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• S katerimi deli se trenutno ukvarja-
te na Jezerskem?
"Med drugim bomo zamenjali svetilke 
javne razsvetljave, pri čemer moramo 
slediti uredbi države. Obstoječe „buče“, 
ki niso več skladne z merili o svetlob-
nem onesnaževanju, moramo zamenja-
ti z novimi. Zamenjati je treba 53 luči ob 
lokalnih cestah in 61 ob regionalni ce-
sti. Ljudje lahko vidijo vzorčne pri šoli: 
imajo obliko latern, le da ne bodo črne, 
temveč sive barve, sicer pa bodo Jezer-
sko razsvetljevale sodobne LED-sijalke. 
Pripravljamo tudi dokumentacijo za sa-
nacijo mostu pri Tonejcu, asfaltiranje 
ceste čez Gaštej, kar nekaj sredstev pa 
je namenjenih tudi urejanju brežin vo-
dotokov, saj zanje država nima denarja. 
Veliko energije vlagamo v urejanje oko-
lice. Pri tem naj pohvalim društvo upo-
kojencev, ki že vrsto let zgledno skrbi za 
to, da je Jezersko lepo zasajeno z roža-
mi. Urejamo tudi naravni amfiteater na 
zemljišču nasproti občine, prizorišče bo 
namenjeno poletnemu dogajanju. Tam 

se bo dalo projicirati slike in filme, po-
stavljenih bo tudi deset tabel, ki bodo 
tam ostale trajno. V juliju bo vsebina na 
tablah namenjena praznovanje 115-le-
tnice Češke koče. Do praznovanja naj bi 
namreč amfiteater dokončno uredili. 
Na tablah bodo kasneje opisane zna-
menitosti, ki jih lahko gostje obiščejo 
na Jezerskem, denimo Češka koča, ka-
mnolom lehnjaka, Jenkova kasarna ..."
• Snemate tudi promocijski film o Je-
zerskem. Kje vse ga boste prikazovali?
"Res je, nadaljujemo snemanje promo-
cijskega spota, ki bo pokazal Jezersko v 
vseh letnih časih. Upam, da bomo s tem 
v kratkem pridobili kakovosten promo-
cijski film o Jezerskem. Prikazovali ga 
bomo na vseh promocijskih kanalih, 
kjer bo to mogoče: na spletu, na svojih 
jezerskih internetnih straneh, ponudili 
ga bomo različnim televizijam ... Po-
membno je, da ga bodo ljudje videli in 
se navdušili za obisk Jezerskega.
Nadaljujejo se tudi aktivnosti za posta-
vitev panoramske kamere. Pričakujem, 
da bo postavljena v naslednjih treh 
mesecih. Turisti si bodo lahko kadar-

Jurij rebolJ,  
župan občine Jezersko

Jezersko  
je pretirano  
zaščiteno
Ob prazniku občine 
Jezersko župan Jurij  
Rebolj govori tudi  
o težavah, ki jih ima 
občina zaradi predpisov,  
ki ščitijo Jezersko 
pred posegi v prostor 
in otežujejo razvojne 
možnosti. Jurij Rebolj, župan občine Jezersko 

koli prek interneta ogledali, kakšno 
je vreme, temperatura, imeli bomo 
tudi posebne pasice, kjer bomo obve-
ščali o dogodkih na Jezerskem, mo-
žnih nastanitvah, mogoče bo tudi 
oglaševanje."
• Zadnje tedne se pospešeno do-
govarjate o ponovni postavitvi 
bančnega avtomata na Jezerskem. 
Kako uspešni ste?
"O bankomatu se še dogovarjamo. Si-
cer pa to odpira še druga vprašanja, 
povezana s storitvami na Jezerskem. 
Tako sem imel denimo sestanek s 
Petrolom, kjer ugotavljajo, da bencin-
ska črpalka na Jezerskem ne prinaša 
pričakovanega dohodka. Z njimi se 
dogovarjamo o možnosti zaposlitve 
ali oddaje v najem domačinu v izogib 
sedanjim velikim stroškom s prevozi 
zaposlenih. Obstaja še možnost, da bi 
bila tu avtomatska bencinska črpal-
ka, vendar se te možnosti izogibam, 
saj je to enako vsem drugim zgod-
bam na Jezerskem, ko smo se odpo-
vedali kateri od storitev in jo potem 
trajno izgubili. Petrol je sicer odprt za 
vse pobude z Jezerskega: predlagajo 
tudi, da lahko domačinom, ki karkoli 
proizvajajo, omogočijo prodajo njiho-
vih izdelkov na bencinskem servisu, 
pripravljeni so prilagoditi odpiralni 
čas. Pripravili bodo tudi anketo, kjer 
bomo občani lahko izrazili svoje želje 
in potrebe do bencinskega servisa. 
Naj ob tem znova pozovem občane in 
bom to ponavljal ob vsaki priložno-

Vsem občankam in občanom Jezerskega iskreno čestitamo  
ob prazniku naše države in naše občine, v upanju,  

da se srečamo na kateri od številnih prireditev, sicer pa vam 
želimo prijetno, brezskrbno in toplo poletje.

Župan Jurij Rebolj s svetniki in sodelavci
www.jezersko.si
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sti: Jezerjani, točite bencin na doma-
či črpalki, kupujete v domači trgovini, 
hodite k zdravniku in zobozdravniku v 
ordinaciji na Jezerskem, dvigajte denar 
pri poštnem pultu v domači trgovini in 
ko bomo spet imeli bankomat, hodite 
denar iskat na bankomat. Vem, da lju-
di marsikaj moti, od odpiralnega časa 
do odnosa pri storitvah. V vsaki stvari 
lahko najdemo stvari, ki nas motijo oz. 
nam niso všeč. Toda če bomo hoteli de-
javnosti in storitve obdržati v domačem 
kraju, bomo morali za to največ storiti 
sami. Različne institucije na Jezerskem 
niso več samoumevne, stvari so podvr-
žene tržnim zakonitostim, ni več sen-
timentalnosti, in stvari lahko ostanejo 
na Jezerskem le v primeru, da jih bomo 
mi sami uporabljali in koristili." 
• Načrtujete še kakšna dela?
"Pričakujem, da bomo letos pridobili 
optični kabel. Ko smo gradili kanaliza-
cijo, so izvajalci položili tudi cevi, sedaj 
bomo lahko speljali še optični kabel. V 
juliju bomo v okviru energetske sanaci-
je menjali tudi okna v prvem nadstro-
pju šole in v pritličju stavbe Korotana." 
• Kako napreduje sprejemanje občin-
skega prostorskega načrta?
"Januarja smo ga oddali in od večine 
soglasodajalcev že pridobili soglasja. Ča-
kamo še na štiri, in ko jih bomo dobili, 
bom izredno zadovoljen. V teh dneh smo 
oddali vse zahtevane dopolnitve, potem 
pa jih bom nenehno klical in jih opomi-
njal na odgovor, upam, da ne bo trajalo 
več mesecev. Do srede septembra bodo 
občani lahko vlagali že nove pobude za 
spremembe OPN. Formularji za vse to 
bodo dostopni na občinski spletni strani.
Formirana je delovna skupina za vzpo-
stavitev otroškega smučišča. Pridobi-
vajo podatke, v igri je več lokacij. Žal 
se je v okviru nastajanja OPN zatikalo z 
umetnim zasneževanjem ter razsvetlja-
vo, čeprav bi bilo smučišče razsvetljeno 
do najpozneje devete ure zvečer. V fazi 
usklajevanj smo uspeli omenjena pro-
blema rešiti v svojo korist. Jezersko je 
res močno zaščiteno, bodisi morfološko 
bodisi z Naturo 2000, s predpisi naravne 
in kulturne dediščine ... Glede na veli-

kost občine in število prebivalcev smo 
drugi ali tretji v Sloveniji, v prostor pa 
je praktično nemogoče umestiti objek-
te, ki bi predstavljali razvoj občine. Če 
bo šlo tako naprej in ljudje ne bomo 
imeli možnosti za razvoj, se bo Jezersko 
izpraznilo, sem bodo hodili ljudje le še 
za konec tedna, tu pa bodo živeli le tisti 
najbolj zagrizeni. Da temu ne bo tako, 
vlagam veliko energije in bom to zelo 
aktivno počel še naprej."
• Svetnikom ste že predstavili razvoj-
no strategijo občine Jezersko. Kako 
naprej? 
"Prvo branje strategije v občinskem 
svetu je že za nami. Če bodo nanjo še 
pripombe in pobude, jih bomo skušali 
upoštevati in na naslednji seji konec 
junija ali v začetku julija ta dokument 

dokončno sprejeli. Ljudje so imeli doku-
ment možnost videti na spletni strani 
občine, prišlo je nekaj manjših pobud 
za dopolnitve, nekaj so jih dodali sve-
tniki, sicer pa je v postopku pripra-
ve sodelovalo veliko občanov. Kdor je 
imel interes, je lahko prišel zraven in 
povedal svoje, strategija pa je to sku-
šala upoštevati. Izvedba projektov, ki 
so izpostavljeni v strategiji, je praktič-

no nemogoče izpeljati le z denarjem iz 
proračuna, zato bo veliko energije treba 
vložiti tudi v pridobivanje sredstev od 
drugod. Moja velika želja je, da strate-
gija, ki je pripravljena, ne bo le mrtva 
črka na papirju, ampak velika pridobi-
tev za našo občino. Namen projektov, 
zajetih v strategiji, je, da jih naši občani 
vzamemo za svoje in da napnemo vse 
sile, da jih tudi udejanjimo." 
• V teh dneh praznujete občinski pra-
znik. Kaj bi ob tem sporočili občan-
kam in občanom?
„Te dni občina Jezersko praznuje. Občan-
kam in občanom ob tej priložnosti česti-
tam in jih vabim na osrednjo prireditev 
v dvorano Korotan. Pred prireditvijo bo 
odprtje čistilne naprave in obnovljenega 
otroškega igrišča, blagoslov novim pri-

dobitvam pa bo podelil naš župnik. Na 
pogostitvi po slovesnosti bomo postregli 
z izdelki domačih ponudnikov. Vabim 
tudi na vse druge prireditve, ki jih naša 
društva prirejajo ob prazniku. Vabim 
tudi na prireditev ob 115-letnici Češke 
koče, ki jo v sodelovanju s Planinsko zve-
zo Slovenije in češkimi planinci v me-
secu juliju pripravlja Planinsko društvo 
Jezersko."

Naravni amfiteater bodo v teh dneh uredili v prostor za poletno dogajanje. 



