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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• Pogovarjava se ravno na dan, ko se 
vračate s slovesnosti ob zaključku pro-
jektov, ki jih je na Gorenjskem sofi-
nanciral švicarski mehanizem REAAL. 
Kaj je financiral v vaši občini?
"V podružnični šoli smo s ciljem ener-
getske prenove zamenjali del oken, v 
pritličju Korotana pa prav tako, razen 
na strani, obrnjeni na cesto, kar bomo 
urejali pozneje, ko bomo postali lastniki 
opuščenih prostorov pošte. Vsa naložba 
je stala 120 tisoč evrov, od tega iz švicar-
skega mehanizma dobimo 68 odstotkov, 
ostalo bo financirano iz državnega (23. 
člen ZFO) in občinskega proračuna. Obi-
skal nas je predstavnik švicarskega skla-
da in ministrstva. Bili so zelo zadovoljni 
z videnim. S tem energetska sanacija 
šole ni končana, v prihodnje bo treba 
razmišljati še o izolaciji stavbe in strehe 
ter o prehodu na obnovljivi vir energije, 
lesno biomaso. Pri slednji ne gre zgolj 
za šolo, temveč bi razvod speljali vsaj do 
stavb v javni lasti, če ne tudi k zasebnim 
uporabnikom, ki bi za daljinski način 
ogrevanja pokazali zanimanje."
• Kako se razpleta vaše prizadevanje 
za vrnitev bankomata na Jezersko? 
"Če se ne bo kaj zapletlo, bo do konca 
meseca bankomat že na Jezerskem. To 
bo bankomat Delavske hranilnice, po-
godba pa je podpisana med občino, Pe-
trolom, kjer bo bankomat nameščen, in 
hranilnico. Dobili bomo popolnoma nov 

bankomat. Čeprav bi se marsikomu to 
zdela minorna pridobitev, pa za nas, Je-
zerjane, veliko pomeni in tudi sam sem 
zelo zadovoljen. Za Jezersko je to poziti-
ven signal, da se storitve vračajo k nam. 
Sedaj je od nas samih, prebivalcev Je-
zerskega, odvisno, ali ga bomo s tem, ko 
ga bomo uporabljali, na Jezerskem tudi 
obdržali. Rad pa bi se zahvalil človeku, 
ki mi je bil v veliko pomoč, ko sem se 
več mesecev ukvarjal s ponovno vzpo-
stavitvijo bankomata na Jezerskem. To 
je Branko Weithauser iz Ljubljane, ki 
pogosto prihaja na Jezersko."
• Je morda tudi že uspel dogovor s Pe-
trolom o zaposlitvi ali najemu bencin-
skega servisa domačinu?
"Ne še. Na prvem razpisu, na katerega 
so se javili domačini, ni bil izbran nih-
če od njih, tako da bodo razpis ponovili. 
Razpis je objavljen v tem glasilu."
• To je znova priložnost, da ponovimo 
apel Jezerjanom, naj uporabljajo sto-
ritve v domačem kraju?
"Res to sporočilo ponavljam ob vsaki pri-
ložnosti. Domačini, točite bencin na čr-
palki v domačem kraju, skušali se bomo 
s Petrolom dogovoriti o prilagoditvi odpi-
ralnega časa in drugih pogojih, da bo za 
nas, Jezerjane, kar najbolj dostopno. Ku-
pujmo v domači trgovini, uporabljajmo 
tam tudi poštne storitve. Dvigujmo de-
nar na bankomatu, ko bo ta nameščen. 
K zdravniku in zobozdravniku hodimo 
v jezersko ambulanto. Izkoristimo tudi 
možnost nakupa izdelkov lokalnih pri-

delovalcev in ponudnikov storitev. Glede 
na to, kaj vse občani pričakujemo od ob-
čine, bi rad to priložnost izkoristil tudi za 
apel, naj vsi skupaj začnemo razmišljati 
tudi v smer, kaj pa jaz lahko naredim oz. 
prispevam za dobrobit skupnosti."
• Na septembrski seji občinskega sve-
ta ste sprejeli dolgo načrtovani občin-
ski prostorski načrt. Kaj lahko rečete 
o tem?
"Občinski prostorski načrt (OPN) je sprejet, 
kar si ob vloženi energiji prav tako štejem 
za velik dosežek. Občani si lahko grafični 
in tekstualni del dokumenta že ogledajo 
na občinski spletni strani. Istočasno pa 
so odprte že nove pobude za spremembo 
OPN-ja, rok za vložitev je do 15. oktobra."
• Svetnikom ste že avgusta predstavi-
li idejo organizatorjev množičnih ko
ncertov Metal Days in Punk Rock Ho-
liday, ki si želijo koncerta iz Tolmina 
preseliti na Jezersko. Kako so se odlo-
čili?
"Možnost, da bi koncerta prišla na Jezer-
sko, so občinski svetniki na septembrski 
seji zavrnili. Če bi svetniki dali kakršen 
koli pozitiven signal, da se z organiza-
torji pogovarjamo naprej, bi sklical zbor 
krajanov in prebivalce vprašal za mne-
nje. Tako pa so zamisel zavrnili že sve-
tniki, in sicer z argumenti, da tovrstna 
glasba ne sodi v naš kraj, da nimamo 
ne nastanitvenih ne kakih drugih ka-
pacitet, da to ne ustreza z varnostnega 
vidika in vidika varovanja naravnega 
okolja, da bi glasna glasba motila ne le 

JURIJ REBOLJ,  
ŽUPAN OBČINE JEZERSKO

Kaj lahko  
storimo v prid 
skupnosti 
Glede na to, kaj vse občani 
pričakujemo od občine,  
bi rad to priložnost 
izkoristil tudi za apel, 
naj vsi skupaj začnemo 
razmišljati tudi v smer, 
kaj pa jaz lahko prispevam 
za dobrobit skupnosti, 
razmišlja župan občine 
Jezersko Jurij Rebolj.
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ljudi, ampak tudi živali. Poleg tega je v nasprotju s strategijo 
turizma na Jezerskem, ki želi obiskovalcem ponuditi mir in 
neokrnjeno naravo."
• Strategijo razvoja občine Jezersko 2020+ ste sprejeli že 
na avgustovski seji. Katere poteze iz tega dokumenta bo-
ste najprej naredili?
"Prva konkretna stvar je ureditev amfiteatra za prireditve na 
prostem ter zamenjava javne razsvetljave. Poskušali bomo 
spraviti v življenje projekte, povezane s smučiščem oziroma 
z letno-zimskim doživljajskim parkom. Najprej bomo pripra-
vili študije, kakšne vrste turizma so tu sploh mogoče, ali je 
pozimi mogoče dodatno zasneževanje, razvijanje Jezerskega 
kot turistične destinacije je eden od ciljev. Drugi je tudi daljin-
sko ogrevanje na lesno biomaso, še eden vzpostavitev medge-
neracijskega središča. Vse občane vabim, da si strategijo po-
drobneje preberejo. Najdete jo na občinski internetni strani."
• Jezersko boste približali drugim s panoramsko kamero. 
Kdaj bo prikazovala panoramo vaše doline?
"Panoramska kamera bo vzpostavljena v mesecu ali dveh. 
Nadaljujemo tudi snemanje promocijskega spota, snemajo 
se še kadri z jesenskimi motivi, nato sledi montaža video 
posnetkov in potem bo projekt končan. Z gradivom, ki sem 
ga videl doslej, sem zadovoljen."
• Katera manjša dela ste še opravili v občini?
"Uredile so se nekatere brežine vodotokov. Pri Kanonirju je 
sedaj sotočje Kokre in reke Reke docela urejeno, zgradili smo 
cesto čez Kvance, urejen bo še most. Pot bo služila spravilu 
lesa in turističnim namenom."  
• Poleti ste ob 115-letnici Češke koče gostili obiskovalce 
s Češke. Ste ob tej priložnosti vzpostavili kako trajnejše 
sodelovanje?
"Vzpostavili so se kontakti. Bil sem izredno presenečen nad 
angažiranostjo Čehov pri tej slovesnosti. Dogodki ob tej pri-
ložnosti so lepo uspeli, tako odprtje tabel, ki obeležujejo zgo-
dovino Češke koče, do sobotne slovesnosti pri Češki koči. Žal 
nam je na dan slovesnosti zagodlo vreme in morda koga 
odvrnilo od obiska naše priljubljene planinske postojanke. 
Čehi pa so nas povabili na gorniški festival, ki bo novembra 
v Pragi, rdeča nit bo Češka koča. Tam bomo tudi premierno 
predvajali novo nastali promocijski spot Jezerskega, imeli 
spremljevalni program, razstavo o Češki koči ter stojnico." 
• Septembra ste na občinskem svetu sprejeli rebalans le-
tošnjega proračuna. Za koliko ga boste oklestili?
"Zaradi manjših sredstev na prihodkovni strani je odpadlo 
nekaj asfaltiranj. Letos teh v večjem obsegu ne bo, prav tako 
bo manj denarja za gozdne ceste. Manj denarja se je v pro-
račun nateklo, ker je bilo manj poseka lesa v občinskih goz-
dovih, kot smo prvotno načrtovali. Država nam je namenila 
manj denarja za investicije (po 23. členu zakona o lokalni sa-
moupravi), občutno manj denarja pa je bilo od koncesij za 
vzdrževanje občinskih cest. V rebalansu smo tako proračun 
oklestili za okoli 120 tisoč evrov."
• Koliko sicer znaša vaš proračun?
"Celoten proračun je skupaj z denarjem, ki je ostal od lani, 
letos znašal približno 1,8 milijona, v tekočem letu smo načr-
tovali 1,5 milijona evrov."
• Kaj je še novega na Jezerskem?
"Ustanovljena je dislocirana enota Glasbene šole Kamnik, ki 
v tem letu vključuje 17 otrok v glasbeni pripravnici in pri 
učenju klavirja. Poučuje jih Ana Smrtnik, ki je sicer zaposle-
na v Glasbeni šoli Kamnik."     

Občina Jezersko obvešča, da družba Petrol, d. d., Ljubljana, išče 
nove prodajalce oz. prodajalke na bencinskem servisu na Jezer-
skem. Prednost pri izboru bodo imeli kandidati z izkušnjami in 
prebivališčem na Jezerskem oz. njegovi bližnji okolici. Z izbranimi 
kandidati bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas šestih 
mesecev z možnostjo podaljšanja, in sicer s polnim delovnim ča-
som. Več informacij v zvezi s to objavo najdete na spletni strani 
Občine Jezersko: www.jezersko.si 

Iščejo nove prodajalce

Rdeči lazarji so letošnje poletje marsikateremu vrtičkarju pov-
zročali sive lase. Že ime španski ali tudi portugalski lazar pove, 
da gre za tujerodno vrsto, ki že več desetletij uničuje vrtove po 
vsej Evropi. Ker v našem okolju nima naravnih plenilcev, se ne-
ovirano množi in uničuje pridelke na naših vrtovih.Za vas smo 
zbrali nekaj nasvetov, kako se jih rešimo ali pa vsaj zmanjšamo 
njihovo število. Pred leti je bila v Sloveniji prepovedana uporaba 
Mesarola, ki je sicer učinkovit strup za polže, ampak na žalost 
škoduje tudi drugim živalskim vrstam. Vsekakor njegovo upora-
bo odsvetujemo. Obstajajo bolj primerna biološka sredstva na 
osnovi železove spojine, katera so primerna in kakšna je njihova 
učinkovitost, pa se pozanimajte v za to specializiranih trgovinah.  
Mi pa si poglejmo, kako se rdečih lazarjev lahko znebimo brez 
uporabe fitofarmacevtskih sredstev.

ROČNO POBIRANJE POLŽEV
Polže redno pobirajte zjutraj in zvečer. Čez dan se zadržujejo v 
vlažnih skrivališčih, na plan pa pridejo šele zvečer in se zjutraj 
ponovno vrnejo v skrivališča. Najlažje jih je pobirati, če jim nasta-
vite vabe in jih tako privabite na eno mesto. Kot vabe jim lahko 
nastavimo vlažne krpe, kupe pokošene trave, rastlinske ostanke, 
trohneče deske, pod katere se zavlečejo. 

NASTAVLJANJE PASTI S PIVOM
Ker polži obožujejo kvas, jih lahko zvabimo v past tako, da večji 
lonec vkopljemo v tla in napolnimo z vodo, ki smo ji primešali 
kvas ali pa kar s pivom. Vabo pustimo čez noč, zjutraj pa polže v 
loncu pospravimo. 

