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Občinske novice

PR’ JE ZER (ISSN 18547583) 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 ri ja 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, 
tisk Ti skar na Lit te ra pic ta d. o. o., di stri bu ci ja Poš ta 
Slo ve ni je. Pr’ Je zer, štev. 1, je pri lo ga 27. šte vil ke  
Go renj ske ga gla sa, ki je iz šla 4. aprila 2014 v na kla di 
410 iz vo dov, prej me jo jo vsa go spo dinj stva v ob či ni 
Je zer sko.

Na slov ni ca: Pomlad prihaja 
Foto: Tina Dokl

OB ČI NA JE ZER SKO, ZG. JE ZER SKO 65, ZG. JE ZERSKO

Cenjene občanke, cenjeni občani!

Vsak izmed nas si v življenju zapomni dneve, 
ki so prinesli nekaj izjemnega, in to v smislu 
dobrega ali slabega. Letošnja svečnica nam 
bo ostala v spominu po tem, da nam je narava 
pokazala, da je ona gospodar na tej zemlji in 
da je naša majhnost podrejena le njej. Ledeni 
oklep nam je dodobra spremenil potek življen-
ja. Prekinjene so bile električne, cestne ter tele-
komunikacijske povezave. Vendar nas ta vrsta 
naravne nesreče na Jezerskem ni našla nepri-
pravljenih. Zahvalil bi se vsem službam, ki so 
pod okriljem Štaba civilne zaščite poskrbele za 
izvrševanje nalog v izrednih razmerah in pri 
odpravi posledic, ko se je stanje normaliziralo. 
Kljub majhnosti lahko s ponosom ugotovim, da 
se lahko počutimo varne tudi v najtežjih situ-
acijah, predvsem zaradi zgoraj navedenega in 
zaradi spoznanja, da imamo velike prijatelje v 
sosedih, tako preko meja v Železni Kapli kot 
tudi v Preddvoru in Solčavi. Nesrečni dogodki 
so nas zbližali, Jezerjanom pa dali vedeti, da 
posameznik proti naravi, ki postaja vse bolj 
nepredvidljiva, ne pomeni veliko in da je treba 
»vkup držati«.

Vse pa je minljivo in pred nami so dnevi, ko 
v naši dolini začno cveteti češnje, odpirajo pa 
se nam čudoviti pogledi na okoliške, s snegom 
bogato obložene vršace.

Cestna povezava v dolini Kokre izgleda še 
dokaj klavrno. Vendar na osnovi obljub najbolj 
pristojnih naj bi bila dela v nekaj mesecih zak-
ljučena in cesta varna za udeležence v prometu. 
Bolj me skrbijo z drevjem zatrpani vodotoki, 
ki pomenijo veliko nevarnost poplavljanja, pri-
stojni pa so arogantno nedosegljivi.

Dela v kraju pa kljub navedenemu niso zasta-
la. Imamo pridobljeno odločbo o poskusnem 
obratovanju čistilne naprave, pred nami je teh-

nični pregled kanalov. Na občinskem svetu je 
bil sprejet odlok o višini komunalnega prispev-
ka, na nas pa je, da začnemo s priključevanjem. 
Sprejet je bil občinski proračun, kar nam daje 
možnosti normalnega razvoja in investicij-
skih vlaganj v projekte infrastrukture, šolstva, 
malega gospodarstva itd. Za neuspeh si štejem 
nesprejetje prostorskih načrtov občine Jezer-
sko, na kar je vplivalo veliko število negativnih 
botrov. Želja, ki pa je trenutno ukaz priprav-
ljavcem, je, da se ga sprejme še za časa mojega 
mandata.

Prvi meseci v novem letu so namenjeni obč-
nim zborom društev. Tradicionalno začnejo 
jezerski gasilci, končajo pa lovci. Prav vseh 
sem se udeležil in preveva me občutek zado-
voljstva nad delovanjem, kar pa pomeni veliko 
dobrega za Jezersko. Da dogodkov v kraju ne 
bo zmanjkalo, boste videli v koledarju pri-
reditev. Čaka nas pa predvsem protokolarno 
razpoznavno srečanje predsednikov vlad treh 
držav: Slovenije, Avstrije in Italije, tu pri nas 
na Jezerskem. Želja za srečanje je bila s strani 
predsednice slovenske vlade izražena na Jezer-
skem vrhu ob vzpostavitvi električne povezave 
Avstrija–Slovenija.

