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• Kako se v občini pripravljate na le-
tošnje investicije?
"Potekajo aktivnosti v zvezi z rekon-
strukcijo državne ceste mimo šole na 
Jezerskem, kar naj bi se začelo septem-
bra. Ker bo naložba zahtevala precej 
denarja iz občinskega proračuna (del 
naložbe sicer financira država), smo 
prisiljeni krčiti na drugih področjih. To 
je na letošnjih občnih zborih društev 
povzročalo veliko hude krvi, vendar 
naj ponovim, da gre za naložbo, ki bo 
v korist vsem nam. Poleg obnovljene 
ceste bomo dobili dve avtobusni posta-
ji, pločnik, nova bo javna razsvetljava, 
razmišljamo pa tudi o možnosti gradnje 
toplovoda, ki bo javne stavbe v občini 
ogreval na obnovljive energetske vire. 
S podjetjema GOLEA iz Nove Gorice in 
LEAG iz Kranja o tem ravnokar potekajo 
dogovori. Na daljinski sistem ogrevanja 
na biomaso bi se lahko priključili tudi 
zasebni uporabniki, torej bi šlo za jav-
no-zasebno partnerstvo. Zanimanje je 
pokazal tudi novi lastnik hotela Planin-
ka gospod Batagelj, ki bi na sistem želel 
priključiti hotel."
• Hotel Planinka je letos kupil Marjan 
Bategelj, ki je iz Postojnske jame na-
redil uspešno turistično zgodbo. Kako 
ste novega vlagatelja sprejeli na Jezer-
skem? 
"Hotel Planinka je trenutno zaprt in le-
tošnjo sezono bo verjetno tako tudi osta-
lo. Novi lastnik Jezersko vidi kot butič-
no turistično destinacijo in to se sklada 
tudi z našim razmišljanjem. Ima vizijo 

in načrte, ki lahko premaknejo razvoj 
jezerskega turizma. Njegov prihod na 
Jezersko smo sprejeli z velikim pričako-
vanjem, saj verjamem, da gre za gospo-
da, ki ve, kako se tem rečem streže. Si-
cer pa počakajmo, da spregovorijo tudi 
dejanja."
• K lokalnemu ponosu na Jezerskem 
zagotovo prispeva tudi načrtovan pod-
vig vašega občana Dava Karničarja, ki 
se v teh dneh vzpenja na K2. Kako pa 
sprejemate to zgodbo o uspehu?
"Na Jezerskem smo ponosni na doma-
čine, ki glas o našem kraju ponesejo v 
svet. Tudi na Dava Karničarja, ki ima 
namen osvojiti K2 in z njega smučati. 

Občina Jezersko je njegov podvig kot 
manjši sponzor podprla glede na svoje 
zmožnosti. Vsi skupaj želimo, da mu 
uspe in da se živ in zdrav vrne domov."
• Odkar je izšlo zadnje glasilo Pr' Je-
zer, je nova tudi odločitev o skupni ob-
činski upravi s sosednjo Občino Predd-
vor. Kaj si obetate od nje?
"Skupna občinska uprava z Občino 
Preddvor naj bi zaživela septembra. 
Namen skupnega projekta je znižanje 
stroškov in povečanje učinkovitosti. 
Skupne občinske uprave sofinancira 
tudi država, ki pokrije polovico stro-
škov. S sosedi združujemo svoje moči 
na področju financ, kjer smo se doslej 
opirali pretežno na zunanjega sodelav-
ca. Želim pa si, da bi imeli dovolj tovr-
stnega znanja v hiši in skupna občin-
ska uprava bo to omogočila. Sčasoma 
bomo potem lahko opustili tudi zuna-
nje finančno svetovanje. Začenjamo s 
financami in računovodstvom, in če bo 
stvar uspela, se bomo povezovali tudi 
na drugih področjih, denimo pri druž-
benih dejavnostih ali na področju oko-
lja in prostora. Naj še dodam, da smo 
se pripravljeni tako povezovati tudi s 
katero koli drugo občino." 

JURIJ REBOLJ, ŽUPAN OBČINE JEZERSKO

Zavezali smo se trajnostnemu turizmu
O tem, kaj je ob občinskem prazniku novega na Jezerskem, smo se pogovarjali  
z županom Jurijem Reboljem.

Jurij Rebolj / Foto: Tina Dokl

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

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

Župan Jurij Rebolj s svetniki in sodelavci
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• Prostorska problematika je ena naj-
bolj občutljivih v vsaki občini. Kako se 
je lotevate? 
"Doživljamo pogoste očitke občanov, da 
občina omejuje možnosti prebivalcev na 
prostorskem področju. Vendar to ne drži, 
pač pa zgolj izvajamo občinski prostorski 
načrt. V zvezi s tem se jim obeta novost: 
povezal sem se s tremi jezerskimi arhi-
tekti, ki bodo ljudem, ki bodo želeli gra-
diti ali obnavljati, na voljo za nasvete. 
Svetovali jim bodo, ali so njihove namere 
primerne za Jezersko in v skladu z občin-
skimi prostorskimi dokumenti. To sveto-
vanje jim bo na voljo enkrat mesečno.
V zvezi z delavnicami pod naslovom 
Ohranjamo za prihodnost, ki je v so-
delovanju s študenti arhitekture lani 
potekala na Jezerskem, pa naj povem, 
da smo izdali posebno brošuro. V njej so 
objavljene predlagane rešitve, kako je v 
jezerskem okolju najprimernejše gradi-
ti in urejati prostor. Brošure bodo preje-
la vsa gospodinjstva."
• In še ena dobra novica za konec: 
Jezersko je sprejeto v turistično zdru-
ženje gorskih vasi Bergsteigerdörfer 
(Planinska vas). Kaj vam to pomeni?
"Po letu in pol trajajočih aktivnostih smo 
bili prvi z nenemško govorečega območja 
in prvi iz Slovenije sprejeti v turistično 
družino Planinska vas (Bergsteigerdörfer), 
ki je zavezana trajnostnemu turizmu. Bil 
sem navzoč na predstavitvi pred medna-
rodnim odborom v Salzburgu, na kateri 
so Jezersko sprejeli v to združenje, in naj 
povem, da sem bil zelo ponosen na Jezer-
sko in na našo vrhunsko predstavitev. Ob 
tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem, ki 
so sodelovali pri pripravi tega projekta, še 
posebej Marku Mešku za vsebino predsta-
vitve in Karmen Karničar, ki jo je izvedla 
v nemščini. Svečanost, na kateri bomo 
sprejeti med Planinske vasi, pa bo v letu 
2018, in sicer v okviru Alpske konvencije in 
v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije. 
S tem pa se pravo delo šele začne. Najprej 
se bo oblikovala projektna skupina, ki bo 
sledila zavezi o trajnostnem razvoju obči-
ne Jezersko, ki smo jo sicer opredelili tudi 
v naši razvojni strategiji." 
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Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kranj vabi na svečanost v spomin na 
dogodke pred 26 leti, ko smo družno obranili samostojno Slovenijo in ohranili ozemeljsko 
celovitost na mejnem prehodu Jezerski vrh. Svečanost bo jutri, v soboto, 24. junija, ob 
11. uri na mejnem prehodu Jezersko ob bivšem mejnem poslopju Jezerski vrh. Slavnostni 
govornik bo Anton Zupančič, vojni veteran in član medvojnega 31. Območnega štaba TO 
Kranj. Slavnostnemu delu bo sledilo druženje pri lovskem domu. 

Slovesnost na Jezerskem vrhu

Uporabnike zbirnega centra Remont obveščamo, da je tudi letos v poletnem času možno 
oddajati komunalne odpadke ob nedeljah. Obratovalni čas v juniju, juliju in avgustu je: 
PONEDELJEK od 18. do 19.30, PETEK od 18. do 21. ure, NEDELJA od 16. do 18. ure

Oddajanje odpadkov v zbirnem centru Remont

OBČINA JEZERSKO

Uporabnike pokopališč pri cerkvi sv. Ožbolta in sv. Andreja prosimo, da dosledno ločujejo 
odpadke v za to namenjene posode. V kompostnike, ki so namenjeni zemlji in odpadne-
mu cvetju, ne sodijo plastične posode. Te odložite ob kompostnik. Svečam, ki jih odlagate 
v namenske zabojnike, odstranite pokrovčke in jih odložite v za ta namen nameščene 
posode ob zabojniku. Hvala za razumevanje.

