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V teh dneh mineva točno trideset let odkar živimo v samo-
stojni in suvereni državi Sloveniji. S ponosom in nostalgijo se 
oziramo na čas, ko smo znali stopiti skupaj, se izpostaviti in 
tvegati, da bi vsi skupaj živeli bolje. Da bi se spomnili in po-
častili dramatične dogodke na našem mejnem prehodu pred 
tremi desetletji, smo se tudi tokrat zbrali na Jezerskem vrhu. 
Skupaj z osamosvojitelji smo prisluhnili domoljubnim pe-
smim Ljudskih pevk, Cerkvenega pevskega zbora in Pihalne 
godbe Mestne občine Kranj. Okrogel jubilej naše države in de-
setdnevna vojna na naših tleh, bosta rdeča nit tudi letošnjega 
občinskega praznika, zato vas že sedaj vabim na slovesnost 
desetega septembra v dvorano Korotan. 
Zelo slovesno smo počastili tudi 110 let delovanja Prostovolj-
nega gasilskega društva Jezersko. Slavnostna seja, izdaja dru-
štvenega zbornika za zadnjih deset let, skupna gasilska vaja 
kar šestih gasilskih enot in vrhunec z blagoslovitvijo novega 
gasilskega vozila veliko povedo o zagnanosti in predanosti je-
zerskih gasilcev, ki svojo pripravljenost za pomoč sočloveku v 
stiski izkazujejo na vsakem koraku. Hvala vam!
Skalni podor na robu bivšega kamnoloma lehnjaka je konec 
maja popolnoma zasul vstop v dolino Komatevre in onemo-
gočil normalen dostop do doma tudi dvema prebivalcema. Z 
veliko požrtvovalnostjo, strokovnim znanjem, razumevanjem 
in pogumom se izjemno zahtevna sanacija v teh dneh zaklju-
čuje. Prav vsi, ki so sodelovali pri sanaciji plazu, so se odzvali 
z velikim razumevanjem, hitro in učinkovito. Zato se iskreno 
zahvaljujem podžupanu Iztoku Tonejcu, Tomažu in Marjanu 
Smrtniku, Davidu Roglju, Cirilu Krmelju in podjetju Marmor 
Hotavlje, Klemenu Lundru, geologom, rudarskemu inšpektor-
ju, minerjem, jezerskim gorskim reševalcem, gozdarjem, ob-
činskim pogodbenim delavcem in občinski upravi. Upam, da 
se brežina umiri in da bo cesta čim dlje varno prehodna, saj je 
celotno pobočje od t.i. barak pa do kamnoloma zelo nestabilno. 
Skladi lehnjaka k sreči niso zanimivi samo zaradi kamnolo-
ma in skalnega podora, ampak predvsem zaradi svoje narav-
ne enkratnosti, saj kamnina nastaja dobesedno pred našimi 
očmi. Že pred desetletji je bila postavljena razgledna ploščad 
nad lehnjakotvornim izvirom, do katerega pridemo od kme-
tije Spodnji Virnik. Z označitvijo pešpoti iz Centra, mimo Stare 
cerkve in Karničarjeve kmetije do Spodnjega Virnika želimo 
to izjemno naravno znamenitost še bolj približati domači-
nom in obiskovalcem. V letošnjem letu bomo obnovili tudi 
Jezersko kolesarsko pot, ki bo poleg zgoraj opisane povezave 
v dolino Komatevre približala kolesarjem še ceste na Jezerski 
vrh in Ankovo planino ter v dolino Ravenske kočne do Štular-
jeve planine. 
Po polletnem obdobju popolnega zaprtja zaradi epidemije, ki se 
je zaključilo še z zelo mrzlo in mokro pomladjo smo z junijem 
na glavo skočili v vroče poletje in vrhunec turistične sezone. 
Turistično informativni center je letos prvič odprt že od prve-
ga junija. Poletno dogajanje pod naslovom »Jezerska štorija« 
in destinacijska turistična ponudba sta obogatena z novim vr-
hunskim turističnim produktom naravnih doživetij v gozdu za 
telo in duha pod blagovno znamko »Exploring Forest«, ki sta ga 
zasnovala naša nova sokrajana Andreja Košir in Matjaž Skubic. 
V vrhuncu lanske poletne turistične sezone je dozorelo spo-
znanje, da moramo končno začeti z omejevanjem dostopa 

z osebnimi avtomobili v dolino Ravenske kočne. V teh dneh 
po zelo dolgotrajnih in napornih usklajevanjih zaključujemo 
dokumentacijo za vzpostavitev parkirišča Pod Turni in posta-
vitev zapornic, ki bodo odslej dovoljevale vstop le določene-
mu številu vozil proti plačilu. Za občane Jezerskega, lastnike 
zemljišč in oskrbovanje planinskih koč bo dostop še naprej 
brezplačen. Sočasno bomo za vikende vzpostavili tudi redno 
linijo prevozov od Planšarskega jezera in lovskega doma v 
dolino Ravenske kočne in nazaj. Vse podrobnosti prometne-
ga režima v dolini Ravenske kočne bodo tekoče objavljene na 
občinskih spletnih straneh. Ker gre za veliko spremembo v 
načinu dostopanja v Ravensko kočno za naše obiskovalce, 
vas prosim za pomoč pri promociji zastavljenih ukrepov, da 
bomo le s spremembami naših malih navad in razvad lahko 
ohranili naravo in njeno pristno doživljanje.
Z enakim zavedanjem smo skupaj s komunalnim podjetjem 
in sosednjimi občinami stopili na pot družbe brez odpadkov 
pod globalnim sloganom »Zero Waste«. Ključna momenta 
na tej poti sta predvsem sprememba potrošniških vzorcev in 
učinkovito ločevanje odpadkov. Krožno gospodarstvo oz po-
novna uporaba je naslednji praktični korak na tej poti. Ena 
od takih možnosti je ločevanje embalaže tetrapakov iz kate-
rih potem naredijo toaletni papir in papirnate brisače. Oboje 
je že nameščeno v vseh javnih prostorih na Jezerskem.
Drage občanke in cenjeni občani, naj vam za konec čestitam 
za Dan državnosti, da se bomo vsi skupaj še enkrat spomnili 
našega poguma in naše povezanosti izpred tridesetih let. Da si 
bomo čim večkrat zapeli našo Zdravljico, pa Slovenec sem in 
tisto res samo našo, skoraj pozabljeno: Pri nas na Jezerskem … 
navada je ta, da radi zapojemo in si pomagamo iz srca!
Bog živi Slovenijo, Bog živi Jezersko!

Vaš župan, Andrej Karničar

Drage Jezerjanke in dragi Jezerjani!
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ALENKA BRUN

Na terasi Pensiona Zaplata v Tupaličah pri Preddvoru sta 
župana Preddvora Rok Roblek in Jezerskega Andrej Karničar 
nedavno sprejela najuspešnejše devetošolce Osnovne šole 
Matije Valjavca Preddvor. Letos sta bila med šestimi, ki so se 
najbolje odrezali, tudi dva predstavnika Jezerskega: Lovrenc 
Karničar in Pavel Elija Smrtnik. Tako kot drugi sta tudi onad-
va prejela pohvalo, slikanico prve slovenske pravljičarke Josi-
pine Urbančič - Turnograjske Rožmanova Lenčica ter še čisto 
svež zbornik Velika Slovenca izpod Storžiča – Matija Valjavec 
in Matija Naglič. Na sprejemu pa so bili prisotni še ravnatelj 
OŠ Matije Valjavca Bogdan Sušnik ter razrednika Miha An-
doljšek in Maja Šenk Zidar. Andoljšku se je zdelo zanimivo, 
da je letos, med prejemniki pohval za odličnost v času osnov-
nošolskega izobraževanja več fantov kot deklet, izvedeli pa 
smo tudi, da v 9. a in 9. b tako skupaj zapušča osnovnošolske 
klopi 46 učencev.
Oba župana sta izrazila veselje in ponos, da lahko vsako leto 
sprejmeta del generacije ob tej posebni priložnosti. Zahvali-
la sta se tudi razrednikoma, ki sta z njimi prehodila del ži-
vljenjske poti, in jim zaželela še veliko uspeha pri nadaljnjem 
izobraževanju. Domači župan pa je še posebej poudaril, da je 
vesel, da sta letos med najboljšimi tudi dva Jezerjana, opozoril 
na pomen prijateljstva in poudaril faktor truda, saj so s tem, 
ko so bili devet let odlični, potrdili, da se za odličnost znajo po-
truditi, čemur, tako župan, morda ni slabo slediti vse življenje.

FANTOVSKA GENERACIJA

Nekaj dni kasneje pa je Karničar v Županovem kotu sprejel 
še druge devetošolce, ki prihajajo z Jezerskega in se tako letos 
poslavljajo od osnovnošolskih klopi. Sprejema se jih je nekaj 
udeležilo, drugi pa so bili zadržani. Tudi tokrat smo slišali le 
fantovska imena. Lovrencu Karničarju in Pavlu Eliji Smrtni-
ku so se pridružili še Žiga Petek, Janez Muri, Tilen Tičar, Žan 
Podrekar in Danilo Bubanja. Tisti, ki so se sprejema udeležili, 
povedo, da sicer niso bili vsi sošolci prav od prvega razreda, 

med naštevanjem srednjih šol, za katere so se odločili, pa sli-
šimo vse od radovljiške srednje gostinske in turistične šole do 
kranjske gimnazije, Gimnazije Želimlje, srednje tehniške šole 
ŠC Kranj, kjer fante zanima predvsem mehatronika.
Župan je fante pozdravil z uvodnimi besedami, da se vsi zave-
damo, da razmere zaradi novega koronavirusa tudi za šolarje 
niso bile najboljše, potem pa nadaljeval: "Mislim, da je po-
membno, ko se odločate, kako bo naprej. Eni boste po srednji 
šoli že imeli poklic, eni se boste odločili za študij. A ne glede 
na to, kaj vam življenje prinese, ostanite zavedni in korajžni 
Jezerjani, ponosni na to, kdo ste in od kod prihajate." Kot spo-
min na zaključek osnovne šole pa je prisotnim osnovnošol-
cem razdelil praktično darilo, podlogo za računalniško miško 
z lepim motivom, vsak pa je dobil v dar tudi knjigo Jezerske 
štorije. "Prepričan sem, da jo že poznate, ste tudi kakšno pre-
brali, ampak ta je sedaj prav vaša." Povprašal jih je, ali bi kdo 
morda kakšno glasno prebral, a so fantje to raje prepustili 
njemu. Župan se je odločil za krajšo zgodbo z naslovom Jaga 
na zajca. Z veseljem so ji prisluhnili, je pa res, da jo je župan 
prebral izredno doživeto. Tako bi lahko rekli, da se je sprejem 
zaključil s kratkim kulturnim programom.

Za odličnost se znajo 
potruditi
Letos sta bila med najuspešnejšimi 
osnovnošolci, ki so zaključili osnovno šolo 
v Preddvoru, tudi dva Jezerjana, župan 
Andrej Karničar pa je ob koncu šolskega 
leta sprejel tudi druge devetošolce, ki 
prihajajo z Jezerskega.

