je bilo one-
snaženje prehodnega značaja, ki je trajalo le kratek čas. Vsi ostali od-
vzeti vzorci so bili, glede na obseg opravljenih preskušanj, ustrezni.

Letno poročilo o kakovosti pitne vode si lahko v celoti ogledate na naši
spletni strani www.komunala-kranj.si, kjer boste našli tudi podatke o tr-
doti vode.

Poleg notranjega nadzora se nad kakovostjo vode opravlja oziroma
izvaja tudi zunanji nadzor v okviru državnega monitoringa, ki ga 
zagotavlja Ministrstvo za zdravje. Nosilec monitoringa je Inštitut za 
varovanje zdravja, izvajalec je Zavod za zdravstveno varstvo Maribor,
ki skupaj z območnimi zavodi za zdravstveno varstvo izvajajo program
monitoringa za pitno vodo. 

Na kvaliteto pitne vode vplivamo 
vsi, tudi s tem, kako ravnamo z odpadki

in odpadnimi vodami
Ob vsaki uporabi pitne vode pomislimo, kaj splakujemo in katera 
sredstva pri tem uporabljamo. Ne pozabimo, da straniščna školjka in
odtok nista zabojnika za odpadke! Za čiščenje uporabljajmo okolju
prijazna čistila. Bodimo previdni, ko se želimo znebiti nevarnih snovi,
kot so barve, laki, lepila, škropiva in podobnih sredstev. Ne pozabimo,
da tudi odpadno jedilno olje sodi med nevarne odpadke, s katerimi
moramo ravnati pravilno. Odpadnega jedilnega olja ne smemo zliti v
odtok, niti v straniščno školjko, niti ne v zabojnik za odpadke.

Veliki potencialni onesnaževalci podtalnice so divja odlagališča. Zliva-
nje odpadnih tekočin v kanalizacijo in vodotoke prav tako povzroča
onesnaževanje pitne vode. Še posebej v okolici objektov za zajem 
pitne vode je prepovedan vnos nevarnih snovi in gnojil v tla ter pre-
oravanje travinja. Pomembno je tudi, kako pogosto in na kakšen način
greznice praznimo. Greznične gošče so zelo koncentriran odpadek, ki 

poleg dušikovih spojin lahko vsebuje še druge strupene in okolju 
nevarne snovi. Če greznične gošče odlagamo na kmetijske površine,
tvegamo, da bodo te strupene snovi poniknile v podtalnico in se 
sprale v vodotoke in tako posredno ogrozile vire pitne vode.

Nekaj nasvetov, kako lahko sami ohranjamo kakovost vode: 
■ Redno čistimo mrežice na pipah.
■ Vodo uporabljamo na vseh pipah v stanovanju oziroma hiši. Vsako

jutro, pred uporabo, stočimo malo vode. Enako naredimo, ko se vr-
nemo domov, še posebej po daljši odsotnosti. 

■ Pri novogradnjah oziroma obnovah cevi je pred uporabo vode pripo-
ročljivo cevi razkuži. Bodimo pozorni, ali delavci, ki obnavljajo vodo-
vodne cevi, uporabljajo okolju in zdravju prijazna sredstva (in ne firneža).

Spremljamo kakovost pitne vode
Letno poročilo o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi v 

občini Jezersko, za leto 2010

KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Čisto je lepo.

Prijavite se na brezplačno obveščanje
po e-pošti ali SMS sporočilih

Pravočasno in učinkovito obveščanje je še posebej pomem-
bno v primerih, ko je oskrba s pitno vodo motena. Zato vas
vabimo, da se prijavite na brezplačno obveščanje po 
e-pošti ali SMS sporočilih. Obiščite našo spletno stran 
www.komunala-kranj.si in izpolnite obrazec ”Prijava na ob-
vestila”. Vašo prijavo nam lahko sporočite tudi po e-pošti na
naslov info@komunala-kranj.si ali pisno na naslov Komu-
nala Kranj, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj. 