V jeseni, za današnji tempo življenja seveda 
to pomeni prav kmalu, so pred nami volitve 
župana ter občinskega sveta Občine Jezersko. 
Želim si, da bi bili predlogi za funkcije dobro 
premišljeni, kar v nadaljevanju pomeni samo 
napredek in razvoj našega kraja.

Veselimo se vsake dobre stvari in se zave-
dajmo, da je za uspeh pomemben prav vsak 
posameznik. Pred nami je najpomembnejši 
krščanski praznik velika noč. Želim vam, da 
v teh dneh pozabimo na obrobna dogajanja ter 
se izključno posvetimo družini in iskrenim 
prijateljem.

Župan Jure Markič

Pomlad prihaja
Jezerjani smo spoznali, da solidarnost še živi.

Župan Jurij Markič

Komisija za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja poziva politične stranke, 
druge organizacije občanov v občini in 
občane, da vložijo predloge kandidatov za 
člane Občinske volilne komisije. Zakon o 
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
- UPB, 45/08 in 83/12) v 35. členu dolo-
ča, da občinsko volilno komisijo sestav-
ljajo predsednik in trije člani ter njihovi 
namestniki. Predsednik volilne komisije 
in njegov namestnik se imenujeta izmed 
sodnikov ali drugih diplomiranih pravni-
kov. Ostali člani volilne komisije in nji-
hovi namestniki se imenujejo po predlo-
gih političnih strank, drugih organizacij 
občanov v občini ter občanov. Volilne 
komisije se imenujejo za obdobje štirih 
let. Predloge kandidatov je potrebno v 
pisni obliki posredovati na naslov: Občina 
Jezersko, Komisija za mandatna vprašan-
ja, volitve in imenovanja, Zg. Jezersko 65, 
4206 Zg. Jezersko, s pripisom Za volilno 
komisijo. Predloge lahko posredujete tudi 
po elektronski pošti: obcina@jezersko.si. 
Obrazec vam je na voljo na spletni strani 
in v občinskem uradu. Rok za vložitev pre-
dlogov je 18. april 2014.

Predlagajte kandidate za 
člane volilne komisije

Lastnike zemljišč ponovno pozivamo, 
da nas najkasneje do 15. aprila letos obve-
stite o morebitnih manjkajočih mejnikih 
ob trasi novozgrajene kanalizacije. Po tem 
datumu bo izvajalec vse mejnike, ki mu jih 
lani še ni uspelo, vrnil v  prvotno stanje. 
Obvestite nas lahko pisno po elektronski 
ali navadni pošti. Če ste nas o tem že obve-
stili, vam tega ni potrebno storiti ponovno.

Obvestite nas  
o manjkajočih mejnikih
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Predpisi o oblikovanju cen (Uredba o meto-
dologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja) določajo, da se cena oskrbe s pitno vodo 
deli na fiksni in variabilni del. Del cene, ki pokri-
va predvsem stroške najemnine infrastrukture, 
se imenuje omrežnina in se zaračunava glede na 
velikost priključka, drugi del cene, ki se imenuje 
vodarina, pa se zaračunava glede na porabo.  

Omrežnina
Konec leta 2012 je bila sprejeta Uredba o oskr-

bi s pitno vodo, v kateri je redno vzdrževanje 
hišnih priključkov na javni vodovod oprede-
ljeno kot gospodarska javna služba, ki jo mora 
zagotavljati upravljavec javnega vodovoda. V 
Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen cena 
omrežnine pri oskrbi s pitno vodo vključuje 
tudi stroške obnove in vzdrževanja priključ-
kov na javni vodovod. Števnina je torej vklju-
čena v omrežnino in se na računih ne bo več 

prikazovala ločeno. V stroških vzdrževanja in 
obnov hišnih priključkov so upoštevana: redna 
dela pri vzdrževanju vodomernih vozlišč – brez 
vodomera (do vključno previjala za vodome-
rom), izredna dela pri vzdrževanju vodomernih 
vozlišč – brez vodomera (do vključno previjala 
za vodomerom), popravilo hišnega priključka, 
obnova hišnega priključka.