Letos sta bila med šestimi najuspešnejšimi tudi Pavel Elija Smrtnik 
in Lovrenc Karničar. / Foto: Alenka Brun

Tilen Tičar, Janez Muri, Pavel Elija Smrtnik in Žiga Petek
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UROŠ SINKOVIČ, VZGOJITELJ 

Namen projekta, ki poteka pod okri-
ljem Zavoda Republike Slovenije za 
šolstvo, je vpeljava modela VSUO na 
ravni vzgojno-izobraževalnega zavoda 
(VIZ). V okviru projekta bomo udeležen-
ci poglobili zavedanje o pomenu dobre 
klime in počutja (na ravni kolektiva 
in vrtčevske skupine/razreda, na rav-
ni skupine in posameznika), okrepili 
veščine vodenja skupine otrok za do-
bro vključenost otrok in zmanjšanje 
vedenjskih težav, se izpopolnili v la-
stni čustveni in vedenjski pismenosti 
(komunikacijske veščine, uravnavanje 
čustev) z namenom krepitve različnih 
oblik čustvenega in socialnega učenja 
tudi pri otrocih, se seznanili z razlogi 
nezaželenega vedenja otrok, se urili 
v strategijah za njegovo preprečeva-

nje, spoznali razliko med nasiljem in 
konflikti, usvojili veščine moderiranja 
skupinskih procesov ipd.
Končni cilj projekta je, da na ravni VIZ 
"ustvarimo" sistematičen pristop h gra-
ditvi varnega in spodbudnega učnega 
okolja. V ta namen smo v vrtčevskem 
in šolskem timu zavihali rokave in za-
čeli prenos vsebin s seminarjev tako na 
kolektiv strokovnih delavcev kot na vr-
tčevske ter šolske otroke. S strokovnimi 
delavci smo tako v okviru aktivov in vi-
deokonferenc imeli predstavitev vse-
bin projekta, izmenjali primere dobrih 
praks, poslušali predavanje o samou-
ravnavanju čustev, se udeležili preda-
vanja na temo sprostitvenih dejavnosti 
za predšolske otroke, izvedli različne de-

javnosti, vaje čuječnosti, letečo preprogo, 
igro skriti prijatelj, se preizkusili v nena-
silni komunikaciji ... Ker pa se zaveda-
mo, da VSUO na ravni VIZ ni moč "zgra-
diti" brez opolnomočenih posameznikov, 
predvsem naših otrok, smo vsebine pre-
nesli tudi v naše igralnice in učilnice. V 
vrtcu smo (tudi že v preteklosti) imple-
mentirali najrazličnejše dejavnosti za 
krepitev čustvenega in socialnega opi-
smenjevanja, samopodobe, sproščenega 
počutja, dobre oddelčne klime, dobrih 
medsebojnih odnosov in počutja, gradi-
tev varne navezanosti, uglašenega odno-
sa, prepoznavanje palete najrazličnejših 
občutij in čustev, usvajanje čustev in 
prepoznavanje čustvenih reakcij, samo-
regulacije in uravnavanja čustev. 
Kljub temu da smo opravili že veliko 
dela, se zavedamo tudi, da je vzpostavi-
tev VSUO na ravni VIZ dolgotrajen pro-
ces, ki potrebuje čas, da zaživi najprej 
v glavah strokovnih delavcev, nato pri 
otrocih in ne nazadnje tudi pri starših (v 
primarnih okoljih/družinah). Če želimo 
vzpostaviti varno in spodbudno okolje za 
celotno družbo, moramo začeti pri naj-
mlajših. Kot vzgojno-izobraževalni za-
vod lahko rečemo le, da bomo stremeli k 
temu, da (p)ostanemo varno in spodbu-
dno učno okolje tako za najmlajše (vrtče-
vske) kot za malo starejše osnovnošolske 
otroke.

Varno in spodbudno učno okolje
Osnovna šola Matije Valjavca se je z vsemi svojimi podružničnimi enotami in vrtci v 
šolskem letu 2020/2021 vključila v projekt Varno in spodbudno učno okolje (VSUO).
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V času od 16. junija do 31. avgusta 2021 so uradne ure na krajevnih uradih Upravne enote 
Kranj spremenjene. Krajevni urad Jezersko sicer trenutno nima uradnih ur, lahko pa stori-
tve v njegovi pristojnosti po predhodnem naročanju opravite v času uradnih ur na sedežu 
Upravne enote Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ki ima uradne ure v ponedeljek in torek med 
8. in 15. uro, ob sredah med 7.30 in 17.30 ter ob petkih med 8. in 13. uro. Za obisk se je 
treba predhodno naročiti na eno izmed naslednjih telefonskih številk: 04 20 15 617, 04 20 
15 627, 04 20 15 721. Zaradi povečanega obsega poteka veljavnosti osebnih listin ter vlog 
za pridobitev digitalnih potrdil in mobilne identitete smsPASS pa Upravna enota Kranj od 
10. junija do 31. avgusta 2021 ob sredah zagotavlja še dodatne uradne ure za stranke med 
17. in 18. uro.

Trenutno krajevni urad nima uradnih ur
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FRANC EKAR

Aprila se je Mitja Čepin, ki je bil za starešino LD Jezersko za-
radi nastale situacije potrjen na februarskem dopisnem obč-
nem zboru LD Jezersko, predstavil županu Občine Jezersko. 
Je podjetnik in inovator s svojim inženirskim podjetjem iz 
Kranja in izhaja iz lovske družine. Je vnuk Dušana Jagodica, 
ki je vstopil v LD Jezersko že leta 1972, in tudi njegov oče Bojan 
Čepin je prav tako dolgoletni član LD Jezersko. 
Na srečanju z županom je bilo obojestransko ugotovljeno, da 
je sodelovanje med lokalno skupnostjo in koncesijskim dru-
štvenim upravljavcem lovnih površin LD Jezersko še kako 
pomembno tako z naravovarstvenih vidikov kot s stališča 
strokovnega izvajanja predpisanega letnega lovskega upra-
vljalnega načrta. To je seveda tudi skrb za izvajanje sonarav-
nosti med gozdom in prostoživečo lovno divjadjo. Vsekakor 
pa je pomembna tudi funkcija in opravilo lovcev članov dru-
štva in lovskih čuvajev, da ob izvajanju lovskih obveznosti 

skrbijo za nadzorništvo in opazovanje, kaj se na skoraj štiri 
tisoč hektarov lovnih površin dogaja v vseh letnih časih, tako 
na področju elementarnih situacij kot s strani ostalih upo-
rabnikov gozda, pašnih in drugih površin. Letos društvo dobi 
tudi štiri nove člane z lovskim izpitom, na občnem zboru pa 
so sprejeli oziroma potrdili še pet novih kandidatov, Jezerja-
nov, ki so zaprosili za pripravništvo v društvu. Vstopi novih 
pripravnikov in članov so lovsko družino nekako "pomladili", 
tako da sedaj LD Jezersko glede na starostno strukturo članov 
spada med mlajše družine v Sloveniji. Povprečje je šestdeset let.

Mitja Čepin na obisku 
pri županu
Župan Občine Jezersko Andrej Karničar je 
sprejel novega starešino Lovske družine 
(LD) Jezersko Mitjo Čepina.

Župan Andrej Karničar in novi starešina LD Jezersko Mitja Čepin / 
Foto: arhiv LD Jezersko

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO  
V CESTNEM PROMETU (SPV) JEZERSKO 

Na seji SPV Jezersko smo napisali pobu-
de za izboljšanje prometne varnosti in 
znižanje cestnega hrupa. Cesta RC210, 
med nami bolj znana kot "glavna cesta", 
je hkrati tudi šolska pot in je s pločni-
kom opremljena le na krajšem odseku, 
zato so otroci prisiljeni hoditi po cesti 
tako do avtobusne postaje na poti v šolo 
kakor v svojem prostem času. Prihajajo 
poletne počitnice in lahko se pričaku-
je, da bodo otroci na tej cesti prisotni v 
vseh urah dneva, zato pozivamo tako 
vaščane kot druge uporabnike "naše" 
ceste k strpnosti v prometu in spoštova-
nju cestnoprometnih predpisov. 
Ugotovili smo tudi, da se v središču Je-
zerskega veliko mlajših otrok samostoj-
no vozi naokrog po občinskih cestah z 
rolerji, skiroji in podobnimi pripomoč-
ki, kar ni dovoljeno niti v spremstvu 
staršev oz. starejših, zato bomo za to 
območje predlagali uvedbo cone umir-
jenega prometa. Želimo, da bi nam kra-
jani pošiljali pobude za izboljšave in nas 

opozorili na pomanjkljivosti. Le tako 
bomo lahko skupaj prišli do ustreznih 
ukrepov in izboljšali varnost ter kako-
vost bivanja.
Po odpravi prepovedi gibanja med obči-
nami in regijami so se v obdobju prija-
znejših temperatur na cesti zopet poja-
vili kolesarji in motoristi. Žal je precej 
pogosto opaziti, da nekaterim motori-
stom naša edina cestna povezava služi 
ne samo kot zanimiva gorska izletniška 
cesta, polna ovinkov, ampak kot poli-
gon za sproščanje in preizkušanje po-
speškov ter "polaganje" ovinkov. Pri tem 
početju najbolj ogrožajo druge, ranljivej-
še uporabnike ceste, kot so otroci, pešci 
in kolesarji, ter obenem povzročajo ne-
znosen hrup, ki v takšno okolje res ne 
sodi, posledično pa kolesarji in tekači 
ter sprehajalci ob vzponu na Jezerski 
vrh s polnimi pljuči vdihavajo njihove 
izpušne pline. Pojavljajo se tudi vozniki 
zmogljivih športnih avtov in mladeniči 
s predelanimi starimi "kripami" z gla-
snimi izpuhi, ki tudi skozi vas preizku-
šajo, kaj zmore njihov avtomobil, in pri 
tem početju povzročajo podobne težave 

kakor prej omenjeni motoristi. Vsi sku-
paj se najverjetneje sploh ne zavedajo, 
da zaradi svojega početja med lokalnim 
prebivalstvom niso prav visoko na le-
stvici priljubljenosti in je njihovo poče-
tje popolnoma v neskladju s strategijo 
gorniških vasi.
Na novo nameščene cestne oznake in 
dodatne varovalne ograje na RC210 mor-
da povečujejo občutek varnosti, zato se 
lahko pričakuje še več takšnih voznikov. 
Namestitev je spodbudila kar nekaj ko-
mentarjev in vprašanj, zato pojasnjuje-
mo, da so bile te oznake nameščene na 
določenih cestnih odsekih v Sloveniji 
izključno na podlagi pilotnega projekta 
Motoristom prijazne ceste, ki sta ga izva-
jali DRSI in Fakulteta za strojništvo in o 
njem podrobno piše v predzadnji številki 
revije AMZS. Sprašujemo se, ali bodo do-
datne varovalne ograje jeseni odstranili, 
saj se je pri zadnjem sneženju pokazalo, 
da po pluženju sneg ostane ob ograji in 
ob taljenju voda teče na cesto in lahko 
pride do poledenelega vozišča.
Za konec vsem otrokom želimo brez-
skrbne počitnice.

