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• Kako kaže vašemu letošnjemu naj-
večjemu projektu, rekonstrukciji re-
gionalne ceste skozi središče Jezer-
skega?
"Zaradi pozne izbire izvajalca s strani 
države je možnost, da se bo projekt za-
čel izvajati v letu 2017, majhna. Po vsej 
verjetnosti bo izveden spomladi v letu 
2018. Pred koncem leta, ko ne vemo, 
kakšne bodo vremenske razmere na Je-
zerskem, pa ne želimo graditi, saj bi bila 
v zimskih razmerah kakovost gradnje 
vprašljiva."
• Na septembrski seji so svetniki do-
bili na mizo rebalans proračuna. Kaj 
se spreminja v proračunu?
"Rebalans bo razporedil sredstva za ne-
katera vlaganja. Tako smo več, kot je 
bilo predvideno s prvotnim proraču-
nom, vložili v sanacijo gozdnih cest, v 
nujna vzdrževalna dela občinskih cest 
in vodotokov. Rebalans je vezan tudi 
na skupno občinsko upravo z Občino 
Preddvor, ki nam je do konca leta ver-
jetno ne bo uspelo vzpostaviti. Razpis, ki 
ga vodi Občina Preddvor za vodjo tam-
kajšnje in skupne občinske uprave, do-
slej ni bil uspešen."
• Začeli ste tudi postopek za spre-
membo občinskega prostorskega na-
črta (OPN). Kako poteka?
"Gradivo sprememb in dopolnitev OPN 
(SD OPN 1) se intenzivno pripravlja že 
dobro leto. Pričakujemo, da bomo ko-
nec septembra oddali osnutek SD OPN 1 
nosilcem urejanja prostora, ki bodo po-
dali prva mnenja. Zastavili smo si oster 
tempo in želimo, da bi bila javna razgr-
nitev SD OPN 1 spomladi 2018."
• Kaj je razlog za dopolnitve?
"Takoj ko je bil sprejet OPN, smo začeli 
postopek za njegovo spremembo, kar je 
običajna praksa tudi v drugih občinah. 
Razlog za začetek sprememb so bile 
predvsem pobude občanov. Ob uporabi 
veljavnega OPN pa so se ugotovile tudi 
nekatere napake, neskladja in odstopa-
nja besedila med strateškim in izved-
benim delom OPN. Občina je v letu 2015 
sprejela tudi strategijo razvoja: Strategi-

ja razvoja Občine Jezersko 2015–2020+. 
Sprejeti OPN je bil v mnogih vsebinah 
neskladen s sprejeto strategijo. Zaradi 
vseh naštetih razlogov smo se odločili 
za spremembo OPN, ki bo precej obse-
žna, vendar nam je vsem v interesu, da 
je temeljni prostorski akt občine uskla-
jen z vsemi deležniki v prostoru."
• Pred kratkim je bila dražba za po-
slopje nekdanje vojašnice na Ankovi 
planini. Vas nakup objekta zanima? 
"Ko je bila javna dražba objavljena, je 
bilo moje stališče in stališče večine v 
občinskem svetu, da se uveljavlja pred-
kupna pravica. Po končani javni dražbi, 
ko se je cena z začetnih 29 tisoč dvignila 
na 47.200 evrov in je bilo znano, kdo je 
kupec, se je mnenje večine članov ob-
činskega sveta spremenilo, tako da zne-
ska za nakup nisem uvrstil v predlog re-
balansa proračuna. Sam sem mnenja, 
da bi občina marala pridobiti lastništvo 
nad Ankovo karavlo." 
• Kaj pa stavba na nekdanjem mej-
nem prehodu?
"Za mejni prehod na Jezerskem vrhu 
vodimo aktivnosti, da bi država brez-
plačno prenesla lastništvo na Občino 
Jezersko. Za prenos lastništva z drža-
ve na občino pa je pa treba predložiti 
program, kakšno vsebino ima občina 

namen imeti v teh objektih. Idej je več, 
od informacijske točke geoparka, vsto-
pnega mesta v dolino, muzeja naravne 
in kulturne dediščine, možnosti preno-
čevanja ... Kot vidimo, imajo to v tujini 
zelo dobro urejeno. Če nam uspe skozi 
OPN izpeljati spremembo namembnosti 
zemljišča od mejnega prehoda proti Pri-
stavškemu Storžiču v zemljišče, name-
njeno smučišču, bi ob predpostavki, da 
na tem območju potencialni investitorji 
vzpostavijo smučišče, dobijo vsi trenu-
tno zapuščeni objekti na mejnem pre-
hodu dodano vrednost."
• Kako ste letos, ko je bilo poleti vse-
povsod po Sloveniji veliko turistov, na 
Jezerskem zadovoljni s turistično se-
zono?
"Na Jezerskem moramo biti s turistično 
sezono zadovoljni, ves alpski del je bil 
letošnje poletje v Sloveniji namreč zelo 
dobro obiskan. Kdor letos ni zadovoljen, 
ne vem, kdaj bo. Nekateri turistični po-
nudniki imajo izkušnje, da so klicali z 
Bleda in Bohinja, da zaradi gneče pri 
njih prevzamejo njihove goste. Nekateri 
turisti so zaradi gneče drugje tako rekoč 
zbežali k nam na Jezersko, kjer ni bilo 
tolikšne obremenitve. Bo pa v prihodnje 
treba na področju turizma še veliko na-
rediti, občina je predvsem dolžna zago-

JURIJ REBOLJ, ŽUPAN OBČINE JEZERSKO

Jezersko bo dobilo nov občinski praznik
Na Jezerskem začenjajo s postopkom za sprejem odloka o novem občinskem 
prazniku. O tem in o drugih temah smo se pogovarjali z županom Jurijem Reboljem.

Jurij Rebolj / Foto: Primož Pičulin



toviti ustrezno infrastrukturo (parkirišča, pločnike, 
režim prometa …), da se ne pojavlja slaba volja tako 
domačinov kot tudi obiskovalcev. Zaradi velikih pri-
čakovanj večine turističnih akterjev na Jezerskem 
po še večji vlogi občine pri razvoju turizma bomo 
pripravili predlog, ki bo predvideval tudi lastno fi-
nančno udeležbo pri razvoju turizma na Jezerskem."
• Kako se razvija zamisel o štirih parkiriščih na 
Jezerskem?
"Tudi parkirišča so stvar OPN, pričakujem, da bodo 
soglasodajalci na ravni države dali k temu pozitiv-
no mnenje. Najbolj problematična je okolica jezera. 
Ideji o štirih parkiriščih od centra do doline Raven-
ske Kočne se še nismo odpovedali. Bi bil pa seveda 
vesel, če bi za njeno uresničitev lahko dobili tudi ko-
hezijska sredstva, za katera se potegujemo."
• Dotakniva se še publikacije, ki ste jo letos izdali 
o gradnjah na Jezerskem in je med ljudmi nalete-
la tudi na veliko negodovanja. 
"Njen namen je bil dober, z njo smo želeli ozavestiti 
ljudi, naj ob posegu v prostor upoštevajo jezersko 
naravno in kulturno dediščino. Šlo je za nabor pri-
poročil, ki naj jim domačini sledijo pri gradnjah in 
adaptacijah. Publikacijo, ki je nastala v sodelova-
nju s fakulteto za arhitekturo, so dobila vsa gospo-
dinjstva. V njej so bili navedeni tudi primeri ne-
zaželenih praks in neustreznih posegov v prostor. 
Nekateri občani so to razumeli, kot da je vse na 
Jezerskem zanič in potrebno rušenja, kar pa seve-
da nikakor ne drži."
• Že kaj razmišljate o volitvah in ponovni kandi-
daturi v prihodnjem letu? 
"Že sedaj želim občanom sporočiti, da se ne na-
meravam potegovati za nov županski mandat. To 
sporočam že sedaj, da bodo imeli tisti, ki si želijo 
prevzeti odgovornost za vodenje občine, dovolj časa, 
da se bodo lahko dobro pripravili na volitve. Moja 
kandidatura bo vložena le v primeru, da se za mesto 
župana na Jezerskem ne bo potegoval noben kan-
didat." 
• Občinskemu svetu ste predložili tudi predlog o 
novem občinskem prazniku. Kakšen je?
"V prvo branje sem dal predlog odloka o občinskem 
prazniku. Moj predlog je, naj bo to 10. september, ko 
je bila podpisana senžermenska mirovna pogodba 
leta 1919 in je po njej Jezersko pripadlo Sloveniji. Ta 
datum ima velik pomen, saj bi brez tega danes na 
Jezerskem najbrž ne bi bil uradni jezik slovenščina. 
Zamisli o prazniku je bilo sicer več, a se je meni in 
komisiji, ki se je s prispelimi predlogi ukvarjala, ta 
zdela najbolj primerna."
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TADEJ GLAŽAR, MARUŠA ZOREC 
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