4 | OBČINSKE NOVICE

dANICA ZAVRL ŽLEBIR

Univ. dipl. inženir gradbeništva Iz-
tok Tonejec, zadnjih 25 let zaposlen na 
Cestnem podjetju Kranj, kjer vodi to 
hčerinsko družbo Gorenjske gradbene 
družbe, je "povratnik" v občinski svet. Ob-
činski svetnik je bil že v prvem mandatu 
od 1999 do 2002, nato pa je za nekaj časa 
prekinil svojo lokalno politično pot.
• Kako bi primerjali tedanje in seda-
nje delo občinskega svetnika? V čem 
se je spremenilo?
"Takrat stvari še niso bile docela razdela-
ne in jasne. Sedaj pa ima občina že nekaj 
zgodovine in je tudi jasnejša njena vloga. 
Zdi se mi, da je pristop sedaj drugačen, 
tudi prioritete so se spremenile. Takrat 
je delo slonelo na redkih posameznikih, 
sedaj so stvari zastavljene širše."
• Kakšna je bila vaša vrnitev v lokal-
no politiko?
"Sedaj sem v zrelih letih in lahko s svo-
jimi izkušnjami poskušam pomagati 
tej občini in kraju. Tudi usmeritev mi je 
blizu, nadaljuje se kontinuiteta dela iz 
prejšnjega mandata, zato sem še lažje 
odločil, da se spet lotim dela v lokalni 
politiki."
• V prvem mandatu je bilo zanima-
nja za kandidaturo v občinskem sve-
tu izredno veliko, na zadnjih volitvah 
pa zelo malo. Kako to pojasnjujete? Je 
morda danes delo občinskega svetni-
ka težje?
"Če se prav spomnim, nas je prvič kan-
didiralo 28. Menim, da se danes ve, kaj 
naj se od občinskega svetnika pričakuje, 
kaj je njegovo poslanstvo, in že v postop-
ku kandidiranja se je naredila neka se-
lekcija ljudi, ki so se pripravljeni s tem 
ukvarjati. Moje mnenje je, da zaradi 
manjše ponudbe kakovost svetnikov ni 
nič slabša, prej bi rekel, da je nekoliko 
"presortirana". Na situ ostanejo tisti, ki 
so pripravljeni delati, vsak ni za to stvar."
• V katerem odboru delujete?
"V odborih za gospodarske dejavnosti, v 
odboru za negospodarske dejavnosti in 
v komisiji za ocenjevanje škod v narav-
nih nesrečah. Odbori so aktivni glede 
na strategijo, ki se pripravlja v občini, 
poleg tega so osnovane tudi delovne 

Jezersko kot priložnost za preživetje
Iztok Tonejec v občinskem svetu ni popoln novinec, za svetnika je bil izvoljen  
že v prvem mandatu občine Jezersko.

Iztok Tonejec

skupine, ki so še dodatno imenovane 
in usmerjene v posamezne projekte."
• Kje vidite največje probleme obči-
ne in kako se lotiti njihovega reše-
vanja?
"Zame je velik problem občine ta, da se 
standard niža, da ponudniki (denimo 
Petrol, bankomat, zdravstveni dom) 
razmišljajo in nekateri so celo že po-
tegnili neke poteze, da bi se umaknili 
iz kraja. To je velik problem in občina 
bo skušala tudi za ceno kakih dodatnih 
stroškov te dejavnosti na Jezerskem 
ohraniti. Prav je, da sem ljudem v tem 
dolini zagotovi neki standard storitev, 
primeren za današnje čase, saj sicer 
lahko tvegamo, da se bo še naprej šte-
vilo občanov zmanjševalo. Drugi pro-
blem pa vidim v tem, da nikakor ne 
uspemo potegniti v isto smer. Še vedno 
so sile v našem kraju preveč usmerje-
ne v različne smeri. Naloga te občinske 
uprave je postaviti cilje, ki bi bili za vse 
sprejemljivi in aktualni."
• Ste se z novo občinsko strategijo 
temu kaj približali?
"Upam, da je tako. Sedaj je strategija 
šele na začetku in videli bomo, kaj bo 
čas prinesel. Težko je sedaj oceniti, ali 
je to prava stvar. Po mojem mnenju 
so predlagane prioritete in dejavno-

sti prave, da bodo izboljšale kakovost 
življenja in ljudem pomagale v tem 
kraju preživeti. Zase si težko predsta-
vljam, da bi kje drugje našel svoj ži-
vljenjski prostor. Ne živim sicer od te 
doline, kruh mi reže služba v Kranju. 
A zaradi mlajših generacij in tudi za-
radi svojih otrok in si želim, da bi jim 
zaradi preživetja ne bilo treba odhajati 
in da bi imeli mirno in prijazno okolje 
z možnostjo preživetja. Moje mnenje 
je, da se da preživeti in da je Jezersko 
lahko samozadostno za precejšnje 
število ljudi. Nekaterim je to že uspe-
lo, tudi s pomočjo občinske uprave, 
ki sprejema določene ukrepe, da bi to 
omogočila."
• So tudi vaše dejavnosti v prostem 
času tesno povezane z Jezerskim? 
Kaj torej počnete v prostem času?
"Teh ne opravljam izključno na Jezer-
skem. V zrelih letih se sicer lotevam 
nekoliko bolj nekonvencionalnih po-
tovanj ali pa športnih podvigov. Vsa-
ke toliko časa se lotim vztrajnostnim 
športov, privoščim si tudi kako ne-
vsakdanje potovanje (za novo leto sem 
prišel s potovanja z rikšo po Indiji). Po-
leg tega pa sem se sedaj lotil energet-
ske sanacije domače hiše, kar bo moj 
letošnji projekt."  
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Trudijo se za kakovost življenja
Na Jezerskem se trudijo, da bi bila kakovost življenja prebivalcev čim večja, kraj 
pa čim bolj prepoznaven, da bi privabljal obiskovalce in bi to pripomoglo k razvoju 
turizma. O teh prizadevanjih na kratko v sliki in besedi.

Na Jezerskem snemajo promocijski film, ki bo kraj pokazal v vseh 
letnih časih.

Na Jezerskem se trudijo za ohranitev storitev in standarda  
življenja / Foto: Tina Dokl

Stare svetilke ("buče") ne ustrezajo več sodobnim merilom  
osvetljevanja ... 

... zato jih bodo zamenjali z novimi, ki ne bodo svetlobno 
onesnaževale nočnega neba. / Foto: Tina Dokl

Na Jezerskem so se odločili iztrebiti invazivni japonski dresnik.

- ustvarjamo rešitve za zahtevne

ELEKTROINŠTALACIJE,
IZSUŠEVANJE,

MONTAŽA KOTLOVNIC NA KLJUČ,
SERVIS IN ŠIROKA PONUDBA REZERVNIH DELOV
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Do 30. 8. 2015 bo možno podati pobude za spremembe in  
dopolnitve OPN Občine Jezersko
občina Jezersko je leta 2006 pričela s sprejemanjem odloka o ob-
činskem prostorskem načrtu občine Jezersko. Postopek uradno 
sicer še ni zaključen, je pa v sklepni fazi. ker številne pobude ob-
čanov niso bile sprejete, bo občinski svet občine Jezersko hkrati 
ob sprejemu odloka oPn začel postopek za sprejem sprememb in 
dopolnitev oPn Jezersko.
občina Jezersko zato sporoča vsem zainteresiranim, da je možno 
podati pobude za spremembo namenske rabe zemljišč, spre-
membo prostorskih izvedbenih pogojev ali druge spremembe ob-
činskega prostorskega načrta do konca meseca avgusta.
na podlagi prvega odstavka 47. člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju (Ur. l. Rs, št. 33/07, 70/08 – Zvo-1b, 108/09 – ZPnačrt-A, 
80/10 – ZUPUDPP, 43/01 – ZkZ-c, 57/12 – ZPnačrt-b, 57/12 – ZUPUD-
PP-A, 109/12 – ZPnačrt-c) občina pripravi osnutek oPn na podlagi:
•	prikaza stanja prostora,
•	splošnih in posebnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora,

•	smernic lokalnih nosilcev urejanja prostora,
•	usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta,
•	strateškega dela oPn,
•	razvojnega programa »strategija razvoja občine Jezersko za ob-

dobje 2015–2020«,
•	lastnih razvojnih potreb in
•	izraženih razvojnih potreb drugih oseb.
Te razvojne potrebe morajo biti ustrezno obrazložene, utemeljene 
in dokumentirane.

Pobuda mora biti podana na obrazcu »vloga za spremembo in do-
polnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko«, ki je 
dosegljiv na spletni strani občine in v sprejemni pisarni občine. 
občina bo pobude pregledala, analizirala in do njih zavzela sta-
lišča o izpolnjevanju pogojev za upoštevanje pri pripravi osnutka 
sprememb in dopolnitev oPn. vlagateljem pobud bo občina izda-
la pisno opredelitev glede njihove pobude po končanem zbiranju 
pobud in zavzetju stališč.

Zbiranje pobud
za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Jezersko (v nadaljevanju OPN)

www.jezersko.si

Javno naznanilo
 o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  

na območju Občine Jezersko za leto 2015

Ministrstvo za okolje in prostor je konec leta 2014 pozvalo obči-
ne, da za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
(nUsZ) v letu 2015 uporabijo ažurne podatke iz uradnih evidenc 
Zemljiškega katastra, katastra stavb oziroma Registra nepremič-
nin. občina Jezersko je uradne evidence uporabila že pri odmeri 
za leto 2014, v letošnjem letu pa se za obračun nUsZ uporablja 
tudi novi odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v 
občini Jezersko (Uradni vestnik občine Jezersko št. 10/2014), ki 
prinaša nekaj sprememb pri odmeri. 

v letu 2015 se bodo podatki o površinah zazidanih stavbnih ze-
mljišč pridobili po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc Geodetske 
uprave Rs, in ne več glede na poziv lastnikov oz. uporabnikov ne-
premičnin, kot je bilo to do sedaj. Za zagotovitev enakopravne ob-
davčitve občanov pozivamo vse zavezance z netočnimi podatki, 
da jih nemudoma uredite.

skladno s 13. členom odloka nUsZ je zavezanec za nUsZ nepo-
sredni uporabnik zazidanega stavbnega zemljišča oz. stavbe ali 
dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oz. lastnik, najemnik, 
zakupnik, uživalec).

ker podatek o uporabniku nepremičnine ni uradni podatek, se 
lahko zgodi, da bo odmero nadomestila dobil lastnik nepremič-
nine. če menite, da bi moral odmero dobiti drug uporabnik, pro-
simo, da informacijo o uporabniku nepremičnine (potrebno je 
natančno navesti, za katero nepremičnino gre) skupaj z dokazili 
vložite na vložišču občine.

Obveščanje zavezancev in urejanje podatkov 
v preteklosti ste bili lastniki nepremičnin s strani Rs že obveščeni 
o podatkih, ki jih Geodetska uprava (GURs) vodi o vaših nepre-
mičninah, zato občina Jezersko vseh lastnikov ne bo ponovno ob-

veščala o nepremičninah, ki so vpisane v uradne evidence GURs. 

vseeno predlagamo, da na spletnih straneh GURs preverite in po 
potrebi uskladite podatke o vaših nepremičninah (podatek o po-
vršini stavbnega dela oz. stavbe ter podatek o dejanski rabi stavb-
nega dela oz. stavbe).

v letošnjem odmernem letu bomo pri pripravi podatkov za odme-
ro upoštevali tiste podatke o stavbah oz. stavbnih delih, ki bodo 
veljavni na dan 10. 8. 2015.