Nadaljujemo z rednim 
praznjenjem greznic

V mesecu aprilu 2011 začenjamo s sistematičnim praznjen-
jem greznic. Začeli smo pri uporabnikih na območju Zgor-
nje Jezersko, ki smo jih pozvali že v lani, a se na naš poziv
niso odzvali. Predvidoma v mesecu oktobru bomo nadalje-
vali z rednim praznjenjem greznic v naselju Spodnje in
Zgornje Jezersko. O točnem datumu črpanja greznice vas
bomo obvestili najmanj tri dni pred našim prihodom in vas
prosili, da ste takrat prisotni.
Po opravljeni storitvi boste prejeli račun, s katerim boste, ob
morebitnem inšpekcijskem pregledu dokazali, da ste opravili
zakonsko zahtevano praznjenje najmanj enkrat na štiri leta.
Storitev opravimo s primerno opremljenim vozilom. Greznično
goščo prevzamemo in jo, skladno s predpisi o ravnanju z od-
padki, predelamo na Centralni čistilni napravi Kranj. Greznične
gošče so zelo koncentriran odpadek, ki poleg dušikovih spojin
lahko vsebujejo še druge strupene in okolju nevarne snovi.
Zato je potrebno z njimi ravnati pravilno in odgovorno. 
Če želite naročiti praznjenje zunaj termina, nas pokličite po
telefonu 28 11 380 oziroma nam pišite na e-naslov:
info@komunala-kranj.si.
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S temi besedami so nekdanjega župana obči-
ne Jezersko Milana Kocjana povabili na sreča-
nje z ožjim krogom Lovske družine Jezersko v
lovski dom Pod Turni, kjer je iz rok starešine
Francija Ekarja prejel omenjeno priznanje. Z
njim so se želeli zahvaliti ”za izjemno priza-
devno in aktivno pomoč Lovski družini Jezer-
sko pri njenem osnovnem delovanju in razvoju,
pri gradnji lovskega doma in hladilnice, pri ak-
tivnem, kakovostnem in strokovnem izvajanju
lovskega programa, zaradi česar so si lahko
pridobili lovsko državno koncesijo za upravlja-
nje z loviščem Jezersko”.

”Nekdanji župan Milan Kocjan ima veliko
zaslug za delovanje in pridobitve naše lovske
družine, enako tajnica občine Lidija Nahtigal,
ki se ji prav tako želimo zahvaliti ob tej prilož-
nosti,” je povedal Franci Ekar. ”Njuna po-
moč in sodelovanje sta nam omogočila, da
smo pred nekaj leti zgradili lovski dom, enega
zadnjih v Sloveniji. Pomoč je bila organizacij-
ska, župan pa je pomagal tudi s fizičnim de-
lom, ko je skupaj z drugimi sodeloval pri seč-
nji lesa za to hišo. Zasluge ima tudi za to, da
je jezerska lovska družina lani dobila uradno

registrirano odjemno mesto za uplenjeno div-
jad.” Milan Kocjan je prvi zunanji častni član
Lovske družine Jezersko, ki je častno članstvo
sicer doslej podelila že štirim svojim lovcem.
V družini je sicer 64 članov, med njimi tudi
štiri ženske.

Milan Kocjan se je vidno ganjen zahvalil za
laskavi naziv in v nekaj besedah opisal svoje
preteklo delo najprej za krajevno skupnost Je-
zersko, kjer so pred četrt stoletja gradili vodo-
vod, nato pa v občini Jezersko, ki si jo je bilo
treba najprej priboriti, uspešno pa jo je vodil
dvanajst let vse do lanskih lokalnih volitev. Ša-
ljivo je opisal tudi svoje ponesrečene lovske
začetke. ”S stričevo puško, ki je krivo nesla,
sem kot lovski pripravnik streljal na košuto.
Zaradi krvavih sledov sem mislil, da sem jo
zadel in potem sem plen iskal po gozdu. A se
je izkazalo, da so sledovi pomenili nekaj dru-
gega in da sem jo zgrešil,” je spomnil na lov-
ski pripetljaj. Ker si je poškodoval nogo, se je
od lovstva poslovil, pozneje pa se ni več vklju-
čil vanj, ker ga je za več let ”posrkal lokalni si-
stem”. Na gradnjo lovskega doma ima kljub
naporom lepe spomine. ”Sekali smo v snegu,

za vrat nam je teklo in do pol desetih ponoči
smo vozili les v dolino,” se je spomnil težav-
nih, a tudi lepih trenutkov druženja ob delu. ”V
veliko zadovoljstvo mi je, da je lovski dom na
Jezerskem in da bo ostal jezerski, ponosen sem
na sadove našega skupnega dela. Želim vam,
da bo lovski dom tudi v prihodnje mesto sre-
čanj: družite se, imejte se lepo in se pogovar-
jajte. Čeprav nisem več župan, nisem zaprl
vseh vrat in sem še vedno pripravljen pomaga-
ti.” 