Ločevanje odpadkov na pokopališčih

OBČINA JEZERSKO

Občina Jezersko ima novo 
spletno stran, s katero smo 
dosegli enostavnejšo dosto-
pnost občanom. Preko sple-
tne strani lahko enostavno 
elektronsko oddate katero-
koli vlogo, prebirate novice 
in obvestila, spremljate delo 
župana, občinskega sveta in 
občinske uprave, dostopate 
do prostorskih informacij, 
pošljete predlog ali pobudo, 
prejemate obvestila in novi-
ce, spremljate dogodke doma in v sosednjih občinah, prebirate lokalno glasilo Pr' Jezer, 
najdete pomembne kontakte, delovne čase, vozne rede, pogledate spletno kamero ali 
trenutne temperature.

Nova spletna stran www.jezersko.si

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

št. 04/2015) ter Odloka o proračunu Občine Jezersko za leto 2017 (Uradni vestnik 
Občine Jezersko, št. 2/2017) Občina Jezersko objavlja

JAVNI RAZPIS
za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav 

na območju občine Jezersko v letu 2017

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

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

Vlagatelji morajo vloge oddati na prijavnih obrazcih, ki morajo biti izpolnjeni v skladu 
z navodili iz razpisne dokumentacije. Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 17. 7. 2017.

OBČINA JEZERSKO

Lastnike zemljišč ali investitorje v ob-
čini Jezersko obveščamo, da bomo sep-
tembra odprli arhitekturno pisarno, v 
kateri bo sodeloval arhitekt in dva štu-
denta arhitekture. Opazili smo, da se 
pojavljajo pomisleki o poostritvi zahtev 
za posege v prostor. Naj ob tem pouda-

rimo, da OPN iz leta 2015 skoraj v niče-
mer dodatno ne zaostruje predhodnega 
predpisa PUP iz leta 1992, s sprememba-
mi in dopolnitvami, ki trenutno pote-
kajo, pa poizkušamo vpeljati nekatere 
optimizacije. Res pa v zadnjem obdobju 
opozarjamo, da bomo stremeli k temu, 
da se tudi pri posegih v prostor začne 
spoštovati področna zakonodaja. Glede 

Arhitekturna pisarna  
Občine Jezersko

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Na Jenkovi domačiji so prejšnji teden od-
krili spominsko ploščo hraniteljem orožja. 
Kot je dejal predsednik Policijskega vete-
ranskega društva Sever Gorenjske Jože 
Mencin, ki je skupaj z županom občine 
Jezersko Jurijem Reboljem odkril obelež-
je, gre za že enajsto spominsko ploščo od 
enainpetdesetih, ki jih postavljajo v spo-
min na pogumne in domoljubne ljudi, ki 
so v času pred slovensko osamosvojitvijo 
leta 1990 in 1991 doma skrivali orožje. S 
tem so dali svoj prispevek slovenski osa-
mosvojitvi, za kar jim želijo po četrt stole-
tja izkazati priznanje in spoštovanje. Fran-
ci Tičar z Jenkove domačije je bil v času 
vojne za Slovenijo rezervist takratne milice 
na mejnem prehodu Jezersko, na domači-
ji pa so v gospodarskem poslopju skrivali 
orožje. Na slovesnosti pri Jenkovi domačiji 
je spregovoril župan Jurij Rebolj, spomin 
na čas pred osamosvojitvijo Slovenije pa 
je obudil takratni komandir postaje mejne 
milice na Jezerskem Huso Bakrač. 

Spominska plošča hranitelju orožja

OBČINA JEZERSKO

Vabimo vas na ogled študentske arhitek-
turne delavnice Jezersko Kako prepoznati, 
ohranjati in živeti s tradicijo. Delavnica, ki 
je nastajala v tem študijskem letu, se je 
ukvarjala z branjem prostora Jezerskega, 
njegove krajine in arhitekture. Ukvarjala 
se je s prepoznavanjem kvalitet obstoje-
čega, s problematiko prostora in z usme-
ritvami za njegovo urejanje, prenovo in 
gradnjo v prihodnosti. Študenti in njiho-
vi mentorji sporočajo, da je Jezersko res 
nekaj posebnega v slovenskem prostoru, 
je prostor, ki navdušuje zaradi svojega 
naravnega bogastva, izjemne ohranjene 
tradicionalne arhitekture in krasnih ljudi. 
Zato ga je treba skrbno varovati in obču-
tljivo razvijati naprej za prihodnje rodove. 
Delavnica je zasnovana v obliki razstave v 
Medgeneracijskem centru, ogled je mogoč 
v času delovanja TIC-a Jezersko in ob do-
godkih v dvorani Korotan.

Razstava z  
arhitekturne delavnice

na pričakovanja smo bili razočarani 
nad skromnim odzivom javnosti. 
Arhitekturna pisarna bo namenjena 
predvsem laičnim uporabnikom pro-
stora za svetovanje v konkretnih zade-
vah. Svetovalci bodo pomagali v zvezi 
s posegi v prostor pri odločitvah, ali je 
treba vključiti projektanta, ali je potreb-
na pridobitev gradbenega dovoljenja, 
katera soglasja je treba pridobiti in kaj 
je v zvezi s konkretnim posegom pred-
pisano v občinskem prostorskem načr-
tu (OPN). Svetovalci v sklopu dela v ar-
hitekturni pisarni ne bodo projektirali 
objektov. 
Pisarna bo odprta predvideno enkrat 
mesečno, vendar izključno po predho-
dni pisni najavi na predpisanem obraz-
cu, ki bo objavljen na spletni strani 
občine. Obrazec bo možno prevzeti in 
oddati tudi v prostorih občine v času 
uradnih ur. Oddaja obrazca bo mogoča 
tudi na elektronski naslov občine. Na-
men predhodnih najav strank je omo-
gočiti svetovalcem ustrezno strokovno 
pripravo na obravnavan poseg v prostor 
in s tem hitrejše posredovanje odgovo-
ra. Prosimo vas, da v primeru, ko niste 
prepričani o ustreznosti predvidenih 
posegov, uporabite te storitve, ob tem 
pa spoštujete za to namenjene časovne 
termine.

Na Jenkovi domačiji so odkrili spominsko 
ploščo hraniteljem orožja. / Foto: Špela Tičar
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Postavke poslovnega izida (zneski v tisoč EUR)

Gospodarske družbe Samostojni podjetniki

2016
Indeks*

2016
Indeks*

2016 2016
2015 2015

Število subjektov 13   24  
Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur) 41 113 4 137
Prihodki 5.113 146 989 97
Prihodki na tujem trgu 0 0 150 82
Odhodki 5.000 127 848 96
Neto dodana vrednost 1.370 127 272 112
Neto dodana vrednost na zaposlenega, v EUR** 33.386 112 9.660 108
Neto čisti dobiček oz. neto podjetnikov dohodek 86 *** 141 106

         
*Podatki za leto 2015 iz letnih poročil, predloženih za leto 2016. **Za samostojne podjetnike je podatek izračunan na nosilca dejavnosti (samostojnega podjetnika) in njegove 
zaposlene.  *** V letu 2015 426 tisoč evrov neto čiste izgube. Vir: AJPES

