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dnica Danica Zavrl Žlebir, odgovorna urednica Marija Volčjak, telefon 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si, oblikovanje  Matjaž Švab, 
priprava za tisk Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, tisk Nonparel, d. o. o., distribucija Pošta Slovenije, d. o. o. Pr’ Jezer, št. 1, je priloga 27. številke Gorenjske-
ga glasa, izšla je 5. aprila 2019 v nakladi 410 izvodov, prejmejo jo vsa gospodinjstva v občini Jezersko. Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65, Zg. Jezersko.   
Na naslovnici: Pomlad ob Planšarskem jezeru / Foto: Primož Pičulin

Hitro so minili kratki zimski dnevi, v ka-
terih sem se privajal na izzive in skrivno-
sti županovanja. V občinski upravi in v 
vrstah občinskih svetnikov vladata dobro 
vzdušje in velika delovna vnema, tako 
da se z veliko mero optimizma lotevamo 
nalog. Nekaj najbolj izstopajočih nalog in 
projektov iz tega obdobja vam bom v na-
slednjih vrsticah tudi predstavil.
Na žalost prave zime s snegom letos 
skoraj ni bilo, tako da smo zabeležili le 
13 dni, ko so bile urejene tekaške proge. 
To je le še utrdilo naše skupno spozna-
nje, da za rešitev zimske sezone nujno 
potrebujemo zasneževanje, za katere-
ga smo prek mednarodnega projekta 
Alpe Adria regija doživetij pridobili dva 
snežna topova s pripadajočo opremo. 
Novoustanovljeno podjetje Park Jezer-
sko je s pogodbo prevzelo upravljanje 
zimskošportne občinske opreme in bo 
odslej skrbelo za zasneževanje, pripravo 
prog in izvajanje zimskošportnih aktiv-
nosti. Hladen začetek zime je prekinil 
vkopavanje zadnjih metrov električnih 
kablov za elektrifikacijo Ravenske koč-
ne. Elektro Gorenjska je zagotovil, da 
bodo do začetka planinske sezone za-
ključili elektrifikacijo Ravenske kočne 
s transformatorskima postajama v Si-
biriji in ob tovornih žičnicah, tako da 
bo šel tovor do Kranjske koče že s po-
močjo električne energije. Novembra in 
decembra je dvakrat udarilo neurje, ki 
je tokrat povzročilo največ škode z izje-
mnimi količinami hudourniških voda 
na območju Malinška in Skodovneka. 
Skupaj z lastniki zemljišč smo nekaj 
škode že odpravili, kar nekaj del nas 
čaka tudi v prihodnje. Najtežje je, ker 
za tovrstne posege nimamo kot lokalna 
skupnost ne pristojnosti in ne sredstev. 
Dogovarjamo se s pristojnimi institu-
cijami, a je konkretnih rezultatov bore 
malo. Projekt t. i. dinamičnih luči od 
jezera do začetka tematske poti bi mo-

ral biti zaključen že v lanskem letu, pa 
se z njim še vedno intenzivno ukvar-
jamo. Za zdaj so postavljene luči, ki so 
povezane z javno razsvetljavo, manjka 
pa še najpomembnejši element: krmi-
ljenje, ki bo šele omogočalo »dinamič-
nost« in reguliranje same osvetlitve. Vsi 
skupaj pričakujemo kvalitetno končno 
podobo, ki bo na eni strani omogočala 
občanom varno gibanje in bo obenem 
kar najmanj svetlobno onesnaževala 
našo prelepo dolino. Nadaljuje se tudi 
projektiranje rekonstrukcije državne 
ceste iz centra do Lustkovega mosta, ki 
vključuje tudi ločeno površino za pešce. 
Direkcija za ceste Republike Slovenije, ki 
vodi celoten projekt, bo javno predstavi-
la idejne rešitve in se z lastniki zemljišč 
dogovorila o potrebnih odkupih. 

PROSTORSKI NAČRTI

V začetku letošnjega leta smo imeli že 
dve redni seji, na katerih smo med dru-
gim sprejeli nekaj izredno pomembnih 
in strateških odlokov. Najpomembnejši 

in najobsežnejši je odlok o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o občinskem pro-
storskem načrtu Občine Jezersko (OPN), 
h kateremu smo pristopili marca 2016, 
ga javno razgrnili lansko poletje in ga 
januarja 2019 tudi sprejeli. Glavni ra-
zlogi za začetek postopka so bile pobu-
de občanov, uskladitev OPN s sprejeto 
strategijo občine in popravki neustre-
znih izvedbenih določil ter uskladitev s 
strokovno podlago za poselitev. Proces 
usklajevanja pripravljavca dokumenta 
z vsemi soglasodajalci je bil tudi tokrat 
zelo zahteven in dolgotrajen, a smo z 
rezultati lahko zelo zadovoljni, saj na 
novo vrednoti in varuje našo največjo 
dobrino – prostor, sledi našim pobudam 
in s tem omogoča razvoj naše skupno-
sti. Noben dokument ni idealen in do-
končen, kar še posebno velja za OPN, ki 
se mora spreminjati skladno s spozna-
nji in življenjem naše skupnosti. Zato 
vas pozivam, da z veliko mero pozorno-
sti in odgovornosti pregledate ključen 
prostorski dokument, ga upoštevate in 

NAGOVOR ŽUPANA

Drage Jezerjanke in dragi Jezerjani!

Župan Andrej Karničar / Foto: Gorazd Kavčič
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nam svoje pobude še naprej sporočate. 
Predvsem pa izkoristimo potencial, ki 
ga nov dokument prinaša. 
Občinski svet je potrdil tudi Podrobni 
prostorski načrt, ki omogoča začetek 
projektiranja novega gostinskega objek-
ta ob Planšarskem jezeru, ki je daleč 
najbolj obremenjena in izpostavljena tu-
ristična točka na Jezerskem. Sprejet pro-
račun Občine Jezersko za leto 2019 nada-
ljuje projekte iz preteklih let, ki so bili že 
predstavljeni po prvem branju proraču-
na ob koncu lanskega leta. Potrjen je bil 
tudi že zaključni račun za leto 2018. Ob-
činski svet je nadaljeval z imenovanjem 
ključnih organov in delovnih teles naše 
občine: Nadzorni odbor, Svet za preven-
tivo in vzgojo v cestnem prometu, Odbor 
za negospodarske dejavnosti, Odbor za 
gospodarske dejavnosti, finance in pro-
račun in Odbor za kmetijstvo, gozdar-
stvo, okolje in prostor. Ob tej priložnosti 
se zahvaljujem vsem občankam in obča-
nom, ki so sprejeli odgovorne naloge v 
omenjenih organih in odborih in so pri-
pravljeni svoj čas in energijo namenja-
ti za čim boljše delovanje naše lokalne 
skupnosti. Enaka zahvala gre tudi vsem 
članicam in članom številnih jezerskih 
društev. Z velikim veseljem in ponosom 
sem se udeležil skoraj vseh občnih zbo-
rov, kjer sem podprl prizadevanja pred-
sednic in predsednikov, upravnih odbo-
rov in vseh članov k čim večji družbeni 
angažiranosti, saj le ta dviguje kvaliteto 
življenja vključenega posameznika in 
naše skupnosti kot celote. 

DALJINSKO OGREVANJE 

Pred poletjem pričakujemo državni raz-
pis za sofinanciranje projektov daljin-
skega ogrevanja, zato bomo pospešeno 

nadaljevali začete aktivnosti. V priho-
dnjih tednih bomo potencialnim odje-
malcem toplotne energije z Občine in 
Jezerske razvojne zadruge, ki bo nosi-
lec projekta DOLB na Jezerskem, poslali 
osnutke pogodbe in vas povabili k pod-
pisu. Če bo šlo vse po načrtih, bo razvoj-
na zadruga že to jesen začela gradbena 
dela za izgradnjo daljinskega ogrevanja 
na lesno biomaso (DOLB) na Jezerskem. 
Nadaljujemo monitoring testne vrtine 
za pitno vodo nad parkiriščem Raven-
ska kočna, ki je eden od možnih ukre-
pov za izboljšanje kvalitete pitne vode 
na Jezerskem. Zavedamo se, da je tre-
nutno stanje slabo in je zagotavljanje 
neoporečne pitne vode z minimalnim 
kloriranjem nezaželen, a nujen ukrep. 
O vseh ugotovitvah monitoringa in dru-
gih možnih strokovnih rešitvah bomo 
še naprej sproti obveščali občinski svet 
in tudi širšo javnost.
Kvalitetna pitne vode je prav gotovo po-
memben faktor pri zagotavljanju čim 
višje kvalitete bivanja in zdravja v naši 
občini. K slednjemu vsekakor spada 
tudi redna zdravstvena oskrba, ki smo 
jo doslej imeli le enkrat na teden. Z ve-
likim veseljem vam sporočam, da smo 
se z direktorjem Osnovnega zdravstva 
Gorenjske, vodjo Zdravstvenega doma 
Kranj in našo zdravnico dogovorili, da 
bo od oktobra 2019 na Jezerskem zdra-
vstvena ambulanta odprta dvakrat na 
teden. Zato vas že sedaj pozivamo, da 
prenesete svoje zdravstvene kartone k 
dr. Vencljevi v jezersko ambulanto. V 
skrbi za čim boljše zdravje slehernega 
občana vas pozivam, da se odzivate na 
enostavna testiranja programov Svit, 
Zora in Dora, s katerimi lahko še pred 
nastankom raka ali ob njegovih začet-

kih preprečite njegov nadaljnji razvoj. 
Po mojem mnenju so ena najpomemb-
nejših vrednot in prioritet županovanja 
nedvomno dobri medsebojni odnosi. 
Kako do njih? Mislim, da najlažje z od-
kritim in iskrenim pogovorom, z iska-
njem skupnih interesov, z dobronamer-
nim nasvetom in z odkrito podporo. 
Zato pa potrebujemo priložnosti, ki jih 
lahko ustvarimo sami ali pa izkoristi-
mo tiste, ki se nam ponujajo ob orga-
nizaciji najrazličnejših dogodkov. Zato 
vas vabim, da se udeležujete dogodkov, 
ki jih organiziramo v naši občini. S ko-
ordinacijo in pripravo koledarja priredi-
tev se še posebej trudimo, da se dogodki 
ne prekrivajo in vas po nepotrebnem ne 
spravljamo v dilemo. Tokrat vas želim 
še posebej povabiti na občinsko ekskur-
zijo, ki bo 20. in 21. maja v bavarsko va-
sico Ramsau bei Berchtesgaden, ki je 
prav tako članica mednarodne mreže 
Gorniških vasi. Dobre prakse iz podob-
nega alpskega okolja so nam vedno 
znova v navdih in spodbudo, še bolj pa 
je pomembno, da si vzamemo čas zase 
in za sokrajane, s katerimi se lahko 
ravno na takih izletih še bolje spozna-
mo in povežemo.
Za konec še vabilo na veliko spomla-
dansko čiščenje našega kraja, ki bo v 
petek, 12. aprila, z začetkom ob 15. uri 
pred gasilskim domom. V zadnjih letih 
je udeležba na tradicionalni očiščeval-
ni akciji zelo slaba, zato vas še posebej 
nagovarjam in spodbujam, da se sreča-
mo v čim večjem številu, da naredimo 
nekaj dobrega za naš kraj, za naš biser 
pod Grintovci, in da v dobri družbi pre-
živimo lep petkov popoldan.

Vaš župan  
Andrej Karničar

Z oktobrom se bo spremenil ordinacijski čas Splošne ambulante 
Jezersko, in sicer bo zdravnica Barbara Vencelj, dr. med., spec. spl. 
med., v naši ambulanti prisotna dvakrat tedensko. Ambulanta bo 
odprta ob torkih popoldne in petkih dopoldne. Ambulanta dvakrat 
tedensko sicer ni pogojena s številom opredeljenih pacientov pri 
dr. Vencljevi, vseeno pa bo Zdravstveni dom Kranj pri Ministrstvu 
za  zdravje dolgoročno veliko lažje opravičeval delovanje ambu-
lante, če bo opredeljenih pacientov dovolj. Če torej še nimate iz-
branega osebnega zdravnika ali razmišljate, da bi svojo kartoteko 
prenesli drugam, vas obveščamo, da dr. Vencljeva na Jezerskem 
sprejema nove paciente, in sicer vsak torek v ordinacijskem času 
ambulante. Sočasno z ordinacijskim časom ambulante bo od ok-
tobra naprej na Jezerskem tudi lekarna odprta dvakrat tedensko.

Splošna ambulanta dvakrat  
tedensko

Vsem občankam in občanom  
želimo vesele in blagoslovljene 

velikonočne praznike.