Obveščanje zavezancev in urejanje podatkov na podlagi  
evidenc Občine
o podatkih za odmero nadomestila boste posebej obveščeni tisti 
posamezniki, ki ste postali zavezanci na osnovi evidenc, ki jih je 
vzpostavila občina Jezersko:  
•	lastniki ali uporabniki nepremičnin, ki jih (še) nimate vpisanih 

 v uradne evidence oziroma za katere potrebni podatki v uradnih 
evidencah ne obstajajo, 

•	lastniki ali uporabniki zunanjih poslovnih površin, ki bodo na 
novo določene kot površine za odmero, 

•	lastniki nezazidanih stavbnih zemljišč, kjer je možna gradnja. 

Podatke o zazidanih stavbnih zemljiščih boste lahko urejali na 
izpostavah GURs-a, medtem ko boste podatke o zunanjih poslov-
nih površinah in nezazidanih stavbnih zemljiščih urejali na občini 
Jezersko.

vpogled v pripravljene baze podatkov, ki jih je občina Jezersko 
vzpostavila in jih uporablja za odmero nUsZ, in podajanje pripomb 
nanje je možno od 1. julija do 9. avgusta v času uradnih ur pri ob-
činski upravi občine Jezersko (kontaktna oseba: Jasna Durić).

www.jezersko.si
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Občina Jezersko

Spoštovani občanke  
in občani!

Vabimo vas na osrednjo slovesnost  
ob počastitvi praznika občine Jezersko,  

ki bo danes, v petek, 19. 6. 2015, ob 19. uri  
v dvorani Korotan.

Ob 18. uri vas vabimo na slavnostno odprtje 
javne infrastrukture, ki bo potekala na novem 

družabnem prostoru pri lipi  
(pri trgovini Jezerjan).

Za kulturni program bosta poskrbela  
Kulturno-umetniško društvo Jezersko  

in Pihalni orkester občine Šenčur.

Jasna Durić

Strategija razvoja Občine Jezersko 2020+ med drugim kot 
enega ključnih ciljev opredeljuje ohranjanje  visoke vre-
dnosti narave in kulturne krajine. V tem kontekstu ne 
gre zgolj za onesnaževanje okolja s toplogrednimi plini, 
odpadki in kemikalijami, temveč lahko onesnažujemo 
tudi s tujerodnimi živimi organizmi, ki rušijo naravno 
biotsko ravnovesje. Kot smo lahko izvedeli na predavanju 
Jezersko – oaza brez tujerodnih invazivnih organizmov, 
v našem okolju tujerodne rastline in živali ne povzročajo 
tako velikih problemov, kot jih imajo drugod po Sloveniji 
in širom Evrope, vendar pa je prav zato izredno pomemb-
no, da ukrepamo, preden bo prepozno. Zato smo 13. junija 
organizirali akcijo Invazivno nad invazivke, s katero smo 
se lotili odstranjevanja japonskega dresnika v okolici Ka-
zine, v prihodnje pa bomo poskušali po najboljših močeh 
sanirati druge kritične točke v občini. Čeprav se v zadnjih 
letih na Jezerskem največ posvečamo japonskemu dresni-
ku, pa smo na predavanju izvedeli, da pravzaprav največjo 
grožnjo predstavlja mnogolistni volčji bob, ki ga najdemo 
na marsikaterem vrtu, saj je zaradi barvitih cvetov prilju-
bljena okrasna rastlina. Nevarnost predstavlja zato, ker za 
razliko od večine drugih invazivnih rastlin raste tudi na 
večjih nadmorskih višinah. Sicer pa je rastlina strupena, 
s tem pa zmanjšuje vrednost krme, poleg tega pa zaradi 
bogatenja tal z dušikom zatira domorodne rastline. 
Priporočamo vam, da invazivnih rastlin ne zasajate na 
svojem vrtu, temveč jih poskušate z večletno pravočasno 

Invazivno nad invazivke

Invazivni mnogolistni volčji bob

Po odstranitvi japonskega dresnika so območje prekrili s folijo. 

www.jezersko.si

košnjo (pred cvetenjem) odstraniti. S tem boste tudi sami polo-
žili kamenček k našim prizadevanjem za ohranitev narave, za 
katero se zagotovo vsi strinjamo, da je največji ponos Jezerske-
ga. Če pa že znate prepoznati invazivke v našem okolju, nam 
lokacije rastišč, prosimo, sporočite na elektronski naslov inva-
zivkejezersko@gmail.com.

www.jezersko.si

Petrol d.d., Ljubljana, v dogovoru z Občino Jezersko vabi k 
sodelovanju nove prodajalce (M/Ž) na bencinskem servisu 
na Jezerskem. Prednost pri izboru bodo imeli kandidati z iz-
kušnjami in prebivališčem na Jezerskem oz. njegovi bližnji 
okolici. Z izbranimi kandidati bo sklenjen delovno razmerje za 
določen čas (6mesecev), z možnostjo podaljšanja, s polnim 
delovnim časom. Več informacij v zvezi z dotično objavo pro-
stih delovnih mest najdete na spletni strani Občine Jezersko: 
www.jezersko.si 

iščejo nove prodajalce
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Počitniške dejavnosti PŠ Jezersko 2015
Šolsko leto se zaključuje in bližajo se težko pričakovane počitnice. Kot že nekaj let doslej bodo tudi v letošnjem poletnem času organizirane počitniške 
dejavnosti. Namenjene so vsem učencem, ki bi si radi popestrili počitniške dni in jih preživeli v družbi prijateljev.

Zap. št. Datum Dejavnost Vodja Kratka predstavitev

1. 29. 6.–1.7. TABOR MLADIH  
PLANINSKIH ORLOV Mija Kuhar (PD)

Nastanili se bomo v koči Zavoda za gozdove na Veliki planini, kamor se 
bomo povzpeli z nihalko. Raziskovali bomo bližnjo okolico, se podali na 
planinske ture, spoznali življenje planšarjev, lovili lisico, se urili v spretno-
stih …

2. 3. 7. GASILSTVO
Boštjan Tepina 
(GD)  
in Lojze Zupan

PGD Jezersko bo v sodelovanju s PP Kranj predstavilo dejavnost gasilstvo 
s poudarkom na preventivnih ukrepih ter reševanje ob različnih situacijah. 
Predstavljena bo oprema PGD Jezersko in prometne policije Kranj.

3. 7. 7. IGRE Z ŽOGO Primož Šenk in 
Damir Brdar (ŠD)

Otroci se bodo seznanili s športi, kot so tenis, nogomet, odbojka, košarka, 
in se v njih tudi preizkusili.

4. 16. 7. OTROŠKI  
OVIRATLON Primož Šenk (KMJ)

Začeli bomo v dopoldanskem času, žrebali bomo skupine in pričeli z ovi-
ratlonom. Ta bo sestavljen iz različnih gibalnih nalog, poudarek bo na tim-
skem delu. V nadaljevanju pa se bodo skupine pomerile v veslanju. Za var-
nost bomo skrbeli člani KMJ. Predviden čas trajanja 5 do 6 ur.

5. 17. 7. BOLŠJI SEJEM Miran Štular

Na športnem igrišču bodo otroci sami ali v spremstvu staršev »barantali«, 
kupovali, menjali ali podarjali stvari (igrače, igre, športne rekvizite), ki so 
jim odveč. Na improviziranih stojnicah bomo razstavili tržno blago in se 
prepustili ponudbi in povpraševanju.

6. 13. 8. ŠPORTNO PLEZANJE Žan Karničar (AO)
Plezanje v plezališču Železna Kapla, organiziran prevoz s kombijem. V pri-
meru slabega vremena bo plezanje v telovadnici. V primeru večjega števila 
prijav dobrodošlo sodelovanje staršev.

7. 14. 8. KOPALNI  IZLET Mija Kuhar (PD) Celodnevno kopanje v termah Snovik. Vabljeni tudi družinski člani. Za otro-
ke neplavalce potrebno spremstvo odrasle osebe.

8. 24. 8. KOLESARJENJE Roman Pestotnik 
(ŠD)

Ogrevanje in spoznavanje kolesa in opreme. Glede na znanje udeležencev 
bo sledila krajša kolesarska tura po okolici ali igre na igrišču.

Obvestila s podrobnejšimi podatki za vse dejavnosti bodo obešena na šolskih vratih nekaj dni pred izvedbo. Podatke pa boste dobili tudi na spletni 
strani Občine Jezersko. Koordinator: Mija Kuhar

Občinski svet je sprejel novo vrednost 
turistične takse, in sicer od 9. aprila le-
tos polna znižana vrednost turistične 
takse znaša en evro. Turistično takso 
plača turist skupaj s plačilom storitev 
za prenočevanje. Turist jo je dolžan 
plačati tudi v primeru, ko je deležen 
brezplačnih storitev za prenočevanje. 
Glede oprostitve in znižanja turistične 
takse ter načina plačevanja se upora-
bljajo določila Zakona o spodbujanju 
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 
2/04). Zavezanci nakazujejo pobrano 
turistično takso do 25. dne v mesecu 
za pretekli mesec na poseben račun 
občine. V istem roku so zavezanci dol-
žni predložiti občini in pristojnemu 
davčnemu organu mesečno poročilo o 
številu nočitev, iz katerega mora biti 
razvidno število prenočitev in znesek 
pobrane turistične takse. Pristojen or-
gan za nadzor nad vodenjem evidence 
gostov, pobiranjem in odvajanjem tu-

ristične takse je Medobčinski inšpek-
torat Kranj, ki redno izvaja kontrole 
pri ponudnikih.
Sredstva turistične takse se nakažejo 
na račun št. 01363-5633206274 - Turi-
stična taksa Občine Jezersko, sklic na 
št.: 19 DŠ-07129 (DŠ – davčna številka 
zavezanca za plačilo).
Turistična taksa je namenski vir fi-
nanciranja in se mora skladno z Za-
konom o spodbujanju razvoja turizma 
(Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15) 
v celoti nameniti spodbujanju razvoja 
turizma v občini. Obrazec oziroma po-
ročilo o plačani turistični taksi je dose-
gljiv na spletni strani Občine Jezersko 
http://www.jezersko.si/vloge-obrazci. 
Za lažje vodenje vaših evidenc smo ob-
javili tudi obrazec v .doc obliki. Zave-
zanec mora poslati poročilo za pretekli 
mesec na naslov Občina Jezersko, Zg. 
Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko ali po e-
-pošti: tic@jezersko.si.