Predstavitev delovanja študentov Fakultete za arhitekturo Univerze 
v Ljubljani v publikaciji z naslovom Jezersko: kako prepoznati, ohra-
njati in živeti s tradicijo je namenjena vodenju dialoga o pomenu in 
kvalitetnem oblikovanju bivanjskega prostora v skupnosti na Jezer-
skem. Dialog se je začel na okrogli mizi v oktobru 2016, ko smo se 
zbrali v dvorani Korotan. 
Rezultati razmišljanja v publikaciji prikazujejo, kako skrbeti za pre-
krasno dediščino, ki so jo zapustili predniki, ter kako urediti in pre-
noviti nekatere zapuščene prostore na Jezerskem ter tudi možnosti 
za manjše novogradnje. Analitično branje prostora in projektne ide-
je so spodbuda za nadaljnje vodenje dialoga in aktivnega delovanja 
za izboljšanje življenjskih pogojev v skupnosti na Jezerskem. Pred-
stavljeni so tudi elementi opreme, kot so klopi, ograje, nadstrešnice, 
ki delujejo skladno s tradicijo ter z obliko in uporabljenimi materiali 
poenotijo podobo kraja.
V publikaciji so pokazani tudi posamezni fragmenti dokumentacije 
obstoječega grajenega tkiva, vseh hiš in pomožnih objektov na Zgor-
njem Jezerskem. Vse stavbe so bile  strokovno ocenjene v skladu z 
našim vedenjem in v primerjavi s podobnimi prostori tako v doma-
čem kot tudi v mednarodnem okolju. 
Nekaj hiš je bilo v publikaciji posebej omenjenih kot primer gra-
dnje, ki je skladna s tradicijo. Tako kot povsod je tudi nekaj hiš, 
ki jim ne uspeva najbolje uskladiti svoje podobe s podobo kraja 
in smo jih v publikaciji pokazali kot potencial, kjer bi se dalo neko-
liko samosvoj izraz v prihodnosti popraviti in uskladiti z večinoma 
še lepo ohranjeno arhitekturno dediščino in nekaterimi uspešnimi 
novogradnjami. 
Namen publikacije pa je tudi spodbuditi lastnike objektov, da poišče-
jo nasvete v arhitekturni posvetovalnici, ki jo bo ustanovila občina 
z namenom nuditi pomoč vsem, ki bodo preurejali ali morda šele 
nameravajo graditi ali samo prebarvati svoje hiše. V tej posvetoval-
nici vam bomo  z veseljem svetovali tudi arhitekti z namenom, da 
bomo skupaj prišli do optimalnih rešitev za vaše probleme in želje, 
kako izboljšati najprej osebno bivalno okolje in hkrati tudi prispeva-
ti k lepšemu skupnemu okolju, katerega neodtujljivi del so tudi vaše 
hiše. Rezultati prizadevanja se bodo pokazali tudi v prihodu obisko-
valcev, ki se bodo od vas učili in občudovali vaše okolje, vaše skupno 
delo in vašo skupnost.
Svoje delo bomo javno predstavili v četrtek, 16. novembra, ob 18. uri 
v dvorani Korotan. Lepo vabljeni.

Jezersko: kako prepoznati, 
ohranjati in živeti s tradicijo
Odziv na izdano publikacijo
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DAMAJAN RENKO 

Sredi septembra je pred stanovanjsko 
hišo zakoncev Slavke in Marka Šinkov-
ca na Zgornjem Jezerskem potekala 
spominska slovesnost ob odkritju 14. 
spominske plošče Tajna skladišča orož-
ja Milice – 1990/91 na območju Gorenj-
ske. Slovesnosti, ki sta jo organizirala 
občina Jezersko in PVD Sever Gorenjska, 
se je kljub deževnemu vremenu udeleži-
lo okoli šestdeset ljudi. 
Slovesnost je povezoval pisec teh vrstic, 
z izvajanjem skladb in recitalom pa so 
sodelovali: kvartet trobil policijskega or-
kestra v sestavi: vodja Matevž Sila (po-
zavna), Tadej Jerman (bariton), Matic 
Bovhan (trobenta) in Gašper Namestnik 
(trobenta), članice kulturne skupine 
Društva upokojencev Jezersko – Ljud-
ske pevke z Jezerskega v zasedbi: vodja 
Anica Jakopič, Marija Polajnar, Darinka 
Kern, Polona Šavs, Helena Naglič, Ana 
Žagar in Ana Čarman. Kot recitatorji pa 
so nastopili: članica DU Jezersko Polona 
Šavs, dijakinja Gimnazije dr. Franceta 
Prešerna v Kranju Manca Retelj, dijaki-
nja ekonomske gimnazije v Kranju Lu-
cija Zupan, učenca OŠ Matije Valjavca 
Preddvor Jan Meglič in Matic Retelj in 
učenca OŠ Matije Valjavca Preddvor – PŠ 
Jezersko Tim Meglič ter Kristjan Zupan.
V uvodu je kvartet trobil policijskega or-
kestra zaigral himno, nato je povezova-
lec pozdravil navzoče občanke in občane, 
nekdanje rezervne miličnike, veteranke 

in veterane, gostitelja župana občine Je-
zersko Jurija Rebolja, člane občinskega 
sveta in zaposlene v občinski upravi ter 
vidne goste: predstavnike PU Kranj (Da-
vid Zadražnik, pomočnik komandirja PP 
Kranj, in Alojzij Zupan, VPO Preddvor), 
predstavnika ZVVS (Anton Rešek, pred-
sednik PO ZVVS Gorenjske in predsednik 
OZVVS Kranj), predstavnika PGD Jezersko 
(Izidor Parte, predsednik PGD Jezersko, 
in Robi Kaštrun, poveljnik PGD Jezersko), 
predstavnike ZDS in PVD SEVER Gorenjska 
(Biserka Debeljak, upokojena kustosinja 
Policijskega muzeja, Huso Bakrač, slavno-
stni govornik in nekdanji komandir PMM 
Jezersko, ter Jože Mencin, podpredsednik 
ZDS in predsednik PVD SEVER Gorenjska). 
Spomnili so se dogodkov iz let 1990 in 
1991, ko je takratni politični vrh SFRJ 
grozil z uvedbo izrednih razmer in raz-
orožitvijo slovenskih obrambnih sil. Zo-
per zahtevo po oddaji orožja v vojašnice 
se je takrat uprla tudi večina slovenskih 
občin, med njimi tudi vse gorenjske. 
Spomnil pa je tudi na javnosti manj 
znano dejstvo, da so tudi takratni orga-
ni za notranje zadeve želeli zavarovati 
svoje orožje in strelivo, zaradi česar so 
ga ti preselili na skrivne lokacije. V poz-
dravnem nagovoru se je župan občine 
Jezersko Jurij Rebolj zahvalil za pogum 
zakoncema Šinkovec in pripadnikom 
takratne milice in teritorialne obram-
be, ki so se v osamosvojitveni vojni z 
ramo ob rami skupaj uprli napadalcu. 
Prav tako se je PVD Sever Gorenjska za-

hvalil za predstavitev delčka do sedaj 
javnosti neznanega dela zgodovine.
Sledil je govor slavnostnega govornika 
nekdanjega komandirja PMM Jezersko 
Husa Bakrača. Ta je navedel podatek, 
da je na operativnem območju takratne 
UNZ Kranj delovalo osemnajst njenih or-
ganizacijskih enot, ki so imele po do se-
daj znanih podatkih skupaj 51 skrivnih 
lokacij orožja, največ med vsemi takra-
tnimi enajstimi upravami za notranje 
zadeve v Sloveniji. Posamezniki iz civilne 
sfere so bili za hrambo orožja izbrani na 
podlagi zaupanja, zaradi česar iz tistega 
obdobja ni veliko dokumentov. Slavka in 
Marko Šinkovec sta z veliko odgovorno-
stjo v letih 1990 in 1991 sprejela v tajno 
hrambo oborožitev in strelivo takratne 
PMM Jezersko, s čimer sta za tisti čas 
izkazala izjemno domoljubje. Ne glede 
na prve demokratične volitve v letu 1990, 
ko je bila Slovenija formalno še vedno 
sestavni del nekdanje SFRJ, bi bile posle-
dice zanju kot hranitelja ob najdbi tajne-
ga depoja oborožitve in streliva milice s 
strani JLA verjetno katastrofalne. Že ta-
krat sta zakonca Šinkovec dala domovi-
ni na razpolago svoje življenje in premo-
ženje. Nosila sta izjemno odgovornost in 
breme, s katerim sta pokazala tudi izje-
mno hrabrost in pripadnost slovenske-
mu narodu. V nadaljevanju slovesnosti 
sta župan Jurij Rebolj in podpredsednik 
ZDS in predsednik PVD Sever Gorenjska 
Jože Mencin svečano odkrila spominsko 
ploščo na objektu zakoncev Šinkovec.

V spomin na pogum in domoljubje
Septembra so na stanovanjski hiši družine Šinkovec, pri Robleku, odkrili spominsko 
ploščo hraniteljem orožja.
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EKIPA TIC JEZERSKO

Turistična pisarna je v letošnjem letu svoja vrata prvič odprla 
v začetku junija in je bila do zaključka šolskega leta odprta ob 
koncih tedna. Od 24. junija dalje pa vse do konca avgusta je bila 
odprta vsak dan, v septembru pa zopet le ob koncih tedna. Po-
leg podajanja iskanih informacij in različnega promocijskega 
materiala o Jezerskem in okolici smo tudi letos imeli na voljo 
pohodniške in turistične karte, razglednice, spominke in raz-
lične izdelke lokalnih ponudnikov. Tako kot v prejšnjih letih 
smo tudi letos vodili evidenco obiska teniškega igrišča in teni-
ške opreme. Sodelovali smo tudi pri promociji in logističnem 
upravljanju dogodkov, med drugim Pohodniškega festivala, 
Jezerske štorije in Ovčarskega bala. Velik del letošnjega udej-
stvovanja je TIC namenil koordinaciji in izvedbi organiziranih 
vodenj po jezerskih znamenitostih, saj sta bila tako povpraše-
vanje kot tudi izvajanje precejšnja. Tako napovedano kot tudi 
po naključju so nas kar nekajkrat poleti obiskali novinarji, kar 
se je odražalo v nemalo objavah v okoliških lokalnih časopisih, 
na radijskih postajah in televizijskih reportažah. Poleg direk-
tne promocije smo se v letošnjem letu osredotočili tudi na pro-
mocijo našega kraja prek različnih spletnih portalov, in sicer 
s pomočjo panoramske kamere, ki poleg trenutnega vremen-
skega stanja obiskovalcem vsakič znova postreže s čudovitim 
razgledom na dolino Jezerskega. 

STATISTIKA

Največji delež obiskovalcev so predstavljali domači gosti (44 
odstotkov), sledili so jim Nemci, Nizozemci, Italijani, Čehi, Bel-
gijci, Francozi in Hrvati. Največje zanimanje je bilo za poho-
dniške poti, zemljevide, sprehajalne poti, prospekte, jezerske 
ponudnike storitev in prenočišča. Odziv turistov v letošnjem 
letu je bil večinsko pozitiven, tako nad delovanjem TIC-a kot 
tudi nad ponudniki in dogodki. Največje navdušenje je bilo kot 
po navadi nad čudovitimi razgledi in neokrnjeno naravo, nad 
lepo urejenimi in označenimi sprehajalnimi potmi in ponud-
bo lokalne kulinarike. Med pripombami in pritožbami se je 
največkrat pojavilo zaprtje hotela Planinka in neurejene povr-
šine na mestu nekdanje Kazine, vendar pa so prevladovala po-
zitivna mnenja in spodbudne besede, ki nam vlivajo poguma 
in motivacije za prihodnja leta.