FIZIČNE PREGRADE
Okrog gred lahko položite bakreno žico, trakove ali žlebove. De-
lovale naj bi tudi plastične pregrade z ostrimi robovi. Če gradite 
ogrado iz pločevine, naj bo obroba iz L-profila tako, da je z enim 
koncem vtisnjen v tla in navzven dela strehico. Nekateri se poslu-
žujejo varovalnih pasov iz snovi, ki polže izsušijo (kamena moka, 
lesni pepel, žagovina), ter iz materialov, čez katere neradi lezejo 
(npr. žaganje, jajčne lupine).

INDIJSKE TEKAČICE
Najljubša hrana te vrste račk so polži. Požrejo jih ob pitju vode, saj 
bi se v nasprotnem primeru lahko med prehranjevanjem zadušile. 
Menda pa polži teknejo tudi domačim kokošim, racam in gosem.

UREJENA OKOLICA VRTA
Okoli vrta morate vzdrževati urejeno okolico in s tem polžem 
omejevati možnosti za skrivanje, poleg tega pa naj bo okolica 
prijazna do polžjih plenilcev, to so krti, ježi, žabe, krastače, mo-
čeradi, slepci, belouške, mesojedi hrošči, stonoge.

Rdeči lazar, velika nadloga
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NASTJA BOJIĆ

Da češko-slovensko prijateljstvo kljub 
pestremu zgodovinskemu dogajanju še 
živi, so dokazali predsednica Planin-
skega društva Jezersko Anja Karničar, 
jezerski župan Jurij Rebolj, ustanovitelj 
planinske organizacije Alpy in založnik 
revije Lide a hory Ladislav Jirasko, ve-
leposlanica Republike Češke v Sloveniji 
Vera Zemanova in bodoči veleposlanik 
RS v Republiki Češki Leon Marc ter vsi 
obiskovalci, ki so se julija udeležili od-
prtja Parka češko-slovenskega prijatelj-
stva in odkritja štirih dvojezičnih infor-
macijskih tabel o zgodovini ene naših 
najstarejših planinskih postojank. Vsi 
govorniki so poudarili, da je Češka koča, 
ki je vse do danes ohranila svojo prvo-
tno zunanjo podobo, pomembno alpi-
nistično središče, ki naj še dolgo služi 
vsem obiskovalcem slovenskih Alp, saj 
je hkrati tudi simbol trdnega prijatelj-
stva slovenskega in češkega naroda.

O prijateljstvu Čehov in Slovencev
Na Jezerskem so 23. julija odprli Park češko-slovenskega prijateljstva in odkrili  
štiri dvojezične informacijske table o zgodovini Češke koče, ki je dva dni zatem 
praznovala 115 let.

Jurij Rebolj, Ladislav Jirasko, Vera Zemanova in Leon Marc so nazdravili odprtju Parka  
češko-slovenskega prijateljstva in odkritju informacijskih tabel. / Foto: Tina Dokl

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13), Zakona 
o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12 in 111/13), Pravilnika o sofinanciranju projektov varovanja 
nepremične kulturne dediščine v Občini Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 04/2015) in Odloka o proračunu Občine Jezersko za leto 
2015 (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 1/2015) Občina Jezersko objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje obnove objektov nepremične kulturne dediščine v Občini Jezersko v letu 2015

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove objektov nepre-
mične kulturne dediščine v Občini Jezersko v letu 2015. Register ne-
premične kulturne dediščine se vodi pri Ministrstvu za kulturo in je 
dostopen na spletni strani http://rkd.situla.org/

2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo lastniki ali upravljavci spomenikov s po-
dročja nepremične kulturne dediščine na območju občine Jezersko.

Spomeniki državnega pomena v lasti Republike Slovenije in uprav-
ljavci spomenikov državnega in lokalnega pomena, ki imajo z Občino 
Jezersko sklenjene neposredne pogodbe, niso upravičeni do sofi-
nanciranja po tem razpisu.

Drugi pogoji:
gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o 
graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja, 

za objekt morajo biti ob prijavi na razpis priloženi kulturno varstveni 

pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, 
predlagatelj mora imeti zagotovljena delna lastna finančna sredstva. 

3. Občina Jezersko ima sredstva za sofinanciranje obnove objektov 
nepremične kulturne dediščine zagotovljena v proračunu za leto 
2015, in sicer v vrednosti 12.000,00 EUR na proračunski postavki 
4072 – Ohranjanje kulturne dediščine.
4. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Jezer-
sko, in sicer na http://jezersko.si/razpisi/aktualni-razpisi.

5. Rok za oddajo vlog je petek, 16. 10. 2015.

6. Dodatne informacije lahko interesenti dobijo na telefonu 04/254 
51 10 ali 031 604 905 v času uradnih ur Občine Jezersko oziroma po 
elektronski pošti obcina@jezersko.si.

Številka: 030-1/2015-460
Jezersko, dne 23. 9. 2015

Občina Jezersko
Jurij Rebolj, župan
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Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Jezersko za programsko ob-
dobje 2015–2020 (Uradni vestnik Občina Jezersko, št. 8/2015) in Odloka o proračunu Občine Jezersko za leto 2015 (Uradni vestnik Občine 
Jezersko, št. 1/2015) Občina Jezersko objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja  

v Občini Jezersko v letu 2015

1. Predmet javnega razpisa je dodelitev pomoči za naslednje ukrepe:

2. Na javni razpis se lahko prijavijo:
•   pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in 

srednje velika podjetja, dejavna v  primarni kmetijski proizvodnji, 
oziroma v primerih ukrepov po členih 17, 21, 24 Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter v primerih 
ukrepov po členih 38 in 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 de-
javna v gozdarskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev;

•   pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in 
srednje velika podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis  
po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež na kmetijskem 
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev  in 
ima sedež  na območju občine;

•   kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospo-
darstev;

•   registrirana stanovska in interesna združenja in društva, ki delujejo 
na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine;

•   dijaki in študentje programov kmetijstva in gozdarstva, ki so člani 
kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospo-
darstev in ima sedež na območju občine.

3. Razpoložljiva višina sredstev:
Občina Jezersko ima sredstva za dodelitev pomoči za ohranjanje in 

spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Jezersko v letu 
2015 po tem razpisu zagotovljena v proračunu za leto 2015 v okviru 
naslednjih proračunskih postavkah:
•   4016 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 16.000,00 €
•   4017 Projekti kmetijskih stanovanjskih združenj, društev, zvez 

 4.500,00 €

4. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Jezer-
sko, in sicer na http://jezersko.si/razpisi/aktualni-razpisi.

5. Rok za oddajo vlog je petek, 16. 10. 2015.
6. Vlagatelji morajo vloge z vsemi prilogami oddati v zaprtih ovojni-
cah na naslov: Občina Jezersko, Zgornje Jezersko 65, 4206 Zgornje 
Jezersko, z oznako »ne odpiraj – kmetijstvo in podeželje 2015«. Na 
hrbtni strani mora biti naveden naziv (ime) in naslov vlagatelja.

7. Dodatne informacije lahko interesenti dobijo na telefonu 04/254 
51 10 ali 031 604 905 v času uradnih ur Občine Jezersko oziroma po 
elektronski pošti obcina@jezersko.si.

Številka: 330-3/2015-1487
Jezersko, dne 23. 9. 2015

Občina Jezersko
Jurij Rebolj,

župan

Vrsta ukrepa Znesek pomoči
Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi  Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

UKREP 1 Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi 
s primarno kmetijsko proizvodnjo 

1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 5.700,00 EUR
1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 2.000,00 EUR
UKREP 2 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 300,00 EUR

De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)
UKREP 4 Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko 

dejavnost na kmetiji – de minimis
1.000,00 EUR

UKREP 5 Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter prede-
lave in trženja

1.000,00 EUR

UKREP 6 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev 2.000,00 EUR
UKREP 7 Podpora investicijam za varno delo v gozdu 4.000,00 EUR

Ostali ukrepi občine
UKREP 8 Podpora delovanju društev in združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja 4.500,00 EUR

PR' JEZER JE PRILOGA ČASOPISA 

PR’ JE ZER (ISSN 1854-7583) je pri lo ga Go renj ske ga gla sa o ob či ni Je zer sko. Pri lo go pri prav lja ured ni štvo Go renj ske ga gla sa, d. o. o., Kranj, Ble i we i so va ce sta 4, Kranj, od go vor-
na ured ni ca Ma rij a Volč jak, ured ni ca Da ni ca Za vrl Žle bir. Te le fon 04/201-42-00, faks: 04/201-42-13, e-pošta: info@g-glas.si. Oglas no tr že nje Bo že na Av sec, tel. 04/201-42-34, 
bo ze na.av sec@g-glas.si. Teh nič ni ured nik Gre ga Flaj nik, tel: 04/201-42-56. Pri pra va za tisk Go renj ski glas, Kranj, oblikovanje Matjaž Švab, tisk Ti skar na Lit te ra pic ta, d. o. o., 
di stri bu cij a Poš ta Slo ve nij e. Pr’ Je zer, št. 3, je pri lo ga 77. šte vil ke Go renj ske ga gla sa, ki je iz šla 25. septembra 2015 v na kla di 410 iz vo dov, prej me jo jo vsa go spo dinj stva v ob či ni 
Je zer sko. Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65, Zg. Jezersko. Na slov ni ca: Jezersko jeseni, foto: Gorazd Kavčič
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EKIPA TIC JEZERSKO

Že v juliju se je spremenil delovni čas 
TIC-a, tako da smo turistom bili na vo-
ljo vsak dan sedem, ob sobotah pa osem 
ur. Poleg podajanja informacij turistom 
smo tudi to sezono prodajali razne izdel-
ke tako lokalnih kot tudi drugih ponu-
dnikov, promocijski material, turistične 
karte itd. Vodili smo evidenco obiska 
obnovljenega teniškega igrišča. Letošnja 
novost pa je bila možnost izposoje teni-
ških loparjev in žogic.  Pomagali smo pri 

oglaševanju na spletnih straneh in Fa-
cebooku in nudili logistično podporo pri 
poletnem dogajanju Jezerska štorija, fe-
stivalu Vox Laci, Ovčarskem balu, Podo-
knici ob Planšarskem jezeru, slovesnosti 
ob 115. obletnici Češke koče, Pohodni-
škem festivalu, tržnici lokalnih izdelkov 
itd. Koordinirali smo tudi obiske skupin 
blogerjev iz različnih evropskih držav, ki 
so bili nad našo majhno gorsko vasico 
navdušeni, in organizirali turistična vo-
denja za skupine domačih in tujih obi-
skovalcev. TIC so obiskali tudi novinarji, 
ki so o našem delu poročali pozitivno.
Še malo statistike. Letošnjo sezono smo 
z delom v TIC-u ob koncih tedna začeli v 
začetku junija, od dneva državnosti dalje 
pa smo do konca avgusta turistom in-
formacije nudili vsak dan in vse konce 
tedna v septembru do 27. septembra. TIC 
je letos obiskalo 1626 turistov, kar je 14 
odstotkov več kot leta 2014. Od tega je bilo 
47,5 odstotkov domačih gostov. Od tujih 
obiskovalcev smo največkrat zabeležili 
prihod turistov iz Nemčije, Češke, Avstri-

je, Italije, Belgije in Nizozemske. Sledijo 
jim Hrvati, Poljaki, Francozi, Španci ter 
Angleži. Zabeležili pa smo tudi par obi-
skov iz Slovaške, Litve, Irske, Indije, Ki-
tajske, Japonske, ZDA, Avstralije, Danske, 
Švice, Srbije, Finske in Izraela. 
Pomembno je, da so naši gostje začeli 
opažati trud, ki ga Jezerjani vlagamo v 
turizem, kar so večkrat poudarili in zelo 
pohvalili. Navdušeni so bili nad dobro 
označenim sprehajalnim potem ter iz-
jemno čistim in urejenim okoljem. Pa 
vendar je bila nemalokrat odprta tudi 
tema bankomat, Kazina …, nekateri npr. 
pogrešajo zabojnike za ekološke odpad-
ke, drugi pa si želijo več pristne domače 
kulinarike. Kljub temu so bile povratne 
informacije turistov predvsem pozitivne.

Več tujih kot domačih gostov

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko,  
št. 9/2015) in Odloka o proračunu Občine Jezersko za leto 2015 (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 1/2015) Občina Jezersko objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Jezersko v letu 2015

1. Predmet javnega razpisa je dodelitev pomoči za naslednje ukrepe:

Vrsta ukrepa De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013) Znesek pomoči
UKREP B Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj 6.000 EUR
UKREP C Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja 1.000,00 EUR
UKREP E Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva 1.000,00 EUR
UKREP H Spodbujanje sobodajalstva 4.000,00 EUR

2. Na javni razpis se lahko prijavijo:
•   podjetja in samostojni podjetniki, ki imajo sedež v občini Jezersko 

ali investirajo na območju občine Jezersko.
 •   fizične osebe s stalnim bivališčem v občini Jezersko, ki so pri pri-

stojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje 
dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču vložili priglasitev za vpis 
v sodni register in priložili zahtevi vse predpisane dokumente za 
ustanovitev gospodarske družbe.