Župan Andrej Karničar  
s sodelavci in člani občinskega sveta
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V zadnjem obdobju nas občani, svetniki in izvajalci javnih 
služb opozarjajo na povečano prisotnost neustrezno odlože-
nih odpadkov različnih vrst. V okolici športnega igrišča smo 
zaradi neskrbnega odlaganja na pobudo svetnikov odstranili 
koše za odpadke. Glede na to, da odpadki tam ne nastajajo, je 
mogoče pričakovati, da jih bodo uporabniki ob odhodu odne-
sli s seboj in ustrezno odložili. V košu za odpadke ob poslovil-
ni vežici se redno pojavljajo v vrečki zbrani živalski iztrebki. 
Predvidevamo, da gre za iztrebke, ki nastanejo v stanovanj-
skem mačjem stranišču. Tak način odlaganja je neprimeren 
in ga razumemo kot nespoštovanje skupnega prizadevanja 
za čisto okolje. Prav tako opažamo povečan obseg odpadkov 
ob regionalni cesti na območju cele občine od Jezerskega vrha 
do mejnega kamna ob vodotoku Jezernice in Kokre ter na sa-
mem vozišču. Pretežno gre za zbrane komunalne odpadke iz 
gospodinjstev v vrečah, za prazne pločevinke in plastenke. 
Ponovno pa bi poudarili, da je prepovedano odlaganje odpad-
kov v okolici ekoloških otokov. Ti so namenjeni ločenemu 
zbiranju v zabojnikih, njihova okolica pa ni primerno mesto 

za odlaganje odpadkov. Če taka ali podobno neustrezna de-
janja opazite, vas prosimo, da o storilcu ali ravnanju obve-
stite nadzornika javne službe Komunale Kranj s področja za 
ravnanje z odpadki na telefonsko številko 030 605 282 in tudi 
tako pripomorete k ozaveščanju za čisto okolje.
Naj ponovno navedemo, da je tudi zaradi načina zbiranja ko-
munalnih odpadkov v naši občini cena storitev ravnanja z 
odpadki nižja, kot bi bila, če bi ga izvajali na način »od vrat do 
vrat«, za kar nimamo niti ustrezne prometne infrastrukture, 
niti ne želimo lastnikov objektov pozivati, naj si na svojih ze-
mljiščih urejajo več vrst zabojnikov, kar bi nedvomno degra-
diralo širše območje. 
Letošnjo očiščevalno akcijo na območju občine Jezersko 
bomo izvedli v petek, 12. aprila. Vse zainteresirane vljudno 
vabimo, da se nam ob 15. uri pridružite pred gasilskim do-
mom in s seboj prinesete primerno orodje (lopata, grablje 
…). S tem bomo vsi skupaj prispevali k še lepšemu videzu 
in urejenosti okolja, kjer prebivamo. Po koncu čiščenja ste 
lepo povabljeni k druženju ob malici. Se vidimo.

Jezersko čistimo skupaj prihodnji petek

UO PGD JEZERSKO, FOTO: ARHIV PGD JEZERSKO

Cenjene občanke in občani!
Neizbežno se približuje leto 2021, ko naše društvo praznuje 110 
let delovanja. Vsa ta leta skupaj z vami, občino, donatorji in 
sponzorji, nenazadnje pa tudi z našim delom in predanostjo 
gasilstvu skrbimo za dobro kondicijo društva. S tem mislimo 
na dobro opremljenost in usposobljenost članstva. Pri tem 
nam razvoj tehnike neprestano diha za ovratnik. Sled tega se 
je upravni odbor na eni od sej že v letu 2017 odločil in si zadal 
nalogo kupiti novo orodno vozilo GV-1, ki bi bilo opremljeno 
kot intervencijsko vozilo, hkrati pa bi služilo za prevoz mo-
štva in prevoz gasilskega podmladka. Ta nas uspešno zastopa 
na različnih tekmovanjih. Zadnja leta se nam dogaja, da in-
tervencije potekajo istočasno na različnih lokacijah in z no-
vim vozilom bi lažje dostopali na kraj intervencije in jih bolj 
učinkovito obvladovali. Sestali smo se z nekdanjim županom 
in mu predstavili našo namero. Seznanili smo ga s tem, ka-
kšno vozilo potrebujemo za zamenjavo 15 let starega vozila 
za uspešno, hitro in učinkovito delo v naši gorski dolini. Na 
prvem mestu je pogon na vsa štiri kolesa, sledijo večja nosil-
nost, ojačano vzmetenje itd. Ti dodatki pa standardno vozilo 

nekoliko podražijo. Po poizvedovanju bi takšno vozilo z vso 
pripadajočo opremo v grobem stalo od 95 do sto tisoč evrov.  
V nadaljevanju smo z občino podpisali pogodbo o petletnem 
sofinanciranju novega vozila in rednem delovanju društva. 
Naša toga zakonodaja nam onemogoča, da društvo, ki je fi-
nancirano iz občinskega proračuna, samo namensko var-
čuje, na primer za novo vozilo. Tako nam občina vsako leto 

rezervira sredstva za nakup GV-1. To skupno pomeni okrog 
45 tisoč evrov. Nekaj denarja, ki smo ga zaslužili z raznimi 
deli, že imamo privarčevanega za to vozilo. Računamo, da 
v dveh letih še kaj zaslužimo, računamo na pomoč gospo-
darskega sektorja in privatnih podjetij. Najbolj pomembno 
pa je, da se v tem projektu obračamo na vas, cenjene ob-
čanke in občani, s prošnjo za finančno in ne nazadnje tudi 
moralno podporo. Grob izračun nam pokaže nekako se-
demdeset evrov na gospodinjstvo v dveh letih. Naši člani 
vas bodo obiskali na domu letos maja in v prihodnjem letu 
maja. Vsekakor pa se bo vsak sam po svojih možnostih od-
ločil za višino prispevka. Zavedamo se, da so razni naravni 
pretresi jezerskim kmetijam pobrali precej naravnega boga-
stva – lesa. Upamo na vaše razumevanje in pogovor o neki 
količini lesa, ki bi ga bili pripravljeni darovati v ta namen. 
Še sklepna misel. Vemo, da smo Jezerjani malo drugačni, 
vendar smo že ničkolikokrat dokazali, da skupaj podiramo 
meje, skupaj zmagujemo, delamo stvari, ki se drugim zdijo 
fantazija. Skupaj poskrbimo za boljšo požarno varnost Je-
zerskega. Zaupamo vase, zaupamo v vas spoštovani in si že 
predstavljamo novo vozilo pred svečano okrašenim domom 
ob 110-letnici delovanja PGD Jezersko. Naj končamo z gasil-
skim pozdravom: V SLUŽBI LJUDSTVA – NA POMOČ!

Bliža se jubilej

PGD Jezersko želi občankam in občanom vesele 
velikonočne praznike
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Javni razpisi za: sofinanciranje programov športa v Občini 
Jezersko v letu 2019, sofinanciranje programov na področju 
kulturne dejavnosti v Občini Jezersko v letu 2019, sofinanci-
ranje programov in projektov drugih društev v Občini Jezer-
sko v letu 2019, sofinanciranje prireditev v Občini Jezersko v 
letu 2019 bodo objavljeni 24. 4. 2019. Rok za oddajo vlog bo 
24. 5. 2019. Razpisi bodo objavljeni na spletni strani občine 
http://jezersko.si/objave/58.

V zimskem času so trije naši občani praznovali visoke jubileje: 
Veronika Smrtnik 85 let, Apolonija Šavs in Marko Šenk pa 80 let. 
Obiskal jih je župan Andrej Karničar s sodelavko in jim zaželel vse 
dobro in veliko zdravja. Na obisku pri slavljencih ni manjkalo sme-
ha in veselega razpoloženja.

Letošnji jubilanti

Na zdravje z Markom Šenkom

Z jubilantko Veroniko Smrtnik in njeno družino

Slavila je tudi Lonca Šavs.

Anja Karničar v svojem referatu 10. september 1019 in Obči-
na Jezersko (avgust 2017) navaja, da »senžermenska mirovna 
pogodba nosi večjo težo zgodovinskih posledic«, zaradi česar 
je bil 10. september izbran za praznik Občine Jezersko. 
Čeprav od tega mineva sto let, menimo in upamo, da so pod-
strešja, stare skrinje ali seniški podi še vedno polni najrazlič-
nejših predmetov, starih fotografij, orodji in oblačil iz obdo-
bja pred prvo svetovno vojno, med njo in po njej. Jezersko je 
imelo takrat svoj ritem, ki je bil močno vpet v naravni cikel 
štirih letnih časov pri delu na eni ter hribovsko-turističnim 
utripom na drugi strani. S podporo Občine Jezersko bo Kul-
turno-umetniško društvo Jezersko stoti obletnici podpisa 
senžermenske pogodbe namenilo posebne aktivnosti. Radi bi 
osvetlili ta delček jezerske zgodovine, zato vljudno vabimo vse 
občanke in občane, da nam pomagajo pri zbiranju predmetov 
in spominov iz tega obdobja. Zbrane materiale bomo posku-
sili povezati v zgodbo, ki bo za vse Jezerjane trajen spomin. 
Za več informacij se lahko obrnete na Mijo Murovec (040 300 
692) in Majo Lesar (041 990 963).

Jezersko v času  
senžermenske pogodbe
Vabilo k sodelovanju

Občina Jezersko vabi k sodelovanju odgovorne in motivirane ose-
be za opravljanje dela v Turistično-informacijskem centru (TIC) v 
času poletne turistične sezone. Poleg informiranja gostov delo za-
jema: urejanje spletne strani, uporabo socialnih in promocijskih 
omrežij, sodelovanje pri pripravi promocijskih materialov, koordi-
nacija dogodkov in turističnih programov, prodaja spominkov in 
vstopnic ipd. Delo bo predvidoma potekalo v mesecih junij in sep-
tember (konci tedna) ter julij in avgust (vse dni v tednu), sedem ur 
dnevno. Delo se po potrebi opravlja na več lokacijah. Prednost pri 
izbiri bodo imeli kandidati/-ke z znanjem in izkušnjami s področja 
turizma in trženja, stalnim bivališčem na Jezerskem – poznavanje 
kraja, pogoj sta znanje angleškega jezika ter računalniška pisme-
nost. Prijave, ki naj poleg osnovnih podatkov (ime, priimek, status, 
izkušnje) vsebujejo tudi kratko osebno vizijo turističnega razvoja 
Jezerskega, pošljite najkasneje do petka, 26. aprila 2019, na na-
slov: Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65, 4206 Jezersko, oz. elektron-
sko na: marko.mesko@jezersko.si. Z izbranimi kandidati želimo 
vzpostaviti trajnejše sodelovanje tudi v prihodnje.

Vabimo k sodelovanju:  
informator (m/ž) v TIC-u



6 | OBČINSKE NOVICE

ANDREJ TEPINA

Sam postopek od poziva pobudnikom do sprejema je bil dol-
gotrajen, o njem smo večkrat poročali tudi v tem glasilu, če 
ga povzamem, pa kot pomembnejše datume lahko navedem:
1. Sklep o začetku postopka: 1. 3. 2016
2. Poziv pobudnikom
 Oddaja vlog: marec 2016
 Skupen pregled vloge: 8. 4. 2016
 Datuma za dopolnitev vloge: september 2016
3.  Študijska delavnica Fakultete za arhitekturo:
 Delo študentov na terenu: november 2016
  Izvedba delavnice študentov in zainteresirane javnosti:  

7. 12. 2016
 Predstavitev rezultatov: maj 2017
 Dostava publikacije po gospodinjstvih: konec leta 2017
4.  Priprava osnutka odloka (že prej priprava strokovnih 

podlag): december 2017
5.  Oddaja osnutka odloka nosilcem urejanja prostora (NUP) 

v presojo za prvo mnenje: januar 2018
6.  Uskladitev osnutka odloka s pridobljenimi prvimi mne-

nji NUP in izdelava predloga odloka: maj 2018
7.  Seznanitev svetnikov s predlogom odloka na seji OS: 12. 6. 

2018
8.  Javna razgrnitev predloga odloka: od 9. julija 2018 do  

8. avgusta 2018
9.   Javna obravnava predloga odloka: 19. julija 2018 v kultur-

ni dvorani Korotan, Zg. Jezersko 57, 4206 Zg. Jezersko, z 
začetkom ob 19.00

10.  Objava stališč Občine Jezersko do prejetih pripomb in 
pobud: 7. 10. 2018

11.  Oddaja predloga odloka nosilcem urejanja prostora (NUP) 
v presojo za drugo mnenje: september 2018

12.  Uskladitev predloga odloka s pridobljenimi drugimi mne-
nji NUP in uvrstitev na sejo Občinskega sveta: januar 2019

V procesu priprave in izdelave tega Odloka so bile izdelane 
posamezne študije in strokovne podlage, in sicer:

•  STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE JEZERSKO 2015–2020+, avgust 
2015, Nov'na razvoj, d. o. o.

•  STROKOVNE PODLAGE ZA POSELITEV V POVEZAVI Z VAR-
STVOM KULTURNE DEDIŠČINE IN VARSTVOM KULTURNE 
KRAJINE ZA ŠIRŠE OBMOČJE NASELJA ZGORNJE JEZERSKO, 
april 2018, Locus, d. o. o.

•   STRATEGIJA PARKIRANJA, december 2015, Scapelabe,
•  GRADIVO ARHITEKTURNIH DELAVNIC: KAKO PREPOZNATI, 

OHRANJATI IN ŽIVETI S TRADICIJO, december 2016, Univer-
za v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo, LOCUS, d. o. o.

•  EVALVACIJA OBJEKTOV NA ŠIRŠEM OBMOČJU NASELJA 
ZGORNJE JEZERSKO, december 2016, Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za arhitekturo

•  KATALOG ENOSTAVNIH OBJEKTOV IN ARHITEKTURNIH ELE-
MENTOV, december 2016, Univerza v Ljubljani, Fakulteta 
za arhitekturo

•  VSEBINJENJE (SCOPING) IN MNENJE O POTENCIALNIH 
VPLIVIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN 01 JEZERSKO NA 
OKOLJE, maj 2018, Locus, d. o. o.

•  STROKOVNE PODLAGE ZA IZDELAVO PROSTORSKO IZVEDBE-
NIH POGOJEV, S KATERIMI SE NADOMEŠČA PREDVIDENI OB-
ČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE ZGOR-
NJE JEZERSKO - HOTELI, maj 2018, Locus, d. o. o.