Turistična taksa okrogel evro

DANIcA ZAVRL ŽLEBIR 

Občinski svetniki so na majski seji dobili v 
prvo branje Strategijo razvoja občine Jezer-
sko 2015–2020+. Predstavila jo je avtorica 
Julija Marošek. Med ključnimi izzivi omenja 
gospodarsko dejavnost, ohranjanje pose-
ljenosti in kakovost bivanja, boljše pogoje 
za mlade družine, ohranjanje narave ob 
hkratnem omogočanju prostora za razvoj. 
Nosilna dejavnost naj bo turizem, kjer vidijo 
tudi priložnost za nova delovna mesta. Zim-
ski je sedaj premalo izkoriščen, Jezersko pa 
tudi sicer ni dovolj prepoznavna destinacija. 
Strategija (objavljena je na občinski spletni 
strani) prinaša 22 projektov, prednostno 
razvrščenih glede na pomembnost in fle-
ksibilnost o možnosti financiranja. Ena od 
pomanjkljivosti, ki jo vidijo ustvarjalci stra-
tegije, je tudi dejstvo, da razen občine ni ra-
zvojnega dejavnika. Vire za izvajanje projek-
tov strategije bodo morali iskati tudi drugje. 

Nosilna dejavnost 
turizem
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Daša Pučko, Vzgojiteljica

Konec maja smo proti večeru prišli natovorjeni s spalnimi 
vrečami, pižamami, svetilkami in najljubšimi igračami na-
zaj v vrtec. Z različnimi gibalnimi igrami smo se pozabavali 
na igrišču, da smo v trebuščkih pripravili prostor za večerjo. 
V igralnici so nas pozneje čakale slastne domače palačinke 
z marmeladami, ki so jih prinesle mamice. Po večerji smo 
se s svetilkami odpravili na sprehod. Hodili smo po gozdu in 
iskali palčka Zaspančka, ki je prej nagajal Daši in Urški. Bili 
smo zelo pogumni! Ko smo skoraj vsi ugasnili svetilke in se 
pogumno sprehajali po gozdu, smo na skali našli utripajočo 
se palčkovo svetilko. Ta jo je nastavil zato, da nas ne bi bilo 
preveč strah. Ko smo se mu zahvalili in mu pomahali v slo-
vo, smo se odpravili nazaj v igralnico, si umili zobe in zlezli v 
svoje spalne vreče. Po ogledu risanke smo zelo hitro zaspali.
V vrtcu je vedno zabavno, med drugim smo aprila dobili prav 
poseben obisk. Obiskali so nas ptičji pajek, piton, močerad, 
želva, žaba in morski prašiček. Spoznavali smo tudi različne 
živali, ki smo jih srečali na našem raziskovanju po džungli. 
Med drugim smo izdelali tudi prave vulkane in naredili pre-
izkus, kako izbruhne vulkan na prostem in vulkan pod vodo. 

Naše potovanje po svetu
Lep pozdrav od najbolj pogumnih malčkov v Sloveniji! Pogumni smo  
zato, ker smo že drugo leto prespali v vrtcu čez noč.

jolanDa Polajnar štular

Otroška dramska sekcija se je v letošnjem prvem polletju predsta-
vila s kratko lutkovno predstavo Ovčka Mili. V predstavi so sodelo-
vali: Janez, Kristina, Rahela in Aleksander. Lutke smo tokrat izdelali 
kar iz kartona in jih predstavili kot viteške ščite. Za sceno pa smo 
predelali prejšnje scenske rekvizite. Pravljica pripoveduje o prijazni 
ovčki Mili, ki je nesebično razdajala svojo volno ter v mrzli pomladni 
noči ostala povsem brez toplega kožuha. Kot se je prej sama usmi-
lila drugih, se je babica usmilila tudi nje in ji iz volne spletla topel 
pulover. Predstava je bila lepo sprejeta in je pri malih gledalcih in 
njihovih spremljevalcih požela zaslužen aplavz.

ovčka Mili

Ogledali smo si še različne videe o cunamiju in potresu ter 
razmišljali o tem, kaj vse lahko uničita. 
Med našim potovanjem po svetu smo si ogledali tudi Kitaj-
sko. V igralnici je zrastel pravi kitajski zid, po katerem so 
lahko otroci risali in pisali. Smešen se nam je zdel kitajski 
jezik, njihove črke oziroma simboli ter kitajski zmaj. Pričeli 
smo tudi z urejanjem našega vrtička in upamo, da bomo 
pridelali veliko pridelka. Posejali smo redkvice, korenje in 
grah ter posadili solato, papriko in paradižnik. Junija nas 
čaka še obisk Afrike in potem prihod domov v Slovenijo. 
Na potovanju se zelo zabavamo in uživamo v spoznavanju 
različnih kultur, živali, jezikov …, a kljub temu bi zaključili 
z znanim rekom: »Povsod je lepo, a doma je najlepše.«

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

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

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

Javni razpis 
za subvencioniranje nakupa in vgradnje 

malih komunalnih čistilnih naprav  
na območju Občine Jezersko v letu 2015

Predmet javnega razpisa:
Subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav na območju Občine Jezersko.

Pogoji:
Upravičenec po tem razpisu je fizična oseba, ki je lastnik ali 
solastnik stanovanjske stavbe, ki stoji na območju Občine 
Jezersko in ima stalno prebivališče v Občini Jezersko, stavba 
pa stoji na območju občine, kjer po državnem in po občin-
skem predpisu ni predvidena izgradnja javne kanalizacije. 

Upravičenec lahko pridobi subvencijo za isto naložbo le 
enkrat. Če je upravičenec že prejel javna sredstva za isti na-
men, do sredstev po tem razpisu ni upravičen. 

Do subvencije niso upravičene pravne osebe.

Do subvencije niso upravičene fizične osebe, ki so lastniki 
ali investitorji stanovanjske stavbe, ki stoji ali je v gradnji na 
območjih, za katere je po državnem in po občinskem predpi-
su predvideno odvajanje po javni kanalizaciji in čiščenje ko-
munalnih odpadnih vod na javni komunalni čistilni napravi. 

Razpoložljiva višina sredstev:
Občina Jezersko ima sredstva za subvencioniranje nakupa 
in vgradnje MKČN na območju Občine Jezersko po tem raz-
pisu zagotovljena v proračunu za leto 2015, in sicer v vre-
dnosti 20.000,00 EUR na proračunski postavki 4117 Male 
čistilne naprave.

Višina subvencije: 
•  Višina subvencije za MKČN je do 100 % upravičenih stro-

škov oziroma največ 1.500,00 EUR za posamezno enosta-
novanjsko stavbo.

•  Višina subvencije za MKČN je do 100 % upravičenih stro-
škov oziroma največ 2.000,00 EUR za posamezno večsta-
novanjsko stavbo.

•   V primeru dobave in vgradnje MKČN za več stanovanjskih 
objektov različnih upravičencev so do subvencije upravi-
čeni vsi upravičenci skupaj v višini do 100 % upravičenih 
stroškov, vendar največ 2.500,00 EUR za posamezno 
MKČN.

Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Obči-
ne Jezersko, in sicer na http://jezersko.si/razpisi/aktualni-
-razpisi. Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 6. 7. 2015.

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

Jožef Luka Smrtnik, 5. razred

Zadnjo soboto v maju sva s Pavlom odšla k šoli, saj je bil 
planinski pohod na Lubnik. Pri šoli naju je počakala gospa 
Mija. Z njo sva se odpeljala do Bajt. Tam so se nam pridružili 
še Irena, Gašper, Jurij, Neža in Anže. Skupaj smo se odpeljali 
proti Škofji Loki. Ko smo prispeli v Škofjo Loko, smo zavili 
po klancu navzgor proti Lubniku. V Breznici smo parkirali 
avtomobila, se obuli, pripravili nahrbtnike in z veliko kondi-
cije odšli proti vrhu Lubnika. Med hojo smo se smejali in se 
pogovarjali. Med hojo je bil tudi manjši počitek. Spočili smo 
se in si privoščili malo soka. Nato smo se odpravili dalje. Ko 
smo prišli na vrh Lubnika, smo se okrepčali s sokovi, send-
viči in sladkarijami. Na Lubniku ni bilo samo lepo in okusna 
malica, tudi lep razgled je bil na celoten Kranj z okolico. Ko 
smo pospravili smeti, smo se počasi spuščali v dolino. Usta-
vili smo se v okrepčevalnici Nace pri parkirišču in naročili 
sladko pijačo. Potem sva se šla z Gašperjem igrat na igrala. 
Z gugalnico sva se zabijala, bilo je zabavno. Potem pa smo 
se res poslovili od Lubnika in prelepe narave. Do bencinske 
črpalke Logo v Tupaličah sva se peljala z gospo Mijo. Med vo-
žnjo smo bili vključeni v strašen zastoj, saj so morali nekje v 
Preddvoru praznovati poroko. Od bencinske črpalke sva pot 
nadaljevala z Ireno. Proti Jezerskemu je bilo bolje. Irena naju 
je pripeljala do doma. Bila sva ji hvaležna. Bilo je zelo lepo!

Pohod na Lubnik

031 / 652 608 http: //www.g-k.si 



KULTURA | 11 

Maja in Mija

Ko človek prebere dobro knjigo, bi jo rad 
delil še s kom. Ta preprosta gesta je v 
svetu postala že pravo gibanje in našla 
pot tudi v Slovenijo. Tako je njena po-
budnica začela puščati knjige na javnih 
mestih, ki jih je fotografirala in obja-
vljala na socialnih omrežjih. V dobrih 
treh letih je droben vzgib ljubiteljice do-
brih knjig prerastel v vseslovensko nav-
dušenje izmenjave in podarjanja knjig. 
Na najrazličnejših javnih krajih so lju-

dje, društva, podjetja, šole … začeli po-
stavljati hiške, kjer si lahko vzamemo 
ali podarimo katerokoli čtivo, ki nas v 
danem trenutku navduši.
Tako smo v Kulturno umetniškem dru-
štvu Jezersko že lansko leto razmišljali 
o ideji, imeti takšne hiške tudi na Jezer-
skem. Sprva kot popestritev ponudbe za 
sprehajalce oz. »tuje« obiskovalce naše 
doline. Izkazalo se je, da bomo BRALI – 
POČIVALI – UŽIVALI tudi domačini, saj je 
bila ob otvoritvi ene izmed petih posta-
vljenih hišk ideja zelo dobro sprejeta. To-
rej, na Jezerskem najdete hiške ob klop-
cah na naslednjih točkah: ob klopci pod 
Mijino hiško (blizu Jenkove kasarne), 
na začetku tematske poti (Kropivnikova 
žaga), na Šenkovi domačiji, v Prešerno-

vi aveniji – park (pri tabli) ter na novem 
otroškem igrišču pri Korotanu.
Knjigobežnice na Jezerskem so nastaja-
le po idejni zasnovi Braneta F. Žagarja. 
Hiške so narejene z elementi tradicio-
nalne jezerske kašče. Kmalu bodo tudi 
v celoti opremljene s potrebnimi napisi 
in navodili za izmenjavo. Finančno pa 
smo projekt izpeljali s pomočjo Občine 
Jezersko. In še o navodilih oz. pravilih. 
Teh pravzaprav ni. Kdor zaide na eno iz-
med počivališč, opremljenih s knjigobe-
žnico, si lahko iz hiške vzame katerokoli 
knjigo, ki so takrat na voljo. In če želite 
kakšno dobro zgodbo deliti z drugimi, 
knjigo pustite v eni izmed hišk, ki vam je 
najbližja. Tako bodo krožile dobre knjige, 
z njimi pa tudi naše dobre misli in želje. 