Pobude za večjo varnost in višjo kakovost bivanja
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Zadnjo soboto v letošnjem juniju so v počastitev dogodkov 
na mejnem prehodu Jezersko pred tridesetimi leti in ob pra-
znovanju 30-letnice samostojne države Republike Slovenije 
pripravili svečanost, na kateri je bil slavnostni govornik dr. 
Bojan Potočnik. Prisotne je nagovoril tudi župan Jezerske-
ga Andrej Karničar in skupaj s predstavnikoma Območnega 
združenja veteranov vojne za Slovenijo Kranj ter Policijskega 
Veteranskega društva Sever Gorenjska položil tudi venec k 
spominskemu obeležju. Dr. Potočnik je svoj govor naslovil 
Mejni prehod Jezersko, trideset let potem, v katerem je med 
drugim spomnil, da je bil Jezersko edini mejni prehod, ki 
je v tistem kritičnem obdobju deloval. Predstavil je osebno 
doživljanje mejnega prehoda, krajanov, Jezerskega; omenil 
tudi Evropsko skupnost in kaj vse smo v zadnjih tridesetih 

letih Slovenci dosegli. Poudaril je, da je Slovenija naša mati, 
kjer imamo korenine, je in bo naš dom. Da je mejni prehod 
ponovno prešel pod kontrolo slovenskih sil 29. junija 1991, 
je v uvodu povedal tudi moderator svečanosti Drago Kopač, 
sekretar Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo 
Kranj, ter dodal, da je najpomembnejše to, da na Jezerskem 
žrtev ni bilo. Nekaj besed je ob koncu svečanosti prisotnim 
namenil tudi Vojko Damjan, predsednik Pokrajinskega od-
bora Gorenjska Zveze veteranov vojne za Slovenijo ter Ob-
močnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Tržič. V 
okviru slovesnosti naj bi društvo Sever Gorenjska podelilo 
tudi priznanje Lovski družini Jezersko, vendar ga bodo do-
stavili naknadno. Letošnji glasbeno-kulturni program sve-
čanosti na Jezerskem vrhu pa so sooblikovali Pihalna godba 
Mestne občine Kranj, Cerkveni pevski zbor Jezersko ter do-
mače ljudske pevke.

Slovenija je praznovala trideseti rojstni dan
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DUŠAN ŠEMROV

V nedeljo, 20. junija 2021, se nas je zbralo lepo število poho-
dnikov, da smo se ob 9. uri odpravili že na deseti družinski 
pohod do partizanske bolnice Krtina. Zelo smo bili veseli, da 
so se pohoda udeležili tudi pohodniki iz drugih občin ter ve-
liko otrok, zaradi česar je bilo vzdušje še lepše in bolj veselo. 
Vremenske razmere so bile zelo ugodne, vsem je prijal pohod 
po gozdu, kjer ni bilo "tropske" vročine. 
Pri bolnici je sledil krajši kulturni program, ki smo ga izpelja-
li skupaj z DU Jezersko ter osnovnošolci z Jezerskega. Na tem 
mestu se ponovno zahvaljujemo tovarišici Anici Jakopič, ki 
vsako leto izpelje kulturni program in naše najmlajše nauči 
prečudovitih partizanskih pesmic. Seveda smo se ob koncu 
pohoda in kulturnega programa okrepčali z okusnim divja-
činskim golažem ter hladno pijačo.
Da je bila pot do Krtine varna, smo skupaj s člani Krajevne 
organizacije ZB za ohranjanje vrednot NOB že 8. maja 2021 iz-

peljali delovno akcijo, kjer smo popravili ograjo ter stopnice, 
ki so bile že v slabem stanju.
Zahvaljujemo se vsem udeležencem pohoda, da skupaj z 
nami ohranjajo spomin na ta del zgodovine, ki počasi odhaja 
v pozabo oziroma bi jo nekateri tudi radi spremenili. Hvala 
tudi Občini Jezersko in LD Jezersko za vso pomoč pri organi-
zaciji.

Delovna akcija in  
družinski pohod

Pri bolnici je sledil tudi krajši kulturni program. / Foto: Dušan Šemrov
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Večerna slavnostna seja je minila v 
družbi nagovorov, kulturnega progra-
ma, besed povabljenih gostov ter po-
delitve priznanj. Te so prejeli Peter To-
mič, Izidor Parte, Ana Tepina, Terezija 
Piskernik - Zinka, Robi Kaštrun in pa 
Franci Polajnar, ki je postal častni član. 
Naslednji dan je sledila mednarodna 
gasilska vaja, na kateri so sodelovali 
člani prostovoljnih gasilskih društev 
Preddvor, Olševek, Hotemaže, Solčava; 
iz Avstrije pa so se je udeležili gasilci iz 
Rebrce in Železne Kaple. Vaja je potekala 
v centru Jezerskega, po besedah povelj-
nika domačih gasilcev Robija Kaštruna 
je bil njen pomen operativen, šlo pa je 
tudi za prikaz pomembnosti sodelova-
nja. Vaja je tako prikazala, kako pripe-
ljati vodo, tokrat iz potoka Mlinščica, po 
najkrajši možni poti do neke oddaljene 
točke, tokrat župnišča. Tam je sledil pri-

kaz reševanja tehnične nesreče, malce 
pod župniščem so se gasilci spopadli še 
s prometno nesrečo. 
Po zaključeni gasilski vaji so člani do-
mačega prostovoljnega gasilskega dru-
štva v operativno upravljanje slavno-
stno prevzeli novo pridobitev vozilo GV-1 
in prenovljene garažne prostore. Sledil 
je blagoslov domačega župnika Branka 
Zadnika, pomagal mu je Pavle Juhant, 
nekaj spodbudnih besed je prisotnim 
namenil tudi župan Andrej Karničar. 
Botra novemu vozilu sta postala Ignac 
Murn in Mija Murovec. 
Predsednik PGD Jezersko Ožbolt Pla-
znik: "Novo orodno vozilo bo olajšalo 
dostop do oddaljenih kmetij in področij 
na hribovitem terenu, ki ga operativno 
pokriva naše društvo. Potreba po njem 
se je pokazala ob žledolomu leta 2014 in 
vetrolomu tri leta kasneje. V letu 2017 
smo zanj že aktivno začeli zbirati sred-
stva. Vozilo z vso pripadajočo opremo 

je stalo več kot 140 tisoč evrov. Sredstva 
zanj smo zbirali namensko, vendar in-
vesticije brez pomoči Občine Jezersko 
ne bi izpeljali. Prispevala je nekaj manj 
kot polovico sredstev, preostala pa smo 
zbrali z namenskim pobiranjem pro-
stovoljnih prispevkov občanov, kme-
tov, gostincev, podjetij, ki delujejo na 
območju naše občine in izven nje ter 
s prostovoljnim delom naših članov 
in podpornikov. Ker nam je nosilnost 
vozila dovoljevala nadgradnjo, smo z 
dovoljenjem regijskega poveljnika To-
maža Vilfana in odbora za tehniko na 
Gasilski zvezi Slovenije vozilo opremili 
z dodatno tehnično opremo tako, da z 
vozilom lahko poleg dobave vode samo-
stojno pristopimo k raznim tehničnim 
in gozdnim intervencijam." So bili pa 
za potrebe novega vozila gasilci primo-
rani podaljšati tudi garažne prostore. "S 
strokovno in prostovoljno pomočjo na-
ših članov, podpornikov, donatorjev in 
njihovo mehanizacijo smo vlili novo be-
tonsko ploščo, pozidali steno in stebre, 
montirali nova dvižna vrata in položili 
asfalt, za končni videz oziroma beljenje 
garaž pa je bil odgovoren naš član Denis 
Durić z ekipo." Ogromno je bilo nareje-
nega na prostovoljni bazi, je še povedal 
Plaznik, med drugimi pa se zahvalil 
tudi Gorenjski gradbeni družbi, ki jim je 
priskočila na pomoč s podarjenim ma-
terialom.
Poveljnik Kaštrun je pojasnil, da so šasijo 
Sprinter Mercedes-Benz izbrali, ker tere-
nu na Jezerskem najbolj ustreza višina 
podvozja in pogoni ter da gre v bistvu za 
vozilo, ki je bilo narejeno kot prvo tovrstno 
ravno pred začetkom epidemije. Nadgra-
dnjo so zaupali podjetju Rosenbauer, ki je 
svoje delo opravilo več kot odlično.
Gasilci so ob slavnostnem dnevu in 
110-letnici načrtovali tudi parado, a jo 
je žal preprečila epidemija, so pa izda-
li bilten, ki kaže prerez delovanja dru-
štva zadnjih deset let. Ob stoletnici pa 
so izdali Kroniko društva, ki je zajela 
njegovo delovanje od dneva ustanovitve 
prve Pažarne brambe Jezersko leta 1911 
do leta 2011. 

Prevzem novega orodnega vozila
Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Jezersko letos praznuje 110 let delovanja.  
V počastitev visokega jubileja je tretji petek v juniju pripravilo slavnostno sejo  
v dvorani Korotan, v soboto pa sta sledila skupna mednarodna gasilska vaja ter 
blagoslov in prevzem novega vozila GV-1 ter obnovljenih garažnih prostorov.

Ker je nosilnost vozila dovoljevala nadgradnjo, so jezerski gasilci z dovoljenjem regijskega 
poveljnika Tomaža Vilfana in odbora za tehniko na Gasilski zvezi Slovenije vozilo opremili 
z dodatno tehnično opremo tako, da z vozilom lahko sedaj poleg dobave vode samostojno 
pristopijo k raznim tehničnim in gozdnim intervencijam. / Foto: Tina Dokl



Prenos motorne brizgalne za zajem vode / Foto: Primož Šenk

Posredovanje pri prometni nesreči PGD Železna Kapla  
/ Foto: Primož Šenk

Preiskava prostorov PGD Jezersko / Foto: Primož Šenk

Triažno mesto in oskrba ponesrečencev / Foto: Primož Šenk

Posredovanje PGD Preddvor pri nesreči s traktorjem / Foto: Primož Šenk

Zahvala za sodelovanje na vaji (z leve): občinski gasilski poveljnik 
Robi Kaštrun, vodja vaje Boštjan Tepina, predstavniki Prostovoljnih 
gasilskih društev Hotemaže, Preddvor, Olševek, Solčava, Železna 
Kapla in Krkavče ter predsednik PGD Jezersko Ožbolt Plaznik                 
/ Foto: Primož Šenk

Novo gasilsko vozilo GV-1 in ob njem (z leve): poveljnik Robi Kaštrun, 
voznik Boštjan Tepina, botra Mija Murovec in Ignac Murn ter 
predsednik PGD Jezersko Ožbolt Plaznik / Foto: Primož Šenk
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ANICA JAKOPIČ, DU JEZERSKO, FOTO: ARHIV DRUŠTVA

Vsi, ne samo upokojenci, smo komaj čakali, da ko r o na popu-
sti, da bomo malo svobodneje zadihali, da ne bomo več tako 
utesnjeni. Ko so se končno prepovedi omilile, smo se hitro 
odločili, da organiziramo izlet, da nas spet ne bi kaj prehi-
telo. Na sestanku članov delovnih teles društva upokojencev 
smo sklenili, da gremo letos v Prekmurje. Čeprav smo pred 
leti tam že bili, je bil program letošnjega izleta popolnoma 
drugačen.
Na pot smo se odpravili z avtobusom podjetja Artur ob 6. uri 
zjutraj. Pred avtobusom sta nas na avtobusni postaji Zg. Je-
zersko sprejela prijazna vodnica Andreja Remic in voznik. Če-
prav nas je čakala dolga pot do Prekmurja, nam je čas hitro 
tekel, saj nam je pot sproti opisovala in nam razlago včasih 
popestrila z iskrivimi šalami.