•  drugi subjekti, kot so navedeni v okviru posameznega ukrepa.

Občina Jezersko ima sredstva za dodelitev pomoči za spodbujanje 
razvoja malega gospodarstva v občini Jezersko v letu 2015 po tem 
razpisu zagotovljena v proračunu za leto 2015 v okviru naslednjih 
proračunskih postavk:
4106 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini  12.000,00 €
Sredstva, ki po posameznih ukrepih ne bodo izkoriščena, so lahko v 
skladu s predlogom pristojne komisije prenesena na ostale ukrepe 

tega razpisa.
V okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirani izključno ukrepi, 
izvedeni v letu 2015, kot upravičeni pa se štejejo stroški od 1. 1. 2015 
dalje. Odobrena finančna sredstva morajo biti izplačana v proračun-
skem letu 2015. 

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Jezer-
sko, in sicer na http://jezersko.si/razpisi/aktualni-razpisi. Vlagatelji 
morajo vloge oddati na prijavnih obrazcih, ki morajo biti izpolnjeni v 
skladu z navodili iz razpisne dokumentacije. Vloga mora biti natipka-
na. Ročno izpolnjene prijavnice bodo izločene. Rok za oddajo vlog je 
petek, 16.  10.  2015.

Številka: 300-01/2015-1504
Jezersko, dne 25. 9. 2015

Občina Jezersko
Jurij Rebolj

župan

Zahvaljujoč izjemno 
sončnemu in vročemu 
poletju, se tudi letos 
lahko pohvalimo s kar 
lepim številom turistov, 
ki so zavetje pred vročino 
poiskali v naši vasi med 
gorami.
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KOPANJE V SNOVIKU
Iz naše družine smo se izleta udeležili 
jaz, Gašper, Anže, Neža in ati Andrej. Z 
nami je šel še prijatelj Martin. V Sno-
vik smo se peljali z avtobusom. Vodila 
nas je učiteljica Mija Kuhar. Ko smo se 
pripeljali v Snovik, smo šli plavat ali se 
spuščat po toboganih. Jaz sem plaval 
v zunanjem in notranjem bazenu. Za 
kosilo sem jedel ocvrt krompir, meda-
ljončke in kečap. Po kosilu smo šli spet 
plavat za dve uri. Imel sem se zelo fino.  
– Jurij Rupar

TABOR MLADIH PLANINSKIH ORLOV
Zadnji teden v juniju sem se udeležil 
tabora mladih planinskih orlov. Tabo-
ra so se udeležili še Matic, Jan, Lovro, 
Dora, Nuša, Tija in Eva. Vodila sta nas 
Mija in Miha Kuhar. Odšli smo na Veliko 
planino. Bivali smo v leseni koči Zavoda 
za gozdove, jedli pa smo v Skodli. Hodili 
smo na izlete, spoznavali okolico in igra-
li družabne igre. Zadnja dva dneva smo 
ves prosti čas prebili ob majhnem jezeru. 
V jezercu so plavali pupki. Paglavci so bili 
že skoraj razviti v majhne žabice, saj so 
poleg repa imeli že noge. V jezercu je bila 
tudi njihova mama krastača. Odločili 
smo se, da jim zgradimo domek. Pupki 
so ves čas lezli ven. Ujeli smo jih več kot 
30, a naslednji dan ni bilo nikogar več. 
Zadnji dan smo svoje stvari pospravili v 
nahrbtnike. Po kosilu smo se z gondolo 
odpeljali nazaj v dolino. Tam smo na-
hrbtnike zložili v kombi in se odpeljali 
nazaj na Jezersko. – Kristjan Zupan

BOLŠJI SEJEM
16. julija je bil bolšji sejem. Ob 10. uri do-
poldne smo se zbrali na športnem igri-
šču na Jezerskem. Pripravili smo svoje 
stojnice in začeli prodajati. Na bolšji 
sejem smo prišli: Aleksander, Kristina, 
Elza, Gašper, Jan, Timi, Jerca in jaz. Naj-
prej je Timi kupil moje povečevalno ste-
klo. Jaz pa od Timija vodno pištolo. Ko je 
bila ura 11.00, smo odšli na igrišče igrat 
nogomet. Bilo je zelo vroče. Zelo smo bili 
lačni. Kristina in Elza sta odšli v trgo-
vino po malico. Ko smo pojedli malico, 
smo še malo počakali, potem pa odšli 
domov. – Janez Muri

PLEZALNI DAN
Z Žanom smo šli 13. avgusta v Železno 
Kaplo. Do plezališča. Učili smo se osmi-
co. Bili sta dve  plezališči. Lažje in težje. 

Plezali smo 2 uri. Nato smo šli v Bilo. 
Kupili smo si pijačo in sladoled. Šli smo 
domov. – Eva Karničar

O GASILSTVU IN POLICIJI
V petek, 3. 7., smo se dobili pred gasil-
skim domom. Bilo nas je osem – štirje 
fantje in štiri punce. To smo bili Kri-
stjan, Matic, Milan, Jan, Lucija, Manca, 
Tija in jaz. Najprej smo punce spoznale 
gasilsko opremo, fantje pa policijsko. 
Nisem veliko novega izvedela, ampak 
mi je bilo vseeno všeč. Potem smo se za-
menjali in me, punce, smo spoznavale 
policijsko opremo. Tam mi je bilo naj-
bolj všeč, ko smo na koncu lahko v po-
licijskem avtomobilu prižigale sireno. 
Bilo je zelo glasno. Potem smo se z ga-
silskim in policijskim avtomobilom od-
peljali do Planšarskega jezera, kjer smo 
imeli neke vrste štafeto in seveda smo 
me, punce, zmagale. Nazadnje smo se 
odpeljali do avtobusne postaje pri Lust-
ku. Tam smo merili hitrost avtomobi-
lov. Milan je enega ujel in policist Alojzij 
ga je ustavil. Bilo je zelo smešno. Zahva-
ljujem se Alojziju, Sašu, Sari, Boštjanu 
in Ožbiju za enkratno delavnico. – Elza 
Pestotnik

IGRE Z ŽOGO
Med počitnicami smo imeli igre z žogo. 
Bilo nas je 11 otrok. Na športnem igri-
šču smo igrali nogomet, odbojko, te-
nis in košarko. Pri nogometu smo 
igrali na en gol. Zmagala ni nobena 
ekipa, ker je bil zelo dober vratar. Pri 
košarki smo igrali na oba koša. Za-
deli nismo nobenega koša, ker smo 

se preveč ovirali. Pri odbojki in tenisu 
pa nismo šteli točk. Bilo je zelo dobro.  
– Borut Resman

OTROŠKI OVIRATLON
Sončnega junijskega dne smo se s se-
strama Tonjo in Rahelo ter bratoma 
Janezom in Martinom s kolesom odpe-
ljali na prostor za kampiranje pri Plan-
šarskem jezeru. Ko smo prišli tja, smo 
najprej napihnili dva čolna. Ko smo se 
zbrali vsi, smo se razdelili v tri skupine. 
Člani naše skupine smo bili: Dora, Tija, 
Rahela, Andreja in jaz, Kristina. Najprej 
smo morali iz papirja narediti letalo in 
ga vreči čim dlje od ene palice do druge. 
Druga naloga je bila, da si je vsak poi-
skal par in s hrbtoma sta se postavila 
skupaj. Med hrbta sta dobila vodni ba-
lon, ki sta ga morala prenesti od ene pa-
lice do druge, ne da bi jima padel na tla. 
Tretja naloga je bila, da si moral v paru 
z zavezanimi očmi in s koničasto palico 
počiti balon, privezan na drevo. Pri če-
trti nalogi smo se postavili v vrsto. Na 
travi sta stali dve posodi, zelena in vijo-
lična. Zelena je bila napolnjena z vodo, 
vijolična pa je bila prazna. Mentorji so 
v zeleno posodo z vodo nasuli bonbone, 
mi pa smo jih morali z usti pobirati ven 
in jih nositi v prazno posodo. Do ramen 
smo bili mokri. Za peto nalogo smo mo-
rali z airsoft puško streljati balone na 
vrvici. Potem smo se s čolnom zapeljali 
po jezeru in na koncu polizali še slasten 
sladoled. Ta počitniška dejavnost mi je 
bila zelo všeč in upam, da bo organizi-
rana tudi v naslednjih počitnicah, ker bi 
se je rada spet udeležila. – Kristina Muri

Med počitnicami ni bilo dolgčas



Zato, ker je Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) največji izvajalec po-
moči na cesti. Naše osnovno poslanstvo pa je zagotavljanje vaše 
mobilnosti. AMZS združuje 79 avto-moto društev in avto-moto tou-
ring klubov v Sloveniji z več kot 70.000 člani, od katerih jih je v AMD 
Šenčur včlanjenih 759.
Pomoč na cesti nudimo 24 ur na dan, vse dni v letu:
	 Pomagamo vozniku ne glede na to, čigav avto vozi.*	
	 	Naši mehaniki pridejo na mesto okvare ali nesreče povprečno  

v 30 minutah.
	  Naša prednost so popravila vozil na mestu okvare, saj jih 6 od 

10 odpravimo na mestu samem. Voznik tako lahko nadaljuje pot.
 Pomoč na cesti nudimo ne glede na starost vozila.
	  Tudi v tujini zagotavljamo pomoč na cesti v sodelovanju z  

evropskimi avtomobilskimi klubi.
  *Vozilo je lahko v lasti katerekoli fizične osebe ali če ima član pooblastilo leasing 

hiše o opravljanju z vozilom, če v prometnem dovoljenju ni vpisan kot lastnik.

Opis članskih kategorij:
Osnovno članstvo
(Paket storitev za Slovenijo)

Zajema širok spekter članskih ugodnosti v Sloveniji, vključno z brez-
plačno pomočjo na cesti, prejemanjem Motorevije, uveljavljanjem sto-
ritev iz programa Show your Card! (Pokaži kartico). V sklopu osnovne-
ga članstva ponujamo še kategorije:
 	 	AMZS Start – član prejema Motorevijo in uveljavlja članske ugo-

dnosti iz programa Show your Card! (Pokaži kartico!)
 	 	Družinsko članstvo – za družine z več vozniki! Družinski člani 

lahko postanejo zakonec oz. zunajzakonski partner nosilnega 
člana  in otroci nosilnega člana do dopolnjenega 30. leta starosti. 
Pogoj za uveljavljanje družinskega članstva je tudi isti naslov bi-
vališča, ki ga ima nosilni član. Družinski člani imajo 50 % popusta 
pri plačilu članarine in ne prejemajo Motorevije.

	    Član invalid – ki izpolnjuje enega od spodnjih kriterijev, se lahko 
včlani v osnovno članstvo po znižani članarini:

–  invalid z najmanj 80% telesno okvaro ali najmanj 60% okvaro spo-
dnjih okončin,

– oseba z zmerno, težjo ali težko duševno prizadetostjo,
–  gluhi in naglušni z delno ali popolno izgubo sluha, ki jim je priznana 

vsaj 70% telesna okvara.

Članstvo Plus
(Bogatejši paket storitev v Sloveniji in pomoč na cesti v tujini)

Članstvo plus je kombinacija obogatenega članskega paketa za Slo-
venijo ter knjižice Mednarodna pomoč. Priporočamo ga članom, ki 
potujejo v tujino.
	 	 Družinsko članstvo Plus – zakonec oz. zunajzakonski partner 

nosilnega člana in otroci nosilnega člana do dopolnjenega 30. leta 
starosti z istim naslovom bivališča nosilnega člana lahko uvelja-
vljajo enake pravice, kot jih ima nosilec članske kategorije plus, 
razen prejemanja Motorevije – za samo 49 €!

NOVO!
Članstvo Premium
(Za voznike, ki pogosto potujejo v tujino)

Članstvo Premium je nadgradnja članstva plus, saj poleg pomoči na 
cesti in ustrezne skrbi za vozilo doma in v tujini dobite tudi turistič-
no zavarovanje v tujini, ki vključuje zdravstveno asistenco v primeru 
bolezni ali nezgode s kritjem stroškov zdravniške oskrbe in prevoza, 
zavarovanje odgovornosti, zavarovanje prtljage in osebnih stvari, za-
varovanje zlorabe plačilnih in kreditnih kartic, zavarovanje stroškov 
izdelave novih dokumentov in turistično zavarovanje brez omejitve 
starosti zavarovanca.