Srečanja se je udeležil tudi sedanji župan
Jure Markič, tudi sam lovec, ki se je prav tako
zahvalil Milanu Kocjanu za dosedanje sodelo-
vanje. Skupaj sta delala v več projektih, kot
član zelene bratovščine pa se mu je zahvalil za
njegovo pomoč pri gradnji doma, pri pridobi-
vanju koncesije in drugih dejavnostih. ”Kot žu-
pan si mi bil vzor, od katerega sem se veliko
naučil,” je dejal sedanji župan Markič in po-
zval svojega predhodnika, da se morda sedaj,
ko ima več časa, pridruži lovski druščini. 

Novemu častnemu članu Lovske družine Je-
zersko so zapeli domači pevci, kvartet Jutro.

Danica Zavrl Žlebir

Milan Kocjan postal častni član
Spoštovani g. Milan Kocjan, z veseljem vam sporočamo, da vam je Lovska družina Jezersko v skladu s

pravili lovske družine in na osnovi predloga in sklepa upravnega odbora na rednem letnem občnem zboru
26. marca 2011 potrdila in dodelila najvišje priznanje, naziv častni član Lovske družine Jezersko.

Milan Kocjan ob prejemu častnega članstva v zeleni bratovščini

Za lovstvo je še vedno zanimanje
Pripravnika in kandidata za redno članstvo v LD Jezersko za leto

2011 sta opravila strokovno usposabljanje in praktični del lovskega
izpita domačina Milena Jenko in Gašper Nahtigal. Tako se LD Jezer-
sko še naprej pomlajuje in ohranja vitalno populacijo članstva. Pred-
nost pri včlanjevanju v lovsko družino imajo domačini, še posebej last-
niki posesti, kjer so lovne površine LD Jezersko. Sedaj LD šteje 68
članov in je še lovsko aktivnih dobra polovica. Od lani je lovišče LD
Jezersko razvrščeno med visokogorska lovišča in zakon v takih
primerih predpisuje 35 aktivnih članov. Zaenkrat še ni potreb, da bi se
lovsko članstvo na osnovi administrativno zakonskih določb zmanjše-
valo, saj ima LD Jezersko še veliko aktivnosti na dopolnilnih po-
dročjih delovanja, kjer aktivno in prostovoljno članstvo še kako potre-
buje.

Po predpisani določbi pa je komisija lovske družine izvedla tudi
ocenjevanje realizacije lovsko upravljalnega načrta. V okviru pred-
pisane odločbe kmetijskega ministrstva je bilo uplenjeno skoraj 110
prosto živeče divjadi. Konec leta so se tudi vremenski pogoji toliko
spremenili, da se je tudi uspešno naredila realizacija odstrela jelenjadi.
Prav za jelenjad je realizacija plana odstrela zelo pod drobnogledom,
kajti škode po jelenjadi so najbolj izstopajoče. Lovci so malo zaskr-
bljeni, ker so zahteve v novem prostorskem občinskem načrtu po
radikalnem zmanjšanju populacije jelenjadi. Izdelali so tudi predlog
letnega načrta upravljanja z divjadjo in pri tem za pet zmanjšali število
odstrela gamsov, enako srnjadi in jelenjadi. 