V tem procesu je bilo obravnavanih 18 pobud občanov in 26 
pobud občinske uprave na skupaj obravnavanih 68 lokacij. 
Na podlagi stališč do pobud je bilo v osnutek SD OPN 1 vključe-
nih 51 lokacij (75 %), od katerih je bilo po presoji s posamezni-
mi nosilci urejanja prostora 35 lokacij sprejemljivih (69 %), 16 
lokacij pa nesprejemljivih (31 %).
Del tega Odloka je postal tudi katalog ograj, ki se v njem smi-
selno uporablja in je tako kot SD OPN1 objavljen na spletni 
strani Občine Jezersko. Katalog enostavnih objektov in urba-
ne opreme, ki je nastajal s pomočjo Fakultete za arhitekturo 
s strani Ministrstva za kulturo in Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine ni bil potrjen kot ustrezen, zato v ta Odlok ni vklju-
čen v celoti. Predvideli pa smo, da v nadaljevanju skupaj s pri-
stojnimi službami tak katalog izdelamo in ga smiselno tudi 
uporabimo v Odloku s ciljem, da bi ob upoštevanju posegov 
iz kataloga soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine na 
območjih, kjer so soglasodajalci, ne bilo več potrebno. Meni-
mo, da bi s tem bistveno olajšali postopke zainteresiranim 
lastnikom zemljišč pri umeščanju takih objektov ustrezno v 
prostor. 

SKUPAJ USTVARJAMO PROSTOR

Samo z uporabo Odloka, ki je nastajal s sodelovanjem za to 
zainteresiranih občanov v praksi, je mogoče pričakovati, da 
bomo skupaj ustvarili prostor, kot ga načrtujemo. Ne glede 
na zasebno lastnino zemljišč je vpliv posegov na teh zemlji-
ščih veliko širši, kot le do meje parcele, negativni vplivi pa 
se zaznajo na širšem območju in vplivajo na vse prisotne v 

Občinski prostorski načrt
Na tretji redni seji OS Občine Jezersko 30. januarja letos je bil med drugim sprejet tudi 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine 
Jezersko (v nadaljevanju SD OPN1)

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbu-
janje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Jezersko v 
letu 2019 bo objavljen 24. 4. 2019. Rok za oddajo vlog bo 
24. 5. 2019. Razpis bo objavljen na spletni strani občine  
http://jezersko.si/objave/58.

Javni razpis za dodelitev pomoči za spodbujanje razvoja ma-
lega gospodarstva v občini Jezersko v letu 2019 bo objavljen 
24. 4. 2019. Rok za oddajo vlog bo 24. 5. 2019. Razpis bo ob-
javljen na spletni strani občine http://jezersko.si/objave/58.



prostoru. Zato so vrste in načini posegov predpisani tudi na 
zasebnih zemljiščih in jih je treba upoštevati, četudi nam v 
določenih delih niso razumljivi ali se nam celo zdijo nera-
zumni.
Na našem območju ni moč spregledati, da ima enega večjih 
negativnih vplivov neustrezna gradnja enostavnih objektov, 
bodisi kot majhnih stavb, ki služijo glavnemu objektu ali tudi 
posameznih dozidav, ki povsem neprimerno dopolnjujejo 
glavno stavbo. Iz razgovorov s posameznimi lastniki je moč 
opaziti nepoznavanje področnih predpisov oziroma njihovo 
napačno interpretacijo, ki ima v veliko primerih vzrok v ne-
poznavanju spremenjene zakonodaje po letu 2002. 
Z zakonom o graditvi objektov iz leta 2002 (Uradni list RS, 
št. 110/2002; ZGO-1) je bilo ukinjeno lokacijsko dovoljenje in 
investitor lahko gradi objekt zgolj na podlagi gradbenega 
dovoljenja. Za enostavne objekte pa od takrat ni več potreb-
na niti priglasitev del niti pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Za gradnjo enostavnih objektov je predpisana obveznost 
pridobitve lokacijske informacije pri pristojni občini, iz ka-
tere so razvidni pogoji, ki jih za gradnjo takšnega objekta 
določa prostorski akt. V njej so navedena tudi posamezna 
varovana območja. Obveznost upoštevanja pogojev, nave-
denih v lokacijski informaciji, pa je dožnost investitorja, 
kakor tudi pridobitev soglasij posameznih soglasodajalcev, 
navedenih v lokacijski informaciji. Samo taka gradnja ja 
lahko tudi legalna gradnja. Iz lokacijske informacije ni eno-
značno razvidno, ali je predvideni poseg v prostor dovoljen 
ali ne v smislu je dovoljeno/ni dovoljeno, saj je lokacijska 
informacija prepis prostorskega akta v delu, ki se nanaša 
na predvideni poseg in NI ODLOČBA UPRAVNEGA ORGANA o 
predvidenem posegu. Iz tega razloga je za pravilno interpre-
tacijo, za katero je odgovoren investitor posega, priporočlji-
vo poiskati strokovno pomoč s področja posegov v prostor 
(arhitekt projektant, praviloma to ni gradbenik, ki je v teh 
procesih udeležen, kot strokovnjak za izvedbo načrtovanega 
posega – torej kako, ne kaj) in ne strokovno pomoč s podro-
čja upravnih postopkov (lokalni ali državni uradnik). Zako-
nodajalec je z zgoraj navedenimi spremembami področnih 
predpisov olajšal postopke pridobivanja dovoljenj za gradnjo 
("manj birokracije"), ob tem pa je vso odgovornost za zagota-
vljanje ustreznosti posegov v prostor prenesel na investitor-
ja. Zato je zelo pomembno vedeti, da lokacijska informacija 
predstavlja "zgolj" potrdilo iz uradnih evidenc, in nikakor 

ne predstavlja dovoljenja za graditev objekta. To zagotavlja 
pravilno interpretiranje in dosledno upoštevanje lokacijske 
informacije.

POSEG V PROSTOR JE INTERDISCIPLINARNI POSTOPEK

Ob umeščanju enostavnih objektov so najpogosteje zazna-
ne napake naslednje: neupoštevanje osnovnih oblik gra-
dnje (pravokotnik), nakloni strešin (neustrezni nakloni ali 
pri prizidkih različni glede na streho osnovnega objekta), 
odmiki objektov od javne infrastrukture oziroma posegi v 
varovalne pasove javne infrastrukture brez soglasij upra-
vljavcev, gradnja brez soglasij ustreznih soglasodajalcev, 
dozidave, ki se ne skladajo z osnovnim objektom. Do takih 
napak bi prihajalo v bistveno manjšem obsegu, če bi inve-
stitorji prepoznali svoje potrebe že v začetku gradnje osnov-
nega objekta. Tako bi ga lahko ustrezneje umestili ali pa bi 
že načrtovali kasnejšo dozidavo, ki je velikokrat odložena 
zaradi finančnih razlogov.
Zavedajmo se, da je poseganje v prostor interdisciplinarni po-
stopek. Za ustrezno izvedbo takega postopka laično poznava-
nje ne zadostuje, zato se bomo potrudili, da v prihodnje ven-
darle vzpostavimo arhitekturno pisarno, ki jo obljubljamo že 
vsaj dve leti. S tem bomo lahko lastnikom zemljišč v naši ob-
čini pomagali vsaj v začetku izvajanja njihove investicije. Je 
pa namen te pisarne osnovno svetovanje o možnih oziroma 
primernih posegih, nikakor pa ne posamezno projektiranje 
zasebnim investitorjem. Menimo, da bi vsak lastnik, ki po-
sega v prostor na način, da ga spreminja, moral to izvesti s 
pomočjo ustreznega strokovnjaka in tudi ta finančni vložek 
sprejeti kot običajen sestavni del investicije. Tudi v primerih, 
ko postavljamo enostavne objekte (navadno rečemo: "samo 
majhno lopo", "samo malo podaljšal streho") za katere ne 
potrebujemo gradbenega dovoljenja, predvsem iz zgoraj na-
vedenih razlogov. Kasnejše korekcije neustreznih elementov 
ali celega objekta so precej dražje in skrajno neugodne, zato 
običajno ostanejo nespremenjene.
Želimo si, da te navedbe preberete kot sporočilo z name-
nom izboljšati skupni prostor v prihodnje in preprečiti po-
navljanje preteklih neustreznih praks namesto vztrajanja pri 
njih samo zato, ker je že »skoz' tako« in ker ima sosed »glih 
tak«. Kar je bilo storjeno v preteklosti, bo najbrž tako tudi 
ostalo, dokler ne bomo sami ob prenovi ali če bomo to tako 
prepoznali, stanja izboljšali.
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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 2019 (Uradni vestnik Obči-
ne Jezersko, št. 1/2019) Občina Jezersko objavlja

JAVNI RAZPIS
za subvencioniranje izvedbe malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, 

manjšo od 50 PE, na območju občine Jezersko v letu 2019

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 skla-
du z navodili iz razpisne dokumentacije. Rok za oddajo vlog je petek, 31. 5. 2019.

Alpinistična šola bo trajala od maja 2019 
do aprila 2020 in je namenjena vsem, ki 
radi zahajate v hribe in bi radi bolje spo-
znali svet gorništva, alpinizma, športne-
ga plezanja, turnega smučanja in druge 
zanimive gorniške aktivnosti. Vabljeni na  
uvodni sestanek v sredo, 15. maja, ob 18. 
uri v prostore Planinskega društva Jezersko, 
kjer boste prejeli vse potrebne informacije. 
Za več informacij se lahko obrnete na orga-
nizatorja alpinistične šole Jaka Capudra na 
tel. 051 225 749 ali e-poštni naslov jaka.ca-
puder@gmail.com.

Alpinistična šola
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KARMEN KARNIČAR

Leta 1991 je osem držav, ki imajo srečo 
živeti v naročju Alp, podpisalo Alpsko 
konvencijo, ki aktivno ščiti ne le naravo, 
temveč tudi tradicije in kulturno dedi-
ščino ljudi, ki živijo v alpskem prosto-
ru; prve uresničitve so sledile enajst let 
kasneje. Eden najuspešnejših projektov, 
ki udejanja Alpsko konvencijo, je projekt 
Gorniške vasi avstrijske planinske zveze, 
ki se je od svojih začetkov leta 2005 raz-
vil v vplivno združenje in obenem pre-
poznavno turistično blagovno znamko. 
Prvo leto so združili 15 majhnih avstrij-
skih vasic in si pridobili državno podpo-
ro, kasneje razširili članstvo še na Južno 
Tirolsko in Nemčijo in nas novembra 
2017 potrdili kot prvo slovensko članico. 
Jeseni 2018 so se pridružile tudi Luče. 

SMERNICE IN OBVEZE GV

Turizem je številnim že dlje časa osnov-
na ali dodatna panoga za preživetje. 
Doslej smo imeli srečo, da nam niso 
pozidali kraja po vzoru Klopinskega je-
zera. Pristop k združenju nas usmerja 
v aktivno ohranjanje naravne lepote, v 
vrnitev v dobre stare čase samooskrbe, 
spodbuja zmanjšanje izpušnih plinov s 
prilagojenim sistemom parkiranja in 
javnih prevozov, promovira kupovanje 
domačih produktov, ki niso vzgojeni s 

pomočjo kemijskih preparatov, strožje 
nadzira večje urbanistične posege – in 
seveda spodbuja k ohranjanju gorni-
škega značaja vasi, ki je z infrastruktu-
ro planinskih poti in koč ter s tradicijo 
gorništva temelj sodelovanja v združe-
nju. Jezersko naj še toliko bolj postane 
destinacija za goste, ki imajo radi nara-
vo, jo spoštujejo in je ne uničujejo; ki ce-
nijo naravne produkte, uveljavljene tra-
dicije in želijo vsaj začasno postati del 
vaškega ritma. S tem želimo spodbu-
jati prihod ozaveščenih gostov, ki nam 
bodo pomagali v naših usmeritvah, in 
se izogniti strašnim blejskim turistič-
nim invazijam. Pomanjkanje sredstev 
v preteklosti je postalo naša odločilna 
prednost.
Kaj nam še prinaša članstvo? Več glav več 
ve: alpske vasice imajo podobne ali ena-
ke probleme ne glede na državo, v kateri 
so, različnost v načinu razmišljanja ter 
vzajemni komunikaciji pa sta pot k reši-
tvam. Hkrati spodbuja skupnost in vsa-
kega posameznika, da načelom trajno-
sti, okoljske odgovornosti in spoštovanja 
dediščine sledi v vsakdanjem življenju. 
Zakaj vse zavijati v plastiko, če imamo 
vrečke iz bombaža ali papirja? Zakaj piti 
iz pločevinke ali plastenke, ki ju zavrže-
mo, medtem ko se steklenice vračajo ali 
reciklirajo? Zares imamo dnevno deseti-
ne priložnosti, ko lahko ravnamo bolje. 
Vsaka majhna gesta posameznika je velik 
uspeh enako delujoče množice.