	 	Družinsko članstvo Premium – S članstvom Premium z vključi-
tvijo družinskih članov v turistično zavarovanje lahko zavarujete 
vaše ožje družinske člane (zakonec ali zunajzakonski partner ter 
otroci do 18. oz. do 26. leta starosti, če se šolajo), ne glede, ali po-
tujete skupaj. In to samo za dodatnih 7 €.

Zakaj postati in ostati član AMZS  
oziroma AMD Šenčur?

Postanite naš član!
Če so vas naštete ugodnosti prepričale o koristnosti članstva v AMD Šenčur, vas vabimo, da izberete eno od ponujenih članskih kategorij, ki 
vam in vašim najbližjim najbolj ustreza, zavedajoč se nepredvidljivosti prometa doma in v tujini.

Možnosti včlanitve:
	 Osebno v pisarni AMD Šenčur, Stranska pot 1, uradne ure: torek in četrtek od 16. do 18. ure, telefon: 04/25 16 420
	  Podatke za včlanitev (ime in priimek, naslov, rojstni podatki, telefonsko številko, izbrana kategorija) nam lahko pošljete tudi po 

e-pošti na naslov:  avtomotosencur@siol.net
	 Z izpolnitvijo pristopnice za včlanitev, ki jo najdete na naši spletni strani: www.amd-sencur.si   

Na osnovi vaše prijave vam bomo po pošti poslali že izpolnjeno položnico za plačilo članarine in po opravljenem plačilu še RAČUN/potrdilo 
o plačani članarini s priročnim darilom.
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Cenik članskih kategorij
	 osnovno članstvo – letna članarina 40,00 €
	 osnovno družinsko članstvo – letna članarina 20,00 €
	 članstvo Plus – letna članarina 69,00 €
	 družinsko članstvo Plus – letna članarina 49,00 €
	 NOVO!!! – članstvo Premium – letna članarina 99,00 €
	 NOVO!!! – članstvo Premium z vključitvijo družinskih članov v zavarovanje – 106 €
	 članstvo za invalide – 24 €
	 članstvo Start – 15 €

tabela članskih ugodnosti
   osnovno  članstvo članstvo
   članstvo plus premium
članske ugodnosti v sloveniji  40,00 € 69,00 €  99,00 €
Brezplačna pomoč na cesti 3x letno  3x letno  3x letno 
Brezplačni prevoz pokvarjenega vozila 1x letno  1x letno  1x letno 
Brezplačni prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila + reševanje 1x letno  2x letno  2x letno 
Brezplačno prečrpavanje goriva ob napačnem točenju  1x letno  1x letno 
Nadomestno vozilo v primeru prometne nesreče ali kraje vozila do 3 dni    do 5 dni  do 5 dni         
Brezplačen postopek podaljšanja registracije vozila ali 20% popust pri tehničnem pregledu* 
Brezplačen postopek registracije novega vozila ali podaljšanje registracije vozila ali 
20% popust pri tehničnem pregledu**     
Kritje stroškov prevoza člana in sopotnika   
Denarna pomoč v primeru smrti ali invalidnosti      
Brezplačni preventivni pregled vozila 2x letno 2x letno 2x letno
Prejemanje Motorevije      
Popusti pri storitvah v enotah AMZS      
Brezplačno tehnično in pravno svetovanje      
Show Your Card (Pokaži kartico) ugodnosti pri poslovnih partnerjih   

Brezplačna izdelava reševalne karte vozila   

Popust pri tečaju varne vožnje v AMZS Centru varne vožnje*** 20% popust 30% popust  30% popust
Brezplačna izdelava potovalnega načrta   

Dodatne ugodnosti vašega društva****   

članske ugodnosti v tujini
Brezplačna pomoč na cesti (popravilo na mestu okvare)   
Prevoz vozila v tujini do servisne delavnice  do 250 €   do 250 €
Prevoz v prometni nesreči poškodovanega vozila iz tujine  do 1.500 € do 1.500 €
Prevoz pokvarjenega vozila iz tujine  do 1.500 € do 1.500 €
Zagotovitev nadomestnega voznika  do 500 € do 500 €
Nepredvidena nočitev v tujini  do 200 € do 200 €
Kritje stroškov za prevoz oseb v tujini/iz tujine  do 300 € do 300 €
AMZS kredit v sili za nepredvidene izdatke  do 1.000 € do 1.000 €
 
Zdravstveno in turistično Zavarovanje v tujini ter Zavarovanje odgovornosti v tujini
Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco   
Stroški potrebne zdravniške oskrbe   do 20.000 €
  - od tega stroški prevoza   do 5.000 €
Zavarovanje bolniškega dne v tujini   50 € na dan, skupaj
      največ 1.000 €
Zavarovanje odgovornosti   do 25.000 €
Zavarovanje prtljage in osebnih stvari razen za:    do 400 €
  - denar, vrednostne papirje, dragocenosti ipd.   do 75 €
            - če pa so v zaklenjenem hranišču   do 250 €
  - umetniške predmete in zbirke   do 75 €
  - prtljago in osebne stvari proti nevarnosti tatvine   do 250 €
Zavarovanje zlorabe plačilnih in kreditnih kartic   do 150 €
Zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov   do 50 €
Družinsko turistično zavarovanje v tujini*****   

OPOMBE
*  1- krat letno postopek podaljšanja registracije vozila, če član v enoti AMZS, d. d., in njenih odvisnih družbah (kjer je to mogoče) uredi tudi zavarovanje odgovornosti za vozilo, plača letno 

dajatev za uporabo cest in tehnični pregled, če je ta zahtevan. Ugodnost ne velja, če je član koristil popust pri tehničnem pregledu. 
**  1- krat letno postopek nove registracije vozila, če član v enoti AMZS, d. d., in njenih odvisnih družbah (kjer je to mogoče) uredi tudi zavarovanje odgovornosti za vozilo, plača letno dajatev 

za uporabo cest in tehnični pregled, če je ta zahtevan. Ugodnost ne velja, če je član koristil popust pri tehničnem pregledu.
*** Popust ne velja za zakonsko predpisane programe.
**** Ponudbe preverite pri vašem društvu, ki je navedeno na vaši članski kartici.
*****  Zavarovanje velja v sklopu članstva Premium z vključenim turističnim zavarovanjem za družinske člane (članarina z vključenim turističnim zavarovanjem za družinske člane znaša 106 €) 

in vključuje vse družinske člane, ki živijo na istem stalnem naslovu člana Premium (zakonec ali izvenzakonski partner ter njegovi otroci do 18. leta oz. do 26. leta starosti, če se šolajo).
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»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

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

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

AKTUALNO

Občinski svet Občine Jezersko je na 
osmi redni seji sprejel Občinski pro-
storski načrt (OPN) občine Jezersko, ki 
bo začel veljati petnajsti dan po objavi 
v Uradnem listu RS, predvidoma v dru-
gi polovici oktobra 2015. Dokument bo 
na vpogled na sedežu Občine Jezer-
sko, objavljen pa je tudi na občinski 
spletni strani, pod zavihkom Doku-
menti. Za vloge za izdajo gradbenega 
dovoljenja, ki bodo na upravno enoto 
vložene do začetka veljavnosti odloka 
OPN, se gradbeno dovoljenje izdaja na 
podlagi do sedaj veljavnih prostorskih 
aktov. Občina Jezersko je v letu 2006 
začela z izdelavo občinskega prostor-
skega načrta (OPN) za območje celo-
tne občine. Sprejeti OPN je nadomestil 
leta 1993 sprejeti Odlok o prostorsko 
ureditvenih pogojih za  Jezersko. Ob-
činski prostorski načrt je prostorski 
akt, s katerim se, ob upoštevanju 
usmeritev iz državnih prostorskih ak-
tov in številnih varstvenih zahtev, do-
ločajo cilji in izhodišča prostorskega 
razvoja občine, načrtujejo prostorske 
ureditve lokalnega pomena ter do-
ločajo pogoji umeščanja objektov v 
prostor. Sprejem novega prostorskega 
dokumenta je izrednega pomena za 
občino, vendar pa so bile v postopku 
sprejemanja številne pobude obča-
nov zavrnjene, številne pa so bile tudi 
nove pobude, zato bo občina takoj po 
uveljavitvi OPN pristopila k spremem-
bam prostorskega akta. V poletnem 
času je občinska uprava že zbirala po-
bude za spremembe. Ponovno poziva-
mo vse zainteresirane, da skrajni rok 
za vlaganje pobud za spremembe OPN 
podaljšujemo do 15. oktobra. Vloga za 
vložitev pobude je dostopna na spletni 
strani Občine Jezersko. Vlogo pošljite 
po pošti z vsemi zahtevanimi priloga-
mi ali pa se v času uradnih ur oglasite 
v sprejemni pisarni občine.  

Sprejet občinski  
prostorski načrt V okviru programa sodelovanja med Švi-

co in Slovenijo je Švicarska konfederaci-
ja sofinancirala projekt Obnovljivi viri v 
alpskem prostoru (REAAL), ki ga je v so-
delovanju z občinami na razpis prijavilo 
podjetje BSC. V projektu je sodelovalo več 
gorenjskih občin: Preddvor, Tržič, Škofja 
Loka in Jezersko, ki so kot lastniki javnih 
objektov in tudi kot sofinancerji sodelo-
vali pri sanaciji objektov z namenom 
boljše energetske učinkovitosti pri vzdr-
ževanju stavb. Občina Jezersko je v sklo-
pu tega projekta zamenjala okna v šolski 
stavbi (razen v pritličju, kjer so bila za-

menjana v letu 2008) ter v pritličju več-
stanovanjske stavbe Korotan, ki je v lasti 
občine. Vsa zamenjana okna so bila sta-
ra in so predstavljala velik toplotni most 
in energijsko ter posledično finančno 
izgubo. Vsa okna so lesena, iz sibirskega 
macesna, zastekljena s troslojno termo-
pan zasteklitvijo, montirana v skladu z 
RAL-standardom. V šoli smo zamenjali 
tudi police ob novih oknih, ki so v učil-
nicah kamnite, v ostalih prostorih pa 
lesene. Investicija je stala 120.000 evrov, 
Švicarska konfederacija bo sofinancirala 
68 odstotkov sredstev.    

Nova okna v šoli in Korotanu

V šolski stavbi so obnovljena okna.

ALEKSANDER IN  MIRAN ŠTULAR

Za popestritev poletnih počitnic smo si letos omislili novo dejavnost. Po vzoru vsakole-
tnega smučarskega sejma, kjer uspešno prodajamo zimsko športno opremo odrasli, smo 
z otroki preizkusili poletno verzijo sejma. Pri športnem igrišču smo postavili stojnice, do-
dali glasbo ter ščepec trgovske žilice in dobre volje in trg je zaživel. Prodajni artikli so 
bile predvsem igrače, nekaj športnih rekvizitov, oblačil ter šolskih potrebščin. Trgovanje 
je potekalo dobre tri ure. Bilo je obilo barantanja, popustov, menjav in na koncu skoraj 
popolna razprodaja, saj nihče od trgovcev ni želel svoje »robe« prinesti nazaj domov. Bilo 
je živahno, zanimivo in poučno. Če bo interes, se ponovno srečamo prihodnje leto.