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Leta 1997 sta v nesreči pri vaji gorskih reševalcev tragično pre-
minula Luka Karničar, pobudnik in predsednik Gorsko reše-
valne službe Jezersko, in njegov namestnik Rado Markič. Ob 
obletnici so se ju spomnili z odkritjem spominskega obeležja, 
ki je tako spomin nanju kot tudi spomenik turnosmučarskim 
tekmovanjem, ki že 22 let potekajo na Jezerskem in kjer so-
deluje veliko Jezerjanov in jezerskih društev. Ta tekmovanja 
navdihujejo s ponosom in upanjem, saj kažejo, da Jezerjani 
znajo stopiti skupaj in izpeljati stvari trajne vrednosti, je de-
jal župan Jurij Rebolj, ki je spominsko obeležje odkril skupaj 
z Igorjem Potočnikom iz Gorsko reševalne zveze Slovenije in 
Jasno Pečjak iz Planinske zveze Slovenije. 
Ob odkritju je spregovoril sedanji predsednik društva GRS 
Drejc Karničar, ki je najprej spomnil, kaj sta Luka in Rado 
pomenila v skupnosti, postavitev obeležja pa je le skromna 
zahvala za to, kar sta ji prispevala. Dotaknil se je tudi pomena 
gorskega reševanja, kjer naj se reševalci, ki v gorah tvegajo 
svoja življenja, da pomagajo drugim, ves čas zavedajo nevar-

nosti in so tudi neprestano pripravljeni. Svojevrsten poklon 
Luku in Radu je tudi vsakoletno turnosmučarsko tekmova-
nje. Začel ga je prav Luka Karničar, po tragični smrti obeh re-
ševalcev pa so ga poimenovali memorial Rada in Luka. Nekaj 
drobcev iz kronike jezerskih turnosmučarskih tekmovanj je 
nanizal Milan Šenk, ki vodi organizacijski odbor tega med-
narodnega turnosmučarskega rallyja in je bil na vseh tudi 
udeležen. Zahvalil se je vsem, ki so pripomogli k postavitvi 
spomenika pokojnima reševalcema in športnikoma, tako ob-
čini, planinskemu društvu, GRS in ostalim društvom ter pro-
jektni skupini. Pobudnika za postavitev sta bila Milan Šenk 
in Jurij Markič, nekdanji župan in Radov brat. Na slovesnosti 
smo prisluhnili jezerskemu cerkvenemu pevskemu zboru, 
spomin na umrla prijatelja pa je v čustvenem nagovoru obu-
dila tudi Karmen Karničar.

V spomin reševalcema 
in turnemu smučanju
Ob občinskem prazniku so na Jezerskem 
odkrili spomenik gorskima reševalcema 
Luku Karničarju in Radu Markiču, ki  
sta pred dvajsetimi leti izgubila življenji 
v nesreči gorskih reševalcev na Okrešlju. 
To je tudi spomenik turnosmučarskim 
tekmovanjem.

Jurij Rebolj, Igor Potočnik in Jasna Pečjak so odkrili spomenik Radu in 
Luku ter turnosmučarskemu tekmovanju. / Foto: Tina Dokl 

Podatki o poslovanju v občini Jezersko
V spodnji tabeli vas seznanjamo z osnovnimi podatki o poslovanju poslovnih 
subjektov v letu 2016 v občini Jezersko.  
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Pred slavnostno akademijo ob občinskem prazniku so odkrili 
spominsko obeležje Radu Markiču in Luku Karničarju ter turno-
smučarskemu tekmovanju, nato pa so zvoki inštrumentov mla-
dih glasbenikov iz Glasbene šole Kamnik povabili v dvorano Ko-
rotan, ki so jo domačini in gostje napolnili do zadnjega kotička. V 
uvodu jih je nagovoril župan Jurij Rebolj, ki je Jezersko označil kot 
lepi in skriti kotiček v okrilju gora, kar jim je po eni strani poma-
galo ohraniti naravo, po drugi pa izgubiti tudi kako priložnost in 
mlade, ki odhajajo z Jezerskega. Zavedajo se pomena trajnostne-
ga razvoja in v tej smeri skušajo uresničiti vizijo Jezerskega kot 
izbrane zelene turistične destinacije. Dejal je še, da bodo skušali 
še naprej loviti občutljivo ravnovesje med naravo in razvojem. 
Prav pred kratkim je Jezersko postalo del skupine manjših alp-
skih turističnih krajev pod imenom Planinske vasi (Bergsteiger-
dörfer), s čimer se zavezuje k trajnostnemu turističnemu razvoju. 
Veliko upanja polagajo tudi v prihod Marjana Batagelja, lastnika 
Postojnske jame, ki je nedavno na Jezerskem kupil hotel Planin-
ka. Batagelj se je z ženo tudi udeležil občinskega praznovanja. 
Rebolj je nanizal nekatere aktualne naloge občine od sprememb 
občinskega prostorskega načrta, načrtovane rekonstrukcije dela 
regionalne ceste mimo šole, gradnje manjšega daljinskega ogre-
valnega sistema, priprave na elektrifikacijo Ravenske Kočne, na 
področju turizma pa načrtovanje letno-zimskega doživljajskega 
parka. Jezersko v turističnem smislu ne želi ostati samozado-
stno, že sedaj se na tem področju povezuje z drugimi občinami 
na območju Kamniško-Savinjskih Alp. Jurij Rebolj je tudi ob leto-
šnjem prazniku znova pozval občane, naj uporabljajo storitve, ki 
jih imajo v domačem kraju, če jih želijo ohraniti in s tem zase in 
za svoje goste obdržati primeren standard. 
Predsednik Borut Pahor, ki je pozorno prisluhnil županovemu 
govoru, je poudaril, da se z vizijo Jezerskega strinja in da je 
njihova odločitev za trajnostni razvoj sicer zahtevna pot, a mo-

dra odločitev. Osupel je bil nad lepoto kraja, kakršnih v Evropi 
ni prav veliko, v Sloveniji pa je takih kotičkov polno in ta ko-
šček nebes na zemlji je treba ohraniti in negovati. Predsednik 
je spregovoril tudi o začetkih lokalne samouprave v Sloveniji. 
Takrat je menil, da bi bilo pretirano drobljenje občin v državi 
slabo za njihov razvoj, sedaj pa priznava, da se je glede tega 
motil. Manjše občine so namreč v teh letih marsikaj pridobile. 
Prav je, da se je Slovenija odločila obdržati in pospešiti razvoj 
podeželja, je menil predsednik Pahor, saj je tako razvoj podeže-
lja danes skoraj enak tistemu v mestih. 
O letošnjih obletnicah, 26-letnici samostojne Slovenije in 25-le-
tnici njenega mednarodnega priznanja, predsednik Pahor lo-
kalnim skupnostim namenja posebno pozornost z darilom, 
slovensko zastavo, ki jo je iz njegovih rok prejel tudi župan Jezer-
skega Jurij Rebolj. Praznični dogodek je s kulturnim programom 
obogatilo KUD Jezersko z nastopom otroške folklorne skupine in 
s šaljivo igro, v kateri so se ob lanskem porušenju Kazine spo-
mnili preteklosti te nekdaj najmarkantnejše turistične stavbe. 

Občina Jezersko praznovala  
s predsednikom države
Občina Jezersko je sredi junija z več prireditvami praznovala občinski praznik. 
Osrednje se je udeležil tudi predsednik države Borut Pahor, osupel nad lepoto  
narave v tem kraju.

Predsednik Borut Pahor je županu Juriju Rebolju v dar izročil 
slovensko zastavo. / Foto: Tina Dokl

Nastop jezerske otroške folklorne skupine / Foto: Tina Dokl

Občinskega praznovanja se je udeležil tudi Marjan Batagelj  
s soprogo. / Foto: Tina Dokl
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Župana občine Jezersko Jurija Rebolja je 
v imenu mednarodnega upravnega od-
bora projekta Planinske vasi o tem obve-
stilo vodstvo Planinske zveze Slovenije. 
"Občina Jezersko je bila na osnovi do-
sedanjih aktivnosti, predvsem pa odlič-
ne predstavitve na sestanku 22. maja v 
Slazburgu, kot prvi kraj v Sloveniji spre-
jeta v družino Planinske vasi. Iskrene če-
stitke tudi od Planinske zveze Slovenije 
in strokovnih sodelavcev, ki sodelujejo 
pri aktivnostih razvoja tega projekta v 
Sloveniji," so zapisali v sporočilu občini 
Jezersko, ki ga podpisujeta predsednik in 
podpredsednik Planinske zveze Slovenije 
Bojan Rotovnik in Miro Eržen.
"Prepričani smo, da gre sicer za prvi, a po-
memben korak k še večji prepoznavnosti 
vaše občine tako v domačem kot medna-

rodnem okolju, s poudarkom na vsem, 
kar je povezano z dejavnostjo planinstva 
in gorništva, ter ob spoštovanju tradicije 
in kulturne identitete kraja in njegovih 
prebivalcev," je zapisano v nadaljevanju. 
"Prosimo, da čestitke prenesete tudi vsem 

članom projektne skupine in ostalim za-
služnim, ki so doslej sodelovali pri aktiv-
nostih. Upamo in želimo, da je ta dose-
žek ne samo mala nagrada za dosedanje 
delo, predvsem pa velika spodbuda za še 
bolj zagnano delo v prihodnosti." 