Obiskovalci iz domovine 
in tujine
Delovanje Turistično-informacijskega 
centra Jezersko in nekaj statistike

Danes in jutri poteka dvodnevna strokovna ekskurzija na Kras in v 
Goriška brda. Izletniki bodo spoznali reko Reko in Škocjanske jame, 
kraško vasico Matavun, tipično turistično kmetijo, si ogledali Šta-
njel, v Brdih pa Šmartno in Vipavski Križ, vinsko klet, obiskali kom-
pleks Dvor, uspešno turistično zgodbo ter tipično vinogradniško-tu-
ristično kmetijo.

Ekskurzija na Kras in v Brda

 
Čisto je lepo.KOMUNALA KRANJ d.o.o., 

UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ
PRJ-1028/17

 

Uredite prejemanje in/ali  
plačevanje računov: preko e-pošte, 

e-računa ali  
direktne obremenitve računa

Prejemanje računov
Namesto klasičnega računa v papirni obliki se lahko od-

ločite za prejemanje računa preko elek tronske pošte. 

Prijavite se preko e-naslova info@komunala-kranj.si. V 

sporočilu navedete: ime in priimek, šifro kupca, naselje, 

hišno številko in e-naslov, kamor želite prejemati raču-

ne.

Če želite, se lahko odločite za e-račun za komunalne 
storitve v elek tronski banki. V svoji e-bančni aplikaciji 

izberite prijavo na e-račun Komunale Kranj. Pri prijavi 

navedite sklic zadnje položnice.

Plačevanje računov
Pri plačevanju računa za komunalne storitve Komuna-

le Kranj lahko izberete možnost direktne obremenitve 

vašega plačilnega računa oz. trajnik. Če želite skle-

niti novo soglasje za izvajanje direktnih obremenitev 

ali spremeniti obstoječe, to uredite osebno na sedežu 

Komunale Kranj ali izpolnite obrazec, ki ga najdete na 

spletni strani Komunale Kranj. Soglasje za direktno 

obremenitev lahko podpiše zgolj plačnik storitve in pri 

tem predloži veljavni osebni dokument ter bančno kar-

tico. O znesku direktne obremenitve ste mesečno obve-

ščeni z računom. Izberete lahko klasični račun v papirni 

obliki ali račun po elektronski pošti.

E-račun in račun po elektronski pošti enakovredno na-

domeščata račun v papirni obliki. Pomenita pa do okolja 

prijaznejše poslovanje in enostavnejše rokovanje za upo-

rabnika. Več informacij na 04 28 11 300 ali na brezplačni 

telefonski številki 080 35 55, lahko pa vprašanje pošljete 

tudi v pisni obliki na info@komunala-kranj.si ali na na-

slov Komunala Kranj, d.o.o., Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
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ANJA KARNIČAR,  
AVTORICA REFERATA 10. SEPTEMBER 1919 
IN OBČINA JEZERSKO 
OBČINSKA UPRAVA

Občinski svet Občine Jezersko je na svo-
ji septembrski seji obravnaval predlog 
odloka o občinskem prazniku. Odlok so 
svetniki v prvem branju podprli. V na-
daljevanju podajamo obrazložitev pre-
dlaganega datuma.
Dne 10. septembra 1919 so antantne sile 
z Avstrijo podpisale mirovno pogodbo 
v kraju Saint-Germain-en-Laye, s pod-
pisom katere je Avstrija med drugim 
prevzela del sokrivde za začetek prve 
svetovne vojne in z njo povezano pla-
čevanje odškodnine antantnim silam, 
priznala je novoustanovljene države, ki 
so nastale na ozemlju nekdanje avstro-
-ogrske monarhije (tudi Kraljevino SHS, 
v katero je bil vključen pretežen del slo-
venskega narodnostnega ozemlja), ome-
jiti je morala vojaške sile – in za Jezersko 
najpomembnejše: senžermenska pogod-
ba je dokončno določila avstrijske meje. 
Jezersko in Mežiška dolina sta bili po 
pogodbi edini izjemi, ki sta neposredno 
pripadli Kraljevini SHS, medtem ko se je 
ostala Koroška o svoji prihodnosti bodisi 

v Kraljevini SHS bodisi v Republiki Avstri-
ji odločala na plebiscitu 10. oktobra 1920. 
S tem dnem je bil končan vojaški in (ra-
zen v plebiscitnih conah A in B) politični 
boj za severno mejo nove države, v kateri 
je zaživel pretežni del Slovencev – meje, 
ki je povsem enaka leta 1991 postala tudi 
meja Republike Slovenije.
Tako je 10. september 1919 dan, ki je Je-
zerskemu omogočil združitev z državo, 
v kateri je živel dobršen del slovenskega 
naroda, kjer je slovenska narodna vlada 
(vsaj v času podpisa pogodbe) imela av-
tonomijo v upravljanju notranjih zadev, 
kjer so bili uradi in šole vse do univer-
ze v slovenskem jeziku. Jezerjanom in 
Jezerjankam je bila sicer prihranjena 
pravica do odločanja o tem, v kateri dr-
žavi želijo živeti: a dvomljiva pravica, 
saj bi tistih nekaj sto dodatnih glasov, 
tudi če bi bili vsi za SHS (kar ni samo 
po sebi umevno: več kot 12 tisoč koro-
ških Slovencev in Slovenk je glasovalo 
za Avstrijo), ne spremenilo izida. Dese-
tega septembra 1919 smo stopili na pot, 
ki nas je dobre tričetrt stoletja kasneje 
privedla do tega, da imamo Jezerjani in 
Jezerjanke svojo občino in da smo ob 
tem državljani in državljanke suverene 
in demokratične Republike Slovenije. 

Ob izbranem datumu je bilo v igri več 
predlogov – tudi zato, ker ste si, drage 
občanke in občani, vzeli čas in prispe-
vali svoje. V referatu o določitvi datu-
ma so osvetljeni ti vaši prispevki kakor 
tudi obsežnejši opis okoliščin pred pod-
pisom senžermenske mirovne pogod-
be ter neposredne posledice njenega 
podpisa. Referat je objavljen na spletni 
strani občine. Vabljeni k branju.
Datumu v prid ob zgodovinski teži go-
vori tudi dejstvo, da se lepo vključuje v 
letno zaporedje praznovanj – je edini od 
predlaganih datumov, ki odpira vrata že 
v jesensko obdobje, in praznovanje pri-
hoda jeseni je spet na svoj način slavje 
jezerske samobitnosti: stoletja namreč 
je bilo Jezerjanom in Jezerjankam, ki 
so bili v veliki meri samooskrbni in je 
ritem njihovega življenja v temelju do-
ločala menjava letnih časov, precej lažje 
odložiti delo in praznovati na jesen, ko 
je bila glavnina pridelkov pod streho. 
Občinski praznik je praznik vseh obča-
nov in občank: spomin na 10. septem-
ber 1919 je naposled dobra izbira, ker je 
skoraj stoletje stran – dovolj daleč, da 
ne razdvaja in ne ločuje. Upamo, da ga 
bomo v letih, ki prihajajo, znali in hoteli 
izkoristiti, da praznujemo kot skupnost. 

Deseti september 1919 in občina Jezersko
Predlog odloka o občinskem prazniku: občina Jezersko bo praznovala 10. septembra.

Raznos nenaslovljene 
direktne pošte

(obvestila, vabila)

Pošta Slovenije je za raznos nenaslovljene 
direktne pošte po gospodinjstvih 

uveljavila spremembo: 
to pošto je treba oddati štiri delovne dni 

pred raznosom ob upoštevanju, 
da se na Jezerskem raznos po 

gospodinjstvih izvaja ob 
ponedeljkih, sredah in četrtkih.

 Na podlagi te spremembe vas 
obveščamo: 

Občina Jezersko bo občane in občanke 
o aktualnih zadevah pretežno obveščala 

prek uradne spletne strani 
www.jezersko.si 

ter oglasnih tabel, zato vas prosimo 
za redno spremljanje.
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Na letošnjem sejmu lovstva in ribištva Sejem lov 2017 aprila v Gornji Radgoni so 
prvič organizirali sejemsko ocenjevanje divjačinskih salam. Izdelki so morali biti 
iz »surovine« prosto živeče divjadi. Strokovna komisija je ocenila 30 izdelkov 16 
ljubiteljskih domačih izdelovalcev suhomesnatih izdelkov in podelila po dvanajst 
zlatih in srebrnih medalj.  Med prejemniki zlate medalje je bila tudi Mesnica Si-
mon Šemrov z Jezerskega za odlično jelenovo salamo. Simonu Šemrovu čestitamo 
z željo, da bo svoj program suhomesnatih izdelkov še naprej uspešno razvijal  z 
jezersko razpoznavnostjo.

Zlata medalja za jelenovo salamo

Športno društvo Jezersko je za sezono 2017/18 pripravilo več programov, ki bodo 
od oktobra potekali v telovadnici Podružnične šole Jezersko. Za otroke od 1. do 9. 
razreda je pripravljena celoletna šola športa, prav tako nogomet. Za malo starejše 
pa je rezerviran čas v telovadnici za igranje namiznega tenisa, nogometa, odbojke, 
intenzivnega treninga in pilatesa. Vadba šolskih otrok se je začela že septembra. 
Jesen je čas za okrepitev telesa, da v dobri kondiciji pričaka zimo, saj bo v prihaja-
joči zimi veliko teka na smučeh, drsanja in smučanja. Športno vabljeni na druženje 
v telovadnici. 