Prvi postanek smo imeli na Trojanah, kjer smo si lahko pri-
voščili jutranjo kavico, Remičeva pa nas je pogostila z okusni-
mi, doma pripravljenimi kruhki. Pot smo nadaljevali po stari 
cesti in se ob razlagi navduševali nad lepotami štajerske po-
krajine. Kar naenkrat smo se približali Mariboru, občudovali 
mogočno Dravo, Maribor obvozili in nadaljevali proti Sloven-
skim Goricam. V Sv. Juriju ob Ščavnici smo zavili proti Ka-
pelskim goricam, od koder izvirajo znana slovenska vina, in 
naprej do Kapelskega Vrha. Pot smo nadaljevali do Radencev 
in Petanjcev, kjer so največji izviri naše radenske slatine. Od 
tu smo se čez Muro odpeljali v Prekmurje. Prevzela nas je pre-
kmurska pokrajina s svojo lepoto, urejenostjo, slikovitostjo, 
razgibanostjo ... Pot nas je peljala na Goričko v vas Peroča, 
kjer smo si ogledali cerkev sv. Helene s čudovitim mozaičnim 
oltarjem, ki je drugi največji in najlepši v Sloveniji. Vso lepoto 
in bogato zgodovino cerkvice nam je predstavila vodnica.
Iz Peroče smo se odpeljali v Mursko Soboto, središče Prek-
murja, kjer nas je v hotelu Zvezda čakala prava prekmurska 
malica – bograč, za pijačo pa je poskrbela Minka, ki je nekaj 
dni prej praznovala okroglo obletnico.
Dobre volje smo odšli na ogled mesta, znamenitosti prestol-
nice Pomurja. Obiskali smo evangeličansko cerkev, kjer nam 
je zgodovino protestantizma v Prekmurju predstavila mlada 
vodnica, ki skrbi tudi za glasbo v cerkvi ob cerkvenih obredih.
Iz Murske Sobote smo nadaljevali v Lendavo. Med panoram-
sko vožnjo nas je vodnica ponovno seznanjala z znamenitost-
mi mesta, nas opozorila, da je bilo iz Lendave v drugi svetov-
ni vojni odgnanih v nemška taborišča več sto Judov, večina 
katerih se ni vrnila. Z avtobusom smo se povzpeli do klopce 
ljubezni, ki stoji sredi slikovitih Lendavskih goric. Pravijo, da 
če par sede nanjo, ljubezen traja vse življenje.
Sledil je obisk stolpa Vinarium, ki je visok 53,5 metra. Razgled 
s stolpa je čudovit in seže v štiri države: Slovenijo, Avstrijo, 
Hrvaško, Madžarsko. Ker se je dan že nagibal k večeru, smo 
se odpravili proti končnemu cilju: večerja v domači gostilni 
Lujza v vasi Dobrovnik. Tudi tu so nam postregli pristno pre-
kmursko hrano in žlahtno prekmursko kapljico. Proti Jezer-
skemu smo se odpravili, ko je bila zunaj že noč. Kratek posta-
nek smo naredili še na Trojanah, nato pa vožnjo nadaljevali 
proti Jezerskemu, kamor smo prispeli malce čez enajsto. Bil je 
zares čudovit izlet, a za nekatere kar nekoliko predolg.

Jezerski upokojenci na izletu v Prekmurju

V Murski Soboti, kjer brez "gasilske" slike ni šlo

Vinarium pri Lendavi
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V času poklicne kariere, ko sem sodelo-
val na različnih mednarodnih izobraže-
valnih tečajih, čezmejnih in evropskih 
projektih, sem stkal številna poznan-
stva z ljudmi po vsej Evropi. Kadar koli 
je beseda nanesla na Slovenijo, sem 
lahko utrdil spoznanje, da smo v svetu 
kljub relativni majhnosti prepoznavni 
po lepoti in raznolikosti pokrajine, po 
urejenosti naselij, ohranjanju naravne 
in kulturne dediščine, biotski pestro-
sti, ohranitvi gozdov, vodnih habitatov, 
gorskih verig, kraškega podzemlja … 
To je tudi naša največja "deviza" v času 
okrevanja po negotovih in gospodarsko 
uničujočih koronskih časih. Pomembno 
je le, da jo bomo znali pravilno unovčiti. 
Vsako pobiranje po padcih in krizah je 
hkrati tudi velika priložnost za razmi-
slek, kako nadaljevati na boljši in traj-
nejši način.
Na našem modrem planetu se trenu-
tno gnete nekaj čez 7,6 milijarde ljudi. 
Zemlja pa je ena sama z nespremenlji-
vo kvadraturo. Vse, kar počnemo z njo 
v pehanju za neomejenimi profiti in z 
ekstremnim bogatenjem posameznikov 
in multinacionalnih korporacij, se nam 
vrača z obrestmi. Stara indijanska mo-
drost pravi, da ko bo posekano zadnje 
drevo, zastrupljena zadnja reka in ulo-
vljena zadnja riba, bomo po vsej verje-
tnosti ugotovili, da denarja ne moremo 
jesti. A prav mogoče je, da bo takrat že 

malo pozno. Saj načeloma smo vsi "bio" 
in "eko", dvakrat tedensko ločujemo in 
zbiramo odpadke in jih – upam vsaj – 
ne odmetavamo v naravo, toda koliko 
smo se pripravljeni odreči svoji potro-
šniški potratnosti in zakoreninjeni mi-
selnosti, da moramo pokupiti vse, kar je 
poceni, če to potrebujemo ali pa ne. Tu 
najdem vzporednice z verzi reggea glas-
benika Petra Tosha, ki pravi: "Vsi hočejo 
priti v nebesa, toda nihče ni pripravljen 
umreti". Enako je tudi s potrošništvom. 
Načeloma bi vsi bili "eko", a nihče se ne 
bi odrekel vsaj delčku udobja. Pri tem 
smo sposobni zamižati na obe očesi, 
pozabiti na uničevanje okolja, etiko in 
izkoriščanje podcenjene delovne sile v 
državah, kjer je otroško delo prej pravi-
lo kot izjema. Kaj nas briga degradaci-
ja okolja v Pakistanu, Vietnamu, Južni 
Ameriki ... Tega celo pri poročilih ne 
predvajajo. Seveda z razlogom. 

KRUTI DELOVNIK ZA NEKAJ CENTOV

Za primer navajam samo tekstilno in-
dustrijo, ki poleg naftne industrije slovi 
kot druga največja onesnaževalka oko-
lja. Na letni ravni svetovna tekstilna 
industrija izdela več kot osemdeset mi-
lijard kosov cenenih oblačil. Pot takega 
izdelka se začne na bombažnih poljih 
denimo Uzbekistana ali Indije. Razvite 
ZDA bogato subvencionirajo svojo pro-
izvodnjo bombaža. Če torej hoče biti 
uzbekistanska proizvodnja bombaža 
cenovno konkurenčna, za obiranje za-

poslujejo otroke in prisilne delavce v 
suženjskih pogojih za mizerno plači-
lo, ki komaj pokrije stroške bivanja in 
hrane. Za pridobitev enega samega ki-
lograma bombaža je potrebnih dvajset 
tisoč litrov vode za namakanje. To je ra-
zlog ekološke katastrofe izsušitve nek-
daj četrtega največjega jezera na svetu 
– Aralskega jezera. Danes je na njegovi 
nekdanji površini s pesticidi onesnaže-
na in degradirana puščava. Pri pridelavi 
bombaža si izdatno pomagajo z upora-
bo pesticidov in genskega inženiringa. 
Iz surovine nato z uporabo številnih 
kemikalij nastaja bombažna tkanina. 
Tehnološke vode, ki nastajajo pri proi-
zvodnji, se v vodotoke največkrat izliva-
jo brez ustreznega čiščenja, saj to pred-
stavlja dodatne proizvodne stroške. Iz 
tkanin v tovarnah v Bangladešu, Kam-
bodži, Indiji ali Vietnamu skrojijo in 
sešijejo oblačila. Tekstilnim tovarnam 
v teh državah z razlogom pravijo potil-
nice oziroma angleško "sweatshops". V 
16-urnem delovniku za nekaj centov na 
uro v nemogočih delovnih pogojih dela-
jo predvsem brezpravne ženske in otro-
ci. Prav ti so poleg uničenega okolja ti-
sti, ki plačujejo ceno naših "šopingiranj" 
cenenih oblačil.
Ali se ob naštetih dejstvih kdaj vpraša-
mo, koliko oblačil res potrebujemo in ko-
liko se nam jih na leta valja po omarah, 
ne da bi jih enkrat oblekli? Po nekaterih 
podatkih samo v Sloveniji letno zavrže-
mo okrog 17 tisoč ton tekstila, v Evropski 
uniji pa kar 12 milijonov ton. Največje 
svetovno odlagališče zavrženih tekstilij 
pa je spet (kako nenavadno) ena najrev-
nejših držav na svetu – Haiti. Razkroj 
tekstila namreč onesnažuje zrak, zemljo 
in podtalnico, kar prebivalci prav dobro 
občutijo. Poleg plastike je zavrženi tekstil 
drugi največji onesnaževalec.

ODNOS DO HRANE

Nič kaj drugače ni s hrano. Koliko nafte je 
potrebne, da lahko sežemo pa kilogramu 
banan, ki je k nam priplul iz Ekvadorja, 
ali ananasu iz Tajske na vabljivi prodajni 
polici. In koliko od tega dejansko zasluži 
delavec na plantaži? Svojo dnevno dozo 
vitaminov bi z lahkoto zapolnili z doma 

Naša ekološka zavest
K pisanju tokratnega prispevka sta me spodbudila članek Polone Virnik Karničar v 
prejšnji številki glasila Pr' Jezer in pridobitev zelenega ključa za Šenkovo domačijo.
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pridelanim sadjem in zelenjavo. Že v naši 
občini, ki se po številu prebivalcev lahko 
primerja s hišnim svetom srednje veli-
ke stolpnice velemesta, imamo odlične 
pridelovalce mlečnih izdelkov, mesnin, 
vrtnin, zelišč … Še več pa v nekoliko širši 
okolici. Ekološko obnašanje je tudi potro-
šnja lokalnih dobrin in to, da jih cenimo. 
S takim načinom potrošnje podpiramo 
lokalne proizvajalce, skrbimo za ohranja-
nje tradicije, kulturne krajine, skrbimo 
za razvoj, večjo samooskrbnost in hkrati 
pomembno zmanjšujemo onesnaževa-
nje okolja, ker izključujemo transport. 
Tudi odnos do hrane se na ta način precej 
spremeni. Če poznaš izvor živila, je ver-
jetnost, da bo končalo na smetišču, ne-
dvomno manjša. V času, ko se veliko ljudi 
tudi v tako bogati državi, kot je Slovenija, 
otepa revščine, se mi zdi odnos do hrane 
še kako pomemben.