LETNO SREČANJE V MALTI

Tokratno letno srečanje skupnosti, ki je 
namenjeno izmenjavi izkušenj in iska-
nju rešitev za skupne probleme, je pote-
kalo v Malti v Visokih Turah. Malta je pri-
jazna mala vasica, kjer iz od vsepovsod 
padajo slapiči. In bilo jih je še mnogo več, 
pa so vodo usmerili v gromozanski jez 
nad dolino. Ob prihodu v prijazno vasico 
se zaman oziram po kakšni dih jemajo-
či panorami, kar mi prinese zadovoljen 
nasmeh – 1 : 0 za Jezersko! Spet enkrat 
se zavem, da smo pravzaprav razvajeni 
od lepote. Sprejem v krajevni dvorani 
je spominjal na srečanje sorodnikov na 
poroki: veselo razpoloženje, pričakova-
nje, obujanje spominov. Nekateri so se 
spomnili naše predstavitve v Salzburgu, 
drugi se spomnijo prisrčnega sprejema 
in čudovitega kraja.
Prvič so tokrat namesto predavanj orga-
nizirali skupinske delavnice z različnimi 
tematikami, kar je odličen način med-
sebojnega spoznavanja in pristopanja k 
problematiki. Najpomembnejša tema 

je bila voda. Klimatske spremembe so 
hitre, drastične, voda tudi pri nas ne bo 
vedno samoumevna in mora ostati pra-
vica in last vseh ljudi. To je stališče, ki ga 
GV aktivno zastopajo v evropskem poli-
tičnem prostoru.
Promet je bil naslednja tema. Rešitve 
smo iskali v smeri zmanjšanja misij iz-
pušnih plinov: manj avtomobilov (tudi 
električnih – odpadne baterije), urejen 
javni promet in infrastuktura, ki bo av-
tomobile ustavila izven doline; spodbu-
janje hoje in kolesarjenja, morda konj-
ske vprege. Ugotovitve so bile naslednje: 
mi moramo ljudem pokazati, kako mo-
rajo delovati v našem okolju, jih po po-
trebi naučiti živeti z naravo, ne le v njej.
Ena od tem so bili tudi ekološki in lo-
kalni produkti. Prvo ne vključuje druge-
ga. Če eko produkt prihaja iz Španije, še 
zdaleč ni lokalen in je zaradi transporta 
torej obremenjen z visokim ogljičnim 
odtisom. Naravi prijazni in zaradi sve-
žine zagotovo okusnejši bodo domači 
produkti. Kdo si ne želi domačih jajc, 
salame, mlečnih izdelkov, čajev, sadja, 
zelenjave? Na Jezerskem imamo srečo, 
da večina kmetij že danes kmetuje eko-
loško in je izbira lokalnih in ekoloških 
izdelkov precejšnja. 
Ob pristopni slovesnosti je projektna sku-
pina GV izdala brošuri v slovenskem in 
nemškem jeziku. Ob skupnem zbiranju 
materialov sta levji delež opravila Anja 
in Primož: prva je uredila tekste, drugi 
je s (pretežno svojimi) fotografijami in 
sposobnostmi oblikovanja pomagal so-
ustvariti knjižico, ki nam je lahko v po-
nos. S Fricem sva uredila nemški prevod. 
Letos se pripravljajoponatisi in prevod 
v angleščino. Prav tako je na voljo tudi 
skupni katalog vseh članic Gorniških 
vasi, ki lahko služi kot vodič čudovitih 
destinacij. Zdaj moramo napore usme-
riti v izboljšanje kakovosti planinskih 
poti, spodbujanje domače proizvodnje 
in potrošnje, bolj trajnostno organizacijo 
jezerskih prireditev in predvsem v to, da 
tako vodila Skupnosti gorniških vasi kot 
Alpske konvencije postanejo del vsakda-
na vseh nas. Panoramska slika brošure 
je sanjska, na nas je, da obiskovalcem po-
sredujemo še živost, toplino, prijaznost 
in kaj dobrega za v želodec. Informacije:  
www.bergsteigerdoerfer.org/jezersko.
Projektno askupino sestavljajo: Mar-
ko Meško (koordinator), Primož Šenk, 
Rok Damjanič, Lucija Muri, Anja, Drejc 
in Karmen Karničar; Iztok Tonejec kot 
podžupan in Fritz Klaura kot zunanji 
sodelavec.

Jezersko –  
gorniška vas
Čudovita panorama na 
prvi »ridi« ustavi mnoge 
obiskovalce in prenekateri 
posnetki naših hribov 
romajo v daljne kraje. 
Panoramski razgledni tabli 
se je lani maja pridružila 
tabla z napisom Gorniška 
vas, ki nas uvršča med 25 
članic združenja Gorniških 
vasi/Bergsteigerdörfer. Ker je 
bilo na sprejemni slovesnosti 
premalo prostora za večjo 
udeležbo domačinov, se 
mi zdi pomembno stvari 
predstaviti.
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SANDI PAVLOVIĆ, VIŠJI MEDOBČINSKI REDAR

V 21. stoletju si življenja brez avtomobila ne znamo predsta-
vljati. Število voznikov se iz dneva v dan povečuje, za opravlja-
nje izpita pa se odločajo tudi ljudje, ki so dobršen del življenja 
preživeli brez vozniškega dovoljenja. Razvoj avtomobilske in-
dustrije in cestne infrastrukture se je skozi čas hitro spremi-
njal oz. napredoval, kar vse skupaj privede k povečanju šte-
vila avtomobilov na cestah. Vozniki uporabljamo avtomobile, 
da bi prišli od točke A do točke B. Da pa to storimo varno, se 
je treba držati določenih pravil, med drugim tudi spoštovanja 
prometne signalizacije. 

PARKIRANJE NA INTERVENTNIH POTEH

Tempo življenja je vedno hitrejši. Vozniki si največkrat s par-
kiranjem želijo skrajšati čas hoje do objekta. Ko medobčinski 
redarji pri nadzoru prometa zalotijo voznika pri prekršku, naj-
večkrat slišijo izgovor kršiteljev, da so neustrezno parkirali 
vozilo »samo za pet minut«. Takšno parkiranje je mogoče za 
koga sprejemljivo oz. razumljivo, vendar pri delu reševalcev 
štejejo minute. Zato apeliramo na voznike, da svojih vozil ne 
parkirajo na interventnih poteh, saj so te namenjene interven-
cijskim vozilom. Intervencijske poti in površine za gasilce mo-
rajo biti vedno proste in prehodne. Vozniki morajo upoštevati 
prometno signalizacijo, s katero so te površine označene. Vozi-
la v okolici gasilskega doma, trgovine in zdravstvenega doma 
morajo biti parkirana le na označenih parkirnih mestih.

PARKIRANJE V OKOLICI ŠOLE

Otroci spadajo med ranljivejše skupine v cestnem prometu 
in so največkrat žrtve v prometnih nesrečah v vlogi pešcev 
in kolesarjev, zato je dosledno upoštevanje pravil izrednega 
pomena za varnost otrok v prometnem vsakdanu. Otroci so 
namreč zaradi neizkušenosti in nezrelosti dokaj nepredvi-
dljivi ter predstavljajo v cestnem prometu določeno tveganje, 
zato jim s parkiranjem na pločnikih in prehodih za pešce 

spravljamo dodatno v nevarnosti. Zakonodaja prepoveduje 
takšno parkiranje, zato staršem in drugim, ki vozite učence 
v šolo, svetujemo, da za parkiranje uporabljate parkirišča v 
bližnji okolici šole in učenca peš pospremite do šole.

SPOŠTOVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE
Obstajajo tudi deli vozišča, na katerih je prepovedano pakira-
nje in ustavljanje. Zarisani so z označbami za posebne name-
ne. Pred Korotanom je zarisana označba za prepoved parki-
ranja in ustavljanja, ki se uporablja kot samostojna označba 
(vertikalna signalizacija ni potrebna). Voznika, ki parkira ali 
ustavi vozilo v nasprotju s prepovedmi, izraženimi s prometno 
signalizacijo, lahko doleti globa v višini osemdeset evrov.
Izrednega pomena je torej naše obnašanje v prometu, kar je 
posredno povezano z ozaveščanjem udeležencev v prometu in 
s prometno vzgojo. Prometna vzgoja pa se začne že v druži-
ni, se nadaljuje v predšolskih vzgojno-varstvenih ustanovah 
in v osnovni šoli ter traja vse do konca človekovega življenja. 
Upoštevajmo cestnoprometne predpise in bodimo do drugih 
strpni.

Upoštevajmo prometna pravila

Intervencijska pot mora biti prosta/ Foto: Ariv MIK

Že nekaj let me zanima, kako ravnati z odpadki vseh vrst in to 
ravnanje čim bolje optimizirati. Če pogledamo v svet, so od-
padki ena glavnih tem mnogih držav. "Zero waste" je celovita 
rešitev ravnanja z odpadki. Ni razloga, da ne bi bilo tako tudi 
po občinah in seveda v gospodinjstvih. Zbiranje na Remontu 
in ločevanje imamo že nekaj časa – in prav to je razlog, da 
se analizira stanje in izvede spremembe v smislu optimalnega 
ločevanja, vse v smeri zmanjševanja stroškov. Ekološki otoki 
nam niso v ponos! Po mojem prepričanju bi jih morali odstra-
niti, saj so prosto dosegljivi vsem, predvsem obiskovalcem. Če 
je odstranitev za nekatere prehud ukrep, je treba preveriti vse 
lokacije, ali so primerne in zabojnike "obleči" v za naše okolje 
sprejemljivo podobo. Koše na postajališčih je treba odstraniti, 

saj praviloma tam nima nihče razloga, da bi kaj odlagal. Od-
stranitev je nujna tudi za koše ob klopcah. Ti so nekoliko večji 
in prava vaba za vse vrste odpadkov: plastenke, vrečke, ploče-
vinke, plenice, biološke odpadke … Preprosto smo pozabili na 
ločevanje in s tem kažemo svojo nedoslednost. 
Da ne bo tako vse črno. V letu 2016 sem uspel z nekaj dopisi na ob-
čino doseči, da so odstranili koš na Velikem placu. Koša ni in tudi 
odpadkov ne. Ni čudež, ampak normalna posledica: kjer ni koša, 
ni odpadkov! Pred kratkim sem opazil še en podvig občine, od-
stranili so koše na igrišču. Čestitam! Manjka še tabla s prijaznim 
opozorilom! Namen pisanja je, da odpremo oči in z malo dobre 
volje poskrbimo za temeljito spomladansko čiščenje gorske vasi. 
Za spodbudo: zabojnike v veže stavb. To je, poudarjajo, mar-
sikje v drugih evropskih mestih, npr. v Budimpešti ali Parizu, 
običajna rešitev. Ali: po odstranitvi košev na obali manj smeti, 
akcija na morju kakor v gorah daje pozitivne rezultate. V Kra-
jinskem parku Strunjan opažajo boljši odnos do čistoče.

Milan Šenk

PISMA OBČANOV

Spomladanska čistilna akcija  
(Odpadki nujno zlo!)



10 | OGLAS

 
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
PRJ-3009/19

Spremljamo kakovost pitne vode

Letno poročilo o kakovosti vode, namenjene za prehrano 
ljudi v občini Jezersko za leto 2018

V občini Jezersko upravljamo vodovodni sistem Jezersko. Naša 
glavna skrb je zagotoviti zadostno količino pitne vode, ki je 
ustrezne kakovosti. Izraz »ustrezna kakovost« pomeni, da pitna 
voda ne vsebuje mikroorganizmov ter drugih snovi v koncentra-
cijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi lahko predstavljajo 
nevarnost za zdravje ljudi.

Zaradi možnih akutnih posledic je obvladovanje mikroorganiz-
mov v pitni vodi na prvem mestu po pomenu za zdravje. Zaradi 
tega se v pitni vodi prednostno spremljajo mikrobiološki para-
metri. Mikrobiološki parametri nam pokažejo onesnaženost pi-
tne vode z mikroorganizmi, ki se rutinsko preiskujejo v pitni vodi 
in lahko ogrožajo zdravje ljudi. Zdravstveno ustreznost pitne 
vode ocenjujemo glede na vrsto in vrednost preseženega para-
metra ter v povezavi z ostalimi parametri. 

Pri določanju ustreznosti pitne vode upoštevamo parametre in 
mejne vrednosti parametrov iz Pravilnika o pitni vodi – v nada-
ljevanju pravilnik.

Kakovost pitne vode zagotavljamo z ustreznimi postopki pripra-
ve pitne vode pred distribucijo v vodovodno omrežje. Spremlja-
nje vgrajenih naprav, ki služijo izboljšanju kakovosti pitne vode, 
vršimo daljinsko s pomočjo računalniške opreme. Z vzorčenjem 
pitne vode preverjamo ustreznost priprave. Odvzeti vzorci nam 
potrjujejo tudi učinkovitost uporabljenega postopka obdelave 
pitne vode in ustreznost vzpostavljenih preventivnih ukrepov v 
okviru nadzora nad kakovostjo pitne vode. Vzorci pitne vode se 
odvzamejo na različnih mestih v omrežju vodovodnega sistema. 
Odvzeti vzorci se nato transportirajo v Nacionalni laboratorij za 
zdravje, okolje in hrano, kjer opravijo preskušanja na izbrane 
mikrobiološke in fizikalno-kemijske parametre.

Vodovodni sistem Jezersko s pitno vodo oskrbuje 654 prebival-
cev v naselju Spodnje in Zgornje Jezersko. 

Vir pitne vode je zajetje Anclovo, ki se napaja iz razpoklinskega 
vodonosnika. Pitna voda se od oktobra 2017 dezinficira z natri-
jevim hipokloritom. V vodovodni sistem smo distribuirali 37.365 
m3 pitne vode.

V letu 2018 je bilo za mikrobiološka preskušanja odvzetih de-
set vzorcev pitne vode, medtem ko so bili za fizikalno-kemijska 
preskušanja odvzeti štirje vzorci pitne vode. Mikrobiološka in 
fizikalno-kemijska preskušanja so pokazala, da so bili glede na 
obseg opravljenih preskušanj vsi odvzeti vzorci ustrezni.

V omenjenem vodovodnem sistemu je bilo potrebno pitno vodo 
prekuhavati, in sicer med 30. 10. in 5. 11. Vzrok za prekuhava-
nje je bilo obilno deževje, ki je za posledico povzročilo kaljenje 
vodnega vira, zato je bila voda v vodovodnem omrežju motna. 
Kaljenje pomeni, da so v vodi prisotni delci (anorganske in or-
ganske snovi ter mikroorganizmi), ki spremenijo tudi senzorične 
lastnosti vode. Poleg tega preprečujejo učinkovitost dezinfekcije 
in lahko pride do tvorbe neželenih produktov dezinfekcije.