Vabljeni k jesenski športni dejavnosti
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Nogometno moštvo je dobilo novega 
trenerja. Vsi so ga imeli radi, zato so 
bili treningi dobro obiskani. Še poseb-
no ga je vzljubil eden izmed fantov.  
Nekoč so fantje po treningu videli tre-
nerja, da je šel k zelenjavarju in si tam 
ogledoval jabolka. Nato je vzel naj-
lepše jabolko, ga dal v žep in odšel.  
Fantje so bili zgroženi. Odločili so se, da 
bodo svojega trenerja še bolj spremljali, 
zato so mu po vsakem treningu sledili. 
Vedno znova je zahajal k zelenjavarju in 
si ogledoval jabolka in vedno vzel najlep-
šega, ga dal v žep in odšel proti domu.
Eden izmed fantov je rekel: "Ste videli? 
Krade!"
Vsi so mu pritrdili. To se je razširilo in 
na treningih je bilo vedno manj fantov, 
dokler ni na koncu prišel samo tisti 
fant, ki je trenerja najbolj vzljubil. Tre-

ner se je začudil in vprašal fanta, kaj 
je narobe. Fant je bil v zadregi, a mu je 
vendar povedal. Nato je trener tega fan-
ta vzel s seboj in sta šla k zelenjavarju. 
Tam je trener, tako kot vsakič, gledal ja-
bolka in najlepšega vzel in ga dal v žep.  
Nato je vprašal prodajalca: "Koliko sem 
dolžan?"
Prodajalec pa mu je odvrnil: "Saj ste že 
poplačali. Nič niste dolžni."
In sta šla. Trener je fantu razložil, da gre 
vsako jutro po mleko in ga prinese tudi 
zelenjavarju, v zameno pa dobi vsak 
dan eno jabolko. Ker mu jabolko pred 
treningom nič ne koristi, ga vzame po 
treningu, ko je lačen in mu tekne.
Fant je takoj povedal preostalim fan-
tom. Oni, ki je bil najbolj glasen pri šir-
jenju govoric, da trener krade, se je za-
mislil in takoj klical trenerja ter se mu 

opravičil. Trener je rekel, naj se oglasi 
pri njem doma, s seboj pa naj prinese 
velik vzglavnik. Fant je privolil in se 
oglasil pri njem. Trener ga je povabil 
ven na vrt in fantu dal v roke škarje. Re-
kel mu je, naj prereže vzglavnik in vse 
perje, ki je notri, raztrosi v veter. Fant je 
to z veseljem naredil, saj je bila to zelo 
lahka pokora za njegove lažne obtožbe.
Ko je to naredil, se je nasmehnil in po-
gledal trenerja, ta pa mu je rekel: "Sedaj 
pa poberi vse to perje in ga stlači nazaj 
v vzglavnik. Ko boš to storil, ti bo opro-
ščeno."
Fant je žalostno pogledal in rekel: "Go-
spod, ampak perje je veter raznosil 
na različne kraje. Nemogoče je, da bi 
to pobral in stlačil nazaj v vzglavnik."  
Trener mu je rekel: "Enako je s tvojimi 
besedami."

Modrostna zgodba o zlobnih jezikih
Poučno za vse nas – zlobni jeziki naredijo veliko škode …

MANCA PERDAN

V prostorih petsto let stare Jenkove kasarne so si gledalci v 
času poletnih dopustov lahko ogledali igro Jezerske štorije. 
Igralci, člani domače amaterske zasedbe, so se z veseljem 
prelevili v pastirje, furmane in druge osebe iz njihove zgodo-
vine ter v pristni jezerski narečni govorici zaigrali tri štorije 
iz življenja Jezerjanov pred mnogimi leti. Zgodbe Tinčkova 
Katra, Udam in Johana ter Rekarjev Johan so kratke in eno-

Jezerske štorije v Jenkovi kasarni
V sklopu poletnega dogajanja na Jezerskem je Kulturno-umetniško društvo Jezersko 
pripravilo tri kratke igre, s katerimi so gledalcem vsak petek zvečer prikazali življenje 
Jezerjanov v starih časih.

Poseben značaj predstavi doda ambient Jenkove kasarne. 
»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

stavne, povzete po knjigi Jezerske štorije, ki jo je spisal po-
kojni Andrej Karničar. V Jenkovi kasarni jih igrajo že 15 let; 
zadnja štiri leta v sklopu organiziranega poletnega dogajanja 
na Jezerskem. Olga Tičar, ki že od samega začetka z veseljem 
koordinira predstave in vodi rdečo nit muzeja, je povedala, 
da je bila letos dobra sezona, kar se tiče turizma in obiska 
predstav, ter da je presenečena nad tabori, ki so na ogled pri-
hajali organizirano. Dodala je, da so bili med gledalci tako 
slovenski kot tudi tuji turisti, manjkali pa niso niti domači-
ni. Skupaj s koordinatorko Olgo so Mija Murovec, Filip Žagar, 
Brane Žagar, Damjana Pestotnik, Maja Lesar, Suzana Rebolj 
in Drejc Karničar vsak petek poskrbeli, da so gledalci lahko 
na čim bolj pristen način podoživeli dogajanje starih časov.
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ANA TEPINA IN SARA PESTOTNIK

V PGD Jezersko je aktivna tudi gasilska 
mladina. Najprej so se otroci udeležili 
kviza, ki je marca potekal v Šenčurju. 
Udeležilo se ga je pet ekip, ki so dosegle 
lepe rezultate. Šest otrok, starih od se-
dem do 12 let, pa se je maja udeležilo ga-
silskega tabora na Rogli. Na taboru so se 
otroci sankali, imeli štafetne igre, pred-
vsem pa je bil tabor sproščujočega duha. 
Ko smo prišli s tabora, pa je bil čas, da 
se pripravimo na tekmovanje v orien-
taciji, ki je letos potekalo na nam bolj 
znani lokaciji, na Jezerskem. Imeli smo 
vlogo organizatorja in vlogo tekmoval-
cev. Tekmovanje je potekalo 27. maja, 
nanj se je prijavilo devet ekip iz našega 
društva: ekipa pionirjev, tri ekipe pi-
onirk, tri ekipe mladincev, ekipa mla-
dink in ekipa pripravnikov. Otroci so 
pridno vadili s svojimi mentorji in zato 
dosegli dobre rezultate. Med skupno 64 
ekipami v šestih kategorijah smo do-
segli tri prva mesta, eno drugo in eno 
tretje mesto. Štiri ekipe so se uvrstile na 
regijsko tekmovanje, ki je bilo junija v 
Završnici. Pri organizaciji tekmovanja v 
orientaciji bi se radi zahvalili lastnikom 
zemljišč, kjer je potekalo tekmovanje, 
Občini Jezersko, ŠD Jezersko in vsem, ki 
so na kakršen koli način pripomogli k 

uspešni izvedbi tekmovanja. Finančno 
so ga podprli GZ Kokra, PGD Jezersko ter 
Občina Jezersko.
Tudi poleti nismo počivali. Pripravili 
smo dve veseli srečanji. Z najmlajšimi 
člani, pionirji, smo pogasili čisto pravi 
ogenj, seveda s pomočjo mentorjev. Po-
učili smo se o nevarnostih kurjenja v 
naravi in uporabi ognja. Drug dogodek 
pa je bila počitniška delavnica, v okvi-
ru katere smo se letos odpravili v doli-
no Komatevre, sestavili sesalni vod in 
s pionirsko motorno brizgalno podirali 
tarčo, brizgali in se zabavali. Delavnico 

smo zaključili ob lovski koči na Staniču 
in prijetnem pikniku. V jesenskem času 
pa se bodo ponovno začele gasilske vaje 
za mladino, na katerih bomo spet pilili 
znanje iz gasilske tematike in pridobi-
vali izkušnje ob morebitnih nesrečah.
Na tem mestu vabimo tudi nove članice 
in člane, da se pridružijo druščini gasilk 
in gasilcev na Jezerskem in skupaj spo-
znavamo gasilsko delo in stopamo po 
korakih svojih prednikov.
Oktobra, v mesecu požarne varnosti, 
bo dan odprtih vrat – 21. oktobra ste vsi 
lepo vabljeni v PGD Jezersko. 

Aktivna gasilska mladina
Uspešni na kvizu in tekmovanjih

BOŠTJAN TEPINA

Tako kot že vse od leta 1988 dalje smo se gasilci zbrali na sku-
pni vaji, letos na Solčavskem na kmetiji Covnik. Poleg doma-
čega gasilskega društva PGD Solčava smo sodelovali še PGD 
Jezersko in FF Bad Eisenkappel, gasilcev z Rebrce pa letos žal 
ni bilo na vaji. Zjutraj smo se zbrali na Pavličevem sedlu, 
kjer smo kasneje po pozivu odhajali na mesto intervencije. 
Na vaji smo se spopadli s požarom v naravi, ponesrečenim 
planincem in gozdarsko nesrečo. Za potrebe gašenja požara v 
naravi smo z motorno brizgalno odvzemali vodo z manjšega 
ribnika na kmetiji in jo po cevovodu dobavljali na mesto po-
žara. V gozdarski nesreči se je na delavca prekotalil kup lesa. 
S tehničnim posegom smo delavca rešili izpod lesa, ga medi-
cinsko oskrbeli in pripravili za transport. Vajo si je ogledalo 
kar precej ljudi, med njimi tudi županja Solčave, ki je kasne-
je na zboru pohvalila delo vseh gasilcev. Vajo smo zaključili 

s piknikom na igrišču pri okrepčevalnici Majerhold. Enotni 
smo si bili, da mora sodelovanje ostati in se še krepiti, s po-
gledom pa smo strmeli na naslednje leto, v Železno Kaplo, 
kjer bo jubilejna vaja.