Knjigobežnice 
tudi na  
Jezerskem

ariana Debeljak, preDseDnica kD ariana

Z odličnim koncertom Klape More iz Splita smo uspešno vstopili v 
deveti glasbeni festival Vox laci. V okviru festivala bosta letos vsaj 
še dva koncerta. 23. avgusta smo povabili odličnega mladega ki-
tarista Nejca Kuharja, ki s svojo virtuoznostjo navdušuje občinstvo 
na vseh evropskih odrih. Oktobra pa nas bo s slovenskimi ljud-
skimi in umetnimi pesmimi obiskala Vokalna skupina »in spiritu« 
iz Vojnika. Jezersko je idealen kraj za umetnikovo ustvarjanje, na-
biranje svežih zamisli in inovacij, saj poleg lepe, neokrnjene na-
rave nudi tudi ugodne klimatske razmere, predvsem v poletnem 
času. Prepričani smo, da bo kulturna dejavnost in ustvarjalnost na 
Jezerskem lahko eden pomembnih dejavnikov pri ohranjanju slo-
venske identitete in njenih posebnosti z velikim poudarkom tudi 
na promociji ter hkrati njenem vključevanju v mednarodne kultur-
no-umetniške glasbene tokove. Za sofinanciranje festivala se za-
hvaljujemo Občini Jezersko in drugim sponzorjem. Seveda pa brez 
poslušalcev tudi našega festivala ne bi bilo, zato se zahvaljujemo 
vsem zvestim obiskovalcem naših koncertov. 

klapa More začela Glas jezera

Klapa More na prvem koncertu Vox laci

Nad rajsko dolino javor stoji,
se klopca, se hiška pod njim blešči,
v hiški pa knjiga ob knjigi stoji.

Na klopco se usedeš, si čelo hladiš,
iz hiške si knjigo izbereš, 
si misli in dušo miriš.

Če KNJIGOBEŽNIC še ne poznaš, 
najbolje, da se po naši dolini podaš –
te hiške boš našel ob klopcah povsod, 
kjer čaka te mir in duše prerod. 

Mija Murovec

Knjigobežnice
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Vikica Tepina

Predavanje je finančno podprla tudi 
Občina Jezersko. Zvedeli smo, da na 
Jezerskem raste čez tisoč vrst rastlin. 
Med njimi je veliko užitnih, zdravilnih, 
nekaj pa tudi strupenih. Zdravilna zeli-
šča nabiramo v sončnih dneh, v poznih 
dopoldanskih urah. Nabiramo jih v 
zračno embalažo, najbolje v pletene ko-

šare. Vsaka rastlina je svet zase in treba 
je vedeti, kdaj je pravi čas za nabiranje, 
katere dele rastline nabiramo, kako jo 
sušimo. Splošno pravilo sušenja je, da 
rastline sušimo v senci, na zračnih 
mrežah, ki naj bodo plastične, ne ko-
vinske. Posušene je najbolje hraniti v 
dvojnih papirnatih vrečah. 
Matej nam je predstavil nekaj zelišč: 
navadni rman, pri katerem nabiramo 

cvetove in stebla, pomaga pa pri teža-
vah potrebušja, spodbuja delovanje žol-
ča …; brestolistni oslad, ki ga je veliko 
ob Jezernici, nabiramo cvetove in listje, 
pomaga pa pri prehladnih obolenjih, 
je naravni aspirin, a prevelike količi-
ne lahko povzročajo prebavne motnje; 
šentjanževka, nabiramo cvetove in 
gornje dele rastline, kot čaj pomaga pri 
lažji depresiji, namočena v olju pa pri 
opeklinah in ranah, namazanih delov 
telesa ne smemo izpostavljati soncu, 
ker je fototoksična (kar pomeni, da se 
poveča občutljivost kože na sončno sve-
tlobo); velika kopriva je zelo zdravilna, 
saj pomaga pri artritičnih in revmatič-
nih težavah, pri težavah s prostato, pri 
vnetju sečil, pri odvajanju vode, zmanj-
šuje sladkor v krvi, če se z njo natepe-
mo, pa pomaga pri išijasu in bolečinah 
v križu, zdravilna je cela rastlina (listi 
in korenine); šipek vsebuje veliko C-vi-
tamina in kalija (diuretik), nabiramo 
plodove; črna detelja lajša težave v me-
nopavzi, zmanjšuje količino maščob v 
krvi in jetrih, krepi in ščiti ožilje, ob-
kladki pa pomagajo pri glivičnih obo-
lenjih stopal, nabiramo cvetove; črni 
bezeg, nabiramo cvetje, ki pomaga pri 
prehladih, in plodove, ki pomagajo pri 
driskah; navadna melisa deluje pomir-
jevalno, antibakterijsko, blaži krče, že-
lodčne in črevesne težave, uporabljamo 
lahko sveže ali posušene liste; poprova 
meta blaži prebavne motnje, vnetje že-
lodčne sluznice, obolenje žolčnika …, 
uporabljamo posušene liste; žajbelj za-
vira razvoj vnetij, spodbuja tek in izlo-
čanje prebavnih sokov …, uporabljamo 
sveže in posušene liste; Polajeva ma-
terina dušica pomaga pri bronhitisu, 
oslovskem kašlju, spodbuja tek, tink-
tura pri kožnih obolenjih, bradavicah, 
nabiramo zel; navadna breza pomaga 
pri težavah s sečili (diuretik), nabiramo 
mlade liste; baldrijan, nabiramo kore-
nine, pomaga pri nespečnosti in spro-
ščanju napetih mišic; smetlika poma-
ga pri vnetju očesne veznice, nabiramo 
zel. Vse gornje opise sem povzela po 
zapisu navedenega predavanja avtorja 
Mateja Tonejca. 

O zdravilnih zeliščih
V aprilu je Društvo upokojencev Jezersko organiziralo 
predavanje o zdravilnih zeliščih in njihovi rabi. 
Predaval je domačin, botanik in zeliščar Matej Tonejec.

Lonca

Prvi se je poslovil Štirn Tone,
ves prevzet od jutranje hoje.
Rad je šel na kolo
za zdravo telo.
Pa vseeno je zahrbtna bolezen
vdrla v tvoj organizem
in ti pokvarila ves optimizem.
Bil si neke vrste robot,
doma in povsod.
Odpočij se!

Janez Žagar – moj letnik in sošolec,
bil si kar nekaj časa borec.
A bolezen je bila močnejša
čeprav zdravila si jemal novejša.
Pri hiši si mi delal streho,
pa za tako malo denarja,
kakor da bi vedel,  
da mi ga vedno zmanjka.
Janez, hvala ti, hvala za tvojo dobroto, 
tam gori boš dobil prisluženo doto.
Zbogom, prijatelj!

Nismo še pokopali Janeza,
že je prišla vest, da je umrl Janez Štirn.
Tvoje življenje je spremljala bolezen.
Težko si hodil, a nikomur bil nadležen.
Vse telo je trpelo,
ker te je tako bolelo.
Pod silo bolezni si se upokojil,
a pomilovanja nisi dovolil.
Glas mopeda ne bo več odmeval
od Ravni do centra.
Izpela se je tvoja življenjska melodija.
Janez, srečno!

Vinko, kako, da si odšel?
Kam se ti je tako mudilo?
Kje si … se sprašujejo bele strmine,
kjer so se odvijale tvoje vrline.
Na Jezerskem in pod goro Peco
si užival neizmerno srečo.
Nešteto prog si postavil,
z ratrakom uredil tekaške proge,
vedno si si zadal nove naloge.
Treniral in učil si našo mladino,
za kar se ti v imenu vseh Jezerjanov  
zahvalim.
Ustavila se je tvoja štoparica,  
utihnil je tvoj glas
in zamrl tvoj pogled.
Odšla je smučarska legenda.
Počivaj v miru!

Odšli so
V aprilu so odšli štirje  
naši občani, med njimi  
kar dva brata.
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AnicA JAkopič

Starost ni vedno lepa. To nam mar-
sikdo pove in sami seveda to tudi že 
občutimo. Vendar je nekaterim dana 
ta sreča, da jo preživljajo med svojimi 
domačimi zadovoljni in srečni. Prav 
gotovo je ta sreča dana gospe Minki, za 
kar poskrbijo sin Izidor, snaha Marta, 
hčerka Trudi in seveda domača vnuka 
Domen in Luka.
Minke se Jezerjani dobro spominjamo 
po njenem čudovitem glasu. Dolga leta 
je bila cerkvena pevka, rada je prepeva-
la ob spremljavi kitare na raznih prire-

ditvah in proslavah ter razveseljevala s 
petjem paciente očesne bolnišnice, ko 
je bila tam v službi. Da smo ljudske pev-
ke obiskale gospo Minko, je dala idejo 
hčerka Trudi. Ob nekem srečanju z njo 
je pogovor nanesel na mamo Minko. 
Trudi mi je dejala, da bi bila mama zelo 
vesela, če bi jo pevke obiskale. Seveda 

sem bila takoj za to, prav tako tudi vse 
druge pevke. V sodelovanju z domačimi 
smo se odločile, da jo bomo obiskale za 
njen dvaindevetdeseti rojstni dan.
 

prepevAle skupAJ z Minko
Srečanje je bilo nepozabno. Izraza ve-
selja na njenem obrazu, ko smo ji ob 
vstopu v hišo zapele Mi pa smo tu na 
Jezerskem doma, se ne da opisati in ne 
pozabiti. Čeprav v vozičku, nas je bila 
neizmerno vesela. Z nami je prepevala, 
saj smo izbrale pesmi, za katere smo 
vedele, da jih Minka zna in jih je ne-
koč prepevala. Bile smo očarane in zelo, 
zelo prijetno presenečene nad njenim 
poznavanjem pesmi in nad njenim še 
vedno čistim glasom. Čas nam je med 
prepevanjem in živahnim pogovorom 
zelo hitro minil. Ko smo se po dobrih 
treh urah poslovile, smo Minki oblju-
bile, da bomo gotovo še prišle, ona pa 
nam je obljubila, da nas bo pričakala 
prav tako vesela in razpoložena ter da 
bo spet tako veselo prepevala z nami. 
Domačim pa smo se zahvalile za lep 
sprejem in postrežbo in jim izrekle vse 
priznanje za tako lepo skrb za mamo. 
Ob slovesu nas je navdajala ena sama 
misel: Kako malo je treba, da komu po-
lepšamo dan! In gospe Minki smo ga 
prav gotovo! 