Jezersko prvo v družini planinskih vasi
Jezersko je bilo maja prvo z nenemško govornega območja in prvo iz Slovenije 
sprejeto v združenje Planinske vasi (Bergsteigerdörfer).

Občanke in občani,uporabljajte storitve, ki so vam na voljo v naši občini. Med najpomemb-
nejše zagotovo sodi tudi referenčna zdravstvena ambulanta, ki v zadnjem obdobju sicer 
beleži zmanjšan obisk. Vedno, ko se pojavi potreba, pomislimo, ali jo lahko zadovoljimo 
znotraj občine, morda ne tisti trenutek, vendar pa je običajno potrebna le minimalna lastna 
organiziranost. S tem pripomoremo k oživitvi in ohranitvi standarda in kakovosti življenja 
v svojem kraju.  Vse potrebne informacije prejmete v času naročanja pri medicinski sestri  
Tatjani Danilovič in zdravnici Barbari Vencelj, dr. med. na telefonski številki 04 25 45 028 
(vsak torek med 12.30 in 14.30 in med 17.30 in 19.30).

Uporabljajte storitve na Jezerskem

Župan Jurij Rebolj med pregledom v referenčni ambulanti
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Jezersko v družini Planinske vasi

FRANC EKAR

Lovska zveza Slovenije je za upravljavce 
lovišč pripravila napotke za nameščanja in 
uporabo snemalnih videonaprav na povr-
šinah lovskoupravljalnih lovišč. Ta oprema 
se sme nameščati le v okviru lovišča lovske 
družine (LD) na osnovi poprejšnjega odo-
britvenega sklepa pristojnega organa in 
odgovorne LD, obvešča Lovska zveza Slo-
venije. Na posnetku se ne smejo prepozna-
ti osebe, ki bi v tistem času bile na obmo-
čju snemanja. Če so posnete razpoznavne 
osebe, mora izvajalec snemanja posnetek 
takoj izbrisati in o tem obvestiti odgovorno 
osebo upravljavca lovišča. Na kameri pa 
mora biti nujno objavljeno obvestilo, iz ka-
terega bo razviden namen snemanja, ime 
in priimek snemalca in njegova telefonska 
številka. V primerih kršitev je treba obvesti-
ti odgovorno osebo, upravljavca lovišča LD, 
ki o tem obvesti pristojne inšpekcije. 

Video kamere v loviščih
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Letos smo na pobudo Petra Pirca in KUD Jezersko pr-
vič na večer pred gregorjevim spustili »vuč u vodo«, 
kakor pravijo v Tržiču. Kartonaste hiške so otroci 
sestavili s pomočjo staršev in Jolande v knjižnici. 
Pobarvali so jih in okrasili z raznim materialom – od 
slamnate strehe do kristalčkov. Okoli 20 otrok se je 
zbralo ob jezeru 11. marca in dvakrat toliko starej-
ših. Gostišče ob jezeru nas je pogostilo s palačin-
kami in čajem. V popolnem brezvetrju so gasilci z 
vodnim curkom iz brizgalne usmerili hiške iz struge 
Jezernice proti jezeru. Gasilci so tudi pomagali vse 
hiške poloviti. Na ogled so v knjižnici Jezersko.

Spustili smo »vuč u vodo«

Po jezeru so zaplule barčice – gregorčki

Na drugi petek v mesecu maju je bila za večino otrok iz vrtca Palček prav 
posebna noč. Skupaj s svojimi vzgojiteljicami so jo namreč preživeli kar v 
vrtcu. Da pa je bil to še bolj poseben dogodek, nas je v vrtcu na naše prese-
nečenje pričakalo pismo, v katerem nas je nagovoril Škrat. Zaupal nam je, da 
je ob potepanju po Jezerskem izgubil svojo najljubšo knjigo, in nas prosil za 
pomoč pri iskanju. V pomoč nam je bil zemljevid, na katerem je bila razvidna 
smer našega iskanja, za popestritev nam je pripravil še par namigov oziroma 
nalog, ob katerih smo se zabavali, strmeli k medsebojnemu sodelovanju in 
ohranjali zdrav duh v zdravem telesu. Izgubljeno knjigo z naslovom Bobek in 
barčica smo našli ob Planšarskem jezeru, kjer smo se poveselili in okrepčali. 
Ob vrnitvi v vrtec je bil čas za večerjo ob svečkah in čaju, nato pa umivanje 
zob, preoblačenje v pižame in pripravo spalnih vreč, kar je bila za vse poseb-
na izkušnja. Sledila je pravljica za lahko noč Bobek in barčica, ki smo jo našli 
in jo z veseljem prebiramo, saj je bila vsebina otrokom zelo všeč.

Noč v vrtcu

Prenočili smo v vrtcu

Počitniške dejvnosti PŠ Jezersko
ZAP. 
ŠT.

DATUM DEJAVNOST VODJA  KRATKA   PREDSTAVITEV

1. 3.–5. 7.
TABOR MLADIH 

PLANINSKIH ORLOV
Mija Kuhar (PD)

Tabor bomo imeli na Krvavcu, kamor se bomo peš povzpeli iz Kokre. 
Raziskovali bomo bližnjo okolico, se podali na planinske ture, spoznali 
življenje planšarjev,  lovili lisico, se urili v spretnosti …

2. 7. 7.
ŠPORTNO  
PLEZANJE

Denis Durič (AO)
Plezanje v plezališču Železna Kapla, organiziran prevoz s kombijem. V 
primeru slabega vremena bo plezanje v telovadnici. V primeru večjega 
števila prijav dobrodošlo sodelovanje staršev.

3. 14. 7.
PRAVLJIČNI POHOD 

S ČAROVNICO 
KUNIGUNDO

Patricija Štular

Hudobna čarovnica je ukradla zaklad. Otroci bodo s pomočjo dobre 
čarovnice Kunigunde iskali pravilne rešitve zastavljenih ugank  
in na koncu  našli sladki zaklad. Kunigunda jim bo s svojimi namigi 
pri tem izdatno pomagala. Dejavnost bo potekala kot ugankarski 
orientacijski pohod.

4. 11. 8. GASILSTVO
Sara, Robi,  

Boštjan (GD)
Gasilske športne igre, povezane z gasilsko tematiko. Dvoboj dveh ekip v 
gasilskih spretnostih na zabaven način.

5. 16.8. KOPALNI  IZLET
Mija Kuhar 

Boris Piskrnik (ŠD)
Celodnevno kopanje v Termah Snovik. Vabljeni tudi družinski člani.  
Za otroke neplavalce potrebno spremstvo odrasle osebe.

6. 24. 8 LOVSTVO
Davo in Petra 
Karničar (LD)

Odhod izpred šole ob 8. uri. Obdelali bomo lovsko tematiko ter malicali. 
Predviden prihod nazaj do 16. ure.

7.
julij, 

avgust
ŠPORTNE  

AKTIVNOSTI
Boris Piskrnik (ŠD)

Ponudba športnih aktivnosti in termini bodo naknadno objavljeni na 
šolskih vratih. Prijavljeni boste obveščeni tudi po e-pošti.