Vodarina
Vodarina je tisti del cene, ki krije stroške 

opravljanja javne službe. Med stroški se upoš-
tevajo tudi stroški vodnega povračila za pro-
dano pitno vodo in vodne izgube do dopustne 
ravni vodnih izgub v skladu s predpisom, ki 
ureja oskrbo s pitno vodo.

 Svet ustanoviteljev in občinski sveti so v 
decembru 2013 in januarju 2014 sprejeli sklep 
o oblikovanju enotne cene omrežnine in voda-
rine za dejavnost oskrbe s pitno vodo v vseh 
občinah, kjer Komunala Kranj izvaja storitev. 

Spremenjene cene vode
Občinski svet Občine Jezersko je na svoji 18. redni seji dne 25.marca 

sprejel ceno oskrbe s pitno vodo v Občini Jezersko.  Cena je sestavljena 
iz fiksnega (omrežnina) in variabilnega dela (vodarina), slednja se 

obračunava glede na porabo.

Cena storitve oskrbe s pitno vodo v Občini Jezersko znaša: vodarina v višini 0,44 eva/m3; 
omrežnina v višini 4,20 evra mesečno za vodomer premera DN 20, za ostale zmogljivosti 
priključkov se uporabljajo faktorji omrežnine, določeni v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 
Navedeni ceni ne vključujeta davka na dodano vrednost. Cene storitev oskrbe s pitno vodo se 
začnejo uporabljati 1. aprila.

Na podlagi Zakona o vodah pozivamo 
vse lastnike zemljišč, na katerih se nahaja-
jo potoki ali hudourniki, da zaradi žledo-
loma v najkrajšem možnem času začnejo 
čiščenje strug vodotokov. 100. člen Zako-
na o vodah glede čiščenja vodotokov 2. 
reda (vsi potoki in hudourniki na območju 
občine Jezersko, razen reke Kokre) dolo-
ča naslednje dolžnosti lastnika zemljišča: 
»Lastnik ali drug posestnik vodnega ali 
priobalnega zemljišča zagotavlja košnjo 
in odstranjevanje prekomerne zarasti na 
bregovih, odstranjevanje plavja, odpad-
kov in drugih opuščenih ali odvrženih 
predmetov in snovi z vodnih in priobalnih 
zemljišč ob vodah 2. reda.«

Občina Jezersko,  
Štab CZ Občine Jezersko, ARSO

Obvestilo o čiščenju 
vodotokov

Letošnja čistilna akcija bo v petek, 11. 
aprila, z zborom ob 15. uri na zbirnih mes-
tih Zgornje Fužine, Kanonir, Bajte, Gasil-
ski dom, kjer boste dobili navodila, katera 
območja Jezerskega je potrebno očistiti. V 
primeru izredno slabih vremenskih raz-
mer bo akcija prestavljena na soboto, 12. 
aprila, od 8. ure naprej. Prosimo, da poskr-
bite za ustrezno osebno varovalno opremo 
in primerno delovno orodje. Vreče bodo 
na razpolago na zbirnih mestih. Akcijo 
bomo zaključili z malico pred gasilskim 
domom. Z udeležbo na čistilni akciji boste 
prispevali k urejenemu, čistemu in prijaz-
nemu kraju.  

Očistimo Jezersko

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
-  športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok,
-  športna rekreacija,
-  vrhunski in kakovostni šport,
-  športne prireditve,
-  šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
-  delovanje društev,
-  vzdrževanje in gradnja športnih objektov,
-  počitniške dejavnosti.

Na javni razpis se lahko prijavijo: športni klubi in društva, ki so orga-
nizirani po Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011-UPB2), 
s sedežem v občini Jezersko ter imajo urejeno evidenco o članstvu 
in plačani članarini; javni zavod s področja vzgoje in izobraževanja 
ali organizacija, ki je na podlagi zakonskih predpisov registrirana za 
opravljanje dejavnosti na področju športa; organizacije, ki so usta-
novljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne 
in neprofitne; izjemoma tudi druga društva, ki niso registrirana za 

opravljanje športne dejavnosti, če so njihovi projekti v javnem intere-
su Občine Jezersko. Prijavljeni programi ne smejo biti sofinancirani 
iz drugih proračunskih virov Občine Jezersko.