Skupna gasilska vaja

Na skupni gasilski vaji v Solčavi
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- ustvarjamo rešitve za zahtevne

ELEKTROINŠTALACIJE,
IZSUŠEVANJE,

MONTAŽA KOTLOVNIC NA KLJUČ,
SERVIS IN ŠIROKA PONUDBA REZERVNIH DELOV

V 1. RAZREDU SI ŽELIM … 

• da bomo delali na računalniku in se naučili novih pesmic. 
(Viktor Dolinšek)
• da bo kaj zanimivega, da bi se imel dobro in da bi se kaj 
naučil. (Svit Ožbalt Smrtnik)
• da bi se dobro naučila angleščino. (Ela Pirc)
• da bi se naučila brati. (Nika Šinkovec)
• da bi se igral. (Balša Bubanja)
• da bi risal, raziskoval gozd in se igral. (Filip Babič)
• da bi se veliko naučil, se imel lepo, se družil s prijatelji in se 
igral. (Anže Rupar)

POČITNIŠKE DEJAVNOSTI
ŠPORTNO PLEZANJE
Z Denisom smo plezali. Plezali smo v treh smereh – lažja, 
težja, najtežja. Najbolj všeč mi je bila najlažja proga. Gledati 
si moral, kam boš stopil. (Hana)
Pri plezanju si moral splezati do oznake. Varoval nas je Luka. 
(Ajda)
Preplezala sem vse smeri, razen najtežje. Všeč mi je bilo, da 
smo navzdol skakali kot žabe. (Fiona)
Plezali smo v Mlinarjevi peči. Bili smo privezani. Imeli smo 
pas in čelado. Samo jaz sem imela plezalke. Na koncu smo 
dobili sladoled. (Julija)

PLANINSKI TABOR
Bili smo na Krvavcu. Paslo se je veliko krav in teličkov. Videli 
smo tudi konje. Imeli smo pohode. Bilo je dobro za jesti in 
dober čaj. Zvečer smo reševali naloge. Videli smo tudi letala. 
Na Zvohu smo videli umetno jezero za zasneževanje. (Julija)
Šli smo na Zvoh. Videla sem televizijski stolp, krave, kole-
sarje, ki so vozili downhill. Nad nami so bile gondole. Zve-
čer smo na ognju pekli klobase, jabolka in banane. Bil je lep 
razgled na letališče. Videli smo vzletanje in pristajanje letal. 
Videli smo tudi dom učiteljice Irene. (Iva)

GASILSTVO
Zanalašč smo špricale gasilca Robija. (Hana)
Iz vedra sva s Timom vzela vodo in jo dala v vedrovko in smo 
se potem špricali. Pogovarjali smo se po voki-tokiju. (Ajda)
Špricali smo se s cevmi. (Živa)

VODNE IGRE
Na jezeru smo se vozili s supom. Na supu smo bili štirje. 
Nuša, Dora in Jerca so padle v vodo, jaz pa sem ostala na 
supu. Tudi gugali smo se nad vodo – »tarzančka«, a nismo 
smeli skočiti, ker je bila voda preplitva. (Ajda)
Z Jerco sva se vozili s kajakom in se zapletli v alge. Komaj sva 
se rešili. (Julija)

PRAVLJIČNI POHOD

Patricija je bila čarovnica Kunigunda, ki je skrila sestavljanko 
iz 4 delov, mi pa smo jo morali sestaviti. Naučili smo se ču-
dno pesem. (Hana)
Videli smo ogromno mravljišče. (Fiona)
Čarovnica nam je prebrala smešno pravljico. Sprehajali smo 
se ob potočku. (Živa)

PLAVANJE V SNOVIKU

Vozili smo se po toboganu s prijatelji in starši ter plavali in 
se zabavali. (Ela)
Rumen tobogan je bil najboljši, ker je bil najhitrejši. Na ze-
lenem toboganu si se lahko peljal v paru in smo tekmovali. 
(Ajda)
Skakala sem v vodo in se vozila po zelenem in modrem tobo-
ganu. Z mano so šle Hana, Dora in babi. (Nuša)
Fantje so se ustavljali v toboganu in vpili ču ču. Punce smo jih 
morale poriniti. Šla sem z Elo, mami in babi. (Pia Pirc)
Jaz sem plavala že brez rokavčkov. (Julija)

LOVSTVO

Bili smo v dveh skupinah – risi in medvedi. Iskali smo iztreb-
ke živali in stopinje. Napolnili smo solnico za divjad. Po dre-
vesu smo splezali do opazovalnice in opazovali okolico. Videli 
smo samo dve alpinistki. Pri koči na Staniču smo pekli pasjo 
radost. (Ajda in Julija)

Iz šolskih klopi

Ta teden je zasedal občinski svet Občine Jezersko. Svetniki so pri-
sluhnili oceni o izvajanju programa varnosti v občini, obravnavali 
rebalans proračuna in odlok o oskrbi s pitno vodo in odlok o občin-
skem prazniku. Izbran je bil elektor za volitve v Državni svet. Bese-
da pa je tekla tudi o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega 
partnerstva pri sistemu daljinskega ogrevanja na lesno biomaso.

Zasedal občinski svet
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FRANC EKAR

Zapuščina in vrednote, ki jih je zapu-
stil prof. dr. Frischauf so bile izjemnega 
pomena pri odkrivanju, "legalizaciji" in 
populariziranju Savinjskih Alp. V naše 
kraje je prišel leta 1868 z veliko naklo-
njenostjo in spoštovanjem do Sloven-
cev in slovenskega jezika. Zelo si je tudi 
prizadeval, da vendarle tudi slovenski 
narod ustanovi slovensko planinsko 
društvo s "centralnim planinskim dru-
štvom, sestavljenim iz članstva planin-
skih podružnic na slovenskih govornih 
področjih". Za slovenske planinske al-
pinistične zasluge in tudi obenem za 
razvoj planinskega turizma ga je odli-
kovalo Slovensko planinsko društvo kot 
prvega častnega člana SPD. Za častnega 
občana pa sta ga razglasili tudi občini 
Jezersko in Ljubno v Savinjski dolini. 
Frischauf je bil član dunajskega OETK, 
turističnega kluba, ki je še sedaj naklo-
njen Slovencem.
Johannes Frischauf je bil v pravem po-
menu vsestranski "planinskoslovec", 
znanstveni raziskovalec gorskega sveta. 
Po rodu je bil Dunajčan, po študijih ma-
tematike, fizike in astronomije je postal 
docent na dunajski univerzi, univerzi-
tetni profesor pa je postal tudi na gra-
ški univerzi, na kateri je bil zaposlen do 
upokojitve. Njegova dejavnost v prostem 
času je postalo odkrivanje, raziskovanje 
in proučevanje planinskega in gorskega 
sveta. Vedno je zagovarjal in zapisoval 
imena gorskih področij, gora in vrhov v 
originalnem, tj. narodovem jeziku. Lotil 
se je sistematičnega obiskovanja gora 
in gorskih krajev, zaselkov, ljudi. V letu 
1851 se je povzpel v gorstva Nizkih in 
Visokih Tur, Štajerskih Alp in ostalega 
visokogorskega alpskega področja Salz-
burške, Tirolske, Italije, Karavank, Julij-
skih in Zahodnih Julijskih Alp. In tudi 
Triglav s soseščino mu je bil povsem 
domač. Enako vsebino raziskovanja je 
namenjal tudi potovanjem in razisko-
vanju v Istri, hrvaških, dalmatinskih 
pa tudi črnogorskih gorah. V Savinjske 
Alpe je prišel v letu 1874. Iz raziskovanja 

in proučevanja teh območij je že 1895 iz-
dal brošuro Savinjske Alpe. V njej poleg 
sporočil domačinov navaja tudi starejše 
tozadevne dokumente, zapise in opiso-
vanja od Valvazorja do Hacqueta in dru-
gih. Poleg topografije namenja posebno 
pozornost tudi izgradnji planinskih poti 
in koč. Med drugim je bila njegova po-
buda o izgradnji ceste v Logarsko doli-
no, ki se je tudi uresničila. Takrat je bila 
tudi Frischaufova namera in želja, da 
bi bila speljana in zgrajena tudi cesta 
iz Logarske doline na Koroško v Belo in 
dalje v Železno Kaplo.

SODELOVANJE Z DOMAČINI

Frischauf je septembra leta 1874 prvi pri-
šel v gorski zaselek na domačijo Suha-
dolnik v Kokri in se srečal z markantno 
osebo: Primožem Štularjem, gospodar-
jem Suhadolnikove domačije, ki ga je z 
veliko prijaznostjo in gostoljubjem spre-
jel. Primož Suhadolnik (1831–1898) je bil 
poleg strastnega lovca "gamsarja" tudi 
odličen gorski vodnik za področje Grin-
tovca, Kočne, Grebena … Frischauf se je 
po najlažjem dostopu na Grintovec pov-

zpel na njegov vrh. Frischauf je postal 
spoštovana osebnost in povsem spro-
ščen domač "hribovec" in vedno dobro-
došel Suhadolnikov gost. Osvojil je tudi 
Kočno. Ob prvem prihodu Frischaufa na 
Suhadolnikovo je Primož Suhadolnik na 
njegovo pobudo postavil kočo pod Grin-
tovcem, ki so jo odprli avgusta 1875. Bila 
je bolj zavetišče in sčasoma premajhna, 
zato je sekcija OETK v Železni Kapli pri-
stopila k izgradnji nove koče na tej loka-
ciji. Kočo, poimenovano po dr. Johanne-
su Frischaufu, so odprli septembra 1978. 
V koči je prenočeval tudi Simon Robič 
(1824 – 1897), duhovnik in naravoslo-
vec, ki je pisal tudi zanimiva planinska 
spisja in objavljal v takratnih časopisih. 
Prav v Frischaufovi planinski koči je 
izgovoril in nato tudi zapisal: "Kdaj bo 
tudi med Slovenci zaživela taka sloven-
ska družba, ki bo postavljala slovenske 
planinske koče s slovenskimi napisi, 
da se ne bi povsod 'vrinjali' le tujci?" S 
Simonom Robičem se je srečaval in pri-
jateljeval Frischauf, ki je bil nekajkrat 
pobudnik za ustanovitev slovenskega 
društva. Ko so avstrijsko-nemški "al-
penvereinovci" opazovali, kako postaja 
Johannes Frischauf vse bolj zavzet za 
slovenstvo in slovenske pravice, so v 
letu 1879, ko so Frischaufovo kočo pro-
dali Kapelčani DeOAV za tristo kron, so 
DeOAV najprej nasilno odstranili tablo 
na koči, na kateri je pisalo Frischaufova 
koča. In tako so jo prepustili programi-
ranemu propadanju.
Sin Primoža Suhadolnika Jurij Štular 
(1857–1903) pa je bil tudi izjemen "hri-
bovec", tudi gorski vodnik saj je aktivno 
vodil turiste na vrhove nad Suhadolni-
kom, Kočno, Grintovcem, Grebenom ... 
Med drugim je slovenskemu planin-
stvu tudi poklonil štiri tisoč kvadratnih 
metrov zemljišča na Dolškem sedlu v 
Dolcih, kjer naj bi SPD ali kamniška po-
družnica SPD postavila novo planinsko 
postojanko. Za to dejanje in še mnogo 
drugih v dobro slovenskega planinstva 
si je pridobil status in ugledno planin-
sko mesto med "ustanovniki Sloven-
skega planinskega društva" v letu 1897. 