Laboratorijska preskušanja, opravljena v letu 2018, so poka-
zala, da je pitna voda v vodovodnem sistemu Jezersko v obči-
ni Jezersko, ki je v upravljanju Komunale Kranj, zdravstveno 
ustrezna in ni ogrožala zdravja ljudi.
Ustrezen nadzor nad kakovostjo pitne vode iz rednih in re-
zervnih vodnih virov kot tudi iz omrežja vodovodnega siste-
ma, bomo zagotavljali tudi v prihodnje in se trudili, da boste 
uporabniki še naprej uporabljali kakovostno pitno vodo. Vodni 
viri niso neomejeni, zato z njimi ravnajmo skrbno, celovito in 
trajnostno. Le tako bomo lahko tudi v prihodnje pili zdravo in 
svežo vodo – vodo iz pipe.

Danes kar 2,1 milijarde ljudi nima urejene ustrezne oskrbe s pi-
tno vodo, z rastjo prebivalstva za novi dve milijardi pa bo do leta 
2050 povpraševanje večje kar za tretjino. Za potrebe kmetijstva 
se danes porabi kar 70 odstotkov vode, delež v industriji dosega 
20 odstotkov, preostalo desetino pa porabijo gospodinjstva. Pi-
tne vode je v teh razmerjih le za slab odstotek.

V svetu je danes 1,8 milijarde ljudi izpostavljenih tveganju za 
okužbe zaradi neprimernih virov pitne vode.
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URŠKA FURLAN, FOTO: ARHIV VRTCA PALČEK

December je že sam po sebi čaroben mesec, poln pričako-
vanj. V vrtcu smo si ga dodatno popestrili z izdelovanjem 
lampijonov, in sicer smo lampijone potrebovali za prav po-
seben dogodek. V dopoldanskem času smo najmlajši otroci 
z vzgojiteljicama na obisk povabili naše starejše vrtčevske 
prijatelje. Tako smo lahko vsi skupaj ob soju lampijonov 
prisluhnili pripovedovanju pravljic v tehniki, ki je prišla iz 
Japonske in se je uveljavila tudi v Sloveniji. Gre za kamiši-
baj oz. pripovedovanje ob slikah. Kot se še posebej spodobi 
za december, sta sledila druženje in skupna igra. Ker je bil 
otrokom kamišibaj všeč, smo se odločili, da na prijetno pra-
vljično druženje povabimo tudi starše. 
Januarja smo končno dočakali malo snega. Otroci so se ga 
razveselili, na igrišču vrtca smo se kepali, spuščali po na-
šem bregu z lopatami, dobro pa je "letelo" tudi po zasneže-
nih toboganih. Poleg tega smo januarja gradili – sestavljali 
kocke, zamenjali fasado naše hiške, spoznavali zgodbo Trije 
prašički in jo uprizorili tudi skozi pravljično jogo.
Februarja je iz vrtca odmevalo igranje na glasbila. Izdela-
li smo svoje ropotulje in prav posebne ropotulje z zvončki, 
igrali smo na klaviature, ksilofon, kitaro in flavto. Ob tem 
smo peli in plesali. Uživali smo na predstavi Ti in jaz gleda-
lišča AEIOU, veliko smo risali in strigli. Poskrbeli smo tudi 
za ptice, saj smo jim pripravili prav posebno poslastico – po-
gače s ptičjo hrano, ki smo jih obesili na drevesa.
Pred kratkim smo se razveselili novih blazin, ki smo jih ku-
pili s sredstvi iz donacije podjetja Perfom. Blazine lahko po-
stavimo v poligon in premagujemo ovire ali pa iz njih čisto 
po svoje gradimo in sestavljamo.
Marca smo se oblečeni v pustne maske sprehodili po okolici 
vrtca in rajali skupaj s šolarji. Vse z namenom, da prežene-
mo zimo. Za zdaj kaže, da nam je to kar dobro uspelo, saj 
že vohamo pomlad in se veselimo toplejših dni ter dolgih 
sprehodov. Če nas med našimi sprehodi srečate, nam kar 
pomahajte, zagotovo bo katera od ročic pomahala nazaj.

V vrtcu ni nikoli dolgčas

 

V svetovnem merilu se še vedno več kot 80 odstotkov odpa-
dne vode, ki jo ustvarimo kot družba, vrne v ekosistem brez 
obdelave ali ponovne uporabe, zato prihaja do onesnaževanja 
podzemnih in površinskih voda.

Ob naraščanju prebivalstva in z njim potreb po zagotavljanju 
ustrezne oskrbe s pitno vodo bo treba v prihodnje več pozorno-
sti posvetiti zmanjševanju onesnaževanja, odlaganju odpadkov 
ter izpustov nevarnih kemikalij in snovi, zmanjševanju deleža 
neobdelane odpadne vode in znatnemu povečanju deleža po-
novno uporabljene vode.

Soodgovorni za ohranjanje kakovosti pitne vode
Za ohranjanje kakovosti pitne vode v hišnem vodovodnem 
omrežju moramo poskrbeti za njegovo redno vzdrževanje. Hi-
šno vodovodno omrežju vključuje cevovod, opremo in naprave, 
ki so vgrajene med priključkom na sistem za oskrbo s pitno 
vodo in mestom uporabe pitne vode. Upoštevajmo naslednja 
priporočila:
-  Redno čistimo mrežice na pipah (približno enkrat na 14 dni). 

Čiščenje pomeni spiranje z vodo in po potrebi odstranjevanje 
vodnega kamna.

-  Vodo uporabljajmo na vseh pipah v stanovanju oziroma hiši. 
Vsako jutro na pipi, pred prvo uporabo tega dne, stočimo ne-
kaj vode (voda naj teče dve minuti oziroma do ustalitve tem-
perature vode). Enako naredimo, ko pridemo iz službe, pred-
vsem pa, ko se vrnemo po daljši odsotnosti.

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

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

Obveščanje v času motene oskrbe s pitno vodo
Včasih je zaradi okvar oziroma posegov na javnem vodovo-
dnem omrežju in objektih (kot so redno in izredno vzdrževanje, 
obnove, prevezave na omrežju) oskrba s pitno vodo motena. V 
primeru večjih okvar, moteni oskrbi in o ukrepih prekuhavanja 
vode obvestimo Center za obveščanje, občino in radijske po-
staje. Obvestilo objavimo tudi na spletni strani www.komunala-
-kranj.si. Dodatno imamo vzpostavljeno tudi brezplačno oseb-
no obveščanje po SMS in/ali sporočilih po elektronski pošti. 
Če na osebno obveščanje še niste prijavljeni, to lahko storite 
po elektronski pošti na naslov info@komunala-kranj.si, preko 
obrazca na spletni strani www.komunala-kranj.si ali osebno na 
sedežu našega podjetja. Lahko nam tudi pišete na naslov Ko-
munala Kranj, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

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

O načinih obveščanja v posameznih primerih glede na zahte-
ve pravilnika o pitni vodi vas podrobneje seznanimo v začetku 
vsakega novega koledarskega leta, z obvestilom na hrbtni stra-
ni položnic.

www.komunala-kranj.si, 04 28 11 300                  brezplačna številka 080 35 55
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ŠOLA V NARAVI V OSILNICI

V šoli v naravi v Osilnici je bilo zelo super. Naučil sem se pla-
vati žabico in kravl. Preplaval sem petdeset metrov in osvojil 
bronastega delfinčka. Na plezalni steni sem preplezal dvajset 
metrov. Spoznal sem nove prijatelje. To so Nace, Mark, Bine 
in Maj. Viktor Dolinšek, 2. r.

V ponedeljek, 18. 3. 2019, smo šli v šolo v naravi v Osilnico. 
Naučil sem se dobro plavati in osvojil sem srebrnega delfina. 
Spoznal sem Naceta, Aljaža in Davida. Imeli smo dnevne ak-
tivnosti, med njimi tudi ribolov v reki Kolpi in lokostrelstvo. 
Filip Babič, 2. r.

V šoli v naravi smo bili od 18. do 22. 3. 2019 v Osilnici. Tam smo 
se učili plavati. V sobi sem bila s Hano, Tjašo, Fiono, Elo, Živo, 
Rebeko, Lauro, Jero in Ajdo. Streljali smo z lokom, dvakrat sem 
zadela v modro barvo, enkrat pa v rumeno. Preplezala sem dva 
metra na plezalni steni. Stena je bila visoka dvajset metrov. 
Delali smo rožice iz krep papirja, potem pa smo naredili jež-
ke iz storžev. Videli smo tudi vodni kamen. Šli smo se razne 
igre. Tam so bile neke dolge smuči, s katerimi je morala cela 
skupina usklajeno hoditi. V gozdu smo naša skupina naredili 
bunker. Ko smo ga dokončali, smo šli pogledat opazovalnico. 
Ogledali smo si tudi posnetek o medvedih. V reki Kolpi smo 
lovili ribe. Obiskali smo šolo v Osilnici s petimi učenci. 
Na koncu sem osvojila srebrnega delfina v plavanju. V šoli 
plavanja mi je bilo všeč, da sem bila v najboljši skupini pla-
valcev. Ni pa mi bilo všeč, da so dekleta v moji sobi že navse-
zgodaj klepetala. Ajda Piskrnik, 3. j

DARILO ZA MATERINSKI DAN

Na materinski dan smo v šoli izdelali darilni bon za starše. 
Tudi ovojnico iz okrasnega papirja smo izdelali sami. Na bon 
smo učenci napisali, da bomo ta dan opravili delo namesto 
mamice in atija. Doma smo se zmenili, da bom pripravila 
večerjo za vso družino in pospravila kuhinjo. To je bilo moje 
darilo za mamico in atija ob materinskem dnevu. Na koncu 
smo bili vsi veseli. Fiona Jevtič Lekše, 3. j 

PUST 

Letos smo se za pusta začeli pripravljati že januarja! Zato smo 
porabili vse odmore. Meni je kostum prinesla Neža. Namaza-
la sem se sama, saj je mami že ob sedmih v službi. Oblekla 
sem se v črno in na glavi sem imela obroč z mačjimi ušesi. 
Imela sem tudi rep.
V šoli so bili vsi v kostumih. Učiteljice in Viktor so bili hipiji. 
Prišli so v razred in nam zapeli pesmi.
Z Nežo sva bili napovedovalki. Obe sva imeli malo treme. Tre-
tje mesto so zasedle Soy Luna. To so bile Sara, Živa in Fiona. 
Druge so bile Zvezdice: Viktorija, Iva in Pia. Najboljša sta bila 
Mama in sin ali Tim in Nejc.
Po razglasitvah smo šli v sprevodu v trgovino, na občino, v frizer-
ski salon Gorska vila in v Kočno. Zraven smo peli pustne pesmi.
Po kosilu smo šle z Ajdo, Elo, Pio, Nežo in Nušo k nam do-
mov, da smo spustile kuža Kobija. Šle smo po celem centru 
in potem še v Žabji trg. Zelo smo se nahodile in dobile toliko 
sladkarij, da jih imam še danes doma!

Tudi na plesnem nastopu v plesni šoli smo bili oblečeni v ko-
stume. Na koncu smo dobili krofe.
Bil je super dan! Jerca Piskrnik, 5. r.

ŠPORTNI DAN NA KRVAVCU

Že pred novim letom nas je učiteljica Ana prijavila na akcijo 
Šolar na smuči, ki je bila letos namenjena 4. razredom. Orga-
nizator Zavod za šport RS Planica nam je priskrbel brezplačne 
smučarske vozovnice in učitelje smučanja za tiste, ki še niso 
nikoli smučali. 
V ponedeljek, 21. januarja, smo se učenci četrtega razreda od-
pravili na smučišče Krvavec. Zbrali smo se pred šolo. Peljal nas 
je gospod hišnik. Z nami je bil učitelj Miha Andoljšek. Ko smo 
prišli, smo si oblekli smučarsko opremo. Tim in Sara sta odšla v 
začetniški tečaj, vsi ostali pa smo smučali z gospodom Mihom. 
Najprej smo se ogreli, nato smo začeli smučati. Smučali smo v 
vrsti. Vozili smo se s štirisedežnico, šestsedežnico, krožnički in 
tekočim trakom. Na koncu smo odšli še v otroški park, kjer smo 
imeli dve skakalnici, klančke, ploščo in zastavice za slalom.
Zelo nam je bilo všeč, saj smo se temeljito razgibali na sve-
žem zraku, se naučili nekaj novega pri smučanju. Vzeli 
smo si tudi čas za malico. Vsi smo bili na koncu zelo utru-
jeni. Nekateri komaj čakamo, da gremo smučat še na Peco.  
(Neža, Nuša, Tim, Martin, Pija)

MLADI PLANINSKI ORLI

Letos nam je vreme malo ponagajalo in nismo uspeli ujeti 
zimskih razmer za pohod v snegu. Smo pa v koledarski zimi, 
v petek, 8. marca, izvedli lažji pohod in se izpred šole odpra-
vili proti Žmitkovemu špicu. Nadaljevali smo čez Murnovo, 
mimo Stare cerkve nazaj proti šoli. Vreme je bilo prijetno 
spomladansko in ob poti smo že opazovali prve znanilce po-
mladi. Po pohodu smo se skoraj vsi udeležili letnega občne-
ga zbora PD Jezersko, kjer smo ob koncu pokazali fotografije, 
ki so nastale v času dejavnosti Mladih planinskih orlov ter 
predstavili, kaj nas še čaka v tem letu. Ana Očko 