Občina Jezersko ima sredstva za sofinanciranja programov športa 
po tem razpisu zagotovljena v proračunu za leto 2014, in sicer v 
vrednosti 12.650,00 EUR na proračunskih postavkah 4033 - Objeti 
za rekreacijo - upravljanje, obratovanje, vzdrževanje; 4046 - Pro-
grami športa; 4047 - Programi športa za mladino; 4087 Počitniške 
dejavnosti.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Jezer-
sko, in sicer na http://jezersko.si/razpisi/aktualni-razpisi. Rok za 
oddajo vlog je petek, 18. 4. 2014. 

Dodatne informacije lahko interesenti dobijo po telefonu št. 04/254 
51 10 ali 030 327 357 v času uradnih ur Občine Jezersko oziroma 
po elektronski pošti obcina@jezersko.si.

Javni razpis 
za sofinanciranje programov športa v občini Jezersko v letu 2014
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Plačilo komunalnega prispevka
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja v naselju Zgornje Jezersko je Občinski svet 
sprejel na 18. redni seji 25. marca 2014. S sprejetjem tega odloka 
so dokončno določeni stroški priključevanja stavbe na kanalizacijski 
sistem (razen hišnih kanalizacijskih priključkov, ki jih v lastni režiji izve-
de lastnik objekta). Vsa gospodinjstva na območju Zg. Jezerskega, ki 
se lahko priklopijo na javno kanalizacijo, so se tudi dolžna priklopiti, in 
sicer v roku šestih mesecev od prejema odločbe za plačilo komunal-
nega prispevka.
Komunalni prispevek se izračuna za vsako posamezno stavbo in se 
deli med lastnike. Osnova za izračun pa je velikost gradbene parcele, 
ki se izračuna kot tloris stavbe x 1,5, pomnožena s stroški opremlja-
nja parcele (2,37 evra/m2) ter neto tlorisna površina objekta (seštevek 
vseh uporabnih površin objekta), ki se pomnoži s stroški opremljanja 
objekta (2,25 evra/m2). Stroški opremljanja so določeni na podlagi 
celotne vrednosti projekta, ki znaša 1.470.115 evrov, od katerih so 
potem odšteta še evropska sredstva in prihodki iz državnega proraču-
na, poleg tega pa je občinski svet odločil, da se za izračun komunalnih 
prispevkov upošteva osemdesetodstotni »popust« oz. udeležba obči-
ne. Najnižja višina komunalnega prispevka je 200 evrov za posamezno 
stavbo, za povprečno velikost (gradbena parcela 131 m2 in neto tloris 
objekta 138 m2) pa znaša 310 evrov. 
Ta znesek se potem deli med lastnike, glede na njihove lastniške dele-
že. V naslednjem tednu bomo ponovno preverili vse evidence objektov, 
ki smo jih prejeli iz Geodetske uprave, če bo potrebno tudi na terenu, 
saj geodetske evidence še vedno niso popolnoma urejene. Lastniki 

boste odločbe prejeli po pošti. Odločbe pozorno preberite in tudi sami 
preverite podatke. Gre za upravni postopek in na odločbo se lahko 
pritožite, vendar se morate za to držati določenih rokov. Svojo pritožbo 
morate seveda tudi utemeljiti z ustreznimi dokumenti. 
Višino komunalnega prispevka smo poskušali čim bolj znižati, zagoto-
vo pa tudi ti zneski za marsikoga predstavljajo precejšen strošek. Če 
bi želeli komunalni prispevek plačati v več obrokih, morate to sporočiti 
v 15. dneh od vročitve odločbe za plačilo in sklenili boste pogodbo z 
Občino.