Avstrijski raziskovalec slovenskega gorskega sveta
Pred sto osemdesetimi leti se je na Dunaju rodil prof. dr. Johannes Frischauf  
(1837–1924), v Kokri pri Suhadolniku pa se je pred sto šestdesetimi leti rodil 
Jurij Štular, posestnik in gorski vodnik, ki je z dobrimi deli za planinstvo postal 
"ustanovnik – ustanovni član Slovenskega planinskega društva" v letu 1897.

Prof. dr. Johannes Frischauf



Prva planinska koča Frischaufova v Suhem Dolu nad Suhadolnikom 
1876

www.pogrebnik.si

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

Za Cojzovo kočo na Kokrskem sedlu je Jurij Štular podpisal 
pogodbo o služnostni pravici in nadelavi poti od Suhadolni-
ka do Kokrskega sedla do nove Cojzove koče po Suhadolni-
kovem svetu. Jurij Štular - Suhadolnik je med drugim vodil 
Kranjčane kot gorski vodnik. Frischauf je prijateljeval tudi 
z naprednim in dobrim gospodarstvenikom, jezerskim žu-
panom Francem Ksaverjem Murijem (1846–1926), županom 
1873–1905, deželnim poslancem 1884–1901 in hotelirjem Ka-
zine. Za vedno bo tudi ostal spomin na Frischaufovo pot z 
Zgornjih Ravni na Mlinarsko sedlo, ki jo je trasiral in tudi 
finančno podprl Frischaf. Pot so trasirali in nadelali v letih 
1975–1976 pod nadzorom Fischaufa domačini lovci "gamsar-
ji": Anton Muri, Anton Šenk - Makekov; sodelovali pa so tudi 
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župan Muri in "avtorizirana" jezerska gorska vodnika Jernej 
Veršnik - Jernik in Mavec. Za popularizacijo Jezerskega, ki je 
postajalo vse bolj aktivna turistična destinacija, so nastajale 
Frischaufove naravovarstvene, gorske in topografske razi-
skave Jezerskega izjemna vrednota. Občina Jezersko je Fri-
schaufu za dela v dobro razvoja Jezerskega dodelila najvišje 
odlikovanje častni občan občine Jezersko. 
"Profesor Johannes Frischauf, čeprav je bil Nemec, je bil ve-
lik prijatelj Slovencev, za katere se je vedno zavzemal. To mu 
je seveda nakopalo veliko sovraštvo nemških nacionalnih 
krogov. Slovenci, posebno turisti mu bomo ohranili trajen 
in hvaležen spomin." Tako so zapisali v časopisu Slovenec 
11. januarja 1924, ko je umrl.

AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000

www.avto-lusina.si, e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

800 EUR PETROL MAGNA 
KARTICA

ZIMSKI KOMPLET 16

BREZOBRESTNO  
FINANCIRANJE
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JOŽE MEŠKO

Pot nas je vodila prek Jezerskega vrha 
in mimo Železne Kaple do Velikovca, 
kjer smo se podali na avtocesto proti 
Beljaku. Kot vsako leto nas je tudi tokrat 
med potjo pogostilo Gostišče pri jezeru s 
pehtranovo potico. Nadaljevali smo po 
dolini Drave do Špitala in kmalu nato 
zavili v dolino reke Möll, po kateri smo 
se vozili kar precej časa. Po pobočju nad 
nami je potekala po neštetih viaduktih 
železnica. Kljub temu da smo se vozili 
proti vodnemu toku, se pravi rahlo nav-
zgor, se je višinska razlika med našo 
cesto in železnico neprestano večala. 
Železnica je pridobivala višino, ker so jo 
morali speljati skozi tunel pod Visokimi 
Turami. In res je kmalu zavila v drugo 
dolino proti tunelu Mallnitz.
Tam nekje smo vstopili v nacionalni 
park Visoke Ture, v katerem je več kot 
sto tritisočakov in okrog sto petdeset je-
zer. Z obeh pobočij nad dolino reke Möll 
so bile na več krajih speljane ogromne 
cevi, ki so za potrebe hidroelektrarn 
zbirale vodo s snežišč in ledenikov nad 
nami. To nam je dalo slutiti, da se vozi-
mo med tritisočaki, ki jih iz doline ni-
smo videli. Ob poti smo videli tudi raz-
valine rimskega mesta in mnoge lepo 
urejene kmetije visoko na pobočjih.
Peljali smo se tudi prek bojnega polja, 
na katerem je leta 772 divjala dvodnev-
na bitka, ki je imela usodne posledice 

za Karantanijo. V tistem času je pote-
kalo pokristjanjevanje Evrope in tudi 
Karantancev, vendar so se ti pokristja-
njevanju upirali. Tako je prišlo do spo-
pada, v katerem so se na eni strani bori-
li poganski Karantanci, na drugi strani 
pa pokristjanjeni Karantanci in Bavarci 
pod vodstvom bavarskega kneza Tasila 
III. Slednji so izšli kot zmagovalci, kar 
je pomenilo za Karantanijo izgubo sa-
mostojnosti, čeprav je Karantanija pod 
različnimi gospodarji in v različnih ve-
likostih obstajala še nekaj stoletij. Vodič 
nam je o naših prednikih povedal še 
mnogo zanimivega, preveč za to objavo.
Cesta se je postopno spremenila v vi-
sokogorsko alpsko cesto, ki vodi prek 
sedla Hochtor (2571 m) v zvezno deželo 
Salzburg. Tod je že v rimskih časih vo-
dila trgovska pot med Baltikom in Sre-
dozemljem. Preden smo dosegli sedlo, 
smo skrenili proti Platoju Franca Jože-
fa (2400 m), od koder je lep razgled na 
Veliki Klek / Grossglockner in njegov le-
denik Pasterze. Plato je dobil ime po ce-
sarju, ki ga je tudi sam obiskal. Z njega 
vodi kratka zobata železnica navzdol do 
ledenika, ki pa ga danes tam ni več. To 
je bil zame pravi šok, saj smo pred štiri-
desetimi leti, ko smo se vzpenjali, na ti-
stem mestu hodili po širokem ledeniku. 
Ker ga ni več, tudi železnica ne obratuje 
več, na vrh gore pa danes hodijo veči-
noma iz Kalsa in ne več s platoja. Druga 
zanimivost, ki smo jo videli, je ledeniški 

muzej, v katerem smo si med drugim 
ogledali računalniško animacijo spre-
minjanja ledenika v zadnjih deset tisoč 
letih, se pravi od zadnje ledene dobe do 
danes. Ledenik se ni ves čas manjšal, 
ampak se je vmes tudi nekajkrat ponov-
no nekoliko povečal. Zadnji tak porast 
je ledenik doživel v prvi polovici nove-
ga veka. To zadnje zvišanje ledenika je 
povzročilo zamrznitev rudniških rovov, 
v katerih so kopali zlato in srebro.
Nad platojem je steklen razgledni stolp, 
pred njim pa kip cesarja Franca Jožefa, 
ki je vladal celih 68 let. Med ogledi so 
bili zanimivi tudi svizci, ki so tako na-
vajeni na ljudi, da so se nam sami pri-
bližali na nekaj metrov.
Veliki Klek / Grossglockner (3798 m) je 
najvišja gora Avstrije in z njo smo tudi 
Slovenci na neki način povezani. Nekoč 
je bila to tudi najvišja gora Karantani-
je. Že samo ime gore je očitno prevod 
staroslovenskega imena Veliki Klek. 
Ime njegovega ledenika Pasterzen je le 
germanizirano slovensko ime Pasterca 
ali Pastirica. Tudi pri osvajanju te gore 
smo Slovenci sodelovali. Le dan po tem, 
ko so leta 1799 prvopristopniki stopili 
na vrh, se je kot prvi v solo vzponu pov-
zpel na vrh tudi naš znani alpinist, du-
hovnik, pisatelj, prevajalec in kulturni 
delavec Valentin Stanič. Zaradi drugih 
obveznosti se ni mogel pridružiti prvo-
pristopnikom.
Ob vrnitvi smo se ustavili v znanem kra-
ju Sveta Kri / Heiligenblut in si ogledali 
gotsko cerkev s pokopališčem, na kate-
rem se najde še kak slovenski priimek. 
Cerkev je bila nekoč mnogo manjša, in 
ko so jo povečali, so jo postavili kar na 
staro cerkev, tako da je sedaj stari del 
v bistvu klet sedanje cerkve, t. i. kripta.
Nato smo se vračali po drugi poti in se 
ustavili v Lienzu, glavnem mestu Vzho-
dne Tirolske. Prijetno in lepo mesto, 
obdano s kuliso Lienških Dolomitov, 
na katerih je bila lepo vidna nekdanja 
smukaška proga. Ti Dolomiti so apnen-
časti, medtem ko so Visoke Ture iz te-
mnega granita.
Izlet smo zaključili s poznim kosilom v 
lovskem domu pri Žirovnici, kjer smo si 
lahko v živo ogledali tudi medveda.

Izlet na Veliki Klek / Grossglockner
Tokratni jesenski upokojenski izlet je bil malo drugačen. Odpravili smo se v 
visokogorje Visokih Tur, najvišjega pogorja Avstrije.
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 tende - markize
 žaluzije - zunanje in notranje

 rolete  panelne zavese
 komarniki  screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata  plise zavese

www.asteriks.net
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 žaluzije (zunanje in notranje)
 rolete   panelne zavese

 komarniki   screen roloji  roloji
 rolo garažna vrata   plise zavese

Svetovanje, izdelovanje,  
montaža in ServiS

Peter Rozman s.p.
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, Slovenija

T: +386 (0)4 59 55 170
T/F: + 386 (0) 4 59 55 177

G: +386 (0)41 733 709
E: info@asteriks.net

obiščite nas v našem razstavnem salonu.