Pevke so gospe  
Minki polepšale dan

Ljudske pevske na obisku pri gospe Minki Parte

Ko smo lani prazno-
vali občinski praznik 
in je prejšnji župan 
Jure Markič podelil 
Vinku občinsko pri-
znanje za njegovo 
vsestransko aktivno 

delovanje v občini Jezersko, nihče ni 
pomislil, da bo letošnje praznovanje 
potekalo brez njega. Ko smo zvede-
li za njegovo težko bolezen, nas je 
prešinilo: »Zakaj Vinko, njega se ta 
bolezen vendar ne more dotakniti, 
saj smo ga poznali kot pogumnega 
borca, ki je znal premagovati težave.« 
Toda boj s kruto boleznijo je izgubil.
Boli, če pišeš o človeku, ki si ga dobro 
poznal, z njim preživel lep del življe-
nja, pa ga ni več. Pa vendar se mu je 
treba zahvaliti za vse, kar je storil za 
jezersko smučarijo in jezerske otro-
ke. Z Andrejem sta postavila temelje 
za razvoj jezerskega smučanja, ki se 
je v času njunega delovanja lahko pri-
merjalo z uspehi mnogo večjih smu-
čarskih klubov v naši nekdanji državi.
Kadar pomislim, koliko prostega časa 
je posvetil našim otrokom, kako ne-
sebično, potrpežljivo in odgovorno 
je bilo njegovo delo, ko je vozil jezer-
ske smučarje na treninge in tekme, 
velikokrat v nemogočih vremenskih 
razmerah, me vedno prevzame misel, 
kako smo bili srečni tisti, ki smo z 
njim sodelovali. Prav njemu se mora-
mo zahvaliti za tako dobre rezultate 
naših smučarjev, saj so v njegovem 
času posamezniki tekmovali v vrhun-
skem razredu tedanje države in tudi v 
državni reprezentanci. Znal je v mla-
dini vzbuditi ljubezen do smučanja, 
zato tudi uspehi niso izostali.
V svoji poštenosti se je Vinko zave-
dal, da mu brez Andreja in staršev 
smučarjev ne bi uspelo tako uspešno 
delo. Pomagali so mu s prevozi na 
treninge in tekme, pri organizaciji te-
kem; skratka vsi so se zavedali, kako 
pomemben je šport za razvoj mla-
dega človeka. Za njegovo nesebično 
razdajanje jezerski mladini in velik 
prispevek jezerskemu športu smo mu 
Jezerjani neizmerno hvaležni. Res je 
odšel, a spomin nanj in njegovo delo 
bo še dolgo živel med nami. 

AnicA JAkopič

v spoMin

Odšel je  
Vinko Tepina

Minka parte je bila dolga leta 
cerkvena pevka, rada je  
prepevala ob spremljavi kitare 
na prireditvah in proslavah 
ter razveseljevala s petjem 
paciente očesne bolnišnice,  
ko je bila tam v službi.
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Sara in nina 

Tudi letos se je gasilska mladina pod 
mentorskim okriljem Sare in Nine od
pravila na gasilski tabor, tokrat na Ro
glo. Ker je bilo lansko leto navdušenje 
otrok nad taborom zelo veliko, smo ga 
letos podaljšali za en dan in je trajal od 
24. do 27. aprila. Na tabor so poleg nas 
iz PGD Jezersko šli še otroci iz gasilskih 
društev PGD Šenčur, Srednja vas, Voklo, 
Prebačevo-Hrastje, Luže, Trboje, tako 
je bilo skupaj na taboru 60 otrok in 12 
mentorjev.
Na Rogli smo imeli glede namestitve 
pravi ''lukzus''. Uvodoma smo spoznali 
program tabora, imeli večerjo in se spo
znavali med seboj. Vzdušje je bilo kar 
živahno, kar se za mlade gasilce tudi 
spodobi. Sobotno jutro smo začeli s te
lovadbo, po zajtrku smo se šli "sankat". 
Otroci so bili nad tem več kot navduše

ni. Na igrišču smo se popoldne šli raz
lične igre: nogomet, med dvema ognje
ma, odbojko. Večer pa smo zaključili v 
disku, kjer smo izbirali naj mistra in 
naj miss Rogle. Naša Elza je bila prva 
spremljevalka. Tudi v nedeljo zjutraj 
smo se malo razmigali, da smo potem 
lahko veliko pojedli, saj smo potrebo
vali dovolj energije za igre. Popoldne 
smo preživeli z žogo na igrišču. Po ve
čerji smo se odpravili na nočni pohod. 
Ponedeljkovo jutro je bilo precej vetrov

no, zato smo namesto telovadbe odšli 
le na krajši sprehod. Po zajtrku smo si 
pogledali, kako deluje kompas, sestav
ljali sestavljanko z gasilsko tematiko in 
plezali v telovadnici. Sledilo je kosilo, po 
njem smo spakirali in zadovoljni od
šli na avtobus, saj je bil za nami še en 
super tabor. Le kaj nas čaka naslednje 
leto? Tega še ne vemo, vam pa zagotovo 
povemo, do takrat pa vas pozdravljamo 
z gasilskim pozdravom: Na pomoč! Do
godek je sofinancirala Občina Jezersko.

Mladi na  
gasilskem  
taboru

Manca, TaMara, Lucija

v soboto, 23. maja, smo imeli mladi gasilci tekmovanje v gasilski 
orientaciji. tekmovanje je bilo zaradi slabega vremena prestavlje-
no v gasilski dom Preddvor. tekmovali smo v podiranju tarče z 
vedrovko, topografskih znakih, štafetnem vezanju vozlov, v prak-
tičnih vajah iz orientacije, mladinke in mladinci pa smo tekmovali 
tudi v zvijanju cevi. Iz PGd Jezersko je na tekmovanje odšlo pet 
ekip. Mladinke smo osvojile 2. mesto in šle naprej na regijsko tek-
movanje. Bilo je 6. junija na dobračevi, tam smo osvojile 11. mesto. 

Tekmovali v gasilski orientaciji

Mladinke so na gasilskem tekmovanju v Preddvoru osvojile drugo 
mesto in se uvrstile na regijsko tekmovanje.

Danic ZaVrL ŽLEBir

Letos je deveto šolsko leto sklenilo šest jezerskih osnovnošolcev, 
od katerih so se ta teden štirje udeležili srečanja pri županu. Med 
njimi je tudi amadeja Gvendolina Završnik, ki se lahko pohvali 
z odličnim spričevalom v vseh devetih letih šolanja. v sredo sta 
devetletne odličnjake iz Osnovne šole Matija valjavca Preddvor, 
med katerimi je tudi Jezerjanka amadeja, sprejela župana občin 
Preddvor in Jezersko Miran Zadnikar in Jurij rebolj. vseh je bilo 
deset. Želimo jim obilo znanja in uspeha pri nadaljnjem šolanju!

novim izzivom nasproti

Župan Jurij Rebolj z jezerskimi devetošolci, med njimi je tudi  
za odličnost pohvaljena Amadeja G. Završnik.
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AnjA KArničAr

Poletje je čas, ki ga je dobro kar najbolje 
izkoristiti. Dnevi so dovolj dolgi, da se 
tudi med delavniki lahko na večer spre-
hodimo "gorskoz" – do redkejšega zraka 
in hladnejšega vetra. Stene so kopne, vr-
hovi se zdijo bližje, koče so odprte. Kdaj 
torej, če ne zdaj? Da bi vam gore nare-
dili še bližje, smo v planinskem društvu 
obogatili repertoar dela in nalog ter le-
tošnje leto posvetili praznovanju dobre-
ga stoletja Češke koče ter razširitvi pro-
gramov srečevanja z gorami ne le med 
članstvo, ampak med vse Jezerjanke in 
Jezerjane, ki bi želeli imeti več od tega, 
da smo doma ... bliže nebu.

 115-letnicA češKe Koče

Dobro stoletje že koča na stežaj odpi-
ra vrata vsem, ki se znajo odzvati čaru 
gora nad našo dolino. Obletnica se zdi 
morda malce nenavadna, številke sredi 
ničesar, a vsaka priložnost za praznova-
nje tolikerih zgodb, ki se pretakajo sko-
zi našo hribovsko izpostavo, je dobra. 
Osrednje praznovanje bo zadnji konec 
tedna v juliju v Češki koči, dogodki pa 
se bodo vrstili ves mesec. Že prvi julijski 
konec tedna gostimo plezalni vikend 
Koroška pleza: jezerske stene so čez 
poletje kljub velikemu številu smeri s 
širokim razponom tako v težavnosti in 
dolžini smeri (ter trdnosti skale) precej 
slabo obiskane in poznane, zato smo z 
veseljem prevzeli letošnjo izvedbo. Za 
alpinističnimi uživači potem gostimo 
dirkače: 18. julija skupaj s športnim 
društvom organiziramo tekmovanje v 
gorskem teku do Češke koče: pred leti je 
bil tak tek že tradicija in tekaški navdu-
šenci v društvu menijo, da je pravi čas, 
da spet zaživi. V tednu pred obletnico 
bomo potem v centru Jezerskega odprli 
razstavo, posvečeno 115 letom obstaja-
nja koče. In naposled veliki finale: osre-
dnja slovesnost, osrednje praznovanje 
25. julija na pragu Češke koče. 
Priložnost za praznovanje pa je seveda 
tudi priložnost za delo. Nekaj že mesece 
in tedne prej, nekaj na vrhuncu doga-
janj: seveda si želimo, da bi koča kaza-

la najlepši obraz. Seveda si želimo, da 
bodo poti varno privedle goste do koče, 
seveda hočemo najbolje sprejeti, najbo-
lje postreči, seveda si želimo, da bi vsi 
z vsakega dogodka sestopili v dolino z 
željo po čimprejšnjem še – tudi mi. Zato 
šele zdajle izrekam vabilo: pridite, pra-
znujmo skupaj! Če vam ne diši obisk 
nobenega dogodka, pa pridite zraven in 
ga pomagajte ustvariti. Vabljene, vablje-
ni – praznujmo skupaj! 

rAzširitev progrAmsKe  
dejAvnosti odseKov

Bolj ali manj vam je vsem znano, da 
planinsko društvo izvaja program alpi-
nistične šole za vse, ki bi se v gorah za-
res želeli počutiti doma, ter da skuša od 
mladih let otroke učiti življenja z gora-
mi skozi dejavnost mladinskih odsekov 
(in seveda ste vabljene/vabljeni, da se 
kadarkoli pridružite tem aktivnostim). 
Pa vendar: večino Jezerjanov in Jezer-
jank ta prizadevanja zgrešijo. Bodisi 
imajo otroci lažje dostopne interesne 
dejavnosti bodisi se potem mladeži in 
odraslim dejavnosti alpinističnega (pa 
tudi tekmovalno turno-smučarskega) 
odseka zdijo nekaj, kar jim je preveč 

tuje, preveč tekmovalno, preveč izpo-
stavljeno, preveč … Po pravici povedano 
pravzaprav ne vem, zakaj se odločate, 
da nikdar ne pridete zraven: vsak dan 
zreti v zid Grintavcem nad nami in si 
nikdar vzeti časa, da bi jih pobliže spo-
znali!? Ampak če je razlog, da so zdaj-
šnje dejavnosti, ki vam jih ponujamo, 
preveč intenzivne, vam bomo letos na 
jesen pripravili serijo srečanj z gorni-
štvom/planinstvom, ki želijo biti dosto-
pna vsem. Osnovni elementi zahajanja 
v gore, uvod v pokončnost, uvertura v 
osvajanje nekoristnosti. In namenjeno 
je vsem na Jezerskem, ne le članom in 
članicam društva: vsi smo tu doma in 
škoda je, da tako velikemu številu ver-
tikalna dimenzija našega bivanja osta-
ja preveč tuja. Tako da spet: vabljene in 
vabljeni – celo poletje časa imate, da 
premagate zadržke, pa se potem vidimo 
vsaj na jesen!
Torej? Se vidimo kje zgoraj? Če ne zavo-
ljo vaše želje, če ne zavoljo našega dela, 
če ne zavoljo skupnih naporov in pra-
znovanja, pa pridite v kočo vsaj na sko-
delico čaja: koča je naša, vseh in vsake-
ga, ki je doma na Jezerskem: če zavoljo 
drugega ne, pa pridite na skodelico čaja, 
ki vam pripada. Se vidimo! 