Priklop objekta
Po plačilu komunalnega prispevka oz. pod pogoji, ki jih bomo dorekli v 
pogodbi, bo Občina Jezersko obvestila upravljavca javne kanalizacije 
Komunalo Kranj, d. o. o., ki bo lastniku objekta izdal soglasje za priklop 
objekta. 
Po prejemu soglasja s strani upravljavca javne kanalizacije se lahko 
izvede – zgradi priključek od objekta do javne kanalizacije. Lastniki 
stavb bodo sami poskrbeli za izvedbo priključka pod pogoji iz sogla-
sja. Priključitev lahko izvede katerikoli usposobljen izvajalec gradbenih 
del. Strokovne službe upravljavca in Občine Jezersko bodo na razpo-
lago za dodatna pojasnila tekom izvedbe priključka.

Koraki do priklopa na javno kanalizacijsko omrežje

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

 A.  Pomoči po uredbi za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES) št. 
1857/2006):

  A.1. Naložbe v kmetijska gospodarstva in primarno proizvodnjo
  A.2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
  A.3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
  A.5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
 B. Pomoči »De minimis« (Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006):
  B.1. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
  B.2. Nove investicije za delo v gozdu
  B.3. Nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva
  B.4. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
 C. Ostali ukrepi
  C.2. Delovanje društev
  C.3. Raziskovalne naloge

2.	 Na	javni	razpis	se	lahko	prijavijo:
 -  kmetijska gospodarstva, pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo 

s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v 
občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v 
lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju 
občine;

 -  člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče 
na naslovu nosilca dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, 
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež in 
kmetijske površine na območju občine;

 -  organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev s področij 
pomoči;

 -  registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki deluje-
jo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju 
občine;

 - šole, dijaki in študentje.

3.  Občina Jezersko ima sredstva za dodelitev pomoči za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jezersko v letu 
2014 po tem razpisu zagotovljena v proračunu za leto 2014 v okviru 
naslednjih proračunskih postavk:

 - 4016 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 12.000,00 €
 - 4017 Projekti kmetijskih stanovanjskih združenj, 
  društev, zvez 1500,00 €

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,	18.	4.	2014.

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

Številka: 33-1/2014-4/3
Jezersko, dne 18. 3. 2014 Občina	Jezersko
	 	 	 Jurij	Markič,	župan

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Jezersko (Uradni vestnik Gorenjske, 
št. 31/07 in 15/08) in Odloka o proračunu Občine Jezersko za leto 2014 (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 1/2014) Občina Jezersko objavlja

JAVNI	RAZPIS
za	dodelitev	pomoči	za	ohranjanje	in	razvoj	kmetijstva,	gozdarstva	in	podeželja	

v	občini	Jezersko	v	letu	2014
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Občinske novice

Zaradi spreminjajočega se družbenega in 
poslovnega okolja je obseg storitev na poštnih 
enotah vse manjši, zato je Pošta Slovenije za
snovala več projektov za prilagoditev svojega 
poslovanja spremenjenim razmeram. Pošta je 
zmanjševanje opravljenih storitev na začetku 
urejala s preoblikovanjem stalnih pošt v pre
mične ter s spremembami delovnih časov pošt. 
Tem ukrepom pa so dodali še enega, kakršen bo 
obveljal tudi na Jezerskem, in sicer preobliko
vanje zdajšnje pošte v pogodbeno pošto. Tovr
stne pošte so kot organizacijska oblika kontak
tne točke (pošte) predvidene tudi v Splošnem 
aktu o kakovosti izvajanja univerzalne poštne 
storitve (Uradni list RS, št. 47/2010). Pogla
vitna značilnost pogodbene pošte je v tem, da 
se obseg poštnih storitev združi z dejavnostjo 
(trgovsko, turističnoinformativno …). Takšen 
model delovanja je zelo primeren tudi z vidika 
uporabnikov poštnih storitev, saj je odpiralni 
čas pogodbene pošte lahko precej daljši, poštne 
storitve pa so zaradi tega dostopnejše.  

Pogodbena pošta na Jezerskem bo opravljala 
celoten nabor univerzalne poštne storitve, sto
ritve plačilnega prometa, vplačila na osebne 
račune Poštne banke Slovenije in izplačila s 
teh računov, izročanje obveščenih pošiljk ter 
prodajo nekaterih artiklov (poštne znamke, 
kuverte, paketna embalaža). Pogodbena pošta 
uporablja zdaj veljavno poštno številko.