Franc Ekar
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Bloudkova plaketa za življenjsko delo in na-
tanko pet desetletij od svetovnega rekorda, ki
ga s skokom 141 metrov postavil 24. februar-
ja leta 1961 v Oberstdorfu, sta bila seveda za-
dosten razlog, da je zadnjo februarsko soboto
Jože Šlibar v hotel Planinka povabil prijate-
lje in znance, med njimi seveda tudi nekdanje
sotekmovalce. Največ pogovorov je bilo na-
menjeno obujanju dogodkov izpred petdese-
tih let, saj Jože še danes, pri 77 letih prizna,
da mu je svetovni rekord povsem spremenil
življenje in odprl marsikatera vrata. Sam pa si
je s svojo dobro voljo in neposrednostjo hitro
pridobil tudi naklonjenost Jezerjanov, saj
Jože večino časa zadnja leta preživi prav na
Jezerskem. 

”Doma sem iz Kovorja, pot pa me je potem
vodila najprej v šolo v Kranj, nato pa v Ljub-
ljano. Po poklicu sem gozdarski inženir in naj-
prej sem se zaposlil na GG Kranj. Kasneje sem
se prijavil na razpis pri Slovenijalesu, kjer sem
delal do upokojitve. Vmes sem bil službeno
tudi pet let v Afriki, sedaj pa sem že skoraj
dvajset let upokojen. V Ljubljani imava z ženo
Emilijo sicer stanovanje, ko pa je mama ženi
podarila vikend tukaj na Jezerskem, pa lahko
povem, da sem bil tudi jaz zelo navdušen. Pri-
šla sva na Jezersko, vsi, na čelu z domačim žu-
panom, so me lepo sprejeli in sedaj večino
časa preživim tukaj,” je svojo življenjsko pot,
ki ga je vodila iz domačega Kovorja do Jezer-
skega, opisal Jože Šlibar. 

”Ko sem bil mlad, so doma nasprotovali, da
bi se ukvarjal s športom. Vedno so me opomi-
njali, da so skoki zguba časa, šele po svetov-
nem rekordu so na vse skupaj začeli gledati
malce drugače,” se spominja Jože, ki ga je za
skoke navdušil Janez Polda, ko je mlade obis-
kal na šoli v Kovorju. Prav šolarji iz Kovorja,

pa tudi tržiška občina in športna zveza so Šli-
barja tudi predlagali za dobitnika Bloudkove
plakete za življenjsko delo. 

”Ta plaketa mi veliko pomeni, saj sem se ji
pred leti odrekel na račun kluba, ob jubileju pa
sem vesel, da so se spomnili name. Posebej ve-
sel sem zato, ker sem Stanka Bloudka dobro
poznal in je bil res izreden človek,” je ob praz-
novanju v hotelu Planinka povedal Jože Šlibar,
ki je z nasmehom sprejemal čestitke tako do-
mačega župana Jurija Markiča kot Roka Te-
ula, ki skrbi za hotel Planinka. Na praznovanje

s slavnostno torto so poleg domačih, žene in
sina, seveda prišli tudi Joževi rojaki iz Tržiča
na čelu z županom Borutom Sajovicem, pa
tudi župan Mengša Franc Jerič in župan so-
sednje občine Železna Kapla Franc Jožef
Smrtnik. Posebej vesel je bil svojih nekdanjih
sotekmovalcev, pa tudi nastopov odličnih pevk
Nuše Derende in Damijane Godnič. Da je
bilo vzdušje res praznično, so poskrbele tudi
Jezerjanke iz aktiva kmečkih žena, ki so po-
vabljence razvajale z domačimi dobrotami. 

Vilma Stanovnik

Med Jezerjani se dobro počuti
Čeprav je doma iz Kovorja in je nato večino časa živel v Ljubljani, pa je edini slovenski svetovni rekorder v

smučarskih skokih Jože Šlibar zadnja leta največ na Jezerskem, kjer je hitro našel prijatelje, s katerimi je
proslavil petdeseto obletnico svojega rekorda, ob kateri je letos februarja prejel tudi Bloudkovo plaketo.

Jože Šlibar skupaj z gosti, ki so ga počastili ob praznovanju jubileja in prejemu Bloudkove plakete za 
življenjsko delo.

Ob petdeseti obletnici svetovnega rekorda je Jože razrezal slavnostno torto z 
zapisano rekordno znamko, 141 metrov.

Jože in žena Emilija se na Jezerskem dobro počutita.



za trženje naših zavarovanj
na območju PREDDVORA IN JEZERSKEGA