OB MATERINSKEM DNEVU

V sredo, 13. marca, so pred svojimi starši, starimi starši in 
drugimi nastopili otroci iz vrtca in šole na Jezerskem. Ob 
materinskem dnevu smo se spomnili tudi našega največjega 
pesnika Franceta Prešerna, čigar državni praznik smo pra-
znovali februarja. Kljub naletavanju snežink na ta večer je 
bila dvorana v Korotanu okrašena z rožicami in preplavljena 
z glasbo, glavno gonilo predstave pa je bila igra z naslovom 
Torta za mamo št. 2. Otroci so res pridno in zavzeto vadili in 
še bolje odigrali. Ob koncu je zadišalo po pecivu, ki so ga za 
mamice spekli učenci, ki obiskujejo gospodinjski krožek, za 
brbončice drugih pa smo z okusnimi pecivi poskrbele učite-
ljice. Ana Očko

Iz šolskih klopi
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ANICA JAKOPIČ 

Kdorkoli na Jezerskem izreče ime Lon-
ca, vemo vsi, kdo je to. Lonca je naša 
vsestranska kulturna delavka, nepogre-
šljiva kulturnica, igralka, recitatorka, 
pesnica, ljudska pevka … Letos je vstopi-
la v novo desetletje. Lonca zna poskrbeti 
za dobro voljo, veselje in smeh. Lonca v 
naši farni cerkvi skrbi za lepo molitev, 
branje berila in petje. Da, to je Lonca!
A Lonca je še veliko več. Poznam jo od 
leta 1962, ko sem prišla na Jezersko. Sre-
čevali sva se kot mladi ponosno mamici 
– ona z dveletno hčerko Polono, jaz do-
jenčico Leo – in se pomenkovali o tem, 
kako se razvijata najini lepotički. Ko je 
Lonca postala mamica drugorojenki 
Cirili, jaz pa drugorojencu Simonu, so 
najini pogovori postali še bolj "strokov-
ni". Najina srečanja pa niso bila samo 
ob otrocih. Srečevali sva se ob kulturni 
dejavnosti, ki je bila v tistih časih na 

Jezerskem zelo živahna. Nepozabni so 
spomini na igre, ki smo se jih učili in 
igrali v Korotanu. Tu so se stkale naj-
lepše niti prijateljstva. Naučili smo se 
vsako leto eno ali celo dve igri, igrali na 
Jezerskem, na avstrijskem Koroškem in 
po raznih krajih po Gorenjskem. Lonca 
je kot prava mojstrica igrala vedno eno 
glavnih vlog. Nepozabna so bila druže-
nja po vajah ali po nastopih. Bili smo 
mladi, veseli, razigrani, polni energije. 
Nepozabno je bilo tudi najino opravlja-
nje vozniškega izpita. Teste sva opravi-
li brez težav. A vožnja je poglavje zase. 
Lonca je o tej "kalvariji" napisala pravo 
pesnitev. Menda so jo z užitkom prebi-
rali celo člani izpitne komisije na občini 
v Kranju. To so bili "težki" časi, a dovolje-
nji imava in voziva tudi še.
Ko se je Lonca zaposlila v OŠ Jezersko 
kot kuharica, smo bili vsi v šoli veseli. 
Še danes nekdanji učenci povedo, kako 
dober je bil "makaronflajš", mlečni riž 
ali močnik s čokolado, ribji namazi ..., 
skratka otroci so vedno dejali: "Lonca 
je najboljša kuharica!" Kako smo bili 
veseli ob praznovanju novega leta, dne-
va republike, ko so otroci prvega razre-
da postali pionirji, ko smo za 8. marec 

razveselili naše starše in nas je Lonca 
vedno razveselila z dobro malico. Tudi 
nas, delavce, je rada razvajala, čeprav 
zdravje ni bilo vedno prijazno z njo. Po-
klic je zahteval svoj davek. Nekaj časa je 
še lahko opravljala svoje delo v naši šoli, 
a zaradi težkih loncev in "kastrol" je bilo 
vse težje in težje. Morala se je upokojiti. 
Lahko bi še mnogo napisala, a bom pri-
hranila za naslednjo okroglo obletnico. 
Ob njenem lepem jubileju ji iskreno če-
stitam in želim, da bi še dolgo bila med 
nami, nas razveseljevala, napisala še 
veliko pesmi, razvajala svoje domače, 
predvsem pravnučka Tita. 

Lončinih  
osemdeset

MIJA MUROVEC

"A veš, kdo je Hkavčova Urša?" sprašujem 
Jezerjane. Zelo malo jih pove pravilen 
odgovor. Seveda, to je bila prva jezer-
ska "rauf'nkerarca" in tudi prva ženska 
pr' Jezer, ki je nosila "deščovske hvače". 
Preberite, kaj je o njej zapisal Andrej Kar-
ničar v Jezerskih štorijah. Navdušeni 
boste nad to zanimivo žensko, tako kot 
sem jaz. In bila sem presrečna, ko sem 
po naključju našla njeno sliko. Pri Jožu 
Smrtniku sem iskala stare fotografije 
Ovčarskega bala. Jožu je namreč zapustil 

gospod Venci Krč svoj arhiv fotografij in 
vmes je bila tudi Hkavčova Urša. Baje je 
bila vesela ženska, ki je rada "zaukova" 
na vrhu strehe. 
Zanimalo me je, kaj se še da izvedeti o 
njej. Pomagal mi je g. župnik Janez Ham 
s temi podatki: Lucija Wukovnik, rojena 
13. oktobra 1829, hči Uršula Wukovnik, 
rojena 9. oktobra 1861 (kdaj in kje je umr-
la, ne vemo), sin Ferdinand, rojen 11. juli-
ja 1856. Uršula Wukovnik je nekaj časa ži-
vela v Železni Kapli in tam rodila Gašperja 
(3. januarja 1892), Luka (9. oktobra 1895, 
umrl majhen, ker ga je poležala), Nežo (9. 

januarja 1906) pa že na Jezerskem. Neža je 
zapisana s priimkom Bukovnik. Dne 2. fe-
bruarja 1939 se je poročila s Petrom Ovčja-
kom iz Šmartna pri Slovenj Gradcu. Žive-
la sta na Zg. Jezerskem 64. Rodila se jima 
je hči Erna. Erna Presičnik mi je potrdila, 
da je bila to njena stara mama, kaj več 
pa tudi ona ne ve. Gašper je bil boter Bu-
šalove Micke. Ker sta se več srečevala, se 
je med njima vnela iskrica in rodil se je 
Bušalov Ivan, ki je žal že dolgo pokojni. 
Nekaj novega sem pa le našla tudi o naši 
davni prvi "rauf'nkerarci".

Hkavčova Urša

Tudi v letu 2019 se bomo srečevali v okviru študijskega krožka, pod mentorstvom Mojce 
Rozman in Renate Dobnikar iz Ljudske univerze Kranj in v sodelovanju s KUD Jezersko. 
Letošnja tematika je povezana z iskanjem in raziskovanjem starih ljudskih iger in družab-
nega igranja med odraslimi in otroki ob različnih priložnostih  (dolgi zimski večeri, poroke, 
lovska srečanja, gostilniške igre, …). V krožek smo povabili tudi članice iz Železne Kaple. 
Naslednje srečanje bo v četrtek, 25. aprila, v Krajevni knjižnici Jezersko. Namen in cilj 
krožka je obuditi, zbrati in zapisati čim več spominov na družabne ljudske igre, jih shra-
niti v e-publikaciji ter pripraviti zaključno prireditev, kjer se bomo tudi medgeneracijsko 
povezali. Vabljeni, da se nam pridružite!

Študijski krožek »Mati meni, jaz hčerki«
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Uvodoma velja poudariti, da smo v letu 
2018 dobili še dva nova državno izpra-
šana gorska reševalca in da so bili naši 
člani nosilci slovenske ekipe, ki je na 
krstnem nastopu na mednarodnem 
tekmovanju gorskih reševalcev v Do-
lomitih osvojila prvo mesto. Zelo smo 
ponosni, da smo bili jezerski gorski 
reševalci med prejemniki najvišjih ob-
činskih priznanj, ki so bila podeljena na 
prvem uradnem praznovanju občinske-
ga praznika v lanskem letu.

ŠTEVILO INTERVENCIJ UPADLO

V statističnih poročilih se je število inter-
vencij ustavilo pri deset, kar je nekoliko 
manj od povprečja zadnjih let. Lansko 
leto (za 2017) smo poročali, da so bile sko-
raj vse intervencije opravljene v gorah, 
letos sta bili taki samo dve, kar pa je prav 
gotovo poseben rekord. Prva in edina 
zimska se je na žalost končala tragično za 
enega od alpinistov, ki sta zaradi lastne 
napake ob spustu ob vrvi padla prek stene 
ob slapu Čedca. Druga dva alpinista sta se 
septembra zaplezala v Jubilejni smeri v 
Dolgem hrbtu in še pravočasno poklicala 
pomoč. Hitro in učinkovito sta bila rešena 
s pomočjo helikopterja, ki je lansko leto 
na Jezerskem posredoval štirikrat. Dru-

gič na lovskem veleslalomu, ko se je med 
vožnjo poškodovala smučarka, tretjič, ko 
smo pomagali našemu članu, ki si je ob 
seskoku strgal stegensko mišico, in če-
trtič, ko smo priskočili na pomoč doma-
čemu gozdarju, ki ga je poškodoval hlod. 
Zaradi napačnega aktiviranja je reševa-
nje potekalo precej dlje, kot bi bilo to tre-
ba. Na kranjskem centru za obveščanje 
so opravili temeljito analizo postopka in 
sprejeli določena priporočila za učinko-
vitejše aktiviranje v podobnih primerih. 
Druga delovna nesreča se je zgodila v na-
selju, kjer so naši člani hitro in učinkovi-
to nudili prvo pomoč. Trikrat smo sodelo-
vali na intervencijah prvih posredovalcev 
pri naših občanih. V vseh treh primerih je 
šlo za kratkotrajno izgubo zavesti in teža-
ve s srcem. V oktobrskem neurju so mla-
di taborniki obtičali v Učnem centru GRZS 
na Virnikovi planini, ker so podrte smre-
ke onemogočile njihov sestop. Naši člani 
so se po poteh prebili do njih. Taborniki 
so podaljšali svoje bivanje na Jezerskem 
za en dan in nato varno zapustili našo 
dolino. V sredini novembra smo s štirimi 
člani sodelovali v zelo obsežni iskalni ak-
ciji na območju Krvavca.
Lani sta Denis in Jaka opravila izpite iz 
zimske tehnike reševanja in tako za-
ključila sklop usposabljanj za naziv gor-
ski reševalec. Poleg usposabljanja novih 

članov so inštruktorji poskrbeli za stal-
no obnavljanje znanja celotnega reše-
valnega moštva. Lansko leto smo imeli 
šest vaj v Mlinarjevi peči in stensko vajo 
pred poletno sezono na območju Krem-
žarjeve poti na Kočno in potem še jese-
ni usposabljanje za iskanje s pomočjo 
elektronskih naprav, zimske tehnike in 
reševanja iz plazov. Kolegica zdravnica 
z ljubljanske postaje Veronika nam je 
pripravila odlična predavanja z obna-
vljalnimi izpiti iz nudenja prve pomoči 
v gorah, za kar se ji še enkrat najlepše 
zahvaljujem. Vodniki reševalnih psov 
so imeli tudi lansko leto štiri obsežne 
sklope usposabljanj z izpiti. Matej in 
Rin uspešno vzdržujeta svoj nivo zna-
nja in pripravljenosti. Ravno tako naš 
dolgoletni, že kar legendarni reševalec 
letalec Tone, ki je uspešno potrdil licen-
co na štirih predsezonskih seminarjih 
in oddelal svoj del dežuranja z ekipo na 
Brniku.

MEDNARODNA TEKMOVANJA

Vsako leto podarim odlično organiza-
cijo domače turnosmučarske tekme v 
spomin na naša ustanovna člana Luka 
in Rada ter številne uspehe naših čla-
nov na različnih športnih tekmovanjih 
za gorske reševalce. Tudi lani smo se 
uspešno udeleževali domačih in med-
narodnih tekmovanj v turnem smuča-
nju, vožnji čolnov akia, preskusa znanja 
nudenja prve pomoči, patruljnem teku 
in najrazličnejših gorskih in vzdržljivo-
stnih tekov. Slovenski gorski reševalci 
smo se pod vodstvom novega podpred-
sednika zveze Roberta Sušanja prvič 
udeležili tudi mednarodnega tekmo-
vanja gorskih reševalcev v italijanskih 
Dolomitih. Za gorski tek s 1250 metri 
vzpona in 1440 metri spusta z dodatkom 
spusta ob vrvi so tekmovalci potrebova-
li od dobrih dveh ur pa vse do pet ur. V 
konkurenci 56 ekip iz desetih držav s po 
štirimi člani sta slovenski ekipi zasedli 
prvo in šesto mesto. S tem izjemnim 
uspehom so presenetili sebe, celotno 
konkurenco in organizatorje. 