Na zadnji seji občinskega sveta je Bojan 
Radinja, vodja projekta optimizacije poštne
ga omrežja, podrobneje predstavil strategijo 
Pošte Slovenije ter prestrukturiranje pošte na 
Jezerskem. Pošta Slovenije v majhnih krajih ne 

namerava ukinjati pošt, vendar želi po vzoru 
nekaterih drugih evropskih držav spremeniti 
pošte v pogodbene pošte. To pomeni, da Pošta 
Slovenije odda pošto v upravljanje (prednos
tno) lokalnemu podjetju. Lokalno skupnost 
mora zaprositi za mnenje o tem, vendar ni 
zavezujoče, ter pridobiti soglasje Agencije za 
pošto in elektronske komunikacije Republike 
Slovenije. Prestrukturiranje pošte ni korak k 
zaprtju pošte, saj mora pošta po prej omenje

nem splošnem aktu zagotoviti vsaj eno pošto v 
vsaki občini v Sloveniji.

Pogodbenik bo na Jezerskem opravljal dejav
nost pogodbene pošte v svojih lastnih prosto
rih (trgovina Jezerjan), kjer je določen prostor, 
kamor Pošta Slovenije namesti svoj pult. V 
Splošnem aktu je zapisano, da delovni čas poš
te določi Pošta Slovenije. Prestrukturiranje in 
premestitev pošte na Jezerskem je predvidena 
junija.

4206 Zgornje Jezersko  
bo pogodbena pošta

Pogodbena pošta na Jezerskem bo opravljala celoten nabor univerzalne poštne storitve, storitve plačilnega 
prometa, izročanje obveščenih pošiljk ter prodajo poštnih znamk, kuvert, paketne embalaže ...

Danes še na pošto, junija že na pošto v trgovini.  / Foto: Tina Dokl

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
 1. Javni kulturni programi
 2. Javni kulturni projekti
  a. Javne kulturne prireditve
  b. Vzdrževanje kulturnih objektov, nakup opreme ter 
       osnovnih sredstev
  c. Izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov
  d. Delovanje društev 

Na javni razpis se lahko prijavijo društva in skupine, registrirane v 
skladu z Zakonom o društvih oziroma ustanovljene za izvajanje kul-
turne dejavnosti s sedežem v občini Jezersko ter imajo urejeno evi-
denco o članstvu in plačani članarini; izjemoma tudi druga društva, 
ki niso registrirana za opravljanje kulturne dejavnosti, če so njihovi 
kulturni projekti v javnem interesu občine Jezersko. Prijavljeni kul-

turni programi in projekti ne smejo biti sofinancirani iz drugih prora-
čunskih virov Občine Jezersko.

Občina Jezersko ima sredstva za sofinanciranje javnih kulturnih 
programov in kulturnih projektov po tem razpisu zagotovljena v pro-
računu za leto 2014, in sicer v vrednosti 15.000,00 EUR na prora-
čunski postavki 4042 - Projekti ljubiteljske kulture.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Jezer-
sko, in sicer na http://jezersko.si/razpisi/aktualni-razpisi. Rok za 
oddajo vlog je petek, 18. 4. 2014. 

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

Javni razpis 
za sofinanciranje programov na področju kulturne dejavnosti 

v občini Jezersko v letu 2014
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Občinske novice

Pomoč za razvoj malega 
gospodarstva

V začetku maja bo objavljen javni razpis Pomoč za razvoj malega 
gospodarstva v občni Jezersko. Z javnim razpisom želimo spodbu-
diti samozaposlovanje med občani in ustanavljanje novih podje-
tij. Predmet podpore bo na podlagi odločitve komisije natančneje 
določen v besedilu javnega razpisa, izbrani pa bodo med sledečimi 
področji:

A.  spodbujanje naložb v gospodarstvo 
B.   spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje 

dejav nosti in razvoj 
C.   spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlo-

vanja 
D.  spodbujanje ustanavljanja novih podjetij 
E.   spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na 

področju podjetništva 
F.  spodbujanje prijav podjetij na razpise 
G.  spodbujanje projektov inovacij 
H.  spodbujanje sobodajalstva
I.  spodbujanje povezovanja podjetij z razvojnimi institucijami 
J.   subvencioniranje stroškov najema poslovnih prostorov in 

obratov 

V proračunu Občine Jezersko za leto 2014 je za spodbujanje 
malega gospodarstva namenjenih 12.000 EUR, upravičeni pa so 
vsi stroški, nastali od 1. januarja 2014. Več o razpisu in pogojih 
za kandidiranje si lahko preberete v pravilniku, ki je objavljen na 
spletni strani Občine Jezersko med pravilniki (2013). Javni razpis 
bo objavljen na občinski spletni strani www.jezersko.si.