Vsem želim veliko počitniških užitkov! Mija Kuhar
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NINA VALJAVEC

Dne 8. in 9. junija smo se z učenci od 1. do 5. razreda odpravili 
v Zgonik (blizu Trsta v Italiji) na srečanje z učenci iz zamej-
ske šole. Njihovo šolo prav tako obiskujejo učenci od 1. do 5. 
razreda. Letos jih je 44. Je šola s slovenskim učnim jezikom, 
kar pomeni, da pouk poteka v slovenščini. Zraven pa se učijo 
še italijansko in angleško. Njihova šola je celodnevna – pouk 
imajo od 8. do 16. ure. Vsi imajo v šoli tudi kosilo. S to šolo 
sodelujemo že 4. šolsko leto. Oni so nas obiskali že dvakrat 
(enkrat jeseni, drugič pozimi), mi pa smo jih obiskali v maju 
pred dvema letoma. Vedno se kaj novega naučimo, spozna-
vamo novo okolje in dobimo nove prijatelje. Na srečanja nam 
vedno ostanejo lepi spomini. Tudi letos ni bilo nič drugače. 
Vsi smo zelo uživali in srečanja je bilo kar prehitro konec. 
Kako smo preživeli ta dva skupna dneva, pa si preberite v 
spodnjih prispevkih. 

Všeč mi je bilo, ko smo se peljali z jadrnico in plavali v morju. 
Dobila sem 10 prijateljic. V petek smo jedli sladoled. Nuša

V Zgoniku smo igrali nogomet. Šel sem tudi na športno de-
lavnico. Ogledali smo si ribiški muzej, se sprehodili po vasi. 
Spali smo v šoli. Pluli smo z ladjico in se kopali. Nejc

Všeč mi je bilo, ko smo prespali v šoli. Dobila sem tri prijate-
ljice, ki so Evelin, Asia in Gaja. Vozili smo se z jadrnico, plavali 
in videli rakovico in morskega ježka. Pia

Ko smo prispeli v Zgonik, smo se predstavili. Pri kosilu sem 
spoznal dva nova prijatelja. Na šahovski delavnici sem se kar 
dosti naučil o šahu. Po večerji smo igrali igre z žogo in nato 
smo šli spat. Zjutraj smo se skoraj vsi zbudili okoli pol sed-
mih. Po zajtrku smo se odpeljali k morju. Tam smo se vozili s 
čolnom. Naša skupina je čudno zavijala, ker je eden močneje 
veslal kot drugi. Potem smo se še kopali. Danilo

V spominu mi je najbolj ostalo, ko smo se kopali in peljali s 
čolnom. V čolnu sem bil z Dejanom in Kristjanom. Z Dejanom 
sva veslala, Kristjan pa je usmerjal krmilo. Bilo mi je všeč. 
Jurij

Srečanje v Zgoniku

Likovni utrinek z obiska šole v Zgoniku

VIKTORIJA BUBANJA, 3. RAZRED

V 2. in 3. razredu smo skupaj z učiteljico glasbeni navdušenci. Radi 
poslušamo glasbo, plešemo, pojemo in igramo na različna glasbi-
la. Sošolke in sošolec, ki obiskujejo glasbeno šolo, so nam zaigrali 
tudi v razredu. Pija Smrtnik se je predstavila s citrami, Iva Pestotnik 
s klavirjem, Neža Rupar s flavto in Nejc Petek s harmoniko. Vsi pa 
smo se lahko preizkusili v igranju posebnega inštrumenta – violin-
skih citer, ki jih je prinesla učiteljica Irena.

Glasbeni razred
Podjetje Proloco je podružnični šoli na Jezerskem darovalo novo, 
opremljeno kolo za kolesarske izpite v 5. razredu. Iskrena hvala, 
jim kličejo učenci, učenke in učiteljice!

Novo kolo

Šolarji so dobili novo kolo.
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MIJA MUROVEC

V sklopu praznovanja 70-letnice Mestne 
knjižnice Kranj so se ves teden v knji-
žnici odvijale različne prireditve. Zadnji 
dan, v soboto, 10. junija, so se prazno-
vanju pridružile tudi vse krajevne knji-
žnice iz občin Preddvor, Naklo, Šenčur, 
Cerklje na Gorenjskem in Jezersko.  
Občino Jezersko smo s kulturnim pro-
gramom pod okriljem KUD Jezersko za-
stopali: Marko in Tobija Smrtnik vsak 
s svojim inštrumentom, na katera sta 
zaigrala venček narodnih, Mija Muro-
vec, ki sem predla, Jolanda P. Štular je 
pletla, pastirju Petru Pircu pa so poma-
gali paziti na "becka" Pikija pastirčki Ela 

in Pia Pirc, Pija Smrtnik ter Jan in Tim 
Meglič. Moderatorka prireditve je med 
našim nastopom brala predstavitev Je-
zerskega in jezersko-solčavske ovce, ki 
jo je pripravila Maja Lesar.
Skupinica je zelo dostojno zastopala 
našo Jezersko dolino, saj smo bili kar 
mala senzacija. Še posebno jagenjček 
Piki, ki se je znašel v knjižnici skoraj 
tako dobro kot na domačem pašniku. 
Skoraj si upamo trditi, da je bil naš Piki 
prva ovčka na svetu, ki je zašla tja, zato 
bi kar predlagali, da jo vpišejo v Guin-
nessovo knjigo rekordov kot prvo ovčko, 
ki je obiskala knjižnico. Morda pa si bo 
zato posebno mesto zaslužila na svoji 
domači Šenkovi domačiji.

"Becek" v knjižnici

Jagenjček Piki, nenavaden obiskovalec 
knjižnice

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Ob koncu šolskega leta župana občin 
Preddvor in Jezersko pripravita sku-
pni sprejem za devetletne odličnjake 
Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor. 
Vsako leto je med njimi tudi kak uspe-
šen učenec z Jezerskega. Letos je bila 
med dvanajsterico najboljših Jezerejan-
ka Maša Karničar, učenka 9. a razreda 
preddvorske šole. Sprejem za najboljše 
so pripravili v penzionu Zaplata, kjer so 

jim knjižne nagrade za odličnost izročili 
župan Preddvora Miran Zadnikar, pod-
župan Janez Brolih in v imenu jezer-
skega župana Jurija Rebolja direktorica 
občinske uprave Mojca Markič. Navzoči 
so bili tudi v. d. ravnatelja Osnovne šole 
Matije Valjavca Preddvor Bogdan Sušnik 
ter razredničarki Mateja Rozman in Ur-
ška Delovec. 
V dveh oddelkih devetega razreda je bilo 
letos 45 učencev, dvanajst med njimi 
je torej vsa leta dobivalo najboljše oce-

ne, kar je najštevilnejša skupina doslej. 
Župan Miran Zadnikar je ob tem izrazil 
zadovoljstvo, jim čestital za dosedanje 
uspehe in jim enako zaželel na priho-
dnji izobraževalni in življenjski poti. 
Ravnatelj šole Bogdan Sušnik je naju-
spešnejšim želel, naj še naprej cenijo 
znanje in naj jih ta duh vodi naprej, v 
prihodnosti pa naj s svojim znanjem 
obogatijo domači kraj, ki je pomemben 
del njihove identitete. Čestitkam se je 
pridružila Mojca Markič, ki je bila tudi 
sama v preteklosti učenka preddvorske 
šole. Ta je po njenih besedah dala do-
volj znanja, da so njeni učenci potem na 
gimnaziji blesteli. Znanje je ena najpo-
membnejših vrednot v življenju, učite 
se in naj vas morda slabe ocene ne vrže-
jo s tira, temveč vztrajajte, je svetovala 
mladim in jim zaželela, da bi bili enako 
uspešni tudi pri nadaljnjem šolanju. 

Skupni sprejem za odličnjake
Vseh devet osnovnošolskih let je najboljše uspehe 
dosegala tudi Maša Karničar z Jezerskega. 