Bolšji trg
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MAJA LESAR

Letošnji poletni meseci so na Jezer-
skem pustili lepe spomine. Ali se kdo od 
starejših občanov spominja preteklih 
poletij, kolikokrat smo lahko ob veče-
rih posedali zunaj v kratkih hlačah in 
brez obvezne jopice ali flisa? Letos je 
bilo takšnih dni, statistično gledano, 
veliko, zato so uživali tako turisti kot 
tudi mi, domačini, ki nas sicer v osta-
lem obdobju leta največkrat zebe. Pri 
takšnih »idealnih« vremenskih pogojih 
je organizacija prireditev, boste rekli, 
»lažja« kot sicer. Roko na srce: res je od 
vremena največkrat odvisno, v kolikšni 
meri se bo odzvala publika. V lepem in 
obenem toplem večeru je možnost za 
večje število obiskovalcev skorajda ne-
izbežna. 
V sklopu Pohodniškega festivala smo 
pripravili pripovedovalski večer, ki smo 
ga, dobronamerno, želeli izpeljati ob 
pravem odprtem ognju, za kulise pa smo 
izbrali naše gore. Vendar nam je zago-
del dež. Romantičnost in vzdušje večera 
smo preselili v dvorano Korotan. Morda 
je bilo res krivo vreme, da obiskovalcev 
tistega večera ni bilo več, morda je razlog 
tudi novost med našimi prireditvami. To 
je bila namreč na Jezerskem prva, ki je 
bila namenjena odrasli publiki, vendar 

v zadovoljstvo vseh prisotnih. Odzivi so 
bili pozitivni, tako na strani gledalcev, 
kot tudi samih nastopajočih, ki so prišli 
v goste iz sosednjih občin. Prijetno toplo, 
veliko smeha in dobre družbe. Imeli smo 
se lepo, kljub slabemu vremenu.
Poletna meseca, julij in avgust, sta bila 
zopet v znamenju Jezerske štorije. Raz-
lična dogajanja čez teden so popestrili 
igralci KUD-a ob petkih v Jenkovi ka-
sarni. Igranje Jezerskih štorij skupaj z 
vodenjem Olge Tičar po muzeju pri vsa-
kem obiskovalcu pusti prijeten vtis in 
običajno veliko odobravanja. Pristnost 
igralcev, domačnost in hkrati preprosto 
okolje Jenkove kasarne in tisto, kar je 
najlepše pri tem, prava, domača jezerska 
govorica. Ljudem je očitno dovolj nepo-
trebnega kiča, blišča in praznih vsebin. 
Zato poklon vsem, ki se vsak petek pose-
bej potrudijo in pričarajo posebno vzduš-
je med stenami jezerskega muzeja. 
Dražgoški večer smo poimenovali prire-
ditev, ki je bila zelo podobna lanskole-
tnemu našemu Vasovanju. Tokrat smo v 
goste povabili igralce z Dražgoš. Njihovo 
kulturno društvo ima obsežen gledališki 
repertoar, saj ga oblikujejo že deset let, 
vsako leto z novo igro. Kje je meja? je 
naslov letošnji, s tematiko, primerno za 
vse čase in za vsako slovensko vas. Mali 
amfiteater ob Šenkovi domačiji nam je 

služil kot oder, za kuliso pa smo zopet 
izbrali nam ljubi pogled na ostenje do-
mačih Grintovcev. In kako nam je služilo 
vreme? Jasen, prijetno topel poletni ve-
čer in dogajanje se je ob zvokih harmo-
nike zavleklo pozno v noč. 
Deželo je preplavil – tako se je pisalo v 
medijih – že tretji vročinski val, ko se je 
na Jezerskem vse pripravljalo na najve-
čjo prireditev v vasi, na Ovčarski bal. Pre-
poznavnost jezersko-solčavske pasme 
ovc je vsako leto večja, nivo prireditve 
pa ostaja vsako leto enak. Poleg kultur-
nega programa, ki prikazuje prigon ovc 
v dolino in predstavi opravila pri prede-
lavi ovčje volne, nastopa folklorne sku-
pine (ki pa – žal – letos ni bila domača) 
se zgodnje popoldne prevesi v vaško ve-
selico. Pri tem imajo največ dela domači 
ponudniki, marsikateri domačin pa se 
to nedeljo raje malo »umakne«, kam na 
samo. Vreme pa je bilo, na srečo, ideal-
no!
Poletje se izteka, tudi vročinski valovi 
bodo morali počasi popustiti in prepusti-
ti naravi, da se pripravi na počitek. Vr-
hunec sezone je za turistične ponudnike 
v kraju tudi že mimo, česar pa za nas, ki 
smo dejavni pri KUD-u, ne morem trditi. 
Čaka nas kar pestra jesen, koledar do-
godkov pa je pripravljen tudi že za zimo. 
Programa brez finančne podpore Občine 
Jezersko ne bi izpeljali, za kar se ji tudi 
iskreno zahvaljujemo!
In kakšno vreme nas čaka? Ker nisem 
Nostradamus, na Pratiko pa se bolj malo 
spoznam, se bom pač morala pustiti pre-
senetiti. Le kaj nam bo prinesla letošnja 
jesen?

Kulturno poletje
Poletna meseca minila v znamenju raznolikih  
kulturnih dogodkov

ARIANA DEBELJAK

V nedeljo, 23. avgusta, smo v res občudu-
jočem prostoru cerkve sv. Ožbolta, v rav-
no pravšnji akustični atmosferi, poslušali 
koncert odličnega, mladega in že medna-
rodno uveljavljenega slovenskega kitari-
sta Nejca Kuharja. Prav vsi smo občudo-
vali raznolikost zvokov, ki jih je umetnik 
z veliko virtuoznostjo pričaral s svojim 
instrumentom. Poseben čar so koncer-

tu dodale tudi izvedbe njegovih lastnih 
skladb. Na zaključku koncerta se mu je 
pridružila še odlična mlada japonska vi-
olinistka Moeko Sugiura, nekoč članica 
Dunajskih simfonikov, sedaj pa Baden-
-Baden Filharmonikov. Navdušenje po-
slušalcev sta morala umetnika nagraditi 
kar z dvema dodatnima skladbama.
V Washington Postu so zapisali: "Kuhar-
jeve skladbe so bile eklektične in zabav-
ne." Marijan Zlobec pa je v Delu napisal: 

"Nejc Kuhar je nadarjen skladatelj bogate 
komorne invencije in izpeljave ter ima 
možnosti razvoja v vse nakazane smeri."
Dovolite mi, da vas ob tej priložnosti 
vljudno povabim na naslednji koncert iz 
cikla Vox Laci, ki bo v nedeljo, 11. oktobra, 
ob 18. uri v Kulturnem domu Korotan. 
S slovenskimi ljudskimi in umetnimi 
pesmimi nas bo obiskala moška Vokal-
na skupina »in spiritu« iz Vojnika. Kot 
posebno presenečenje pa napoveduje-
mo koncert v nedeljo, 15. novembra, ko 
bomo v goste povabili tri odlične sloven-
ske tenoriste, ki nas bodo v duhu pred-
božičnega in novoletnega časa razvajali 
z najlepšimi opernimi arijami in najbolj 
znanimi italijanskimi pesmimi iz žele-
znega repertoarja znanih tenorskih za-
sedb, kot sta Eroika in Il Divo.

Eklektične in zabavne skladbe
Spoštovane občanke in občani Jezerskega, dragi prijatelji 
in obiskovalci glasbenega festivala Vox Laci!
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POLONA VIRNIK KARNIČAR

Prvi počitniški podaljšani konec tedna 
smo v skupni organizaciji občin v Ka-
mniško-Savinjskih Alpah prvič orga-
nizirali skupni dogodek, imenovan Po-
hodniški festival. Štirje dnevi pohodov 
in spremljevalnega dogajanja v petih 
občinah so bili z otvoritveno slovesno-
stjo in novinarsko konferenco javnosti 
predstavljeni v sredo, 24. junija, zvečer 
v Kamniku. Sodelovali so predstavniki 
vseh štirih občin, predstavila pa se je 
tudi turistična ponudba regije Kamni-
ško-Savinjske Alpe. Sledili so štirje dne-
vi festivala, ko so se na Jezerskem zvr-
stili štirje pohodi in več spremljevalnih 
dogodkov. Najzanimivejši med njimi 
je bil zagotovo sobotni pripovedovalski 
večer v organizaciji KUD-a Jezersko. 
Predstavili so se pripovedovalci zgodb, 
štorij in pripovedk iz Solčave, Luč, Ka-
mnika, Preddvora in Jezerskega. Res 
škoda, da udeležba v dvorani Korotan 
ni bila večja, saj je vsakomur, ki se tega 
dogodka ni udeležil, lahko žal, da ni v 
živo slišal vse te pisane mavrice narečij, 
ki nas obkroža na relativno majhnem 
koncu naše lepe dežele. Zelo sta se izka-
zala tudi Mija in Brane, ki sta začela in 
zaokrožila pripovedovanje in nas nato 
prepustila kulinaričnim dobrotam iz-
pod kuhalnice našega Milana. Večer za 
dušo pocrkljat in prste obliznit! Zahvala 
gre Maji in njeni ekipi za entuziazem 
in kvalitetno izvedbo, Občini Jezersko 
pa za pomoč pri sofinanciranju izvedbe 
celotnega dogajanja Pohodniškega fe-
stivala.

ZGODBE Z JEZERSKO GOVORICO
Petkov večer pohodniškega festivala 
s sedaj že tradicionalno izvedbo treh 
kratkih zgodb iz knjige Jezerske štorije 
je že napovedoval naše letošnje poletno 
doganjanje, ki ga prav po knjigi imenu-
jemo Jezerska štorija. Kot že preteklo 
leto smo tudi letos pripravili dvome-
sečno dogajanje s ponavljajočimi se te-
denskimi dogodki. Ob ponedeljkih ste se 
ob Primoževem vodstvu podučili o foto-

grafskih veščinah in v fotografski objek-
tiv ujeli jezerske lepote. Torkovi dnevi so 
namenjeni spoznavanju jezerskih zna-
menitosti, sredini pa naravnih zakoni-
tosti skozi oči našega čebelarja Jožeta. 
Dvojni četrtkov program je bil ovčerej-
sko obarvan; zjutraj pohod do Jenkove 
planine z iskanjem in soljenjem ovc in 
popoldne prikaz predelave ovčje volne 
ob Mijinem kolovratu. Vrhunec tedna je 
bil vsekakor petek. V Jenkovi kasarni se 
je v povprečju zbralo vsaj 20 ljudi, ki so 
v treh kratkih zgodbah spoznali delček 
naše zgodovine, se spopadli z jezerskim 
narečjem in na koncu posladkali z do-
brotami Jenkove gospodinje. Sobotini 
opoldnevi so bili obarvani kulinarično 
in prikaza kuhanja masunjeka ob Plan-

šarskem jezeru se je v povprečju ogleda-
lo vsaj 12 ljudi. Ob tem moram pouda-
riti, da se je masunjek dobro uveljavil 
kot protokolarna jezerska jed in ga po-
strežemo ob vsakem večjem lokalnem 
dogodku. Vedno je dobro sprejet in med 
okuševalci požanje veliko pohvalo. Ma-
tej je ob nedeljah s svojim zeliščarskim 
pohodom zaokrožil tedensko dogajanje. 
Večja obiskanost dogodka ob koncu po-
letja je vsekakor rezultat televizijskega 
prispevka o našem zeliščarju.
Program Jezerske štorije si je v juliju in 
avgustu prislužil več kot 540 obiskoval-
cev. Mislim, da smo s tem dobro pope-
strili dogajanje na Jezerskem in nihče 
ne more reči, da se na Jezerskem nič 
ne dogaja. Res pa je, da je na področju 
trženja samega dogodka in cele desti-
nacije potrebno še marsikaj postoriti. 
Najprej se lahko ozremo sami vase in 
si nalijemo čistega vina; vsakdo pri sebi 
naj si odgovori na nekaj vprašanj: »Sem 
res obvestil vse svoje goste, prijatelje in 
znance o poletnem dogajanju? Sem se 
sam udeležil vsaj katerega izmed do-
godkov, da bi videl, da se v resnici do-
gajajo in jih bom znal/želel priporočiti 
naprej? Sem kot turistični ponudnik 

Poletna jezerska štorija
Letos poleti je vreme dokazalo, da nas lahko preseneti tudi v pozitivnem smislu: 
v juliju in avgustu sta bila le dva konca tedna s slabim vremenom ... na žalost dva 
turistično zelo pomembna konca tedna, vendar naj to dejstvo ne pokvari dobrega 
vtisa, po katerem si bomo zapomnili poletne počitnice leta 2015.