MODRI PLANET V ČRNINI VESOLJA

Ko je Jurij Gagarin pred šestdesetimi 
leti poletel v zemeljsko orbito in kot 
prvi pogledal na Zemljo z oddaljenosti, 
je zagledal čudovit modri planet v čr-
nini vesolja. Ljudje se imamo za edina 
razumna bitja na tem planetu. A vča-
sih se obnašamo vse prej kot razumno. 
Na kateri koli strani Zemlje pometamo 
pod preprogo umazanijo jedrskih, ke-
mičnih in bioloških odplak in odpad-
kov, ki so stranski produkt pohlepa in 
neomajnega potrošništva, vseeno vse 
ostane na tej isti Zemlji. Ko se onesna-
ženost spere v oceane, jo slej ko prej 
dobimo nazaj na svoja dvorišča. Naš 
ekološki odtis ni le pometanje pred la-
stnim pragom in vzdrževanje bližnje 
okolice. Pomembno je tudi, kako se ob-
našamo na globalni ravni. Ali zagovar-
jamo izključno kratkoročne koristi ali 
okoljsko vzdržno in trajnostno narav-
nanost za vsa živa bitja na Zemlji. Sil-
no radi pozabljamo, da planeta nismo 
podedovali od svojih prednikov, ampak 
smo si ga izposodili v uporabo od naših 
potomcev. Pri tem vsak s svojim ka-
menčkom ekološke zavesti izpolnjuje-
mo mozaik ohranjenosti Zemlje, ki jim 
jo bomo zapustili.
Podatke o tekstilni industriji, ki sem jih 
omenil v članku, sem povzel po doku-
mentarnem filmu Prava cena režiser-
ja Andrewa Morgana iz leta 2015. Upo-
rabljeni podatki so le ščepec "začimb" 
članka. Če želite spoznati celotno raz-
sežnost zgodbe, vam priporočam ogled 
filma, ki je dostopen tudi na Netflixu, in 
temeljit razmislek po koncu filma. 

MAJA ROZMAN, ODNOSI Z JAVNOSTMI, 
KOMUNALA KRANJ 

Predstavniki občin, in sicer Mestne ob-
čine Kranj, občin Šenčur, Naklo, Predd-
vor in Jezersko, komunale ter člani 
različnih društev so se srečali na treh 
razširjenih delavnicah Zero waste v 
izvedbi predstavnikov Ekologov brez 
meja. Izoblikovali so podrobno sliko sta-
nja in izhodišča za učinkovite ukrepe. 
Narejena pa je bila tudi natančna anali-
za stanja v posamezni občini: natančen 
opis sistema ločenega zbiranja odpad-
kov na izvoru (od vrat do vrat, eko otoki, 
posebne akcije, zbirni centri), pregled 
prevzemnikov in predelovalcev ločeno 
zbranih odpadkov, statistična analiza 
zbranih količin odpadkov za petletno 
obdobje in popis ukrepov za spodbujanje 
zniževanja količin odpadkov (ponovna 
uporaba, preprečevanje nastajanja od-
padkov, ekonomski instrumenti, načini 

informiranja in ozaveščanja prebival-
cev, podjetij, ustanov in obiskovalcev 
(turizem) o načinu ravnanja z odpadki 
v občini). 
Na tretji in hkrati zadnji v sklopu de-
lavnic so se udeleženci lotili razbijanja 
mitov o različnih temah, povezanih s 
koncepti družbe brez odpadkov. Zbrali 
smo nekaj najpogostejših mitov in ne-
resnic o konceptu in ravnanju z odpadki 
nasploh:
1. Komunala ne ločuje odpadkov – vse 
meče v isti koš.
2. Komunala je plačana za to, da pobira 
in ločuje odpadke.
3. V zbirnem centru ne moremo odložiti 
vseh odpadkov, zato jih najdemo v na-
ravi.
4. Ni dovolj zabojnikov za tekstil.
5. Uporabnikom ni jasno, kaj sodi v za-

bojnik za mešane komunalne odpadke.
6. "Zero waste" je drag "štos".
7. Prebivalci so o konceptu "zero waste" 
premalo ozaveščeni.
8. Družba brez odpadkov ni mogoča.
9. Ločevanje odpadkov je za ljudi preveč 
zapleteno.
Skupna ugotovitev je bila, da ob vsakem 
uvajanju novosti in sprememb vedenja 
ter vzorcev običajno naletimo na neu-
godje. To izhaja iz nepoznavanja podro-
čja ali pa je posledica slabega informi-
ranja. Poleg vsega pa je vedno udobneje 
vztrajati v starih vzorcih, saj novi izzivi 
od nas zahtevajo določen napor. Z infor-
miranjem, povezovanjem in deljenjem 
primerov dobrih praks pa lahko posta-
ne odgovorno ravnanje z odpadki način 
življenja. 
Projekt Zero waste je trenutno v fazi pri-
prave strategije dela in izbora ukrepov. 
Vzporedno poteka tudi ustanavljanje od-
borov "zero waste", v njem so predstavni-

ki občine, Komunale Kranj, Ekologov brez 
meja in nevladne organizacije, ki deluje 
v občini. Odbori bodo skrbeli za uresniče-
vanje zastavljenih ciljev in zavez ter poro-
čanje in bdeli nad učinkovitim potekom 
projekta. V začetku jeseni je predvidena 
javna predstavitev zavez in strategije, 
nato pa se lahko vsi skupaj tudi uradno 
podamo na pot družbe brez odpadkov.

Projekt Zero waste v fazi priprave 
strategije dela
Občine, v katerih kranjska komunala izvaja gospodarsko 
javno službo zbiranja komunalnih odpadkov, so trdno 
na poti do družbe brez odpadkov.

Vse razlage in definicije najdete na spletni strani: 
www.komunala-kranj.si/zero-waste---miti-in-neresnice in na 
www.komunala-kranj.si/documents/komunala-kranj/Ravnanje-z-
odpadki/Miti-in-neresnice-o-zero-waste-in-odpadkih-1.pdf.
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ŠPORTNI DAN V ADRENALINSKEM 
PARKU

V ponedeljek, 14. 6. 2021, smo se zjutraj 
odpeljali na Stari vrh nad Škofjo Loko. 
Šli smo v adrenalinski park. Najbolj 
všeč mi je bila rdeča proga. Imela je 
osem spustov po jekleni vrvi. Na modri 
progi me je bilo malo strah. Privezana 
sem bila s plezalnim pasom. Spremlja-
le so nas štiri inštruktorice. Ime jim je 
bilo Ana, Saša, Marija in Ajda. Starše 
bom prosila, če gremo lahko še enkrat 
skupaj v adrenalinski park. 

Zoja Kaštrun, 2. r.

Za športni dan smo odšli v adrenalin-
ski park. Najboljša proga mi je bila rde-
ča. Najtežja mi je bila modra proga. Na 
prostem padu sem skočil dvakrat 10 m 
v globino. Na plezalni steni sem trikrat 
priplezal do vrha in pozvonil z zvončk-
om. Ko smo se vrnili z avtobusom, smo 
odšli k verouku.           Matevž Muri, 2. r.

Avtobus je po nas prišel ob pol osmih 
zjutraj. Šli smo na Stari vrh. Ko smo 
prišli, smo pojedli malico. Šla sem na 
vseh šest prog. Na modri progi me je 
bilo malo strah. Najboljša proga je bila 
rdeča proga, ker je imela veliko spustov 
po jeklenici. Spremljale so nas štiri in-
štruktorice. Skočila sem tudi na pro-
stem padu. Bila sem zelo utrujena.

Kristina Prtija, 2. r.
 
Že dolgo sem si želela obiskati adrena-
linski park in res so se v šoli odločili, da 
ga vsi razredi obiščemo.
V ponedeljek sem vstala že zgodaj. Ob 
sedmih naj bi nas pred šolo čakal av-
tobus, vendar se je nekaj zataknilo in 
je prišel malo prepozno. Vožnja do Sta-
rega vrha je trajala uro in pol. S sošol-
kami sem sedela na zadnjih sedežih. 
Opazovala sem pokrajino in videla ve-
liko polj in gozdov ter Škofjeloško hri-
bovje.
V adrenalinskem parku so se nam pred-
stavile vodičke, nas opremile z varoval-
nimi pasovi in seznanile s pravili. 
Proge so bile razporejene po težavnosti. 
Prve tri, rumena, bela in zelena, so bile 
zelo lahke. Potem pa je sledila rdeča, ki 
mi je bila najbolj zabavna, saj je imela 
same spuste po jeklenici. Po rdeči pro-
gi sem se spustila petkrat. Sledila pa 

je modra proga, ki je imela težje ovire. 
Najtežje mi je bilo preplezati piramide, 
ki so visele na vrvi. Na koncu sem se 
preizkusila še v plezanju na umetni ste-
ni in v prostem padu.
Po triurnem zabavanju je prišel čas za 
odhod domov. Med potjo nam je gospa 
Ana zastavila še nekaj vprašanj glede 
okolice, po kateri smo se peljali.
Ob dveh popoldne smo se srečno pripe-
ljali nazaj na Jezersko. Dan je bil super! 
Mami sem doma prosila, če bi šli tudi 
mi kdaj v adrenalinski park. 

Živa Rebolj, 5. r.

NEVARNOSTI NA POTI V ŠOLO

Na moji poti v šolo je nevaren prehod 
čez cesto in hoja ob cesti s prehitrimi 
vozili. Predlagam ureditev pločnika od 
postaje Lustik proti domu in prehod za 
pešce ob postaji.

(Nika Šinkovec)

Na moji poti v šolo je nevarno, da ko 
pridem iz dovoza, je cesta zožana, ne-
pregleden ovinek, prehiter promet in ni 
pločnika. Problem bi rešil s postavitvijo 
pločnika, prehoda za pešce in radarja.

(Anže Rupar)

Na svoji poti do šole pogrešam pločnik.
(Viktor Dolinšek in Zarja Eržen)

Na moji poti v šolo ob glavni cesti je zelo 
hiter in gost promet. Predlagam pločnik 
in omejitev hitrosti.

(Balša Bubanja)

Ob prečkanju glavne ceste na avtobusno 
postajo v Kokri bi bil potreben prehod za 
pešce.

(Polona Rogelj)

Pri avtobusni postaji Kanonir za varnej-
še prečkanje pogrešam prehod za pešce.

(Svit Smrtnik)

Na moji poti v šolo bi bil zaželen pločnik 
in v bližini doma prehod za pešce.

              (Staša Rajšp in Ela Pirc)

Na moji poti v šolo ni pločnika, ovinek 
je nepregleden. Proti mojemu domu 
manjka prehod za pešce.

(Filip Babič)

Otroci hodimo v šolo na različne nači-
ne. Jaz v šolo prihajam najpogosteje z 
avtobusom. 
Nekaj časa nazaj, ko sem se zjutraj od-
pravljala na avtobusno postajo, pa se mi 
je zgodila prav neprijetna stvar. Mimo 
mene je pripeljal rumeni avto. Vozil je 
s pretirano hitrostjo in preblizu mene. 
Ker je deževalo, je zapeljal po luži in 
me poškropil. Čisto mokra sem prišla v 
šolo. 
Prosim voznike, da vozijo po omejitvah 
in pazijo na pešce.                   

Živa Rebolj, 5. r.

Na cesti me motijo motoristi in avto-
mobili, ki prehitro vozijo, in pa vozniki, 
ki med vožnjo gledajo v telefon. Vse to je 
nevarno in ogroža življenja.                                       

Julija Meško, 5. r.