Mojca Markič z jezersko odličnjakinjo Mašo 
Karničar / Foto: Tina Dokl

Letošnja dvanajsterica z izjemnim učnim uspehom v družbi učiteljic, ravnatelja, župana in 
podžupana iz Preddvora ter vodje občinske uprave na Jezerskem Mojce Markič / Foto: Tina Dokl 
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Pohodniški festival v Kamniško-Savinjskih Alpah
Program na Jezerskem: 

Dogodek Kje Kdaj Organizator

Jezerska štorija,  
etnografski dogodek

Etnografski muzej Jenkova kasarna 20.00
KUD Jezersko, TIC Jezersko 
051 219 282

Pravljični pohod za otroke  
do Češke koče
*obvezna predhodna najava

Češka koča 9.30 (pri TIC Jezersko) Agencija Feel Green,TIC Jezersko

Tekmovanje harmonikašev  
Naj harmonika zapoje

Planšarsko jezero 10.00
Gostišče ob Planšarskem jezeru,  
041 762 636

Kdaj in kje Dogodek / * predhodna najava in prostovoljni prispevki

vsak TOREK ob 9.00; zbor v TIC-u Voden ogled po jezerskih naravnih in kulturnih znamenitostih*

vsaka SREDA ob 9.00; zbor pri TIC Jezersko Pravljični pohod do Palčkove skale*

vsak ČETRTEK ob 16.00 na Šenkovi domačiji Prikaz predelave volne na Šenkovi domačiji*

vsak PETEK ob 20.00 na Jenkovi kmetiji Igra Jezerska štorija v Jenkovi kasarni*

vsaka SOBOTA ob 12.00 ob Planšarskem jezeru Kuhanje masunjeka na odprtem ognju*

NEDELJE 
ob 8. uri 
ob 10. uri

Sveta maša 
Maša v farni cerkvi sv. Ožbalta 
Maša v podružnični cerkvi sv. Andreja v Ravnem

Etnografski poletni dogodki na Jezerskem – Jezerska štorija 2017

DANICA ZAVRL ŽLEBIR, FOTO: PRIMOŽ ŠENK

Turistične organizacije občin Kamnik, Preddvor, Jezersko, Luče in 
Solčava ta konec tedna pripravljajo že tretji zaporedni Pohodniški 
festival v Kamniško-Savinjskih Alpah. Lani so otvoritveni dogodek po-
hodniškega festivala pripravili na Jezerskem, letos so ga v sosednji 
občini Solčava v Centru Rinka. V naslednjih dneh bo v vseh omenjenih 
občinah sledil niz najrazličnejših, z gorsko in rekreativno tematiko po-
vezanih dogodkov, za vse generacije. Pri organizaciji sodelujejo tudi 
planinska in druga društva ter organizacije iz posameznih občin, ki 
bodo pripravila več pohodov, rekreativnih tekov, delavnic, koncertov 
in drugih dogodkov. Program si lahko ogledate na spletni strani www.
kamnik-savinja-alps.com. Na teh straneh pa si lahko ogledate pro-
gram pohodniškega festivala na Jezerskem, ki obsega Jezersko štori-
jo, nastop harmonikarjev ob jezeru in pravljični pohod.

Že tretji pohodniški festival

Ime Jezerska štorija izhaja iz knjige Andreja Karničarja Jezerske štori-
je, ki je ohranila zgodbe, legende in spomine na dogodke iz vsakda-
njega življenja, ki so se dolgo časa prenašali le v ustnem izročilu. V 
preteklih letih so Jezerjani oblikovali etnografsko obarvano dvome-
sečno poletno dogajanje, s katerim želijo popestriti poletni utrip. S 
tem nadaljujejo tudi v tem letu ter domačine in obiskovalce vabijo 
na letošnjo Jezersko štorijo. Napovedujejo vodene oglede jezerskih 
naravnih in kulturnih znamenitosti, pravljične pohode, prikaz pre-
delave volne na Šenkovi domačiji, igro Jezerska štorija v Jenkovi ka-
sarni, kuhanje masovnjeka na odprtem ognju ... 

Jezerska štorija 
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Poletni lovski veleslalom na ledeniku pod Skuto je že tradicio-
nalen, zanj je leta 1993 dal pobudo nekdanji starešina in seda-
nji član jezerske lovske družine Franc Ekar. Letos so bili orga-
nizatorji nekoliko v dvomih, ali bo tekmovanje izvedeno, saj 
so tekmovalci s prijavami čakali do zadnjega trenutka. Ven-
darle je uspelo, nam sporoča Franc Ekar. 23. lovskega smu-
čarskega tekmovanja so se udeležili lovci iz 16 lovskih družin 
(Dovje, Bistra, Tržič, Jezersko, Luče, Krvavec, Smast, Janežev 
vrh, Padež, Kobarid, Velunje, Šoštanj, Log pod Mangartom, 
Kojnik Podgorje, Trebnje, Orlica), na ledeniku je nastopilo več 
kot sedemdeset tekmovalcev – lovcev, mladih in lovskih sim-
patizerjev, od tega jih je 47 uradno tekmovalo. Najhitreje so 
progo s šestnajstimi vratci presmučali Davo Karničar (LD Je-
zersko), Gregor Mertelj (LD Dovje) in Lovro Matijovc (LD Luče). 
Ekipno je zmagala Lovska družina (LD) Dovje pred lovskimi 
družinami Bistra, Tržič, Jezersko in Luče. Med ženskami je 
bila najhitrejša Maja Meglič Klemenčič (LD Tržič), med lovci 

so bili v posameznih starostnih kategorijah najboljši Janez 
Grilc (LD Krvavec), Tone Hudernik (LD Janžev Vrh), Davo Kar-
ničar (LD Jezersko), Gregor Mertelj, Jernej Legat (oba LD Dovje) 
in Lovro Matijovc (LD Luče), med mladimi spremljevalci lov-
cev pa Miha Mertelj.
Na tekmi za pokal kristalnega gamsa so se udeleženci spo-
mnili na nekdanjega tekmovalca lovca Damjana Smrtnika 
iz LD Jezersko, ki se je pred dvema letoma smrtno ponesre-
čil na lovu na gamsa. Njegova vdova Ana je tokrat podelila 
priznanja in pokale najhitrejšim ekipnim zmagovalcem. 
"Spominjali pa smo se tudi ostalih tekmovalcev s preteklih 
tekmovanj, med njimi tudi letos umrlega Franca Golijo, ki je 
predsedoval gorenjski in tudi Lovski zvezi Slovenije. Nepoza-
ben je tudi spomin na Franceta Bučarja, prvega predsednika 
slovenskega parlamenta, ki se je pri 85 letih s smučmi spustil 
po ledeniku, po lovski progi »kristalnega gamsa« in še tako 
pokazal bohinjsko slovensko razpoznavno trdno voljo in lo-
vsko vztrajnost," med drugim navaja Ekar. 
Na tekmovanju so se zahvalili domačinom, gostiteljem, še 
posebej pa Davu Karničarju, svetovnemu ekstremnemu gor-
skemu himalajskemu smučarju in lovcu. Po njegovi zaslugi 
je bila tekmovalna proga vedno brezhibna. Tik pred odhodom 
smo mu kolegi lovci tudi zaželeli, da se mu srečno in varno 
uresniči zastavljeni cilj: prvi smučarski spust z druge najvišje 
gore sveta K-2 v pakistanski karakorumski Himalaji.  
Prireditev so sklenili pri lovskem domu LD Jezersko s svečano 
podelitvijo priznanj in pokalov ob zvokih bohinjskih lovskih 
rogistov. Zahvalili so se organizatorjem ŠD Jezersko, Davu 
Karničarju, vodji tekmovanja Juriju Markiču, starešini Duša-
nu Šemrovu in ostalim lovcem. 

Smučali za kristalnega 
gamsa
Trindvajseti poletni lovski veleslalom po 
naravnem snegu na ledeniku pod Skuto

Ekipa LD Jezersko Jure Markič, Davo Karničar in Franci Ekar je dosegla 
4. mesto, Davo Karničar pa najhitrejši čas.

Poletni lovski veleslalom po naravnem snegu na ledeniku pod Skuto 
je uspel.

TV - Internet
Signal s KRŽIŠČA - KrvavcaNOVO!