Ob Mijinem kolovratu

V skupni organizaciji petih 
občin v Kamniško-Savinjskih 
Alpah so prvič organizirali 
skupni dogodek, imenovan 
Pohodniški festival. V štirih 
dnevih festivala so se na 
Jezerskem zvrstili štirje pohodi 
in več spremljevalnih dogodkov.
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ANJA KARNIČAR 

Čas se krči, vsak snop svetlobe riše 
vedno daljše sence na obzorje, tišina 
postaja glasnejša, zrak dobiva ostri-
no: jesen je tu. Čas drugačnih obiskov 
gora: več kristalnosti, več ostrine, več 
kontrastov. Dolgo vroče poletje se zavi-
ja v spomin, so že mimo žarkost sve-
tlobe in bela skala in slapičaste blazi-
ne pritlikavega cvetja prav pod robom 
neba. „Minilo je, minilo, utihnilo“; 
a ker smo se lahko sredi najbolj pre-
žarčenega časa srečali tudi na zidu, 
ki nas obdaja, bomo to poletje v gorah 
nosili s seboj še daleč v zimo, kajne?
Ker ste se, drage Jezerjanke in Jezerja-
ni, odzvali povabilu na čaj v naši koči. 
Ker smo se srečevali na poteh, ker 
smo kak večer morda celo preživeli 
skupaj – in seveda, ker ste nam poma-
gali oddelati obveznosti ob 115-letnici 
Češke koče. Več kot 70 prostovoljcev in 
prostovoljk nam je pomagalo, da smo 
skozi praznični julij ljudi z dogodkom 
za dogodkom spomnili, da pa je tista 
najstarejša originalna planinska koča 
v Sloveniji, koča, ki še vedno uteleša 
planinsko zatočišče izpred časa novo-
dobnih hotelov, ravno naša koča, in 
da jo je vredno obiskati. Plezalni vi-
kend Koroška pleza, gorski tek do Če-

ške koče, odprtje informativnih tabel 
v novoimenovanem Parku češko-slo-
venskega prijateljstva z novinarsko 
konferenco ter seveda samo osrednje 
praznovanje obletnice pri Češki koči: 
nič od tega ne bi bilo mogoče brez vaše 
pomoči. Najlepša hvala! Hvala, da pri-
dete in pomagate, hvala, da vam je 
mar. 
In prav je, več kot prav, da vam po-
nudimo kaj v zahvalo: Martinov izlet 
bo taka priložnost, predvsem pa bo 
to načrtovana izvedba planinske/al-
pinistične šole, kjer želimo znanja o 
zahajanju v gore narediti dostopnejša 
vsem, ki tu živimo. Imeti na razpola-
go orodja in znanja za čimbolj polno 
bivanje v okolju, v katerem živi, je pra-
vica slehernika: na Jezerskem potem-
takem poznavanje vertikalnega sveta 
gotovo sodi med temeljne človekove 
pravice in zares upamo, da nam pri-
dete naproti in jih skupaj uspemo tudi 
udejanjiti. Nasvidenje torej – in naj bo 
svidenje čim večkrat na zidu na pol 
poti do neba, ki nas obdaja; ne vem, 
zakaj, a nekako taka srečanja ostanejo 
dlje. Se skozi žarko svetlobo in rezek 
zrak precedijo prav v tisti del spomina, 
iz katerega lahko črpamo nasmehe na 
meglene prazne dolinske dni. Nasvi-
denje in srečno.

Visoka poletna srečanja

Ob Češki koči

uporabil vse ponujene kanale za trže-
nje svoje nastanitve/ponudbe?« Upam, 
da naslednje leto na dogodke privabimo 
še več ljudi in s tem dodobra osmislimo 
svoje delovanje.

PRAZNIK ČEŠKE KOČE
Četrti konec tedna v juliju je svoj časti-
tljivi jubilej praznovala naša Češka koča. 
Na žalost je bila za soboto slaba vre-
menska napoved in zato obiskovalcev 
ni bilo toliko, kot bi se za tak dogodek 
spodobilo. Je pa res, da so časi množič-
ne obiskanosti hribovskih prireditev že 
precej minili. Ljudje raje pridejo sami in 
se naužijejo miru in spokojnosti gorske 
pokrajine. Smo pa v počastitev jubileja 
same koče in tudi jubileja češko-slo-
venskega prijateljstva že v četrtek na 
Jezerskem organizirali tiskovno kon-
ferenco, ki so se je udeležili zelo visoki 
gostje. Prišla sta oba veleposlanika: novi 
slovenski veleposlanik v Pragi, gospod 
Marc in češka veleposlanica v Ljublja-
ni, gospa Zemanova, češki himalajec, 
ki je dosegel vrhove vseh 14-ih osemti-
sočakov, Radek Jaroš in češki prijate-
lji iz češkega planinskega društva pod 
vodstvom gospoda Jiraska iz Prage. Po 
dobro obiskani tiskovni konferenci se 
je dogajanje preselilo v Park češko-slo-
venskega prijateljstva, kjer smo ob lipi 
postavili štiri dvojezične table o zgodo-
vini Češke koče. V izdelavo tabel in pri-
pravo tiskovne konference je ogromno 
svojega časa in znanja vložil Drejc Kar-
ničar. Nihče, ki se takega ali podobnega 
dela ni lotil sam, se niti ne zaveda, kaj 
pomeni zbiranje in urejanje podatkov, 
slik in ostalega potrebnega materiala 
za izpeljavo takega dogodka. Po njego-
vi zaslugi sta o Češki koči in Jezerskem 
poročala televizija in radio, članki pa so 
izšli tudi v vseh večjih časopisih. Učinek 
take trženjske kampanje je bil dobro vi-
den že letos, saj je Češka koča beležila 
zelo dober obisk. Konec novembra pa 
bomo svoje sodelovanje nadaljevali na 
filmskem festivalu v Pragi, kjer bodo 
Češka koča in slovenski hribi osrednja 
točka tridnevnega dogajanja.
Za konec zahvala vsem, ki ste se celo 
poletje trudili in svoj čas, znanje in 
energijo namenjali gostom in drugim 
sovaščanom. Ne bom vas poimensko 
naštevala, saj bi lahko hitro koga nena-
merno izpustila. Res, iz srca vam hvala! 
Seveda pa velja posebna zahvala občini 
za finančno podporo projektu, saj z la-
stnimi sredstvi vsega tega ne bi mogli 
izpeljati.

Ob 115-letnici Češke koče je več kot 70 prostovoljcev in 
prostovoljk pomagalo, da smo skozi praznični julij ljudi z 
dogodkom za dogodkom spomnili, da je to najstarejša originalna 
planinska koča v Sloveniji, ki še vedno predstavlja planinsko 
zatočišče izpred časa novodobnih hotelov. 
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Tudi letos je Jezersko avgusta gostilo 
najstarejšo slovensko etnografsko pri-
reditev Ovčarski bal. Dogajanje se je 
začelo že dopoldne, ko so na prireditve-
nem prostoru ob Planšarskem jezeru 
zadonele domače harmonike, zaplesala 
je folklora, v nadaljevanju pa so Jezer-
jani s pomočjo etnografske igre obisko-
valcem predstavili stare običaje življe-
nja na planini in prve dni pastirjev po 
prihodu s planine. 
Bistvo in vrhunec že tradicionalnega 
bala prav gotovo predstavlja prikaz pri-
gona ovc s planine, predvsem najmlaj-
še obiskovalce dogodka pa vedno znova 
navduši prikaz striženja ovc in prikaz 
del, ki so povezana z ročno predelavo ov-
čje volne. Tako sta Metoda Karničar in 
Janez Smrtnik poprijela za škarje, Ožbolt 
Plaznik je krtačil, Mija Murovec je pre-
dla, polstenje volne smo spremljali pri 
Vesni Lisjak, Lonca Šavs in Sabina Kar-
ničar pa sta prikazali zadnjo 'stopničko' 
pred končnim izdelkom – pletenje. 
Marko Meško iz Turističnega društva 
Jezersko je povedal, da je bil lani obisk 
Ovčarskega bala precejšen, letos pa se 
mu zdi, da je bil še večji. V celem dnevu 
namreč prireditev obišče do deset tisoč 
ljudi. Ker je bila tokratna avgustovska 
nedelja sončna in vroča, so obiskoval-

ci dogodka izbirali različne ure obiska. 
Domačini menijo, da pridejo eni zaradi 
dobre domače hrane, drugi zaradi dopol-
danskega dogajanja, tretje je bolj zani-
mala popoldanska veselica s priljubljeni-
mi Ognjenimi muzikanti.
Med domačimi dobrotami je bilo tokrat 
največ povpraševanja po ajdovih žgan-
cih, čeprav je bilo tudi za drugo ponudbo 

– od masovneka, kislega mleka in zelja 
do domačih klobas – precej zanimanja. 
Za sladkosnede so organizatorji bala pri-
pravili domačo gibanico in kremne rezi-
ne, na svoj račun pa so prišli celo ljubi-
telji turške kave. Tradicionalno pa so šli 
obiskovalcem Ovčarskega bala najbolj v 
slast sveže ocvrti kvašeni flancati, za ka-
tere je letos poskrbela Jana Meglič.

Ovčarski bal ponovno dobro obiskan
Gostišče ob jezeru, Turistično društvo Jezersko, Društvo rejcev ovc  
jezersko-solčavske pasme ter Kulturno društvo Jezersko so avgusta  
organizirali že sedeminpetdeseti Ovčarski bal.

Na Ovčarskem balu so predstavili striženje in ročno predelavo ovčje volne. Za škarje sta 
poprijela Metoda Karničar in Janez Smrtnik.

MIJA MUROVEC, FOTO: BRANE ŽAGAR

Prebrala sem knjigi Shirley MacLaine Camino in Paula Coelha Magov dnevnik, ki opi-
sujeta romanje po Jakobovi poti do Santiaga de Compostela v Španiji. To okoli 900 
km dolgo pot so prehodili tudi Olga Tonejec, Irena in Brane Žagar. Moja prijateljica 
Franceska z možem Ladom pa je pot prehodila že šestkrat. Pravijo, da je to enkratno 
doživetje. Mika me, da bi šla. Ampak moja pot, moj Camino, je še vedno le od Korotana 
v Raven. Vsak ima svojo pot in svoj cilj. Moj Matjaž in Matjaž Mack vedno ubirata strme 
poti, Milan, Marko, Andreja … tečejo, Damjana, Roman, Suzana … kolesarijo, Urban, 
Izidor … jo prevozijo. Na teh naših poteh premišljujemo, kaj nam je namenjeno, kam 
nas vodijo. Težko je hoditi, teči, voziti vštric z drugimi. Vsak ima svoj tempo, svoje ovire, 
svoj začasni cilj. Do skupnega Cilja – ko se v prah povrnemo – pa skušamo pomagati 
drug drugemu čim večkrat tako, da bomo lažje premagovali ovire, ki nam stojijo na poti 
– da nam bo v tem kratkem bivanju pod Grintovci čim lepše.

Camino – Pot
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ANŽE ŠENK

»Spoznaj gore svojega kraja« 
je bilo že leta 1961 geslo za 
pot po vrhovih okoli jezerske 
doline. Da bi čudoviti gorski 
svet približali Jezerjanom, je 
planinsko društvo izdalo vo-
dič s seznamom koč in vrhov. 
Po dvajsetih letih so z izdajo 
vodnika, dnevnika Jezerska 
planinska pot, zanimivo pot 
po dvanajstih vrhovih in pe-
tih kočah ob osemdesetletni-

ci Češke koče predstavili šir-
šemu krogu ljubiteljev gora.
Ideja prehoditi to, po besedah 
iz starejšega vodnika ne dol-
go, zato pa ponekod kar pre-
cej zahtevno, a dobro zava-
rovano in označeno pot se je 
domačinom porodila že v za-
četku devetdesetih. Kmalu so 
o izzivu razmišljali tudi drugi 
slovenski gorski avanturisti. 
Kljub večim poizkusom iz-
ziv do letos ni bil izpeljan v 
celoti. Z izdajo nove knjižice 

Jezerska planinska pot  
v enem dnevu

Po jezerskih vrhovih

PRIMOŽ ŠENK

Vedno bolj se zavedamo, da je za naše zdravje pomembno gibanje, 
zato se tudi na Jezerskem vse več ljudi odloča, da del svojega časa 
namenijo človeku najbolj naravnemu gibanju – teku. Zato smo lani 
v organizaciji športnega in planinskega društva prvič organizirali 
kros občine Jezersko. Letošnje leto pa smo začeto delo v smeri ra-
zvoja teka želeli še nadgraditi. Začeli smo s tedenskimi skupinski-
mi teki, organizirali in se udeležili teka do Češke koče ter odšli na 
tekaško preizkušnjo k sosedom na Vrbsko jezero. V oktobru pa se 
kar 13 tekačev odpravlja na 21- oziroma 42-kilometersko preizku-
šnjo na Ljubljanski maraton. Občinski kros je bil letos organiziran 
v sklopu športne sobote. Ves dan smo na športnem igrišču igrali 
nogomet, odbojko, namizni tenis, izvedli drugi občinski kros in se 
vmes tudi dobro okrepčali. Kljub slabemu vremenu se je dogodka 
udeležilo veliko Jezerjanov. Naj se na tem mestu zahvalim vsem, 
ki so pomagali pri organizaciji naštetih dogodkov, še posebej pa 
Občini Jezersko, ki je dogodek tudi finančno podprla. Vsekakor se 
ponovno vidimo naslednje leto na še bolj športni soboti s še več 
dejavnostmi, kjer bo vsak lahko našel kakšno zase. 