zelo dolgo vAbilo Ali 

V gorah smo doma
Letos praznujemo 115-letnico Češke koče.
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AnA Muri

Po skoraj enoletnih pripravah smo se 
Ana Kovač, Tjaša Kralj, Nina Starašinič in 
Ana Muri oktobra lani odpravile v afriško 
državo Malavi, da bi po svojih močeh po-
magale tamkajšnjim prebivalcem. 
Malavi leži v jugovzhodni Afriki in je ena 
izmed najrevnejših držav na svetu. Glavni 
vir dohodka predstavlja kmetijstvo. Gojijo 
koruzo, sladki krompir, bombaž, čajevec 
in tobak, ki je tudi glavno izvozno sred-
stvo. Večina prebivalstva živi na podeželju, 
prometne povezave z večjimi mesti pa so 
slabe. Njihovo glavno prevozno sredstvo 
je kolo, na katerem se večinoma pelje več 
oseb, včasih tudi kakšna domača žival. Si-
cer v Malaviju velik zdravstveni problem 
predstavljajo slaba higiena in nalezljive 
bolezni (HIV/AIDS, malarija, tuberkuloza, 
hepatitis A, tifus in shistosoma).
Naša odprava je prvih štirinajst dni pre-
živela v glavnem mestu Lilongwe. Delale 
smo v bolnišnici Kamuzu Central Hospital 
na oddelkih za interno medicino, očesne 
in kožne bolezni. Spoznavale smo njihove 
smernice in metode zdravljenja. Po tem 
uvajanju smo prispele na naš "cilj", mesto 
Kasungu. Naše novo domovanje je za dva 
meseca postala župnija sv. Jožefa, kjer de-
luje slovenski jezuit p. Lojze Podgrajšek. 
Misijon skrbi za živahno versko in social-
no dejavnost. Naša odprava se je pridruži-
la programu PAO (Patients and Orphans), 
ki skrbi za obolele z AIDS-om in sirote. 
Gre za projekt oskrbe na domu, kjer je v 
ospredju medicinska in socialna pomoč 
ter podpora bolnikom in tudi njihovim 
sorodnikom. V Kasungu in šestih drugih 
vaseh so ustanovljeni centri s podpornimi 
skupinami. Vsak dan smo v enem od cen-
trov nudile zdravstveno oskrbo.
Naš delovni dan se je začel okrog devete 
ure zjutraj, ko smo pripravile vsa potrebna 
zdravila, sanitetni material in se z reševal-
nim vozilom odpeljale v eno izmed vasi. 
Ob prihodu so nam vaščani pripravili pri-
srčen sprejem z nagovorom lokalnega po-
glavarja in kateheta. Delovni prostor smo 

Malavi,  
toplo srce  
Afrike
Humanitarno-medicinska 
odprava Malavi 2014

si uredile v cerkvah, v dveh vaseh pa so 
imeli neke vrste zdravstveni dom, ki se-
veda zaradi pomanjkanja zdravstvenega 
osebja ni obratoval. Najprej smo pregle-
dale težje paciente in otroke. Prevlado-
vali so bolniki z bolečinami v sklepih, 
predvsem v vratu in križu, čemur se po 
nekaj dneh bivanja v Afriki sploh nismo 
čudile več, potem ko smo videle, kako 
težko delo opravljajo na poljih in kakšna 
bremena nosijo na ramah. Od ostalih bo-
lezni smo se veliko srečevale z malarijo 
(predvsem pri otrocih), glivičnimi obo-
lenji, epilepsijo, opeklinami, kroničnimi 
ranami, takšnimi in drugačnimi izpu-
ščaji, ki so nam na črni koži povzročali 
kar nekaj preglavic. Bolnike, ki jih nismo 
mogle oskrbeti same, smo napotile v 
bližnjo bolnišnico v Kasungu. Večkrat se 
je sicer zgodilo, da jim je v tej ustanovi 
zmanjkalo osnovnih zdravil, kot so an-

timalariki, paracetamol. Za nas je bilo to 
nekaj nepredstavljivega.
Zelo pomemben del naše odprave sta 
predstavljala Patrick in Jane, ki sta nam 
bila v veliko pomoč pri delu s svojimi na-
sveti, pri usmerjanju po vaških poteh ter 
prevajanju iz njihovega uradnega jezika 
chichewa (čičeva) v angleščino. Sčaso-
ma smo tudi me osvojile nekaj najpogo-
stejših izrazov.
Z neizmerno hvaležnostjo se oziramo na 
trimesečno obdobje, ki smo ga preživele 
v Afriki. Vesele smo, da smo lahko vsaj 
malo pomagale malavijskemu ljudstvu. 
Ljudje nimajo veliko, a vseeno velikodu-
šno podarjajo stvari. Sedaj vemo, zakaj 
se Malavi imenuje toplo srce Afrike. Hva-
la tudi vsem vam, ki ste tako ali drugače 
pomagali pri uresničitvi naše odprave.
Zikomo (*v jeziku chichewa ta izraz po-
meni hvala)!
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marko meško,  
Foto: Tina Dokl

Etnografski konec tedna iz preteklih 
treh let smo tudi letos razširili in nad-
gradili v dvomesečno poletno dogajanje, 
namenjeno gostom in domačinom. Gre 
za ohranjanje jezerske identitete, ki jo 
želimo deliti naprej. Pripravili smo pre-
plet dogodkov, ki pomenijo pomembno 
vez med preteklostjo in sedanjostjo. Do-
godki so zanimivi in primerni za vsa-
kogar, ki ga privlačijo naša zgodovina, 
etnološka dediščina, narava, mogočni 
hribi, kmetije, živali in domača kulina-
rika. Ime Jezerska štorija izhaja iz knji-
ge Andreja Karničarja Jezerske štorije, 
ki je ohranila zgodbe, legende in spo-
mine na dogodke iz vsakdanjega živ
ljenja, ki so se dolgo časa prenašali le v 
ustnem izročilu. 

TeDenski DogoDki

Poletno dogajanje se začenja v sredo, 1. ju-
lija, ob 9. uri s čebelarskimi uricami, sicer 
pa bo redni tedenski program sledeč: 
PONEDELJKI ob 18. uri uri pri Planšar-
skem jezeru: fotografska delavnica s 
Primožem Šenkom (v kratkem spreho-
du po Jezerski kotlinici s kuliso mogoč-
nih gora v ozadju se bomo seznanili z 
osnovami fotografije; s seboj prinesite 
lastno fotografsko opremo)
TORKI OB 9. uri izpred TICa: voden 
ogled po jezerskih naravnih in kultur-
nih znamenitostih (sprehodimo se sku-
paj po slikoviti Jezerski dolini, spoznaj-
mo kraj in njegove zanimivosti)
SREDE ob 9. uri uri izpred TICa: čebelar-
ske urice s čebelarjem Jožetom (spozna-

li bomo življenje in skrivnosti pridnih, 
drobnih čebel, ki so tako pomembne za 
naravno ravnovesje in človeka)
ČETRTKI ob 9. uri uri na Šenkovi doma-
čiji: pohod v Jenkovo planino in soljenje 
ovc (odpravimo se v planino kot pravi 
planšar, tam spoznamo eno izmed nji-
hovih posebnih opravil, soljenje avtoh-
tonih ovc, ki se tam gori prosto pasejo)  
ČETRTKI ob 16. uri na Šenkovi domačiji: 
prikaz predelave volne ovce avtohtone 
jezerskosolčavske pasme 
PETKI ob 20. uri: igra Jezerska Štorija 
v Jenkovi kasarni (v prostorih 500 let 
stare Jenkove kasarne, ki je sicer ureje-
na kot muzej, si bomo ogledali tri štori-
je iz življenja Jezerjanov pred mnogimi 
leti) 
SOBOTE ob 12. uri ob Planšarskem je-
zeru: kuhanje masunjeka na odprtem 
ognju (v hiški ob Planšarskem jezeru 
vam bomo pokazali, kako so si pastir-
ji na planinah včasih pripravljali jed iz 
smetane in ajdove moke – masunjek) 
NEDELJE ob 10. uri na Šenkovi domači-
ji: zeliščarski pohod z Matejem (poglobi-
te in razveselite svoje čute med nabira-
njem zdravilnih rastlin ... Prispevek na 
udeleženca je 20 evrov.)

Posamični DogoDki

Poleg rednega tedenskega dogajanja 
bodo posamičnih dogodki še: 

POHODNIŠKI FESTIVAL v KamniškoSa-
vinjskih Alpah, od 23. junija do 28. junija  
115 LET ČEŠKE KOČE, praznovanje 115le-
tnice naše planinske postojanke, ki so jo 
v naročje Grintavcev postavili takratni 
vidni češki hribolazci oz. raziskovalci. 
SOBOTa, 18. JuLIJa, OB 9. uRI tek do Če-
ške koče
ČETRTEK, 23. julIja, ob 17. uRI v va-
škem jedru razstava in novinarska kon-
ferenca o 115 letih Češke koče
SOBOTa, 25. JuLIJa, OB 11. uRI pri Češki 
koči slovesnost ob 115letnici.
OVČARSKI BAL, najstarejša slovenska 
etnografska prireditev, v nedeljo, 9. av-
gusta. Gostišče ob jezeru in Turistično 
društvo Jezersko že tradicionalno vsako 
drugo nedeljo v avgustu prirejata najsta-
rejšo slovensko etnografsko prireditev 
Ovčarski bal, ki bo letos že 57. po vrsti. 
Vsi redni tedenski dogodki (razen Zeliščar-
skega pohoda) so brezplačni. V Jenkovi 
kasarni bomo ob igranju Jezerskih štorij 
veseli vaših prostovoljnih prispevkov. Za 
vse dogodke so zaželene prijave po epo-
šti: tic@jezersko.si ali na gsm: 051 219 282, 
kjer dobite tudi dodatne informacije ali pa 
si rezervirate knjigo Jezerske štorije. Vabi-
mo vse domačine, turistične ponudnike in 
vse, ki prihajate v stik z gosti, da program 
Jezerske štorije priporočite naprej in s tem 
podprete naša prizadevanja. Seveda pa ste 
vsi lepo povabljeni, da se tudi sami udele-
žite posameznih dogodkov.

Poletje z Jezersko štorijo
od 1. julija do 31. avgusta jezersko vabi na poletno dogajanje, na jezersko štorijo!