-  TV ali INTERNET od 15 EUR/mesec, možnost telefonije za doplačilo   eur
-  Najbolj gledani kabelski programi s slovenskimi podnapisi, tudi HD!
-  Internet signal tudi s Kamniškega gradu, Ambroža, Vel. Planine, Črnivca, Zg. Javoršice, 

    Lubnika, Pd Moravče, Lukovice, Peč pri Moravčah, Slivne-Geosa, Zasavske Svete gore in ostalih.  
- Nudimo vam  kvaliteten servis  TV in ostale A/V tehnike.

UGODNA CENA! Brezžično do objekta v optični vidljivosti!

10 let!

Prihodnost je v brezžičnih tehnologijah040 997 007
www.zvezdatv.si
w w w . g o r o s a n . c o m

in LIMBARSKE GORE 
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»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

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

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

www.pogrebnik.si

prodaja  odkup  prepis vozil  rent a car

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

4205 Preddvor

info@spavto.si, 

www.spavto.si

Sebastjan Prestor

Gsm: 041 614 466, 

Tel., faks: 059 950 288

MIJA MUROVEC

Namizni tenis, pink ponk po domače, je bil šport naše mla-
dosti. Ata Milan nam je naredil mizo, postavili smo jo v 
vežo Jenkove kasarne. Mizo je naredil iz desk. Robov ni 
mogel čisto pobrusiti, tako da je žogica med letom pogosto 
menjala smeri. Smo se še bolj razgibali! Že takrat je bil v 
kasarni muzej, a obiskovalcev je bilo le nekaj na leto. Igrali 
sva s sestro Olgo pa fantje iz Sibirije: Milan, Jaka, Dani, Zo-
ran, Stane … pa tudi naključni naši prijatelji. Igrali smo ob 
sobotah, in to tako zagnano, da je bilo zgornje nadstropje 
kasarne čisto rdeče od prahu opeke, ki je bila v veži na tleh. 
Zato nam je mami potem zelo omejila čas našega igranja, 
dokler se nismo razkropili vsak na svoje in je mizico požrl 
zob časa.  

Že več let v telovadnici OŠ Jezersko v zimskem času igrajo 
»pink ponk«. Eno leto sem zbirala pogum, potem sem se 
pa oktobra 2016 le odločila in šla preko šolskega dvorišča v 
telovadnico. Že ob prvem srečanju so me ostali igralci lepo 
sprejeli. Tudi preveč slaba nisem bila, saj mi je kar nekaj 
znanja ostalo iz mladih let. Med igralci najbolj obvlada po-
učevanje pravilne igre Brane, zato sem ga klicala trener. 
Kar naprej sem slišala: »Mija, »forhend«! Zamahuj s celim 
zgornjim delom telesom! Dej, b'l močno! Zabij!« Z vajo nam 
je šlo vsem vedno bolje. Kadar smo imeli vzrok za prazno-
vanje, smo praznovali s piškoti, sokom … se smejali našim 
»kiksom« in se naklepetali(le). Najprej nas je hodilo šest, 
ob koncu že dvanajst, oz. različno – kot nam je čas dopu-
ščal. Zaključnega turnirja nismo izvedli, ampak smo šli k 
Marinšku na bovling in potem k Ani Žagar na kosilo. Torej, 
koristno in zabavno!
Naslednjo zimo se zopet vidimo, mogoče se nam pridruži 
še kdo, ko prebere to reklamo.

Družimo se v  
»pink-ponk« sekciji
V zrelih letih vrnitev k športu naše 
mladosti, namiznemu tenisu. Namesto 
zaključnega turnirja bovling.

Člani "pink ponk sekcije" ob zaključku

Že več let me »bode v oči« lipa pred trgovino Jezerjan. Tako je lepa 
in na tako lepem mestu, pa se jo čisto premalo v misel vzamemo. 
Že pred leti sem mislila, da bi igro Vasovanje in polna luna pod njo 
zaigrali, pa smo jo potem pri Šenku. Letos sem pa Maji Lesar pove-
dala idejo o okrasitvi lipe pred veliko nočjo in KUD Jezersko je dobil 
zeleno luč od Občine Jezersko, da to izpeljemo. Brane je izdelal lepo 
vabilo in v četrtek, 20. aprila, se nas je v čudovito toplem večeru 
zbralo okoli 30 pod lipo. Seveda brez gasilske »lojtre« in pomoči ga-
silcev spet ni šlo. Glavna »obešalca« sta bila Peter Pirc in župan Jure 
Rebolj. Drugi smo prinašali okraske in svetovali, kje naj jih obesita. 
Veliko vas je prineslo okraske – od pirhov do okrašenih vej v obliki 
srčkov. Okrasili smo še travnik pod lipo z zajčkoma in košaro s pir-
hi. Dober teden smo imeli našo lipo tako lepo okrašeno. Nič ji nista 
škodovala dež in močan veter. Vse je ostalo na njej. Na dan, ko smo 
okraske pospravljali, smo bili samo trije. Bilo je tako mraz, da se 
nam je skoraj »zanohtalo«. Nihče ni prišel po svoje okraske. Drugo 
leto bomo torej imeli že s čim začeti in bo naša lipa še lepša.

Velikonočna lipa
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Tekaška ekipa, v kateri so bili tekači iz Avstrije, Rusije, Ma-
džarske, Nemčije, Bosne in Slovenije, je maja pritekla na 
Jezersko in s plamenico med prebivalce prinesla sporočilo 
miru. Na zadnjih nekaj sto metrih se jim je pridružilo dva-
najst otrok iz jezerske šole, vse skupaj pa so na etapnem ci-

lju pred občinsko stavbo sprejeli župan Jurij Rebolj in člani 
Športnega društva Jezersko. Predsednik društva Boris Piskr-
nik je dejal, da so na Jezerskem z veseljem sprejeli pobudo 
organizatorjev teka, da letos na poti skozi Slovenijo obišče-
jo njihov kraj. "Tako smo se odločili za gostoljuben sprejem, 
najprej s spremstvom mladih tekačev, naslednjega dne, ko je 
mednarodna druščina tekačev nadaljevala pot proti Avstriji, 
pa z družbo odraslih tekačev, ki so jih pospremili proti Jezer-
skemu vrhu, od koder so tekli naprej proti Železni Kapli," je 
povedal Piskrnik.  
»Letošnji tek miru, ki je že trideseti po vrsti, nas vodi skozi 
več evropskih držav: pred dvema mesecema se je začel na 
Irskem, iz Slovenije potuje v Avstrijo in naprej, 7. julija pa bo 
konec etape v Belorusiji. Na poti si tekači podajamo plame-
nico miru, ki simbolizira ogenj, ki v naših srcih gori za mir. 
To ponesemo tudi prebivalcem krajev, ki jih obiščemo,« je 
povedala Jasmina Ridzi iz Ljubljane, ki je v skupini sedmih 
tekačev iz šestih držav pritekla na Jezersko. 
Župan Jurij Rebolj jim je izrekel dobrodošlico in jim zaželel 
prijeten (čeprav kratek) postanek na Jezerskem. "Želim, da 
bo vaš (in naš) namen o miru v svetu nekoč uslišan," je še 
dejal Jurij Rebolj, ko je iz rok tekačev sprejel plamenico miru, 
za njim pa so si jo podajali tudi otroci, ki so pritekli skupaj z 
mednarodno druščino tekačev, in ostali prebivalci, ki so se 
pridružili sprejemu. Ob tej kratki priložnosti je vladalo pri-
srčno vzdušje: tekači so vsak v svojem jeziku povedali, od kod 
prihajajo, otroci pa so morali uganiti njihove države. Ker so 
vse prav uganili, so jim tekači zapeli pesem o miru.

Na Jezerskem sprejeli tekače miru
Tek miru je največji svetovni štafetni tek za mir. Tekači iz številnih držav s plamenico 
miru tečejo že od leta 1987. Mednarodna ekipa je maja pritekla tudi na Jezersko.