Jezersko teče
maja 2003 sem še razširjeno planinsko pot okrog ledeni-
ške jezerske doline začel v nedeljo, 30. avgusta, ob 2.50. Pot 
sem obhodil v sledečem vrstnem redu: Veliki vrh (1742 m) 
- Češka Koča (1542 m) - Vratca (1802 m) - Kočna (2540 m) - 
Cojzova koča na Kokrškem sedlu (1791 m) - Grintovec (2558 
m) - Dolgi hrbet (2457 m) - Skuta (2532 m) - Kranjska Rinka 
(2453 m) dodan vrh - Koroška Rinka (2433 m) dodan vrh - 
Frischaufov dom na Okrešlju (1378 m)
Kranjski planinski dom na Vadinah (1700 m) - Velika Baba 
(2127 m) - Goli vrh (1787 m) - Pristovški Storžič (1759 m) do-
dan vrh -Virnikov Grintovec (1654 m) - Stegovnik (1692 m) 
dodan vrh - Storžič (2132 m) - Dom Kokrškega odreda na 
Kališču (1540 m) - Kozji vrh (1628 m) dodan vrh.
Ob 1.25 v ponedeljek sem pritekel nazaj na štartno mesto. 
Do spomenika med šolo in Kazino na križišču v centru vasi. 
V 22 urah in 35 minutah sem končno izpolnil dolgoletno 
željo. Uri sta v dobrih 100 kilometrih namerili slabih 9900 
m vzpona. Naj vam bo moja nedeljska avantura spodbuda, 
da si tudi vi podarite lepe, nepozabne trenutke, doživete v 
svetu gora okrog Jezerskega ali hribovskem okolju v bližnji 
in daljni okolici. 
Podrobnejši in zanimiv zapis si v štirih delih preberite na 
spletu, http://www.turni.si/article?id=101, Zagotovo vas 
bodo zasrbele noge!

- ustvarjamo rešitve za zahtevne

ELEKTROINŠTALACIJE,
IZSUŠEVANJE,

MONTAŽA KOTLOVNIC NA KLJUČ,
SERVIS IN ŠIROKA PONUDBA REZERVNIH DELOV
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V začetku julija smo se Skalaši dogovori-
li, da bomo šli v Češko kočo na tečaj zim-
ske tehnike. Ker je šla večina Skalašov 
čez ferato, tudi meni ni preostalo dru-
gega, kot da se jim pridružim. Do fera-
te smo morali hoditi in bilo mi je težko. 
Ko smo končno prišli do ferate, smo se 
ustavili in pripravili opremo. Oblekli in 
zategnili smo pasove, na glave poveznili 
čelade in osvežili spomin o plezanju po 
feratah. Najpomembnejši pripomoček 
je bil samovarovalni komplet. To sta dve 
vponki, s katerima se vpenjaš na jekle-
nico in ju ob vzpenjanju po ferati pre-
stavljaš po jeklenici. To je kar težko, saj 
moraš ves čas paziti, da se ne zatakneta. 
Tako opremljeni smo odrinili po ferati.
Prvi del je bil precej lahek, dokler nismo 
priplezali do zelo težkega dela, kjer nam 

je moral vodnik Žan pomagati. Prepe-
njal nam je vponke, saj jih sami nismo 
dosegli. Po tem delu je bilo še malo ple-
zanja, potem pa smo prišli do poti, kjer 
smo se odpeli in nadaljevali s hojo. Ho-
dili smo kakih pet minut in prišli na-
zaj do plezalnega dela. Tukaj je zame 
nastopil najtežji del, saj moraš splezati 
na veliko skalo in če nisi dovolj velik, 
se moraš zagugati in potegniti z rokami 
gor. Malo sem se opraskala po kolenih, 
vendar ni bilo hudega. Na rokah sem 

imela rokavice – brez njih plezanja po 
ferati ne priporočam. Po tem delu smo 
uživali v lahkotnem plezanju. Po koncu 
ferate je bilo do koče manj kot pet mi-
nut hoje. V Češki koči smo dobili čaj in 
pozneje večerjo. Po večerji smo šli spat 
na skupna ležišča, kjer smo si pripo-
vedovali grozljivke. Joj, kako me je bilo 
strah! Naslednji dan smo šli nad Češko 
kočo do snežišča in se naučili hoje po 
trdem snegu in varovanja. Domov smo 
šli po običajni poti.

Čez ferato  
v Češko kočo

ZVEZA BORCEV JEZERSKO

Kot že vrsto let je društvo Zveza borcev Jezersko zadnjo nedeljo v juliju organiziralo dru-
žinski pohod k partizanski bolnišnici Krtina. Na pohod se je izpred gasilskega doma po-
dalo peš lepo število udeležencev. Razveseljivo je, da se pohoda udeleži vsako leto vse 
več mladih družin, kar daje temu dogodku poseben pomen. Ker je letos okrogla obletnica 
izdaje in požiga bolnišnice Krtina, 70 let, je imel obisk še bolj simbolni pomen. Pripravili 
smo lep kulturni program, kjer so sodelovale ljudske pevke - članice društva upokojencev, 
učenci Osnovne šole Jezersko; posebno pa smo bili veseli, ker so se pohoda udeležili člani 
Društva upokojencev Preddvor, njihov mešani pevski zbor pa je sodeloval tudi v kulturnem 
programu. Po končanem programu smo se okrepčali z okusnim golažem, ki sta nam ga 
pripravila mlada člana lovske družine Jezersko, se odžejali in si obljubili, da se drugo leto 
prav gotovo spet srečamo, saj tako ohranjamo spomin na težke čase druge svetovne vojne.

Družinski pohod k partizanski bolnišnici Krtina
MIJA MUROVEC

Tale pripravek naredim v času, ko je ze-
lenjave v vrtu v izobilju, za čas, ko je ni. 
Če kakšne sestavine nimam, jo kupim. Z 
multipraktikom sesekljam gomolje zele-
ne, korenje in korenine peteršilja. Zele-
nje zelene in peteršilja na drobno sese-
kljam z nožem, da ni pregosto. Na 1 kg te 
mešanice dodam 20 dag soli, zmešam 
in napolnim kozarčke tako tesno, da se 
na vrhu prikaže iztisnjena tekočina. Ko-
zarčke hranim v temni, hladni shrambi. 
Taka zelenjavna mešanica je uporabno 
eno leto. Mojo »vegeto« dam v govejo 
juho namesto soli, za zelenjavne juhe 
pa najprej na olju prepražim čebulo, 
dodam mojo »vegeto«, zalijem z vodo 
in dodam še drugo zelenjavo (cvetačo, 
brokoli, stročji fižol …). Paziti moramo 
le, da jedi potem ne solimo preveč! 

Sestavine:
200 g gomolja zelene  
100 g listov zelene (brez »štremlov«)
200 g korenine peteršilja  
100 g listov peteršilja 
400 g korenja   
200 g soli

Moja "vegeta"
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VIKICA TEPINA

Spomladi smo spoznavali Kras. Zape-
ljali smo se v Pivko, se malo razgleda-
li po majhnem, urejenem mestu, nato 
pa nadaljevali vožnjo do kraja Kal. Tam 
smo si ogledali Šobčevo domačijo. Obi-
skal nas je Martin Krpan in nam pri-
povedoval o dogodivščinah na svojih 
poteh. Ogledali smo si tudi Ekomuzej 
pivških presihajočih jezer v Slovenski 
vasi. Zvedeli smo, da je vseh presihajo-
čih jezer 17, največji sta Palško in Pete-
linjsko jezero. Poleti, ko ni vode, so tam 
prelepi travniki. Nazadnje smo si ogle-
dali še kraj in grad Prem ter Kettejevo 
spominsko sobo. Kraj Prem leži na hri-
bu. Na severnem koncu vasi stoji grad, 
na južnem pa cerkev svete Helene. Grad 
je bil zgrajen v 12. stoletju. Med vojno 
je bil izropan. Sedaj je lepo obnovljen. 
Večina hiš je starejših. Zgrajene so v ti-
pični primorski arhitekturi, iz kamna. 
V središču vasi je stara šola, kjer je spo-
minska soba pesnika Dragotina Ketteja.
V začetku septembra smo se zapeljali 

Na Kras  
in na morje
Spomladanski in jesenski 
izlet Društva upokojencev 
Jezersko

Z izleta na Kras

Vsako jutro, vsak večer, 
ko je sonce zašlo, 
in preden je vzšlo,
vzela sem vedro z vodo. 
Pridala ščepec mamila,
znanje in knjig pridobila, 
da so se vsi okopali,
potem pa sladko zaspali. 

Nekega oblačnega dne,
bil je mesec junij,
šli so polži na sprehod,
pogledat, kaj ponoči dali bi pod zob.

Dobila sem dodatno zaposlitev,
vzela tudi nekaj za pomiritev.
Vsak večer imela večji teritorij,
kmalu bil je poln krematorij. 

Delala sem kar na črno,
čeprav sem se prijavila na razpis,
brez da bi prijavila obrt,
prišli že skoraj so na vrt. 

Če pa slučajno kdo me bo prijavil,
tega sram naj bo,
saj delo to res ni lahko,
deljeno delat je pa res težko.

Zakaj le redko koga vidim,
da bi se sprehajal,
vsi poniknili so v zemljo,
kjer imajo prenočišče,
se malo bodo razmnoževali.
To je le začasno njihovo ozimno zatočišče. 

Drugo leto nam gorje,
če invazije polžev bo morjé. 

LONCA

Polži

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Na nedavnem festivalu volne na Solčavskem je sodelovalo tudi Društvo rejcev ovc je-
zersko-solčavske pasme. Ob tej priložnosti je na kmetiji Knez v Robanovem kotu po-
tekal tudi tečaj striženja ovc z mentorjem Andrejem Škibinom, izkušenim strižcem in 
večkratnim državnim prvakom v striženju ovc. Tečaj je bil namenjen spoznavanju in utr-
jevanju tehnike striženja ovc po Bowenovi metodi ter pravilnemu ravnanju z volno. Kot 
je zapisal predsednik jezerskega društva janez Smrtnik, z dobrim znanjem striženja ovc 
pridobimo kakovostno naravno in gospodarsko vsestransko uporabno volno. Redno 
striženje je pomembno za dobro počutje in zdravje ovc, s kakovostno "strižo" pridobijo 
rejci na poznavanju svojih živali, prav tako a času, ko z dobro tehniko hitreje odstranijo 
iz živali več volne, s sprotnim sortiranjem runa pa je surovina tudi kvalitetnejša. S pra-
vilno tehniko prihranijo tudi čas in se navadijo pravilne drže in prijemov ter se izognejo 
težkim delovnim naporom. Z znanjem striženja in pravilnega ravnanja z volno dvignejo 
njeno uporabno vrednost.

»Striža« na festivalu volne na Solčavskem

na morje. Tokrat je bil naš cilj otok 
Veliki Brion. S turističnim vlakom 
smo se popeljali po otoku, uživali v 
vožnji po urejenem parku ob pogledu 
na številne živali in rastline. Ustavili 
smo se pri arheoloških izkopaninah. 
Zanimiv je bil tudi ogled stalne raz-
stave Tito na Brionih, ki prikazuje 
obdobje, v katerem so se na Brionih 
srečevali politiki z vsega sveta. Naj-
pogumnejši so, kljub temu da je pi-
hala burja, zaplavali. Nadihali smo 
se zdrave morske klime in se polni 
lepih vtisov vrnili domov. Oba izleta 
je sofinancirala Občina Jezersko. 

www.pogrebnik.si
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V letu 2015 vam  
ob nakupu kompleta 

podarimo Gel za utrujene  
noge (300 ml)!

OSVEŽI IN SPROŠČA  
UTRUJENE NOGE

DARILO  
v vrednosti  
9,90 €!

V letu 2015 vam 
ob nakupu kompleta

podarimo Gel za utrujene 
noge (300 ml)!

OSVEŽI IN SPROŠČA 
UTRUJENE NOGE

DARILO
v vrednosti 
9,90 €!

BALDRIJAN d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 19
4000 Kranj (ob GA trgovini) 

Delovni čas:  
pon., tor., čet., pet.: 9:00–15:00
sreda: 9:00–18:00

brezplačna tel. št.: 080 35 42
tel. št.: 04 204 30 76 

Spletna trgovina:
www.baldrijan.si

Z VAMI ŽE  
OD LETA 2007!