OŽARJEN GRINTOVČEV STEBER

Tudi v lanskem letu smo se odzvali na 
vse prošnje za opravljanje dežurstva za 
morebitno nudenje PP na športnih in 
drugih prireditvah v naši občini in tudi 
izven nje: občinsko prvenstvo v tekih, 
Rusov memorial v hokeju, tekaška tek-
movanja na Pokljuki, kresovanje, vele-
slalom pri Češki koči in lovski velesla-
lom v Vadinah. Z velikim veseljem in 

Dokaj mirno reševalno leto
Preteklo reševalno leto je na Jezerskem minilo  
dokaj mirno, brez velikih pretresov, statističnih 
rekordov in obletnic.
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V preteklih dveh mandatih smo precej 
naredili in veliko dobrega dolgoročno 
tudi ohranili. Med večje in dolgoročno 
uspešne lahko štejemo dogodke Jezer-
ske štorije, poletnega dogajanja, ki smo 
ga začeli v letu 2012 z Etnografskim vi-
kendom, nadaljevali v letu 2013 z več 
dogodki in nato v letu 2014 nadgradili v 
dvomesečno dogajanje. Predvsem zelo 
dobro sprejeti so petkovi večeri v Jenkovi 
kasarni, kjer sodelujejo člani KUD-a, za 
kar se jim najlepše zahvaljujem in se 
priporočam za nadaljnje sodelovanje. 
Obdržalo in nadgradilo se je tudi sode-
lovanje s sosedi, ki je sedaj preraslo v 
uradno KSA Združenje na ravni Občin v 
KS Alpah in aktivno trži destinacijo na 
sejmih in dogodkih. Oblikovali in izda-
li smo kar nekaj novih marketinških 
materialov in izdelali turistično spletno 
stran, ki smo jo lani tudi posodobili in 
nadgradili na novo, sodobno platformo 
z osveženo podobo, ki nam je lahko v 
ponos in služi kot dobro delovno orodje. 
Stran potrebuje še nekaj novih fotografij 
in dodatnih vsebin; je pa na njej vse, kar 
potrebuje turist za odločitev za prihod na 
Jezersko, in tudi informacije za njegovo 
bivanje pri nas. Prosim, preverite svoje 
informacije in nam posredujte svoje po-
pravke in želje.
Prav tako se nadgrajujejo naši sejem-
ski nastopi. Prvi je bil znotraj takratne 
iniciative Kamniško-Savinjske Alpe v 
nizozemskem mestu Utrecht. Stojnico 
je zakupil in rezerviral Kamnik, Jezer-
sko in Solčava sta prispevala animacijo 
za goste. Ta sejemski nastop je bil ne-
kakšen debi za vse nadaljnje sejemske 
nastope, ki se vrstijo vsako leto v Utre-
chtu, Ljubljani in Pragi. V Prago so nas 
povabili že leta 2014, naslednje leto smo 
nastopili na koncertu s celim cerkve-
nim pevskim zborom in nastop pono-
vili v lanskem novembru. V planu pa 
je še izdelava dokumentarnega filma o 
češko-slovenskem povezovanju, katere-
ga glavni pobudnik je gospod Ladislav 
Jirasko, pravi prijatelj Jezerskega. Za-
radi vse večje naše prisotnosti se je že 
precej povečal obisk čeških gostov na 
Jezerskem. Prav tako beležimo porast 
nizozemskih in belgijskih gostov.
Lani je bil ponovno rahlo osvežen in na 
novo natisnjen zeleni katalog, katerega 

naklado v celoti pokrije občina, obliko-
vanje pa društvo. Enako velja za trganko 
in malo turistično karto, ki jo lahko do-
bite v dveh jezikih, slovenskem in angle-
škem. Prav tako izdamo zloženke in pla-
kate za poletno dogajanje. Vse materiale 
lahko dobite v TIC-u v zimskem času, ko 
je ta zaprt pa pri Marku na Občini.
Na spletni strani boste opazili tudi nov 
logotip, in sicer logotip združenja Berg-
steigerdörfer, avstrijske skupine Gorni-
ške vasi, ki smo se ji kot prvi v Sloveniji 
Jezerjani pridružili maja 2018. V pred-
pristopnih pripravah so sodelovali tudi 
člani turističnega društva in skupina je 
izdala zelo lepo brošuro v dveh jezikih, 
slovenskem in nemškem, ki nam je res 
lahko v veliko pomoč in ponos. Letos 
je planiran prevod še v angleški in če-
ški jezik ter ponatis v treh jezikih. Kot 
močno marketinško orodje bo brošura 
na voljo tudi v spletni različici na novi 
spletni strani. Zaveza biti član skupine 
Gorniške vasi pa nam pomeni razvoj 
destinacije v smeri, ki jo zahtevajo pra-
vila te iniciative: zeleno, mirno, neokr-
njeno naravo v stilu manj je več. To, kar 
smo nekdaj občutili kot našo slabost, 
lahko tržimo kot veliko prednost. Prav 
je, da se tega zavedamo in tako tudi de-
lujemo v prihodnje.
Marca je delo začel spremenjen uprav-
ni odbor turističnega društva v sestavi 
Lucija Muri (predsednica) in člani Aleš 
Petek, Rok Teul, Alen Štojs Goljar in 
Maja Markič. Menim, da smo jim zapu-
stili dobro vpeljano delo na turističnem 
področju z dobrim zaledjem turističnih 
ponudnikov. Kar nekaj jih je v preteklih 
letih novih, česar sem še posebej vesela. 
Povečalo se je število postelj in preno-
čitev ter število ljudi, ki na Jezerskem 
živimo od turizma. Vsi skupaj si še na-
prej prizadevajmo, da bo na Jezerskem 
oddih preživljalo čim več zadovoljnih 
gostov, ki bodo cenili našo ponudbo in 
bodo dober glas ponesli v deveto vas. 
Za konec se iskreno zahvaljujem vsem 
sodelavcem, dosedanjim županom in 
občinskim sodelavcem za uspešno so-
delovanje na turističnem področju. 
Verjamem, da bo osvežena ekipa tako 
turističnega društva kot občine dobro 
delo nadaljevala in bo z novimi znanji 
in zagnanostjo pomembno prispevala k 
razvoju Jezerskega v petzvezdično turi-
stično destinacijo.

Turistično društvo na novi potiponosom smo podprli umetniški projekt 
Klare Žvokelj, s katerim je počastila spo-
min na prvenstveni vzpon našega člana 
Joža Žvoklja prek Grintovčevega stebra, 
ki smo ga opremili z lučkami in baklami 
za kratkotrajno nočno osvetlitev. 
S svojimi člani poskušamo po najbolj-
ših močeh sodelovati tudi v organih 
Gorske reševalne zveze Slovenije. Po 
zadnjih volitvah imamo svoje predstav-
nike v UO zveze, Komisiji za reševalne 
tehnike, izpitni komisiji in v NO Sklada 
Okrešelj. Udeležili smo se strokovnega 
medicinskega posveta Ažmanovi dne-
vi, spominske slovesnosti na Okrešlju 
in tradicionalnega pohoda h križu na 
Beštrovo špico. Prek leta smo svoje delo 
in naloge pripravljali in usklajevali na 
sedmih sejah našega društva. V društvu 
je tako kot lansko leto 26 članov, od tega 
21 aktivnih, dva brez licence in trije ča-
stni člani, trije inštruktorji, po en reše-
valec letalec in vodnik reševalnega psa. 
Ob koncu leta smo bili soočeni z izzivom 
prihodnjega vodenja društva, ker sem bil 
na jesenskih volitvah izvoljen za župana 
naše občine. Po temeljitem razmisleku 
in konstruktivnih razpravah na kar treh 
sejah se je izkazalo, da imata dva člana iz-
razito podporo vseh članov za opravljanje 
izpostavljene in odgovorne funkcije. Vode-
nje društva bo tako prevzel Primož Šenk.
Zato izkoriščam priložnost, da se vsem 
prisotnim zahvalim za zaupanje in so-
delovanje, da sem skoraj 22 let lahko 
vodil to organizacijo. Najprej kolegom 
in kolegicam, predsedniku zveze, nato 
vsem "zunanjim" sodelavcem, od Neže 
in Joža prek občine in Civilne zaščite do 
vseh predstavnikov in članov jezerskih 
društev. Kljub temu da je za menoj kar 
dolga doba, mi pravzaprav nikoli ni bilo 
zares težko in odveč iz dveh preprostih 
razlogov: prvi je, da je naše poslanstvo 
pomoči in reševanja v gorah tako ple-
menito. Vedno so tudi težave in izzivi v 
organizaciji, motivaciji, opremi, izobra-
ževanju, kadru, prostorih, denarju, ra-
zumevanju, času in še marsičem, prav 
nikoli pa ni vprašanje, zakaj to delamo, 
zakaj namenjamo svoj čas in energijo: 
da lahko pomagamo tistim, ki v teh 
lepih gorah potrebujejo našo pomoč. 
Drugi razlog ste vi, dragi kolegi, vsak 
posebej in vsi skupaj, naši odnosi, naša 
druščina. Zato me ne skrbi in bom še 
naprej po svojih najboljših močeh po-
magal, da bomo jezerski gorski reše-
valci še naprej uspešno opravljali ple-
menito poslanstvo reševanja v gorah. 
Bohlonej in srečno!

DRUŠTVA | 15 
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UO DU JEZERSKO

"Družba bi bila nekaj prekrasnega, če bi se ljudje iskreno za-
nimali drug za drugega." 
S temi besedami je Društvo upokojencev Jezersko začelo svoj 
občni zbor. Zahvaljujemo se vsem udeležencem za prisotnost. 
Upokojencev je na Jezerskem sicer nekaj več kot članov dru-
štva in ob tej priložnosti vabim vse upokojene, ki še niso naši 
člani, da se nam pridružijo. Mogoče so nekateri preveč zapo-
sleni, da bi delali še pri nas, ker je na Jezerskem pač tako, da 
so posamezniki vključeni v več društev in se jim obveznosti 
prekrivajo. Pa vseeno ste vabljeni, saj pri nas ni nobenih veli-
kih obveznosti, le druženje in kakšen izlet.
Naše društvo organizira vsako leto dva izleta, namen pa je 
predvsem druženje in spoznavanje slovenske kulturne dedi-
ščine, tudi destinacije so temu cilju primerno izbrane. Ker pa 
težko dobimo dovolj udeležencev samo med člani, smo zadnje 
leto razširili možno udeležbe tudi za ostale občane Jezerske-
ga. Z izleti so bili doslej vsi udeleženci zelo zadovoljni. Druga 
aktivnost, ki jo društvo in njene prizadevne članice negujejo, 
pa je petje ljudskih pesmi. Res so vztrajne in zato so bile v letu 
2018 nagrajene z Maroltovo zlato značko. Želimo jim še veliko 
dobre volje za vaje in nastope na občinskih in drugih priredi-
tvah. Predvsem pa je vzpodbudno, da na kulturnih prireditvah, 
kjer nastopajo in organizirajo kulturni program, sodelujejo tudi 
otroci in mladina. Temu bi lahko rekli medgeneracijsko sodelo-
vanje. Druga društva imajo lahko podmladek, mi pa …
Zaželena bi bila še kakšna druga aktivnost članov, npr. krajši 
pohodi in druženje ob kavi, vendar se nikakor ne zberemo, 
razlog je "nimam cajta". Vsako leto upokojenci aktivno sode-
lujemo pri občinski čistilni akciji, nekateri pograbijo in uredi-
jo okolico in brežine ob lokalnih cestah, drugi poberejo smeti 
po strugah potokov in rek in jih odpeljejo na zbirno mesto. 
Med drugim vsako leto namenimo manjšo pozornost v obliki 
obiska in voščila našim najstarejšim članom. 
Občni zbor smo zaključili z manjšim kulturnim programom: 
ljudske pevke so nam zapele nekaj pesmi, ki so bile izbrane 
posebej za 8. marec in dan mučenikov, Marko, Tobija in Pija 
pa so zaigrali nekaj veselih viž. Malo smo še poklepetali v pri-
jetnem vzdušju, si malo potožili glede zdravja in pokojnin in 
se razšli z željo, da se drugo leto spet vidimo na naslednjem 
občnem zboru, če ne prej na kakšnem izletu.

Občni zbor upokojencev

Z občnega zbora DU Jezersko / Foto: Arhiv DU Jezersko

ZALA PESTOTNIK

Mara in Stane, pred pol stoletja sta usodni da si rekla
in skupaj sta veselo iz cerkve stekla,
čeprav vaju je spremljalo kar nekaj trpljenja. 

Hišo sta sama si zgradila,
da lahko v njej ljubezen bi si delila.
Bilo je večkrat zelo težko,
vidita sedaj, da vredno je bilo.

Najprej Nataša se je rodila,
potem kmalu še dve sestrici je dobila.
Tri majhne punčke naenkrat imeti je težko,
ampak kljub temu vsemu vama je to šlo.

Bile ena drugi so v oporo,
dajale ena drugi moč so in podporo.
To zaradi vaju so se naučile,
in to so naprej med druge delile.

Kmalu prvo vnučko sta dobila,
in tako skoraj vsako leto ena je sledila.
Mislili smo, da je konec, ko Simona Aleša je povila,
vendar je krog zaključila Damjana, ko še zadnjo vnučko je rodila.

Skupaj sedaj tvorimo veliko družino
in si med sabo delimo toplino.
Vse to zaradi vaju smo dobili,
ker ne glede na vse smo se zaradi vaju take ljubezni naučili.

Srečni smo, ko vaju gledamo takšna, kot sta zdaj,
da sta končno ustvarila si raj.
Upamo, da vajina sreča ne bo hitro minila,
da lahko si bosta vse za nazaj vrnila. 