Skupna fotografija za spomin

JASNA PALADIN

Davo Karničar je v sredo, 14. junija, z br-
niškega letališča poletel proti Pakista-
nu in s tem začel svoj dolgo načrtovani 
projekt SKI K2. Ekipa, ki jo sestavljajo še 
alpinist Boris Repnik, zdravnik Nejc Ku-
rinčič in novinar David Stropnik ter štir-
je pakistanski alpinisti, se bo v baznem 
taboru zbrala do 20. julija. »Ne gre za 
samovšečnost, ampak za to, da globoko 
v sebi čutim, da mi je ta stvar namenje-
na in da je glede na mojo starost zdaj 
skrajni čas, da jo izpeljem. Od leta 1993 
sem se o gorah marsikaj naučil in doži-
vel, K2 pa sem ves ta čas v mislih nosil 

s seboj,« je povedal štiriinpetdesetletni 
Davo pred odhodom in si zaželel lepe-
ga vremena in pravih odločitev. Znanja 
in izkušenj v ekstremnih razmerah mu 
ne manjka, prav tako je odlično fizično 
in psihično pripravljen. Drugo najvišjo 
goro sveta (8611 m), na kateri sta doslej 
stala le dva Slovenca (Zvonko Požgaj in 
Viki Grošelj), namerava presmučati z 
revolucionarnimi zložljivimi turnimi 
smučmi, ki so jih razvili v Elanu, in to 
neprekinjeno v celoti, brez snemanja 
smuči in brez spuščanja ob vrvi. Prvič 
je podvig želel izpeljati že leta 1993, a je 
bil tedaj zaradi vremenskega preobrata 
prisiljen obrniti na višini 7800 metrov.

Davo Karničar se je podal proti K2
S projektom SKI K2 se namerava v zgodovino zapisati kot prvi Zemljan,  
ki bo smučal z vrha druge najvišje gore sveta.

Davo Karničar to poletje namerava izpeljati 
svoj življenjski projekt. / Foto: Tina Dokl
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FRANŠIZNA SKUPINA

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

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

                        + poštnina

EUR

Vsak letni čas prinaša 
svoje čare in darove. 
Avtorica je recepte 
razdelila glede na 
sestavine, ki so 
značilne za določen del 
leta. Na izbiro ponuja 
kopico domiselnih 
receptov za sladice, 
ki jih brez težav 
pripravijo tudi manj 
vešči peke.  Spomladi 
se lahko poskusite v 
ustvarjanju jagodne 
sladice s kokosom, 
poleti borovničeve 
torte, jeseni kakijeve 
pene in pozimi 
rožičevega peciva...

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

www.gorenjskiglas.si

152 strani; 210x 210 mm; mehka vezava
Cena knjige je 
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ANICA JAKOPIČ

Poznamo jo kot odlično gasilko, dolgoletno tajnico PGD Jezersko, 
kot prizadevno kulturno delavko, kot poznavalko starih jezerskih 
običajev in starih jezerskih dobrot, odlično kuharico. Zna peči 
super piškote, recepte zanje pa lahko najdemo v njeni kuharici 
Dobrote palčice Robidovke. Veliko je še stvari, ki bi jih lahko napi-
sala o Miji. Jaz pa jo posebno dobro poznam kot odlično učenko 
v prvem razredu in kot nesebično sodelavko z upokojenkami pri 
vsakoletnem vodenju Veselih počitnic za jezerske otroke.
In letos? Letos se bo naša Mija upokojila. Lani je praznovala okro-
gli jubilej in nas povabila v Korotan. Lepo nam je predstavila svojo 
življenjsko pot. Ker jo zares dobro poznam, sem ji tisti večer pre-
brala pesem, ki sem jo napisala zanjo in jo tudi prilagam. 
Mija, želim ti, da pogumno stopiš med upokojence. Verjemi, 
ne bo ti hudo, le časa nimamo upokojenci nikoli.

Mija
Ko izgovorim ime Mija, gotovo vsi 
pomislite na Jenkovo Mijo in prav 
imate, čeprav vemo, da je to Matjaževa, 
Muravčeva Mija.

Drobna deklica – sedem let si štela,
glavico vso kodrasto si imela,
vrh glavice je lepa »rolica« krasila,
ko v prvi razred jezerske šole si vstopila.

V drugo klop si plaho se namestila,
tam kot prestrašen ptiček obsedela,
a glavico na pravem mestu si imela
in snov prvega razreda hitro si dojela.

Črke in številke si hitro osvojila,
zato si branja in računanja se mimogrede naučila,
le nastopov na proslavah si se rada izognila,
tega do danes se reva nisi še rešila.

Šola na Jezerskem res dobro ti je šla,
prav tako tudi v Preddvoru si odlična bla.
Zato na gimnazijo v Kranj si se vpisala,
tudi tam so spričevala tvoja super bla.

Ker naravo vedno si ljubila,
si se za študij biologije in gospodinjstva odločila,
na akademiji si odlično se skazala,
in diplomo v rednem roku dobro si »spacala.«

Potem si svoje delo šolski mladini posvetila,
kot te poznam, si se pravilno odločila.
Da še idej si polna, si nam večkrat dokazala,
saj v tvojo »torbo znanja« si vedno prave zbrala.

Zdaj šesti »križ« si si naložila,
vem, da pogumno ga boš nosila.
Ostani zdrava, vedra še vnaprej,
da boš lahko aktivna še v bodoče, kot si bila doslej.
 

Miji
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Čisto je lepo.KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
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Sprememba uradnih ur za uporabnike

S 1. 7. 2017 bo začel veljati nov razpored uradnih ur za poslovanje s strankami:

  

Uradne ure veljajo tudi za telefonske klice. Na blagajni se ureja tudi naročilo kosovnega odvoza odpadkov, menjava zabojnikov 
in nakup vrečk za odpadke. Za nujne primere s področij vodovoda, kanalizacije in čistilnih naprav, parkirišč, zimske službe se 
lahko obrnete na dežurne številke, ki jih najdete na www.komunala-kranj.si. 

Uradne ure za področje obračuna 
komunalnih storitev, izdaje 
soglasij, reklamacij in izterjav 
(upravna stavba, Centralna čistilna 
naprava in servisni objekt Zarica):

ponedeljek    od 8. do 12. ure
sreda       od 12. do 16. ure 
petek       od 8. do 12. ure
●

Uradne ure za poslovanje blagajne:
             

ponedeljek   od 8. do 12. ure
torek       od 8. do 12. ure
sreda       od 8. do 17. ure 
četrtek       od 8. do 12. ure
petek       od 8. do 12. ure
●

● DE Pogrebna služba (lokacija 
Mestno pokopališče Kranj) 
uradne ure*:

●

ponedeljek od 8. do 14. ure
torek     od 8. do 14. ure
sreda     od 8. do 14. ure 
četrtek     od 8. do 14. ure
petek     od 8. do 14. ure
●

● *24-urna dežurna služba

Sprememba uradnih ur za uporabnike
S 1. 7. 2017 bo začel veljati nov razpored uradnih ur za poslovanje s strankami:

Uradne ure za področje obračuna komunalnih 
storitev, izdaje soglasij, reklamacij in izterjav
(upravna stavba, Centralna čistilna naprava 
in servisni objekt Zarica):

ponedeljek od 8. do 12. ure
sreda od 12. do 16. ure 
petek od 8. do 12. ure

Uradne ure za poslovanje blagajne:
             

ponedeljek od 8. do 12. ure
torek od 8. do 12. ure
sreda od 8. do 17. ure 
četrtek od 8. do 12. ure
petek od 8. do 12. ure

DE Pogrebna služba (lokacija Mestno  
pokopališče Kranj) uradne ure*:

ponedeljek od 8. do 14. ure
torek od 8. do 14. ure
sreda od 8. do 14. ure 
četrtek od 8. do 14. ure
petek od 8. do 14. ure

*24-urna dežurna služba

Uradne ure veljajo tudi za telefonske klice. Na blagajni se ureja tudi naročilo kosovnega odvoza odpadkov, naročilo in menjava zabojnikov ter 
nakup vrečk za odpadke. Za nujne primere s področij vodovoda, kanalizacije in čistilnih naprav, parkirišč, zimske službe se lahko obrnete na 
dežurne številke, ki jih najdete na www.komunala-kranj.si.