V Kulturnem društvu Jezersko 
smo za datum letošnjega občnega 
zbora določili 1. februar, a rav-
no tega dne so nas doleteli zna-
ni dogodki. Kljub električnemu 
mrku nam je občni zbor uspel: 
nekdo je prinesel sveče, miza je 
dobila praznično podobo s sveč-
nikom in prtičkom. In bilo je odli-
čno, kljub manjkajočemu cve-
tličnemu aranžmaju, ki je obtičal 
nekje sredi zaledenele Kokre. Po 
nekajminutnem obotavljajočem 
začetku smo, v soju svečk, lovili 
pravi ritem in besede. Potem pa 
je trema popustila, poročila pa so 
se začela nizati eno za drugim …

Izolacija doline v času vremen-
ske katastrofe je bila kot naroče-
na, da smo se dodobra pripravili na 
proslavo ob slovenskem kulturnem 
prazniku, ki je bila na predvečer 8. 
februarja. Tokrat smo se posvetili 
Franu Milčinskemu - Ježku, ki bi 
letos praznoval stoti rojstni dan. 
Od njegove smrti je minilo že več 
kot 25 let, njegove pesmi, popevke 
in šansoni pa še kako živijo med 
nami. Odziv v dvorani je bil zelo 
dober in verjamem, da temu ni 
botrovala le neprehodnost ceste. 

Delo v društvu se nadaljuje. 
V spomladanskih mesecih smo 
zadnja leta najbolj dejavni lut-
karji, ki v začetku aprila zopet 
pripravljamo krajšo predstavo. 
Pridružili so se nam še mladi, 
ki se bodo preizkusili v izvedbi 
gledališke igre. Ta bo na sporedu 
pred prvomajskimi prazniki in bo 
imela tudi humanitarno noto. Ob 
dogodku bomo zbirali oblačila, 
šolske potrebščine, igrače in osta-
le otroške drobnarije za družino, 
ki je po požaru ostala brez strehe 
in vseh ostalih življenjskih po-
trebščin. Spomladanski čas je kot 
nalašč za čiščenje, pospravljanje 
in morda se vmes najde tudi kaj 
takšnega, kar bi lahko podarili tej 
družini. Za vso vašo podporo in 
darove se vam že vnaprej iskreno 
zahvaljujem.

Naj sklenem v pomladnem 
vzdušju s pomočjo Ježka: »Lju-
bezen naj gre vedno v cvet, da bo 
lepši, da bo zaljši ta okrogli nori 
svet.  Ljubezen naj gre vedno v 
cvet, da bo lepši, da bo zaljši ta 
prismuknjeni svet.«

 
Maja Lesar

Občni zbor v soju sveč

Javni razpis 
za sofinanciranje programov 

in projektov drugih društev v občini Jezersko 
v letu 2014

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:

 1.  Organizacija in izvedba prireditev in delavnic
 2.  Izobraževanje in usposabljanje
 3.  Delovanje društev 

Na javni razpis se lahko prijavijo: društva in skupine, registrirane 
v skladu z Zakonom o društvih, ki ne sodijo na področje turizma, 
kulture, športa, humanitarnih dejavnosti in kmetijstva, s sedežem 
v občini Jezersko ter imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani 
članarini. Prijavljeni programi in projekti ne smejo biti sofinancira-
ni iz drugih proračunskih virov Občine Jezersko.

Občina Jezersko ima sredstva za sofinanciranje programov in 
projektov drugih društev po tem razpisu zagotovljena v proračunu 
za leto 2014, in sicer v vrednosti 3500,00 EUR na proračunski 
postavki 4088 - Programi posebnih skupin.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine 
Jezersko, in sicer na http://jezersko.si/razpisi/aktualni-razpisi. 
Rok za oddajo vlog je petek, 18. 4. 2014. 