SREČANJE S PISATELJEM

Opisal bom obisk pisatelja Žiga X. Gom-
bača na dan Primoža Trubarja. V torek, 
8. 6. 2021, nas je obiskal pisatelj Žiga X. 
Gombač. Cela šola se je najprej odpra-
vila v Županov kot. Tam je pisatelj rav-
no zaključil predstavo z vrtčevskimi 
otroki. Najprej se nam je predstavil in 
povedal, od kod prihaja. Nato je opisal 
svojo pot od Ljubljane do Jezerskega. Re-
kel je, da so ga ustavili štirje vojščaki. 
Moral jim je povedati zgodbo, sicer ga 
ne bi spustili na Jezersko. Pripovedoval 
jim je zgodbo Črno belo. Ko je zgodbo 
povedal, so vojščaki rekli, da gre lahko 
na Jezersko, saj jim je bila ta všeč. Pot 
je nadaljeval proti avtocesti, kjer so ga 
ustavili trije vojščaki in ena vojščakinja. 
Ponovno jim je povedal zgodbo, tokrat z 
naslovom Živa, vitez in zmaj. Na kratko 
zgodba govori o vitezu in Josipini Tur-
nograjski. Zgodbo jim je povedal in lah-
ko je nadaljeval pot proti Jezerskemu. 
Kmalu za tem je prišel v Tupaliče, kjer 
sta ga ustavila dva moža. Rekel jima je, 
da že zamuja. Znova je moral povedati 
zgodbo z naslovom Železna vrata. Zgod-
ba govori o velikih železnih vratih, ki jih 
je odneslo na njivo. Zgodbo je zaključil 
in moža sta ga spustila naprej. Končno 
je prišel na Jezersko. Na koncu smo mu 
zastavili nekaj vprašanj, on pa nam je 
povedal še nekaj o soški fronti. Ta dan 
je bil zabaven in poučen.

Filip Babič, 4. j

Iz šolskih klopi
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Pred koncem šolskega leta so nas razve-
selila nova igrala, ki so okrasila šolski 
vrt. Takole jih opisujejo naši šolarji:
Matevž: Nova igrala na igrišču so mi 
zelo všeč. So iz lesa. Eno je tako kot mo-
stiček in to se mi zdi najtežje. Najlažje 
pa hodim po gibljivem hlodu. Dodal bi 
še "zipline", odstranil pa bi gred. Na njih 
se igramo med glavnim odmorom in 
popoldan. 
Staša: Na šolskem vrtu smo dobili nova 
igrala. Zelo so mi všeč. Ta igrala so med 
seboj povezana. Med odmori se tam 
igramo (plezamo, lovimo ravnotežje). 
Na prvi postaji se držiš za vrv in hodiš 
po hlodu, ki se kotali. Na drugi posta-
ji hodiš po hlodih, ki so zabiti v tla. Na 
tretji hodiš po gredi. Na četrti je hoja po 
zibajočih, pripetih hlodih. Na pesti po-
staji visiš in plezaš, na šesti pa hodiš po 
visečih hlodih, ki se zibajo.
Zoja: Najbolj mi je všeč viseči most, ne 
maram pa igral, kjer se premikaš s po-
močjo rok. Vrteči hlod se zelo vrti.
SAMO: Vrtečemu hlodu bi dodal "zipli-
ne", gugajočim hlodom bi dodal na kon-
cu gugalnico, s katere bi skočil. Opičje 
viseče igralo bi se lahko premikalo, hlo-
di, po katerih hodim, pa bi se skrivali. 
Kristina: Igrala so mi všeč. Dodala bi 
"zipline", Všeč mi je most, najtežja mi 

je greda. Ko hodiš po vrtečem hlodu, se 
primeš za vrv.
Brina: Nova igrala so mi všeč, ker je več 
različnih prog, ker ni prelahko in ne 
pretežko. Na igralih se veliko igram, ker 
so zabavna. Najlažja mi je druga posta-
ja, najbolj zabavna pa prva. Nova igrala 
so boljša od starih.
Nika: Dobili smo nova igrala. Zelo so mi 
všeč, zelo so zanimiva. Takih igral še ni-
sem videla. Zelo rada sem na njih, tako 
kot vsi ostali vrtčevski in šolski otroci. 
Miha: Če ne bi bilo igral, se ne bi mogli 
igrati. Najboljše igralo je most s "ketnica-

mi". Igrala so dobra zato, ker so nekaj no-
vega. Še bolje bi bilo, če bi imeli "zipline".
Urban: Ko sem prvič videl igrala, so mi 
bila všeč. Težek se mi je zdel most zato, 

ker se premika. Lahko se mi zdi opičje 
igralo. 
Matej: Dobili smo nova igrala. Zelo so 
mi všeč, ker na njih lahko loviš ravno-
težje, plezaš, hodiš po mostu in po gredi. 
Ni mi pa všeč most, ker se premikaš s 
pomočjo držal. 

Nova igrala na šolskem vrtu

»Zipline« – spust po jeklenici
Vrtčevski in šolski otroci 
prosimo vse uporabnike igral, 
da jih uporabljate na primeren 
način in tako poskrbite, da 
bodo čim dlje služila svojemu 
namenu ter da ne bo prihajalo 
do poškodb med igro.
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ALENKA BRUN

Ves julij in avgust se lahko vsak dan v tednu udeležite kakšne-
ga dogodka. Ob ponedeljkih se tako lahko odločite za brezplač-
no vodeno planinsko turo, od tri- do štiriurni krožni pohod do 
Pristovškega Storžiča, verjetno enega najbolj razglednih vrhov 
v jezerski dolini. Ob torkih se dopoldne odpravite na voden 
ogled po jezerskih naravnih in kulturnih zanimivostih. Sre-
de so namenjene soljenju ovc v planini. Zjutraj se zberete na 
Šenkovi domačiji, od koder se z ovčerejcem podate na pohod, 
na soljenje ovc. Ob sredah popoldne se ob Planšarskem jezeru 

kuha masunjek, ob četrtkih si lahko na Šenkovi domačiji brez-
plačno ogledate prikaz predelave volne, petki pa so namenjeni 
igri Jezerske štorije, ki jo gostita Jenkova kasarna (2. in 9. julij 
ter 6. in 20. avgust 2021) in Županov kot (23. julij in 13. avgust 
2021) ob osmi uri zvečer. Potrebne so predhodne najave. Ob so-
botah se bo od 14. ure dalje v Parku Jezersko odvijala kreativna 
animacija za družine, ob nedeljah pa lahko v dopoldanskem 
času spoznavate zdravilno moč gozda. Nekateri dogodki so 
brezplačni, drugi ne, več o letošnji poletni Jezerski štoriji o pa 
lahko preberete na spletni strani Turistično-informacijskega 
centra (TIC) Jezersko. 

Jezerska štorija 2021
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MILAN ŠENK

Definicija ali bolje skupek definicij: fe-
rata je z jeklenicami zavarovana plezal-
na smer ali pot v gorah oziroma v skal-
nih stenah. Športne ferate so običajno 
krajše in se končajo na robu stene ali 
v lažjem terenu. Prva take vrste pri nas 
je bila Gonžarjeva peč, opremljena leta 
2011. Potem se je opremljanje razširilo 
in leta 2014 smo dobili tudi mi ferato, 
imenovano Češka koča. Lahko bi rekli, 
da smo šli v korak s časom.
Po lokacijah športnih ferat po Sloveniji 
hitro ugotovimo, da niso same sebi na-
men. Postale so zelo zanimiva turistič-
na ponudba v Kranjski Gori, Bohinju, 
Mojstrani … Kako je s tem na Jezer-
skem? Ponudbe za vodenje z domačim 
licenciranim gorskim vodnikom nima-

mo. Na kratko: imamo ogromno znanja 
in izkušenj tako rekoč iz prve roke. 
Športne ferate nekaterim nudijo enkra-
tno doživetje, preskus svoje volje, zna-
nja in moči, spet drugim nič, nekateri 
pa jih preprosto ne marajo. 
Društvo GRS Jezersko je zelo kmalu spo-
znalo, da ferate niso samo "vrtec veselja 
in adrenalina", pač pa so lahko tudi zelo 
nevarne, predvsem zaradi subjektivnih 
lastnosti plezalcev, čeprav so sicer relativ-
no varne. V naši ferati smo do sedaj imeli 
14 reševalnih akcij, na srečo samo tri s 
poškodbami. Marsikatero nesrečo lahko 
preprečimo s poznavanjem in strokov-
nim svetovanjem našim gostom, prijate-
ljem, obiskovalcem Jezerskega. Temu je 

bil namenjen tudi del tiskovne konferen-
ce, ki jo je za medije organizirala GRZS. 
Kot gostje smo v medijih obiskovalcem 
ferat posredovali informacije in priporo-
čila varnega plezanja. 
Že nekaj časa se na spletu vrti tudi naš 
video z naslovom Via Ferata Češka koča. 
Marjan Batagelj pravi: "Joj, joj, kako mi-
kavno. Res te zamika. Prav eno prvinskost 
začuti človek. Čestitam za vrhunsko pred-
stavitev." Da, smo se potrudili. Prepričajte 
se sami na https://youtu.be/Uh8NzAfvIss 
(Youtube kanal: Milan Šenk)
Pri branju tega zapisa se misli lahko iz-
gubijo ali pa najdejo pot do jeklenic in 
skalnih odlomov, ki jo želimo deliti s 
svojimi prijatelji, gosti, sosedi …

Športne ferate kot priložnost

Športne ferate lahko predstavljajo zanimiv del turistične ponudbe. / Foto: arhiv Milana Šenka

Varovanje drugega v navezi – dodatna 
varnost / Foto: arhiv Milana Šenka

ALEŠ PETEK, FOTO: ARHIV ŠD

V mesecu juniju smo bili kegljači zelo ak-
tivni. Potekala je poletna liga med sloven-
skimi klubi. Na tekmovanjih na Jezerskem, 
v Ratečah in na Jesenicah smo nato skupno 
osvojili odlično tretje mesto. Jezerjani smo 
tekmovali v dveh ekipah. V prvi so bili Hele-
na Plaznik, Marinka Perič, Zaim Durić, Jože 
Lojan in Robert Ogrizek, v pa drugi Dejan 
Prtija, Tilen Tičar, Žiga Petek in Aleš Petek. 
V poletnih mesecih bomo pridno trenirali in 
se družili vsako sredo in nedeljo ob 20. uri. 
Vabljeni tudi novi člani, da se nam pridruži-
te in spoznate zanimivosti tega športa.