®

www.asteriks.net

Že 17 let z vami!

SVETOVANJE, IZDELOVANJE, MONTAŽA IN SERVIS

SENČILA ASTERIKS, d. o. o. 
Cesta na Loko 2, 4290 Tržič

T: 04 59 55 170
G: 041 733 709

E: info@asteriks.net

Obiščite nas v našem  
razstavnem salonu.

MIJA MUROVEC

Najprej napišem, kaj vse sem doživela v času službovanja.
V šolo sem hodila neprekinjeno od sedmega leta dalje (53 let!), 
vsa ta leta sem bila prosta le takrat, ko so bile šolske počitni-
ce ali pouka prosti dnevi (pa kakšna bolniška). V OŠ Predoslje 
Kranj sem učila od septembra 1977 do septembra 2017 – torej 
točno štirideset let neprekinjeno na isti šoli. V tem času so se 
zamenjali trije ravnatelji in dve ravnateljici, v tem času sem 
poučevala najmanj dva tisoč učencev in jim dala najmanj 
osem tisoč ocen. Najmanj petkrat sem šla na "romanje«" v Ku-
mrovec, da smo obiskali rojstno hišo takratnega predsednika 
Tita in še najdišče krapinskega človeka v bližnji Krapini. Naj-
manj trikrat letno smo peljali učence na različne ekskurzije 
po Sloveniji (120 izletov, ko si bolj "policaj" kot da bi užival v 
lepotah pokrajine). Vsa leta so potekala po urniku, ko je zvonec 
zazvonil, sem začela z delom, in končala ob zvonjenju (vse, kar 
je daljše od ene šolske ure, je zame že moteče). Vsak dan sem 
premišljevala, kaj je naslednji dan na urniku, katera skupina 
kuha, ali sem naročila vse sestavine, ali so živila primerna za 
letni čas, kaj moram priskrbeti za vaje iz biologije, da moram 
nabrati robidovje za paličnjake v razredu, kdaj bom spraševa-
la, da bodo vsi vprašani, kako naj sestavim kontrolne nalo-
ge, da ne bo preveč cvekov, ali imam napisane vse priprave, 
kakšne probleme bom imela spet z učenci devetih razredov, 
koliko časa bomo sedeli na konferencah in sestankih, da bomo 
predelali učne, vedenjske, vzgojne probleme učencev …
Še in še bi lahko naštevala, a že sedaj si verjetno lahko zami-
slite, da učiteljski poklic ni med najlažjimi. Da o tečnih starših, 
ki so navadno prišli na govorilne ure tik pred konferencami, 
ne govorim. Moram pa napisati, da v vseh letih službe niti en-
krat nisem prišla v konflikt z učenci ali starši ali sodelavci. 
Mislim, da ima sedanja ravnateljica Janja kar prav, ko je rekla 
ob slovesu: "Mislim, da je bila Mija vsem učencem učiteljica in 
marsikateremu tudi kot mama."
Res je logično, da me je že marsikdo vprašal: "Ja, Mija, kva boš 
pa devova zej k s' upokojena?"
Najprej moram narediti urnik dopoldanskega dela, saj je to 
čas, ki ga prej nisem imela. 
V dopoldanskem času bom lahko občudovala prelepo Jezersko 
dolino tudi jeseni, pozimi in spomladi in si privoščila kakšno 
"kofetkanje". Šla sem že v gozd po gobe in uživala, ko so se ju-
tranji žarki odbijali od živo zelenega mahu. V miru lahko sku-
ham kosilo. Vsa leta sem iz šole nosila kosila, saj je muka ku-
hati kosilo po tretji uri popoldne, čeprav rada kuham. Več časa 
bo za vrt – bo bolj pravočasno oplet. Z rekreacijo bom morala 
poskrbeti za telesno zdravje in z dobrimi knjigami za duhovno. 
In kadar ne bom vedela, kaj početi, bom pletla, vezla, filcala … 
In seveda varovala vnučke, če bo treba. 

Upokojenka
Kot je že v prejšnjem glasilu Pr' Jezer Anica 
Jakopič objavila, sem se v tem času upokojila. 
Zakaj delam tak "pomp" okoli te moje 
upokojitve? Zakaj je ta upokojitev nekaj 
posebnega (vsaj zame)?

Mija v prvem letu poučevanja

Sedaj veste, zakaj se vsak dan Bogu zahvaljujem, da sem 
dočakala upokojitev. Mislim, da ta čas ne prinese samo 
staranja, bolezni in težav, ampak si ga človek lahko na-
črtuje tako, da umirjeno uživa v lepotah narave, v svojih 
konjičkih in v bližini tistih, ki so podobnih misli.



14 | ŠPORT

RAZPORED TELOVADNICE V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK NEDELJA

Nogometne urice
Mlajša skupina

17.00–18.00

Vadba za otroke 
1.–5. razred 
17.00–18.00

Nogometne urice 
Mlajša skupina 

17.00–18.00

Vadba za otroke 
1.–5. razred 
17.00–18.00

Nogometne urice 
Starejša skupina 

18.00–19.00

Vadba za otroke 
6.–9. razred 
18.00–19.15

Nogometne urice 
Starejša skupina 

18.00–19.15

Vadba za otroke 
6.–9. razred 
18.00–19.00 

 

Pilates 
19.00–20.00

*Namizni tenis 
19.15–20.30

*Nogomet 
19.15–20.30

Intenzivni funkcionalni 
trening 

19.00–20.00

*Odbojka odrasli 
18.00–20.00

Pilates 
19.00–20.00 

*Brezplačna uporaba telovadnice je na voljo članom Športnega društva Jezersko.

GREGOR STRNIŠA

Letos smo se jezerski nogometaši spet združili in se z imenom 
Gostišče ob Planšarskem jezeru Jezersko udeležili prvenstva 
občine Preddvor. V skupinskem delu tekmovanja smo se brez 
težav prebili do polfinala, tu pa smo izgubili proti kasnejšim 
prvakom Cvetličarni Urška. Za tretje mesto je sledilo izvaja-
nje kazenskih strelov proti ekipi Preddvor mladi, ko so ime-
li več športne sreče nasprotniki. Osvojili smo končno četrto 
mesto, s katerim smo bili zelo zadovoljni. Seveda pa je bilo za 
nas, igralce, bolj kot rezultat pomembno ekipno sodelovanje, 
ki je bilo prežeto z borbenostjo, dobro voljo in smehom.
Za udejstvovanje jezerskih nogometašev na turnirjih pa nam 
očitno tudi v prihodnosti ni treba skrbeti. Kar 10–15 otrok se 
udeležuje treningov nogometa, ki potekajo na Jezerskem. Za-
radi neprimernosti treniranja na asfaltni podlagi se je pojavi-

la potreba in želja po igrišču na travi. Trenutno nam je občina 
omogočila začasno treniranje na heliodromu, Aleš Petek pa je 
prijazno poskrbel za gole. Želimo si, da bi v prihodnosti imeli 
primerno urejeno in opremljeno igrišče na travi, kjer bi lahko 
kvalitetno trenirali in izvajali tudi kakšna srečanja, prireditve 
in tekmovanja. Za zdaj treningi potekajo gladko, za podporo 
in pomoč pa gre zahvala ŠD Jezersko, ŠD Preddvor, Gostiču ob 
Planšarskem jezeru in Šenkovi domačiji.
Če bomo tako zagreto nadaljevali, morda naslednjič o nas be-
rete v športnem časniku Ekipa.

Poleg gojzarjev obujejo 
tudi nogometne čevlje
Na Jezerskem se igra tudi nogomet: vse 
več Jezerjanov poleg gojzarjev obuje tudi 
»kopačke«.

Skupinska slika ekipe Gostišče ob Planšarskem jezeru Jezersko

BORIS PISKRNIK 

Športno društvo Jezersko tudi med šol-
skimi počitnicami ni pozabilo na naše 
šolarje. Poletje je bilo dolgo, vroče in 
lepo, tako da smo ga izkoristili pred-
vsem za vodne aktivnosti. V sredini 
avgusta smo se podali na Planšarsko 
jezero, kjer smo se dodobra namuči-
li in namočili s kajaki in supi, ki jih je 
velikodušno posodil Aleš iz Gostišča ob 
jezeru. Da pa je bil dan popoln, smo si 

v gostišču privoščili še malico, kot se za 
naporen dan spodobi. Vroče poletje se je 
nadaljevalo in tako smo se odpravili še 
v terme Snovik. Zbralo se nas je za cel 
avtobus. V Snoviku in njihovih bazenih 
smo ostali vse do poznih popoldanskih 
ur. Doživetje je bilo enkratno in upam, 
da je nastalo kar veliko prijetnih zgodb. 
Gibanja v bazenu in ob bazenu je bilo 
veliko, kot se za mladino spodobi. Na 
srečo so nas imeli pod budnim nadzo-
rom, tako da smo si s strani "bademaj-

strov" prislužili kar dva rumena karto-
na. Konec poletnih počitnic pa smo ob 
Planšarskem jezeru tudi v sodelovanju 
z Gostiščem ob Jezeru in dovoljenjem 
Občine Jezersko naredili nogometno 
igrišče. Res, da igrišče še nima pravih 
črt, označene sredine, ampak ima pa 
dva prava gola. Prve nogometne urice 
na igrišču so minile pod drobnogledom 
novega trenerja Gregorja. Vseh poletnih 
aktivnosti ne bi mogli izpeljati brez pod-
pore in pomoči staršev. 