Zlata poroka pr' Tišlarju
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FRANC EKAR, FOTO: BORIS MEŠKO

Starešina Lovske družine Jezersko Franc Ekar in tajnik Boris 
Meško sva obiskala jubilanta Jurija Skubra, univ. dipl. inž. 
gozdarstva, na njegovem slikovitem domu na Marofu. Jurij 
letos obeležuje šestdeset let neprekinjenega članstva v jezer-
ski lovski družini. Vanjo se je včlanil z opravljenim lovskim 
izpitom leta 1959.
Izhaja iz znamenitega Makekovega zaselka, domačije Makek, 
ki ima že stoletje dolgo lovsko tradicijo. Jurij Skuber je v lo-
vski družini opravljal mesto tajnika in starešine, sodeloval 
na področju priprave in izvajanja strokovnih smernic gojitve 
divjadi in predloga za izvajanje odlova. Velike sledi je zapustil 
kot član, lovsko-gozdarski strokovnjak v strokovnem med-
narodnem timu, odboru Karavanškega sporazuma za gojitev 
jelenjadi. Bil je tudi aktiven "hribovec" in alpski smučar. Ekar 
in Meško sta mu izročila visoko jubilejno odlikovanje Lovske 
zveze Slovenije za šestdeset let neprekinjenega članstva v lo-
vski organizaciji. Prejel je tudi zahvalo ob 25-letnici prirejanja 
lovskega poletnega veleslaloma na ledeniku pod Skuto. 

Priznanje Juriju Skubru
Visoko priznanje Lovske zveze Slovenije 
Juriju Skubru za šestdeset let članstva in 
pripadnosti Lovski družini JezerskoFRANCE EKAR

Na Jezerskem že po stari navadi Lovska družina Jezersko na 
Štefanovo, 26. decembra, izvede zadnji lovski pogon v letu in 
po lovu se nadaljuje družabno srečanje v lovskem domu. Ob tej 
priložnosti so članom jubilantom podeljena priznanja LD za 
življenjski jubilej. Tokrat sta največjo pozornost doživela devet-
desetletnika. Alojz Ribič iz Ljubljane je član LD Jezersko od leta 
1985, lovski izpit pa je opravil leta 1975, ko je bil pripravnik in 
član v LD Rovte na območju Št. Jošta - Idrijsko. Drugi devetde-
setletnik Tone Jereb, Kranjčan, je član LD Jezersko od leta 1986. 
Tretji odlikovanec je dvajset let mlajši Jožef Muri, Jezerjan, ki 
je praznoval sedemdesetletni življenjski jubilej in je od tega več 
kot pol življenja preživel kot član domače lovske družine. Vsi 
so prejemnik znakov Lovske zveze Slovenije za lovske zasluge. 
Jožef Muri pa je bil tudi odlikovan s tretjim redom LZS.
Lansko leto je bilo za prostoživečo divjad in tudi lovce, varuhe 
narave in prostoživečega živalstva, izjemno težko in uničujo-
če. Ko so se viharji in snežna neurja umirila, so lovci v zgo-
dnjem spomladanskem času, ko se je sneg stalil, našli veliko 
poginule divjadi, kar je bila posledica orkanskih vetrovno-
-snežnih ujm, ki so uničevale gozd, lovske naprave in lovske 
steze. Poleg ostale divjadi so lovci našli čez dvajset poginulih 
gamsov, kar presega celotno predpisano kvoto za odlov gam-
sov. Koliko jih ni bilo najdenih, pa se ne da ugotoviti. Zaradi 
tega se je v dobro ohranjanja gamsove populacije LD kot dober 
izvajalec lovsko-upravljanih obvez odločila, da se v letu 2018 
lov na gamsa ne izvaja, saj je za to poskrbela že narava, žal z 
velikim presežkom.

Zadnji lovski pogon  
na štefanovo

Člani LD Jezersko, udeleženci lova na štefanovo 2018 / Foto: arhiv LD

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

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

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

Po jutru se dan pozna, bo držalo! 
Na štartu so nas pozdravili sonce, glas 
trobente in puškin strel, znak, po kate-
rem se tekmovalci zaženejo na progo. 
Tako kot se je začelo, se je tudi konča-
lo: z navdušenjem ob slovesni podelitvi 
priznanj v dvorani Korotan.
Po petkovem sneženju en teden pred 
tekmovanjem smo vsi člani GRS delali 
na progi. Hkrati smo izvedli usposa-
bljanje reševanja v plazu in iskanje za-
sutega s plazovno žolno. Potem pa vsak 
dan na progo – čiščenje, utrjevanje, is-
kanje novih poti označevanje in v petek 
končna obdelava s snežnimi sanmi. Ko 
takole pomislimo, koliko dela je vlože-
nega zato, da se tekmovalci pogovorijo 
s prijatelji, progo in tudi sami s seboj, 
se nevede vprašamo, zakaj to počnemo. 
Odgovor vam bodo zaupali tekmovalci, 
več kot petdeset prostovoljcev, naši go-
stje in drugi, ki sodelujejo na našem 
tekmovanju, ki ga prirejamo vsako leto 
v spomin na Luka in Rada, za slovenski 
pokal in tokrat tudi za državno prven-
stvo.

Na tekmi je skupaj nastopilo 64 tekmo-
valk in tekmovalcev, uvrščenih jih je 
bilo 58, drugi so odstopili ali so bili dis-
kvalificirani.
Državni prvaki v parih so postali: mla-
dinci: Maj Pritržnik in Luka Strupi (TSK 
LiMa, TSK Olimpik); članice: Anja Mar-
kič in Klara Meglič (Kranjski mucki, 
TSK Olimpik); člani: Aljaž Kolar in Ro-
bert Pritržnik (Oba TSK LiMa), največja 
favorita Nejc Kuhar in Luka Kovačič sta 
odstopila; člani +45: Tone Karničar in 
Milan Šenk (Oba GRS Jezersko). 
Med gorskimi reševalci sta bila najhi-
trejša na dolgi progi Tone Karničar in 
Milan Šenk, oba GRS Jezersko, na krajši 
progi Izidor Karničar in Drejc Karničar, 
oba GRS Jezersko. Med rekreativci na 
povprečni čas je slavil Tomaž Silvester. 
Na podelitvi priznanj nas je pozdravil 
novi predsednik GRZS Janez Rozman, 

župan Jezerskega Drejc Karničar, poz-
drav nam je poslala tudi načelnica KGŠ 
pri PZS Jasna Pečjak. Predsednik PZS 
Slovenije Jože Rovan se je opravičil. Na 
zaključni prireditvi je bil navzoč tudi 
starešina Lovske družine Jezersko Fran-
ci Ekar in vedno zelo živahen Roman 
Robas iz GRS Ljubljana.
Dogodek je mimo, zapomnili si bomo 
predvsem energijo, ki nas združuje! 
Tisti, ki ste priložnost izpustili, ste za-
mudili majhen delček življenja v družbi 

močnih in zanimivih ljudi. 
Turnosmučarsko tekmovanje smo izve-
dli: tekmovalci s svojo prisotnostjo, šte-
vilni prostovoljci vseh jezerskih društev 
in posamezniki, gostje na prireditvi in 
darovalci nagrad: Garmin Slovenija, Go-
renjski tisk, Kranj, Šenkova domačija, 
Jezersko, AGP PRO, Kranj, Želišča Kočna, 
Jezersko, Franc Zadnikar, Gostišče ob je-
zeru, Jezersko, Picerija Kočna, Jezersko, 
Proloco trade, SB group, Žiga Lukša, Lju-
bljana, Janez Potočnik.

Energija,  
ki nas združuje
Prvo turnosmučarsko 
tekmovanje za slovenski 
pokal in državno prvenstvo  
v parih je za nami.

Proti cilju / Foto: Primož Šenk

Rekreativci / Foto: Primož Šenk

Tekmovalci / Foto: Primož Šenk
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LONCA

Pa je le prišel moj rojstni dan,
težko sem ga čakala,
se kar tja v en dan smejala.

Ko sem se rodila,
že sem mami skrb povzročila.
Komaj tri ure sem bila na svet',
se bali so, da sem že za umret'.
Takoj so me krstili,
Apolonija ime mi podelili.

Vrtca takrat še ni bilo,
doma mi je kar fino b'lo,
sem mami nagajala,
jo vse mogoče spraševala.

Že se šola je začela,
v 1. razred sem odhitela.
Bilo mi je zelo lepo,
imela sem učiteljico Titko mlado.

Znanja mi je daljala še Mušic Marica Marija,
bila je neutrudljiva kot industrija.
Čez vse pa je bil moj učitelj Mušič Tone,
"legenda" vse do upokojitve njegove.

Ko je bilo konec moje osemletke,
takrat še ni bilo devetletke,
mi je prišlo na misel,
da bi imelo smisel,
kaj če s kuhlo v roki,
hodila bi po kuhinji.

Kar hitro sem se odločila,
da za kuharico se bom izučila.
Tri leta hitro so minila
in že sem se poročila.
Rodila sem dve hčerki,
imela najlepšega moža,
kar jih svet premore in da.

Službo dobila sem v hotelu Kazina,
čez nekaj časa pa sem v šoli še boljše mesto dobila.
Kuhala sem za vrtec, šolo in učiteljice

Mojih osemdeset let ter za ostali personal,
sam Bog mi je to službo dal.

Otroke sem imela rada,
ker so z apetitom jedli,
velikokrat dodatek so želeli.
Med njimi mlada sem se počutila,
čeprav so leta drugače govorila.

Avgusta se bom tretjič poročila,
če mi bo le sreča mila.
V domači cerkvi pred Bogom,
si bova zvestobo obljubila
in se na novo zaljubila
ter si diamante razdelila.

Življenjska pot ni bila vedno ravna,
bile so ovire, klanci in bregovi,
a vse se spremeni in poravna,
če trdno zaupaš v Boga
in če prava ljubezen je med zakoncema.

Leta k nama so prišla,
pa kaj če je mladost odšla.
Tudi tako se da lepo živeti,
se na starost lepo imeti.

Veliko volje in veselja do življenja
nama daje dveletni pravnuk Tit,
tako govori, kakor da bi bil navit.
Da bi le še zdravje nama služilo 
in nekaj let življenja naklonilo.

FRANCE EKAR

V lovskem domu Lovske družine Jezersko so počastili jubilej – četrt 
stoletja organiziranja vseslovenskega lovskega veleslaloma za po-
kal kristalnega gamsa na Skutinem ledeniku. Izpeljali so 24 tekmo-
vanj s skoraj dva tisoč tekmovalci, poleg slovenskih tudi s tekmo-
valci z območja avstrijske Koroške. Na jubilejnem lovskem večeru 
je sodelovalo okoli 80 zaslužnih sodelavcev, institucij in društev, 
ki so ves čas sodelovali pri tekmovanjih. Jubilejno zahvalo so do-
delili skoraj sedemdesetim posameznikom in drugim deležnikom.

Jubilej lovskega smučarskega  
tekmovanja
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV

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
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Zimski športi so zaključeni, pogledi so uperjeni v prihodnost, v 
čudovito pomlad in še boljše poletje. Kar 41 Jezerskih otrok je 
uspešno zaključilo smučarski tečaj na Peci, ki ga sofinancira 
Občina Jezersko, tudi občinsko prvenstvo v veleslalomu je bilo 
dobro izpeljano. V bližnji prihodnosti nas čaka še ena smučar-
ska preizkušnja v Češki koči tako, da smuči še ne "zapakirajte", 
čeprav je večina članov športnega društva že pospravila smu-
čarsko opremo in se brez premora padala na "suhe treninge".  

V šolski telovadnici vsako popoldne potekajo treningi za otro-
ke in preostale člane društva. Počasi se bodo vadbe prestavile 
v naravo, kjer si bomo pridobili potrebno kondicijo in moč za 
poletne preizkuse. Zima je nekakšen zaključek športnega leta 
in zato so misli že daleč naprej, kaj in kako preko ostalega 
leta. Člani upravnega odbora imamo načrte že za naprej, da 
bi bilo pa naše športno življenje čim bolj raznoliko in zanimi-
vo. Vas pa prosim, da nam svoje mnenje, želje, pripombe, kri-
tike ter pohvale sporočite na sd@jezersko.si, da bomo skupaj 
ustvarjali čudovito poletje. 

Raznoliko športno življenje
S smučanja na Peci / Foto: arhiv ŠD
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Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

*V prihranek je vključen redni popust višini 1000 €, ki velja za vse verzije modela Clio, razen za Clio omejene serije Limited. Ob nakupu avtomobila prejmete popust ob menjavi staro za novo v višini 400 €; v primeru nakupa avtomobila 
prek Renault Financiranja pa prejmete še dodatni popust v višini 600 €. **Renault Financiranje ni pogoj za pridobitev bona v vrednosti 200 € za nakup dodatne opreme. ***Ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja prejmete 
brezplačno obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 1. leto. 2. leto obvezno zavarovanje avtomobila prek Renault Financiranja. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. 

Poraba pri mešanem ciklu 4,8–6,3 l/100 km. Emisije CO2 125–143 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c. Emisija NOx: 0,0168–0,0373 g/km. Emisija trdnih delcev: 
0,00017–0,00129 g/km. Število delcev (x1011): 0,05–0,91. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu 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.
Renault priporoča renault.si

Renault CLIO

Brezplačno obvezno in osnovno  
kasko zavarovanje za 1. leto***

Prihranek do  

2.000 €*

200 € za nakup
dodatne opreme**

 

Novi Renault CLIO
LIFE 1.2 16V + PAKET COOL

 

  

 

 

 

 

Že za

9.990 €

Novi Renault CAPTUR
ZEN ENERGY TCe 90

 

 

 

 

 

Že za

14.290 €

Renault TWINGO
LIMITED SCe 70  

Že za

9.490 €

 

 
 

 

 
 

Novi Renault MEGANE
LIFE SCe 115

 

 

 

 

  

 

Že za

13.390  €

Renault KADJAR
ZEN ENERGY TCe 130

 

 

 

 

 

 

 

Že za

19.990 €
Že za

16.490 €

Novi Renault SCENIC
LIFE ENERGY TCe 115

* velja za vozila iz zaloge

*

Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem
PREŠA, d.o.o., CERKLJE, 
Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem 

Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem 
PREŠA CERKLJE, Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem
T.: 04/281 57 00, www.rpresa.si