Kegljanje na asfaltu



ANDREJA KOŠIR IN MATJAŽ SKUBIC

Verjetno ni treba posebej poudarjati, 
kako blagodejno na človeka vpliva pre-
življanje časa v naravi. In obratno – po-
manjkanje stika z naravnim okoljem 
lahko resno ogrozi naše zdravje in splo-
šno dobro počutje. To zavedanje je še 
toliko pomembnejše v sodobnem času, 
ko s(m)o številni ljudje prezaposleni, 
preobremenjeni in dobesedno odvisni 
od elektronskih naprav, posledično pa 
popolnoma odtujeni od narave. Zato 
so trenutki, ki jih posameznik preživi v 
naravi, odklopljen od elektronskih na-
prav, ključnega pomena za vzdrževanje 
zdravja in dobrega počutja.
Velik del naše občine pokrivajo mogoč-
ni gozdovi. In prav ti so na naju v teh 
letih, odkar sva si na Jezerskem ustva-
rila dom, naredili še prav poseben vtis. 
Tako se je začelo večletno raziskovanje 
in kar naenkrat so se koščki sestavljan-
ke začeli zlagati skupaj – nastal je kon-
cept zelenih butičnih doživetij v gozdu, 
ki sva ga poimenovala Exploring Forest. 
Z njim želiva obogatiti ponudbo aktiv-
nosti za vse, ki obiščejo našo prelepo 
dolino, in goste morda tudi tako spod-

buditi, da na Jezerskem ostanejo dlje. 
Pri snovanju celotnega koncepta sva ves 
čas imela v glavi vodilo »manj je več« 
(oziroma »manj je bolje«), h kateremu 
se je Jezersko pred tremi leti zavezalo z 
vstopom v mrežo Gorniške vasi. V na-
jinem primeru to v praksi pomeni, da 
v gozd, kjer bodo potekale aktivnosti, ni 
bil narejen noben grob fizični poseg. 
V tej sezoni bova ponudila tri sklope ak-
tivnosti, in sicer bova goste popeljala na 
gozdno kopel, s pomočjo katere se bodo 
ti lahko »okopali« v zdravilnih energijah 
gozda ter iz njega odšli mirnejši in bolj 
povezani s sabo. Prisotno preživljanje 
časa v gozdu namreč blagodejno dene 
tako našemu telesu kot duši, čemur zelo 
jasno pritrjujejo tudi številne raziskave 
s tega področja. Poleg tega bo v gozdu 
deloval tudi čisto pravi gozdni joga stu-
dio, v katerem bodo obiskovalci lahko to 
starodavno prakso doživeli na drugačen 
način. Kot tretjo aktivnost pa bova obi-
skovalcem ponudila izkušnjo poslušanja 
naravnih zvokov. Obiskovalci se bodo 
naučili rokovati s posebno snemalno 

opremo, vse zvoke, ki jih bodo "ulovili" v 
gozdu, pa bodo po koncu izkušnje dobi-
li tudi v dar na USB-ključku. Tako bodo 
izkušnjo v udobju svojega doma lahko 
podoživljali znova in znova.
Preden zaključiva, bi se še enkrat rada 
zahvalila za vso podporo lokalne sku-
pnosti – predvsem Občini Jezersko in 
vsem ponudnikom turističnih storitev, 
ki ste naju tako ali drugače že podprli. 
Prav posebna zahvala pa gre Primožu 
Šenku, ki je najino idejo ujel v krasno 
grafično podobo in tako poskrbel, da je 
celoten koncept dobil tisto pravo identi-
teto.
V to sezono stopava previdno, a odločno, 
saj veva, koliko truda, časa, znanja in 
energije sva vložila v razvoj svojih sto-
ritev, ki pa jih bova v naslednjih letih 
le še dopolnjevala. Hkrati na tem mestu 
želiva v gozd v dolino Ravenske Kočne 
povabiti tudi vse vas, drage Jezerjanke 
in Jezerjani, ki bi želeli pobliže spoznati 
najine aktivnosti ter z najino pomočjo 
izkusiti zdravilnost gozdnega okolja. 
Vedno ste toplo dobrodošli.

V gozd po 
zdravje in  
dobro počutje
V dolini Ravenske Kočne 
so zaživela butična gozdna 
doživetja.

Poslušanje zvokov gozda / Foto: Primož Šenk

ALEŠ PETEK, TD JEZERSKO

Pred novo poletno turistično sezono smo 
izvedli izobraževanje za lokalne turistične 
vodnike. Jezersko je tako bogatejše za se-
dem mladih nadobudnih vodnikov, ki bodo 
s svojim znanjem lahko dobro predstavljali 
gostom naš turistični kraj. Čestitamo novim 
lokalnim turističnim vodnikom: Ani Šenk, 
Andreji Košir, Klari Vrhovnik, Luciji Muri, 
Manci Retelj, Mateji Podrekar in Jerneju Ti-
čarju.  

Novi lokalni turistični 
vodniki
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FRANC EKAR, FOTO: ARHIV LD JEZERSKO

Marca letos je Jurij Skuber z Marofa pra-
znoval osemdeseti rojstni dan. V LD Je-
zersko je vstopil leta 1958 in z njo doživel 
63 let lovskodružinskega staža. Vseskozi 
je živel z gorsko naravo in življenjem v 
njej. Ker je inženir gozdarstva lovske 
smeri, je bilo članstvo Jurija Skubra tako 
v matični lovski družini kot širši lovski 
organizaciji izjemna vrednota. Vseskozi 
je spremljal in proučeval sožitje in sona-
ravnost z gozdom in prosto živečo div-
jadjo ter krepil odnose med posestniki in 
upravljavci lovne dejavnosti. Bil je priča, 
soustvarjalec in ohranjevalec jezerskega 
lovstva pri osnovnih dejavnostih ter pri 
področjih in izvajanju lovskega poslan-
stva za javno dobro in v javnem interesu. 
V lovski družini se nikdar ni branil ali iz-
ogibal sprejetju katerekoli obveze, bil je 
tajnik, blagajnik, gospodar in starešina 
lovske družine. Bodoči mladi lovci so ga z 
veseljem prosili za mentorstvo. Bil je tudi 
aktiven pri soustvarjanju lovskodružin-

skih mejnikov, ko so se gradile obore in 
zimska krmišča za jelenjad in lovska 
koča na Staniču ter jezerski lovski dom; 
ali ko so se organizirala lovsko smučar-
ska tekmovanja na ledeniku pod Skuto 
in pripravljali predlogi za strokovne vse-
bine lovskih upravljalnih načrtov. Tudi 
zapisane in podpisane vsebine meddr-
žavnega "karavanškega sporazuma" o 
gojitvi jelenjadi so bile njegova pobuda. 
Ob osebnem jubileju je Jurija Skubra LD 
Jezersko odlikovala z zlato plaketo.
Lahko bi zapisali, da je Zoran Rautner 
pravi in dostojni starosta jezerskega lo-
vstva, kajti letos je dopolnil devetdeset 
let. Vseskozi je bil gozdar, kadrovik Goz-
dnega gospodarstva Kranj, zadolžen tudi 
za gozdarska izobraževanja. Ob tem pa je 
bil tudi od leta 1955 član LD Storžič ter od 
leta 1970 član LD Jezersko. V LD Jezersko 
ima že več kot petdeset let lovskega član-
stva. Med letoma 1980 in 1988 je bil tudi 
starešina jezerske lovske družine. Bil je 
aktiven v organih in vodenju Zveze lo-
vskih družin Gorenjske kot tajnik in pod-

predsednik. Bil je odličen in vpliven ko-
ordinator med Gozdnim gospodarstvom 
Kranj in LD Jezersko in med jezerskimi 
posestniki. Skrbel je za dobro vzdušje in 
prijazno koordinacijo. Skozi pol stoletja 
je skrbno opravljal zadolžitve in dela ter 
še v sedanjem obdobju podrobno spre-
mlja delo in dogajanje v LD Jezersko. 
Tudi njega je LD Jezersko ob tako viso-
kem osebnem jubileju odlikovala z zlato 
plaketo.
Obema jubilantoma želimo, da bi jima 
zdravje še naprej kar najbolje, prizane-
sljivo služilo in jima omogočalo aktiv-
no spremljati delo lovske družine in ob 
tem tudi oživljati in krepiti spomine na 
pestra in plemenita jezerska lovska do-
živetja.

Visoka jubileja 
v jezerski lovski 
družini
Jurij Skuber in Zoran 
Rautner, častna člana 
Lovske družine (LD) 
Jezersko, letos praznujeta 
visok osebni jubilej. Oba je 
lovska družina odlikovala z 
zlato plaketo. Jurij Skuber Zoran Rautner

Jure Skuber kot tekmovalec na ledeniku pod Skuto leta 1993; tudi starešina LD Jezersko 

Zahvala
Pravijo, da že lepa misel veliko 
pomeni. Moč besede lahko spre-
minja svet. Dobro dejanje pa ga 
lahko izboljša.
Gasilci PGD Jezersko se zahvalju-
jemo vsem krajanom, vsem kme-
tom, samostojnim podjetnikom 
in podjetjem v naši sredini in od 
drugod, Občini Jezersko in vsem 
drugim donatorjem in prijateljem 
gasilstva ter članom za vso nese-
bično pomoč, donacije ter prosto-
voljne prispevke. Z vašo pomočjo 
smo dobili prenovljene garaže in 
novo, sodobno opremljeno vozilo 
GV-1. 
Zopet smo dokazali, da skupaj 
zmoremo veliko in še več. 
Velik hvala z gasilskim pozdra-
vom: V službi ljudstva – na pomoč!
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV

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

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Knjiga je izšla v samozaložbi, natisnjenih je petsto izvodov. Mi-
lan Kocjan v njej piše o svojem življenju in javnem delu. Sle-
dnje se je začelo, ko je bil leta 1986 izvoljen v svet krajevne sku-
pnosti in postal tudi njen predsednik. V tem času je bil eden 
največjih podvigov jezerski vodovod, kjer je Kocjan k delu uspel 
pritegniti veliko število krajanov. Tako je v uvodu h knjigi za-
pisal prof. dr. Milenko Roš. "Vse akcije je organiziral tako, da so 
ljudje ob težkem fizičnem delu dobili občutek zadovoljstva, ker 
so prispevali k napredku svoje sredine – zavedali so se, da se je 
v akcije vredno vključevati, ob tem pa so se družili, se zabavali 
in gradili povezano skupnost," je poudaril Roš. Poleg vodovoda 
so obnavljali tudi kulturni dom Korotan, javno razsvetljavo, 
cerkve in znamenja, mostove, mrliške vežice ... 
Sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja so ob nastanku novih 
občin tudi Jezerjani pričakovali, da bodo organizirani v lastno 
lokalno skupnost. Izglasovali so jo na referendumu, vendar pa 
je državni zbor ni potrdil in leta 1994 je Jezersko tako pripadlo 
občini Preddvor. O tem, kako se Jezerjani niso dali, pač pa na-
peli vse sile za samostojno občino, piše Kocjan v svoji knjigi. 
Leta 1998 jim je to tudi uspelo. Takrat je Milan Kocjan z neodvi-
sno nestrankarsko listo S srcem za Jezersko kandidiral za žu-

pana nove občine in bil izvoljen z veliko večino glasov. Župan-
ski mandat je ponovil še dvakrat. V knjigi so popisani dogodki 
in dosežki iz teh časov, piše pa tudi o manj prijetnih dogodkih, 
ki so zaznamovali obdobje njegovega dela za skupnost. Po kon-
čanem tretjem županskem mandatu se za ponovno kandida-
turo ni več odločil. "K pisanju knjige so me nagovorili ljudje, 
ki se jim je zdelo vredno, da se tudi na ta način ohrani tisto, 
kar je bilo narejenega v našem kraju," je povedal danes 77-letni 
Milan Kocjan.

S srcem za Jezersko
Letos je izšla knjiga S srcem za Jezersko, 
ki jo je napisal Milan Kocjan, prvi župan 
Občine Jezersko.