Prizor z lanskega ovčarskega bala

Fotografska delavnica, 
voden ogled po jezerskih 
znamenitostih, čebelarske 
urice, soljenje ovc na Jenkovi 
planini, prikaz predenja ovčje 
volne, igra Jezerska štorija, 
kuhanje masunjeka pri 
Planšarskem jezeru, zeliščarski 
pohodi ... obeta se zanimivo 
jezersko poletje.
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France ekar 

V organizaciji Lovske družine Jezersko 
in sodelovanju Občine Jezersko, Lovske 
zveze Slovenije, Gorenjske LZ, PD Kranj, 
GRS Jezersko, Športnega društva Jezer-
sko in donatorjev prijateljev naravovar-
stvenega lovstva je bilo 31. maja kljub 
zahtevnim, trdim vremenskim razme-
ram izvedeno tekmovanje slovenskih 
lovcev na Skutinem ledeniku, naravnem 
»spomeniku« in največjem slovenskem 
ledeniku.
Zaradi slabega vremena je sodelovalo 
zgolj 40 tekmovalcev iz 15 lovskih dru-
žin Lovske zveze Slovenije. Prvo mesto je 
osvojila ekipa LD Luče, drugo LD Dovje in 
tretje LD Bistra. Ekipne pokale »gamsov 
rog« iz kristalnega stekla je podeljeva-
la učiteljica glasbe Ana Smrtnik, vdova 
Damjana Smrtnika, ki se je lani v de-
cembru pri lovu na gamsa v Virnikovem 
Grintovcu smrtno ponesrečil. Preminu-
lega kolega iz LD Jezersko in večkratnega 
udeleženca tekmovanja za kristalnega 
gamsa so se spomnili tudi ob nagovoru 
Dava Karničarja in ob zvokih bohinjskih 

lovskih rogistov. Damjan Smrtnik je bil 
aktiven član Smrtnikove pevske skupine 
Jutro, ki je prepevala tudi lovske pesmi. 
Skoraj ni bilo na Jezerskem lovskega do-
godka, da pevska skupina Jutro z nasto-
pom ne bi bila prisotna. Damjan pa se je 
poleg pevske aktivnosti z »močnim ba-
som« tudi vključeval v ostale lovske ak-
tivnosti, poleg zadolžitve revirnega lovca 
je zbiral tudi lovsko arhivsko gradivo 
Jezerskega ter je tik pred smrtjo izdelal 
odlične »macesnove« razstavne panoje 
za namene lovskih razstav, ki so se prvič 
uporabili za lovsko razstavo na Dnevu je-
zerskega lovstva.
Med ženskami je prvo mesto osvojila 
Kristina Kramar Kokalj, LD Luče, in dru-
go Marija Cigler, LD  Juršinci. V skupi-
ni »modrostni gamsi« do 70 let je  prvo 
mesto osvojil Franc Rabič, LD Dovje Moj-
strana, drugo Mirko Vnuk, LD Hrastnik, 
in tretje Igor Kos, LD Šentlambert. Med 
"gamsi starimi kozli« do 60 let je bil prvi 
Davo Karničar, LD Jezersko, drugi Bran-
ko Gorza, LD Bistra, in tretji Maks Skar-
lovnik, LD Bistra. »Starejši gamsi«, tek-
movalci do 50 let, pa so se uvrstili takole: 

Gregor Mertelj; LD Dovje, na prvo mesto, 
drugi je bil Mirko Kramar, LD Luče, in 
tretji Tomaž Leskovšek, LD Tabor. V ra-
zredu "srednje starih gamsov" do 40 let 
je bil prvi Bošjan Pahovnik, drugi Jernej 
Legat in tretji Franc Rajsp, med mladimi 
do 30 let pa prvi Jure Legat, drugi Viktor 
Matijovc in tretji Lovro Matijovc.
Tekmovalce so pozdravili župan občine 
Jezersko Jurij Rebolj, podpredsednik Lo-
vske zveze Gorenjske in zastopnik LZS 
Iztok Jamnik, starešina LD Jezersko Du-
šan Šemrov, predsednik PD Kranj Tine 
Marenče in vodja tekmovanja 22. lo-
vskega visokogorskega VSL Jure Markič.
Davu Karničarju, ki je že več kot dve de-
setletji aktiven pri pripravah in izvedbi 
tega vseslovenskega lovsko-smučarske-
ga dogodka, so zaželeli srečno pot pred 
odhodom na novi ekstremno alpinistič-
no-smučarski podvig »K-2« karakorum-
ski – himalajski pakistanski osemtiso-
čak in mu ob tem poklonili tradicionalni 
alpski lovski klobuk, katerega oblika in 
barva sta tradicionalno razpoznavni za 
gorskega lovca na vsem prostoru Alp v 
gorski verigi od Monaka do Dunaja.

Lovci tekmovali 
na ledeniku  
pod Skuto
22. tradicionalni 
vseslovenski lovski 
veleslalom na Skutinem 
ledeniku nad Zgornjim 
Jezerskim

Manca Gale

V nedeljo, 26. aprila, nas je na Jezerskem obiskal kantavtor Adi 
Smolar. Za dobri dve uri nas je ob brenkanju kitare popeljal v svet 
smeha, dobre volje pa tudi resnejšega razmisleka o pomembnih 
stvareh v življenju. V nabito polni dvorani Korotan, ki je bila žal 
premajhna za vse ljubitelje slovenske zabavne glasbe, je vladalo 
izjemno vzdušje. Skupaj z Adijem je njegove največje hite prepeva-
lo staro in mlado. Koncert je s podporo Občine Jezersko organiziral 
Klub mladih Jezersko (KMJ). Do naslednje podobne prireditve vam 
KMJ želi čim več veselja in čim manj skrbi. Ko pa pridejo težji tre-
nutki, pa si lahko zapojemo, kot predlaga Adi: TAGADAGADAGADA.

koncert adija Smolarja
Marko Meško, KLub MLADIh JeZerSKO

Klub mladih Jezersko je z organizacijsko in finančno podporo Ob-
čine Jezersko že četrtič organiziral družabno prireditev s kulturnim 
programom, glasbo, »šankom« in kresnim ognjem. Vsako leto se 
soočimo z različnimi izzivi, kot je na primer prevoz lesnega materi-
ala, postavitev kresa in papirologija, ki mora biti zaradi tveganosti 
dogodka še posebej skrbno izpolnjena. Še ena stalnica je vreme, 
ki nam kakšno uro pred dogodkom pošlje dežne kaplje, nato pa tik 
pred začetkom zbistri nebo. Zato hvala mu, in posebna hvala Kultur-
no umetniškemu društvu Jezersko, Marku in Tobiju Smrtnik, urbanu 
Šinkovcu, Petru Muriju ter vsem drugim za pomoč in udeležbo. 

Pozdrav prvemu maju
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Vse za boljši spanec: ležišča po meri, otroška ležišča,  
posteljnina, vzglavniki, posteljni okvirji, letvena dna ....

www.postelja.com
MODRA ŠTEVILKA

www.postelja.com
MODRA ŠTEVILKA
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AKCIJA VELJA V MESECU 

JUNIJU

Od 23. do 28. junija turistične organizacije v občinah Jezer-
sko, Kamnik, Luče, Preddvor in Solčava organizirajo prvi 
skupni Festival pohodništva v Kamniško-Savinjskih Alpah. 
Festival pohodništva bo v vsaki od teh občin. Ponuja razno-
like pohode ter spremljevalni program. Pohodi so povečini 
lahki do srednje težki, nanje so vabljeni tudi manj izkuše-
ni pohodniki. Spremljevalni program pa ponuja gorniške 
filme in predavanja, večere štorij, predavanja varne hoje, 
spoznavanje in doživetje kulinarike, botanike in drugega 
bogastva Kamniško-Savinjskih Alp.

Program Pohodniškega festivala  
na Jezerskem:
sreda, 24. junija, ob 20. uri v Dvorani Korotan: filmski ve-
čer ob 20-letnici smučanja iz Anapurne; četrtek, 25. junija, 
ob 8. uri pred TIC Jezersko: pohod do Češke koče z odprtjem 
poletne sezone; četrtek, 25. junija, ob 10. uri pri Planšar-
skem jezeru: Naj harmonika zapoje!; petek, 26. junija, ob 
8. uri pred TIC Jezersko: pohod na Virnikov Grintavec; pe-
tek, 26. junija, ob 20. uri v Jenkovi kasarni: igra Jezerska 
štorija; sobota, 27. junija, ob 8. uri na parkirišču v Raven-
ski Kočni: pohod z Jezerskega v Solčavo; sobota, 27. junija, 
ob 20. uri: pripovedovalski večer lokalnih štorij z gosti iz 
sosednjih občin; nedelja, 28. junija, ob 10. uri: pohod po 
tematski poti s spoznavanjem alpskega rastja.

Pohodniški festival  
v kamniško-savinjskih alpah POGREBNIK, d. o. o.

Pogrebne storitve,  
Dvorje 13, 4207 Cerklje
 
Tel.: 04/25-21-424,  
GSM: 041 624 685 ali  
070 443 902 
pogrebnik@siol.net ali  
darkojeric72@gmail.com

Pogrebno podjetje Pogrebnik, d. o. o., obvešča, da 
svoje storitve opravlja tudi v krajih Šenčur, Cer
klje, Šenturška Gora, Sp. Brnik, Lahovče, Komen
da, Vodice, Stranje, Selo pri Kamniku, Šmartno v 
Tuhinju, Zg. Tuhinj, Gozd nad Kamnikom, Pred
dvor, Kokra, Jezersko, Trboje, Olševek, Trstenik, 
Goriče, Kokrica in Predoslje.
 

Ob boleči izgubi vaših najdražjih smo vam v 
pomoč s prijazno besedo tolažbe in pogrebnimi 
storitvami, opravljenimi z največjo pieteto.



www.vitara.si
Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,0 - 5,7 l/100 km in 106 - 131 g/km, emisijska stopnja: Euro6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0073 - 0,0558 g/km, trdi delci: 0,00129 g/km, število 
delcev: 3,16 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in 
specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si.  
Slike so simbolične. Naročnik: Magyar Suzuki Zrt., Podružnica v Sloveniji.

ABC Dealership
Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

NOVA VITARA. Živi.
Prišla je popolnoma nova VITARA. Je eno najnaprednejših vozil s štirikolesnim pogonom. Intuitivna tehnologija ALLGRIP 4WD prepozna 
vozno podlago. Radarsko vodeno samodejno zaviranje (RBS) nadzira razdaljo do vozil pred vami in pomaga preprečiti trk. In ker 
je na voljo veliko dodatne opreme in možnosti personalizacije vozila, si lahko sestavite povsem svojo VITARO. Suzuki VITARA. Živi.

Z bogato serijsko opremo že od 14.500 eur. 
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Alpska 43, 4248 Lesce
T: 04 53 53 805
www.avtomony.si www.avto-lusina.si

AVTO LUŠINA, d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka

Tel.: 04 50 22 000 

Pooblaščena trgovca in serviserja za vozila Hyundai in Suzuki na Gorenjskem.
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