Zeliščne kreme in geli
Prehranska dopolnila

Magnetni nakit

ZA NEGO KOŽE V PREDELU KRČNIH ŽIL,  
RAZŠIRJENIH VEN IN PRI OTEKLIH NOGAH

ODLIČEN VIR  
KOENCIMA Q10

Gel divji kostanj  
in vinska trta 

deluje površinsko
300 ml ℮   •   8,70 €

Krema vinska trta  
in divji kostanj  

deluje globinsko
300 ml ℮   •   10,80 €

RAZŠIRJENIH VEN IN PRI OTEKLIH NOGAHRAZŠIRJENIH VEN IN PRI OTEKLIH NOGAHRAZŠIRJENIH VEN IN PRI OTEKLIH NOGAHRAZŠIRJENIH VEN IN PRI OTEKLIH NOGAHRAZŠIRJENIH VEN IN PRI OTEKLIH NOGAHRAZŠIRJENIH VEN IN PRI OTEKLIH NOGAHRAZŠIRJENIH VEN IN PRI OTEKLIH NOGAHRAZŠIRJENIH VEN IN PRI OTEKLIH NOGAHRAZŠIRJENIH VEN IN PRI OTEKLIH NOGAHRAZŠIRJENIH VEN IN PRI OTEKLIH NOGAHRAZŠIRJENIH VEN IN PRI OTEKLIH NOGAHRAZŠIRJENIH VEN IN PRI OTEKLIH NOGAHRAZŠIRJENIH VEN IN PRI OTEKLIH NOGAHRAZŠIRJENIH VEN IN PRI OTEKLIH NOGAHRAZŠIRJENIH VEN IN PRI OTEKLIH NOGAHRAZŠIRJENIH VEN IN PRI OTEKLIH NOGAHRAZŠIRJENIH VEN IN PRI OTEKLIH NOGAH

Prehransko dopolnilo  
Koencim Q10

60 kapsul   •   21,70 €

 Gel za utrujene 
Cena kompleta:  

19,50 € 

Nagrade:
1. Bon v vrednosti 30,00 €
2. Bon v vrednosti 20,00 €
3.–5. Bon v vrednosti 10,00 €
Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovi-
no. Prevzem nagrad je mogoč na sedežu 
podjetja Baldrijan d.o.o. v delovnem času.

MOČAN NARAVNI 
ANTIOKSIDANT, 
KI PRIPOMORE K

BOLJŠEMU POČUTJU

OBLČ

EUROSPIN

TRG. CENTER
DOLNOV

JYSK

BALDRIJAN

COKLA

V letu 2015 vam  
ob nakupu prehr. dopolnila 

Koencim Q10 podarimo 
prehransko dopolnilo 

Omega 3!

o

ZA OHRANJANJE  
SPLOŠNEGA ZDRAVJA

DARILO  
v vrednosti  
8,90 €!

poštnina 3,60 €

Re šit ve kri žan ke (ges lo, se stav lje no iz črk z ošte vil čenih polj in vpisano v kupon iz kri žan ke) po šlji te do srede, 14. oktobra 2015, na Gorenj ski glas, Ble i we i so va ce sta 4, 4001 Kranj, p. p. 124. 
Rešitve lah ko od da te tudi v na bi ral nik Go renj ske ga gla sa pred po slov no stav bo na Ble i we i so vi ce sti 4. Nagrajenci bodo objavljeni v Gorenjskem glasu 16. oktobra in na spletni strani občine.



FRANC EKAR

Ob spominski plošči na Ledinah, kjer so se pred štiridesetimi 
leti v prvi helikopterski gorski reševalni 
akciji v Sloveniji smrtno ponesrečili pilot Franc Štajer, zdrav-
nik Gorazd Zavrnik s postaje GRS Kranj in ponesrečenec Ivo 
Gruden, so v bližini mesta zrušenja helikopterja prijatelji, so-
rodniki, gorski reševalci in planinci prižgali sveče ter položili 
šopke gorskega cvetja v spomin na ponesrečene. 
29. junija 1975, na nedeljo pred 40 leti, se je v popoldanskem 
času pri sestopanju s Kočne po zahtevni Kremžarjevi poti pone-
srečil Ivo Gruden iz Ljubljane. Gorski reševalci postaje GRS Kranj 
so po klicu na pomoč takoj začeli z akcijo, ponesrečenca oskr-
beli in ga na nosilih "marinner" transportirali do Češke koče. 
Gorski reševalci so nato zaprosili za helikopterski prevoz pone-
srečenca v dolino , saj je bil ta v kritičnem stanju. Helikopter je 

prispel na Češko kočo okoli šeste ure popoldne in kmalu zatem 
je pilot Franc Štajer že poletel s ponesrečencem in zdravnikom 
Gorazdom Zavrnikom v smeri Ledin. Začeli so se kopičiti obla-
ki, tudi vreme se je na hitro spreminjalo v prednevihtno stanje 
z grmenjem. Sled za helikopterjem se je "zgubila". Kot se je ka-
sneje izkazalo, je helikopter zgrmel v skalni greben t. i. "Kan-
celna" približno dvesto metrov pod Kranjsko kočo na Ledinah.
Naj bo to tudi opomnik, da hodimo v gorskem svetu za to uspo-
sobljeni, primerno opremljeni, da se ne precenjujemo in da prav 
z upoštevanjem pravil o varni hoji v gore ohranjamo zdravo ži-
vljenje in telo.

ZANIMIVOSTI | 19 

Obletnica helikopterske 
nesreče na Ledinah
Leta 1975 se je na Ledinah zgodila 
helikopterska nesreča, v kateri so umrli 
pilot, zdravnik in ponesrečenec.

FRANC EKAR

V lepem sobotnem dopoldanskem vremenu smo se lovci LD 
Jezersko in LD Velika Loka z Dolenjskega s svojci ter prijatelji 
umrlih lovcev Damjana in Marka podali po novo vdelani poti 
v gorski gozd in strmine slikovitega Virnikovega Grintovca. 
Hodili smo vse tja do mogočnih skalnih gmot, kjer se je Da-
mjanu in Marku sklenil poslednji gorski decembrski lov in 
se je končala njuna življenjska pot. V objemu tesnobne tišine, 
hribovskega miru se je šepetaje vzpenjalo skoraj 70 lovcev, 
prijateljev in najbližjih sorodnikov. Na poti, kjer so že sko-
raj v večernih decembrskih urah gorski reševalci našli trupla 
umrlih lovcev, so se prižgale sveče spominjanja. 
Ob skalnih čereh na višini okrog 1200 metrov nadmorske vi-
šine je nameščeno lovsko obeležje, ki sta ga ob zvokih »mora-
vskih« rogov odkrila starešini lovskih družin Dušan Šemrov 
in Boštjan Markovič. Skoraj neslišno smo nato varno sesto-
pali po pobočjih Virnikovega Grintovca in tihoma sočustvova-

li s tremi otroki pokojnega Damjana, najstarejšim Markom, 
mlajšima Tobijem in Pio ter soprogo Ano, in bili enako z mi-
slimi in čustvi z družino pokojnega Marka s hčerko Leo, si-
nom Petrom in ženo Slavi. 
To spominjanje pa naj bo tudi nauk in opomnik, da je gore 
treba spoštovati, se jim podrejati, pred vsakim odhodom na 
gorski lov, še posebej v zahtevna brezpotja, pa moramo biti 
za to usposobljeni in z odločitvami in namerami o izbiri cilja 
razsodni in previdni.

V spomin na preminula lovca

Lovski tovariši po zadnji poti Marka in Damjana

V spomin na lovca lovskih družin Velika 
Loka Marka Gerdina in Jezersko Damjana 
Smrtnika, ki sta se 11. decembra lani 
smrtno ponesrečila na lovu na gamse v 
strminah Virnikovega Grintovca, smo 13. 
junija letos na območju tragične nesreče 
odkrili lovsko spominsko obeležje.

031 / 652 608 http: //www.g-k.si 
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Tudi najmanjše nezgode lahko vaši družini  
povzročijo hude finančne posledice

Marta Miklaužič

T: 041 772 650
E: marta.miklauzic@as.si 

*Ugodnost velja do 31. 10. 2015 ob predložitvi potrdila o plačilu premije na blagajni Arboretuma Volčji Potok. **Tržna vrednost paketa in enot je 9 EUR (z DDV). Brezplačni paket SIMPL KIDZ vsebuje 200 brezplačnih enot za klice, sporočila 
in prenos podatkov v Sloveniji. Veljavnost enot je 30 dni. Več informacij o paketu SIMPL KIDZ prejmete na 040 40 40 40 in na spletni strani www.simobil.si/simplkidz. Ponudba velja od 16. 8. 2015 do vključno 31. 12. 2015 in jo je možno 
koristiti na vseh Si.mobilovih prodajnih mestih ob predložitvi potrdila o plačilu premije. Ugodnost podarja Simobil, d. d.. ***Promocijska ponudba vsebuje 40 EUR ORTO-AS popusta pri nakupu telefona ali popusta pri mesečnem računu ob 
hkratni vezavi za 24 mesecev na enega izmed ORTO paketov. Popust lahko izkoristijo vsi novi in po Pogojih predčasnega nakupa telefona obstoječi naročniki Si.mobila. Promocijski popust se lahko koristi samo enkrat in ni združljiv z neka-
terimi ostalimi promocijskimi produkti Si.mobila. Ponudba velja od 16. 8. 2015 do vključno 31. 12. 2015 in jo je možno koristiti na vseh Si.mobilovih prodajnih mestih ob predložitvi potrdila o plačilu premije. Ugodnost podarja Simobil, d. d.

10 % POPUST  NA VEČLETNO  
TRAJANJE  
NEZGODNEGA  
ZAVAROVANJA 
OTROK IN  
MLADINE

  www.as.si      080 11 10

Nezgoda

UGODNOSTI OB SKLENITVI DO 31. 10. 2015! 

Brezplačna otroška vstopnica za Arboretum

Ugodnosti Si.mobila

Zavarovanje homeopatskih zdravil le za 1,93 EUR letne premije

Za več informacij smo vam na voljo na PE Kranj, Kidričeva cesta 2, 
tel.: 04/28-170-00.

Več o posameznih ugodnostih na www.as.si.

Marta Miklaužič je zavarovalna zastopnica na-
širšem območju Kranja, tudi od Preddvora do 
Jezerskega, kjer je doma. Predstavlja nekatere 
novosti, ki prihajajo iz zavarovalnice Adriatic 
Slovenica. 

NOVO: Do 31. 10. 2015 zavarovanje 
homeopatskih zdravil le za 1,93 EUR na leto
Starši, ki želite otroku pomagati do hitrejšega zdrav-
ljenja tudi s homeopatskimi zdravili, lahko ob skleni-
tvi večletnega nezgodnega zavarovanja do 31. 10. 
2015 za samo 1,93 EUR na leto (redna letna premija 
je 5,86 EUR) sklenete tudi enoletno zavarovanje, s ka-
terim krijete nakup homeopatskih zdravil. Zavarovanje 
obsega plačilo stroškov do skupne višine 30 EUR za 
nakup homeopatskih zdravil v lekarnah v Sloveniji in 
tujini (iz seznama lekarn s homeopatskimi zdravili). 
Možen je nakup zdravil, ki imajo v skladu z zakonom 
dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji.

Homeopatsko zdravljenje
Kar 36 odstotkov vprašanih je že iskalo pomoč pri 
homeopatiji, in sicer od tega kar 72 odstotkov več za 
otroke kot zase, pri čemer je večina porabila do 30 
EUR, je pokazala raziskava, ki jo je AS opravil marca 
letos med svojimi zavarovanci.
Kako lahko uveljavljate zavarovanje homeopatskih 
zdravil? Preprosto. V lekarni kupite homeopatsko zdra-
vilo, pri tem opozorite zaposlenega v lekarni, da na 
račun zavede ime in priimek zavarovanca oz. otroka. 
Z računom pridete na zavarovalnico in uveljavljate po-
vračilo vrednosti zneska brez medicinske dokumenta-
cije ali recepta. Zavarovalnica vam povrne stroške za 
vsakokratni nakup homeopatskih zdravil do skupnega 
zneska v višini 30 EUR.

Ne spreglejte dodatnih ugodnosti
  30 % popusta za velike družine, če zavarujete 3 otroke ali več.

Če sklenete večletno nezgodno zavarovanje za otroke in mladino 
do 31. 10. 2015, smo za vas pripravili tudi posebne ugodnosti: 
 otroci do dopolnjenega 7. leta: AS vam podari brezplačno otroško  

vstopnico za ogled Arboretuma Volčji Potok*,
 otroci od 7. do dopolnjenega 11. leta: Si.mobil vam podarja  

brezplačni SIMPL KIDZ SIM paket s prednaloženimi 200 enotami 
za klice, sporočila in prenos podatkov**,
 otroci in mladi od 11. do dopolnjenega 26. leta: Si.mobil vam  

podarja 40 EUR popusta na mesečno naročnino ali telefon ob 
vezavi za 24 mesecev na kateri koli ORTO paket***.
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