Milan Kocjan s svojo knjigo S srcem za Jezersko / Foto: Danica Z. Žlebir

Ob 30-letnici 
samostojnosti 
Slovenije

Avtor knjige 
Branko Celar 
kot dober 
poznavalec 
problematike 
državnih meja 
in reševanja 
mednarodnih 
mejnih sporov 
v treh poglavjih 
opisuje 
»trilogijo« 
vzpostavljanja 
slovenskih meja.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Poštnina se zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

32520 strani, vsebuje 250 fotografij in zemljevidov. 
Redna cena knjige je 38 evrov, za naročnike in  
bralce Gorenjskega glasa je cena knjige le

EUR

NOVO
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ALENKA BRUN

"Dragi 'moji', če vam lahko tako rečem, danes sem se na neki 
način 'poslovil' od vas," je začel svoj zapis Darko Podraščanin 
na profilu na Facebooku, spletni oglasni deski Jezerskega. 
"Hvala vam, da ste mi dovolili, da se vam približam kot tujec, 
se vam 'dokažem' kot človek in kot poštar. Zdaj odhajam s po-
nosom in z dvignjeno glavo, čeprav z zlomljenim srcem. Za ve-
dno boste zapisani v mojem srcu in nikoli vas ne bom pozabil. 
Z veseljem bom še prihajal na Jezersko, ampak v drugi vlogi. 
Danes se nisem mogel posloviti od vsakega posebej, čeprav bi 
si to vsi zaslužili. Hvala vam za vsa prečudovita leta, ki sem jih 
preživel pri vas … Hvala, da ste, kar ste. Pogrešal vas bom … ''

POŠTAR DARKO

Na Jezerskem je bil Darko Podraščanin poštar skoraj 14 let, 
potem se je ponudila priložnost in odločil se je, da se preizku-
si v novi službi. 
"Začel sem v Kranju, ko sem bil star dobrih dvajset let. Po letu 
dni sem prišel na Jezersko. Najprej za tri mesece, ki so se raz-
tegnili v pol leta, in na koncu sem ostal," pripoveduje nekda-
nji jezerski poštar, ki se še spominja časov, ko je imel kraj še 
svojo pošto. ''Vsak dan je prvi jutranji avtobus 'robo' pripeljal 
na Jezersko. Začenjal sem ob sedmih. Ko sem vse postoril na 
pošti, sem imel še dostavo, dvajset čez dve popoldne sem bil 
že na avtobusu za v dolino. Razen ob sredah in čez poletje, 
ko smo delali tam do pol petih.'' Takrat je bila poleg njega na 
pošti še poštarica; ko je začenjal, je bila to Neža Karničar.

PRVI DAN DELA PRAVI SODNI DAN
Vprašamo ga, zakaj se je odločil za poklic poštarja oziroma 
kako se je začelo njegovo poštarsko popotovanje. Zaključil je 
namreč srednjo ekonomsko šolo, se celo vpisal na fakulteto, 
vendar se je vmes redno zaposlil in misel na študij opustil. 
Spominja se, kako se je še s tremi študenti znašel v Kranju 
na eni od dostav. "Bil sem najbolj droben," se zasmeje. "Vem, 
da so poštarji med sabo pobirali stave, kdo od novih bo naj-
prej odnehal. Imel sem teden dni časa, da usvojim potrebno 
znanje. Študentje poštarskih oblek nismo imeli, po terenu 
pa sem se vozil s kolesom." Prvi dan na terenu Podraščaninu 
vreme ni prizanašalo. "Dež, sneg, veter … Spomnim se, kako 
sem – premočen do kosti – prišel v neki blok ... Kako sem 
vrhnja oblačila zmetal po tleh, hitel razdeljevati pošto po na-
biralnikih in glasno razmišljal, da me na pošti ne bodo več 
videli … Takrat se je od nekod vzel moj takratni nadrejeni in 
me mirno vprašal, kako sem. Pogledal sem ga, češ kaj 'kako 
sem, saj vidiš, kako sem' in metal pošto naprej v nabiralnike. 
'A si kaj moker?' kar ni odnehal. Pogledal sem ga in pomi-

slil, da me ima za norca. Potem je od nekod prinesel dolgo 
pelerino, mi jo dal in rekel, zakaj nisem povedal, da nimam 
nobenih oblačil za v dež. Pobral je s tal vsa moja mokra obla-
čila, jih odnesel na pošto in vam povem …, če se ne bi takrat 
pojavil, bi jaz na pošti ne ostal več kot en teden.''

BO JEZERSKO POGREŠAL?

Za trenutek se zazre predse, potem z nostalgijo v glasu spre-
govori: ''Bil sem izjemno zadovoljen z ljudmi, ki sem jih vsak 
dan srečeval, zato se mi je bilo kar težko po tolikem času po-
sloviti. Dejansko so name naredili močan vtis, vsak na svoj 
način. Že od začetka so me sprejeli, kar pri njih ni bilo ravno 
v navadi. Seveda jih bom pogrešal. Zelo. Navadili so se me in 
jaz njih. Kot sem jim tudi že napisal: kadarkoli bom le imel 
čas, pa da bo lepo vreme, pridem na obisk. Po odzivu na zapis 
sem videl, da sem delal pravo stvar, da so bili zadovoljni z 
menoj, kar je dober občutek.'' 
Za konec se nekdanji poštar Darko s humorjem spomni še, 
kako se je večer pred začetkom dela odpeljal na Jezersko, da 
je pogledal, kje sploh je pošta. ''Da je ne bi zjutraj iskal ...'' Ko 
je Podraščanin prišel na Jezersko, je namreč vedel le, kje je 
jezero. ''Danes pa moram reči, da ga imam v malem prstu,'' 
še ponosno pove.

Novim izzivom naproti
Darko Podraščanin iz Britofa je postal poštar, ko je bil star dvajset let. Po dobrem 
letu in pol je prišel na Jezersko, kjer naj bi najprej le nadomestil pokojnega Janeza 
Dobruna, a se je zgodilo, da je ostal.

Darko Podraščanin / Foto: Alenka Brun

www.pogrebnik.si
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BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

Tel.: 041 355 899  www.bim-line.si

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

TIC JEZERSKO, FOTO: ARHIV TIC JEZERSKO

Letos bo na veliko veselje gorskih kolesarjev ponovno zaživela 
tudi Jezerska kolesarska pot, ki bo skupaj s prvo etapo turnokole-
sarske poti Trans Karavanke poskrbela za nasmešek prav vsakega 
gorskega kolesarja. Če je kolesarska povezava s Tržičem pod Ka-
ravankami striktno gorskokolesarska zgodba, je Jezerska kolesar-
ska pot po drugi strani primerna tudi za cestna, treking in e-kole-
sa, saj gre za kombinacijo gozdnih prometnic in krajše asfaltirane 
odseke. Prva krožna trasa nas vodi v dolino Ravenske Kočne in 
je položnejša od drugih dveh ter tako idealna za rekreativce in 
najmlajše. Najdaljšo traso najdemo v idilični dolini Komatevra ob 
reki Kokri, a je trenutno zaradi podora prevozna le v eno smer. 
Tretja trasa pa nas popelje vse do mejnega prehoda Jezerski vrh 
ter naprej do zapuščene Ankove karavle, od koder se nam odprejo 
čudoviti razgledi na celotno Jezersko dolino. V Turistično-informa-
cijskem centru (TIC) Jezersko si bodo obiskovalci lahko izposodili 
nova gorska in treking kolesa, cestni kolesarji pa se lahko prijavi-
te na prvi Jezerski kolesarski izziv, ki ga organizira podjetja Park 
Jezersko, ki sicer na Jezerskem skrbi predvsem za pestro doga-
janje v času zimske sezone. Fotografija: šest takšnih MTB koles 
Cannondale Trail SL4 velikosti M–XL je na voljo v TIC-u. Priporo-
čena je rezervacija, pri večjem številu jih lahko tudi dostavimo na 
lokacijo. Za pol dneva je najem kolesa 25 evrov, celodnevni najem 
pa stane 35 evrov. 

Ponovni razcvet kolesarske  
ponudbe

Teniško igrišče – odprtje sezone
Z začetkom junija je ponovno zaživelo teniško igrišče 
na Jezerskem. 
Tenis je igra, ki je primerna za vse generacije, zato vas 
vabimo, da v Turistično-informacijskem centru (TIC) 
Jezersko rezervirate termin. Turistične ponudnike pa 
posebej spodbujamo, da v svojo ponudbo vključite tudi 
to aktivnost z možnostjo ugodne izposoje opreme. Za 
dodatne informacije smo na voljo po elektronski pošti 
(tic@jezersko.si) in telefonu (00 386 (0) 51 219 282. 
Cenik: 5 evrov na uro, 20 evrov za pet ur in 50 evrov za 
sezonsko vstopnico
Najem opreme: 2 teniška loparja in set šestih žogic – 10 
evrov na igro 

Vljudno vabljeni!
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ALENKA BRUN

Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) je v sodelovanju z Dru-
štvom (DU) upokojencev Jezersko povabila člane društva in druge 
zainteresirane k udeležbi na preventivni delavnici z naslovom Sta-
rejši pešci varni v prometu. Delavnico je gostila kulturna dvorana 
Korotan. Vlogo moderatorja je prevzel predsednik domačega DU 
Milan Milošič, udeleženci so si ogledali kratki film AVP Bodi viden, 
bodi previden, prisotne je med drugimi nagovoril predstavnik Sve-
ta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Jezersko Izi-
dor Parte, o varnosti starejših pešcev ter aktivnostih policije pa ne-
kaj pomembnih stvari poudaril in v zvezi z varnostjo svetoval vodja 
policijskega okoliša Jezersko Alojzij Zupan. Predsednik Komisije za 
tehnično kulturo ZDUS Branko Suhadolnik je med drugim pojasnil, 
čemu služijo tovrstne delavnice in kako pomembno je ozaveščanje 
starejših na tem področju. Ob koncu delavnice so med udeležence 
delavnice razdelili odsevne trakove in jopiče, izpolnili so tudi vpra-
šalnik ZDUS, čisto za konec pa je sledil še sprehod v realno okolje, 
kjer so udeleženci skupaj z vodjo policijskega okoliša prečkanje 
ceste iz teorije prenesli še v prakso. 

Starejši pešci varni v prometu
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P o l e t n a  a k c i j a  O s v e ž i t e  d o m  z  G o r e n j s k i m  g l a s o m

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in 
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo,  
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji.  
Teh novic ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki Gorenjskega 
glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Želimo si, da bi se 
bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski glas odličen časopis, in 
postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne dostave naročnina prinaša 
tudi številne popuste in darilo. Če želite Gorenjski glas bolje spoznati, 
se lahko odločite za dvotedensko brez plačno prejemanje časopisa brez 
vseh obveznosti. Pišite na narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 
682 217 in pustite podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja 
vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali za 
mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.
Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal! 

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

             

www.renault.si

RENAULT
MEGANE CONQUEST
hibriden po naravi

NOVI

Poraba pri mešanem ciklu: 4,9–6,1 l/100 km. Emisije CO2: 111–138 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL.  Emisija NOx: 0,0003–0,0222 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00–0,00016 g/km. Število delcev 
(x1011): 0,00–1,04. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Renault priporoča www.renault.si

AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
naslov trgovca
Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem 
PREŠA CERKLJE, Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem, T.: 04/281 57 00, www.rpresa.si