Športno aktivni tudi med počitnicami



ANŽE ŠENK

Pobuda za slikovito poimenovanje jezerskih tekaških ljubi-
teljev narave Gorsko pleme se je porodila v tekaški skupini, 
ki se tedensko srečuje na poživljajočih in sproščujočih kilo-
metrih, kjer med debato pogruntamo tudi kakšno izvirno. 
Pleme plemeniti in dviguje ime kar nekaj društvom: ŠD, GRS, 
PD in seveda celotnemu kraju. Z uspehi, dobrovoljnostjo in 
kančkom hribovske posebnosti je Gorsko pleme znano vsej 
tekaški Sloveniji.
Na nedavnem spektaklu na planiški velikanki je še napo-
vedovalec jasno opomnil, da se plemenu vidi domačnost v 
strmini. Udeleženih je bilo tisoč tekmovalcev. Anže Š., Rok 
D., Klemen D. in Primož Š. so šli igrivo na štafetni nastop v 
deževni soboti 16. septembra in se po preboju v finale med 
šestdesetimi ekipami zavihteli na sedmo mesto.
Le teden prej so nastopili na Učka trailu pri sosedih na Hrva-
škem. Družaben večer ob pripravi okusne večerje v apartma-
ju je dal krila za dosežke naslednji dan.
Na slikovitih poteh po narodnem parku Učka so na 31-ki-
lometrski razdalji nastopili Rok D. (drugi), Milan Š. (14. in 
zmagal nad 50 let) in Klemen D. (16). Na daljši 42-kilometrski 
poslastici je Anže Š. slavil z novim rekordom proge, uspeh pa 
dopolnil Primož Š. s tretjim mestom.
Milan je zapisal: "Učka trail je za nami. Tokrat ni bilo nobene 
improvizacije, ki običajno krasi našo pot od doma do doma. 
Vse je bilo na nivoju: prevoz, namestitev, ogled startnega me-
sta, hrana, spanje in na koncu nestrpno čakanje na startni 
znak. Tek ob morju se je nadaljeval preko stopnic (menda 
jih je več kot sedemsto) potem v naravo med kamenje, gr-

Gorsko pleme
Jezerska tekaška skupina si je nadela ime 
Gorsko pleme.

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 

  

SAT

3 EUR- TV od 15 EUR/mesec,  INTERNET od 13 EUR/mesec, Telefonija od 2 EUR/mesec

Prihodnost je v brezžičnih tehnologijah

mičevje, visoko suho travo, razmočeno prst, listje, storže, pod 
vejami dreves v rahli meglici, rosenju in toplem soncu. To je 
bil teren za 'gorsko pleme', ki mu zahtevnost in raznolikost 
pomeni užitek in moč premagovanja njemu lastne naravne 
podlage. Moje izkušnje me tudi tokrat niso pustile na cedilu. 
Izkoristil sem vse skrivnosti taktike teka, ki se je po tolikih 
letih vgradila v glavo – podatkovna baza 'tekač'. Gre zelo pre-
prosto, lovim svoje tekmovalce, kot lovijo živali svoj plen. Če 
so vsi polovljeni, je končno mesto na zmagovalnem odru, si-
cer se lov nadaljuje na naslednji tekmi."
Tako. Hvala, za dan, ki smo ga napolnili z dogodki, ki ločijo 
Gorsko pleme od običajnih smrtnikov in tudi tekačev!
Gorsko pleme je deležno pohval tudi za odličen tek do Češke 
koče pod taktirko planinskega društva. Andrej Tepina se lote-
va vedno daljših izzivov. Po supermaratonu Zagreb–Čezma 2. 
aprila letos (61,3 km), se je 1. julija lotil 12-urnega teka v krogih 
v avstrijskem Irdningu, pretekel 107,55 km, to pa bo nadgradil 
7. oktobra s sto miljami na Taubertal 100.
Zapise članov Plemena o njihovih dejavnostih, doživetjih, dogod-
kih si preberite na spletu: https://gorskopleme.wordpress.com.



Zaradi vse več ekstremnih vremenskih 
ra zmer, naravnih nesreč, vlomov in 
drugih nesreč škoda na premoženju v 
Sloveniji vsako leto raste. Premalokrat 
se zavedamo posledic, ki nas lahko do-
letijo, če je naš dom tako uničen, da bi-
vanje v njem ni več možno. Pri AS-u so 
prenovili zavarovanje za dom, in sicer 
gre za najsodobnejše stanovanjsko za-
varovanje, s katerim lahko na eni polici 
zavarujete vse svoje premoženje, tako 
hišo ali stanovanje kot tudi kmetijske 
objekte, nadstreške, garaže in razne dru-
ge pomožne objekte pa tudi stanovanj-
ske in kmetijske premičnine. Ker želijo 
njihovim zavarovancem ponuditi celovi-
to zavarovalno zaščito glede na njihove 
potrebe, lahko izbirajo med tremi paketi 
zavarovanj – tako za dom kot tudi pred-
mete v njem. K zavarovanju lahko pri-
ključite še nezgodno zavarovanje za vso 
družino, stanovanjsko asistenco, pravno 
zaščito in oprostitev plačila premije.

NEVARNOSTI, KI LAHKO OGROZIJO  
BIVANJE V NAŠEM DOMU
Glede na statistiko, ki kaže, da je v Slove-
niji vsako leto od 10 do 15 izrednih vre-
menskih dogodkov, kot so neurja z obil-
nimi padavinami, poplave, toče, in več 
kot 3500 intervencij zaradi požarov na 

objektih, so te nevarnosti zagotovo tiste, 
ki povzročajo visoko škodo na premože-
nju in posledično ogrozijo naš proračun. 
Tukaj ne smemo pozabiti še na vlome 
v domove, ki jih je vsako leto več. Leta 
2014 nas je presenetil tudi žledolom. Vse 
naštete nevarnosti so vključene v pake-
te zavarovanj Dom AS, razen potresa, ki 
se lahko doda posebej.
  
KRITJA, KI SO ZA ZAVAROVANJE  
DOMA ŠE ZANIMIVA
Zelo zanimivo je strojelomno zavaro-
vanje gospodinjskih aparatov, ki je po 
novem vključeno v nadstandardni pa-
ket zavarovanj stanovanjskih premičnin. 
Dom AS-u se lahko doda še družinsko 
nezgodno zavarovanje. Tako z eno pre-
mijo zavarujete vso družino ne glede na 
število družinskih članov. Popolnoma 
novo kritje je še zavarovanje pravne za-
ščite, ki je zelo dobrodošlo v primerih, če 
nam nekdo drug povzroči škodo in je ne 
želi povrniti. V tem primeru so kriti stro-
ški, povezani s sodnim in izvensodnim 
iskanjem pravice. Pa tudi zavarovanje 
oprostitve plačila premije je zanimivo, 
saj zagotavlja finančna sredstva v pri-
meru izgube zaposlitve ali daljše bolni-
ške odsotnosti.
Vsak, ki sklene zavarovanje za svoj dom, 
ima vključeno tudi brezplačno 24-urno 
stanovanjsko asistenco, ki v nujnih pri-
merih zagotavlja organizacijo obrtniške 
pomoči brez dodatnih stroškov in poti. 
Novi stanovanjski asistenci Maxi in Maxi 
Plus pa omogočata še veliko več, zadnja 
krije kar šest nezgodnih primerov na leto. 

ČE PRI HOBIJIH, NA PRIMER  
MED KOLESARJENJEM, KOGA  
POŠKODUJEMO
Kritje takšne škode zagotavljajo vsi trije 
paketi zavarovanj stanovanjskih premič-
nin, saj vključujejo kritje odgovornosti 
zavarovanca v vsakdanjem življenju, in 
to na območju cele Evrope. Najvišja za-
varovalna vsota za odgovornost je se-
veda v nadstandardnem paketu, in sicer 
100.000 EUR. Tukaj je treba poudariti še 
to, da se za zavarovanca štejejo vsi dru-

žinski člani, ki živijo z njim v skupnem 
gospodinjstvu, torej velja kritje odgo-
vornosti tudi za njih.

KO POŽAR UNIČI NOTRANJE PROSTORE  
IN BIVANJE V NJIH NI VEČ MOGOČE
Tudi v tem primeru zavarovancem pri-
skrbijo začasno streho nad glavo. S kritji 
Maxi in Maxi Plus asistence si zagotovite 
organizacijo in kritje stroškov prevoza 
do začasne namestitve ter stroške za-
časnega bivanja (do tri noči). Nato pa 
lahko v okviru optimalnega ali nadstan-
dardnega paketa zavarovanj stanovanj-
skih premičnin izkoristite še povrnitev 
stroškov (do višine limita kritja) za naj-
več šestmesečni najem nadomestnega 
stanovanja.

ZAVAROVANJE KRIJE TUDI TEŽAVE  
Z VODO, KOT SO POPLAVA, IZLIV VODE 
IN VDOR METEORNE VODE
Dom AS v nadstandardnem in optimal-
nem paketu za nepremičnine zdaj vklju-
čuje tudi poplavo, tako da obsega kritje 
za 'vse vode', ki vam lahko povzročijo 
škodo na nepremičninah: izliv vode, po-
plavo in vdor meteorne vode. Prav tako 
je v vseh paketih zavarovanj vključeno 
tudi kritje nevarnosti žleda. 

UGODNOSTI, KI JIH ŠE PREJMEJO  
ZAVAROVANCI, KI SKLENEJO DOM AS 
Vsi, ki sklenejo Dom AS, prejmejo bon 
»Zdravje AS«, s katerim si zagotovijo 
brezplačno storitev pri zdravnikih spe-
cialistih ali pa ga izkoristijo za do štiri-
mesečno brezplačno zavarovanje Spe-
cialisti in zdravila. Če pa premija znaša 
160 EUR ali več, prejmejo še vrednostni 
bon za 20 EUR, ki ga lahko koristijo ta-
koj ob sklenitvi zavarovanja. Poleg tega 
pa si lahko zavarovanci zagotovijo še 
popuste, ki so odvisni od trajanja zava-
rovanja, višine premije Dom AS, preven-
tivnih ukrepov, načina plačila in števila 
sklenjenih zavarovanj pri AS-u.  
Naj spomnimo tudi na to, da lahko za-
varovanci, ki imajo že sklenjen Dom AS, 
zavarovanje preuredijo in ga tako obo-
gatijo z novimi kritji. 

Pri AS-u so prenovili zavarovanje za dom
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Marta Miklaužič, 
zavarovalna zastopnica
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