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

Javni razpis 
za sofinanciranje programov 

na področju turizma v občini Jezersko 
v letu 2014

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:

 1.  Urejanje kraja
 2.  Organizacija in izvedba prireditev
 3.  Izobraževanje in usposabljanje
 4.  Delovanje društev

Na javni razpis se lahko prijavijo: društva in skupine, registrirane 
v skladu z Zakonom o društvih s sedežem v Občini Jezersko ter 
imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini. Prijavljeni 
programi na področju turizma ne smejo biti sofinancirani iz drugih 
proračunskih virov Občine Jezersko.

Občina Jezersko ima sredstva za sofinanciranje programov na 
področju turizma po tem razpisu zagotovljena v proračunu za leto 
2014, in sicer v vrednosti 8250,00 EUR na proračunski postavki 
4026 - Turistični projekti drugih izvajalcev.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine 
Jezersko, in sicer na http://jezersko.si/razpisi/aktualni-razpisi. 
Rok za oddajo vlog je petek, 18. 4. 2014. 

Dodatne informacije lahko interesenti dobijo po telefonu št. 
04/254 51 10 ali 031 604 905 v času uradnih ur Občine Jezer-
sko oziroma po elektronski pošti obcina@jezersko.si.
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Šola

NARAVNA NESREČA  
NA JEZERSKEM

Februarja je našo vas in dolino Kokre doletela 
naravna nesreča. Zapadel je sneg in padal je dež 
in povsod je bilo polno žleda. Obvestili so nas, 
da je veliko podrtih dreves, da s ponedeljkom 
dalje ne bo pouka in da bo zaprt tudi vrtec na 
Jezerskem. Prav tako so doma ostali starši, saj 
niso mogli v službo. Ostali smo brez elektrike 
in ker imamo doma centralno kurjavo na olje, 
smo bili v mrazu. Nekaj dni smo bili brez tele-
fonskih signalov in brez interneta, tako da smo 
vse informacije dobili na Občini od pripadni-
kov civilne zaščite. Na srečo so namestili agre-
gate, tako da smo bili na toplem in smo lahko 
kuhali. Tako smo ostali en teden odrezani od 
sveta. Slovenska vojska je na Jezersko vozila 
kruh in drugo hrano, valuke pa so uporabili 
tudi za prevoze nujne medicinske pomoči. Po 
enem tednu so organizirali prevoze z valuki, 
tako da so učence z Jezerskega, ki obiskujejo 
šolo v Preddvoru in drugje, odpeljali v doli-
no. Nastanili so se pri sošolcih v Preddvoru, 
Bašlju, Tupaličah in na Beli, med njimi se je 
z valukom odpeljala tudi moja starejša sestra 
Hana, ki bo en teden ostala pri sošolki Katji v 
Preddvoru. V dolino pa so odpeljali tudi nekaj 
krajanov, ki so si v dolini priskrbeli stanovanja, 
da so lahko hodili  v službo.

Mislim, da so se gasilci, policisti, vojska, 
pripadniki civilne zaščite, GRS in drugi 
dobro potrudili in sodelovali pri odpravljanju 
težav. Prav tako sem ponosna na strica Petra, 
ki je veliko pripomogel pri vsej organizaciji. 
Upam, da bo vseh težav kmalu konec in bo 
tako kot prej.

Dora Osterman, 4. r.

NARAVA UKRADLA POUK
Prejšnji teden nam je narava ukradla pouk. 

Zaradi žleda so drevesa podirala daljnovode 
in padala na ceste, zato so bile številne ceste 

zaprte. Ker so drevesa padla na električne 
kable, številne hiše niso imele elektrike. Mi 
je nismo imeli že od sobote, dobili pa smo jo 
šele naslednjo soboto popoldne. Zaradi žleda 
se je v Postojni podrlo 20 milijonov kubičnih 
metrov lesa. Po televiziji so rekli, da je Jezersko 
odrezano od sveta. Ko sem slišal, kako drevesa 
od mraza in ledu pokajo, sem se ustrašil. Pri 
tej katastrofi so pomagali  gasilci, električarji, 
vojaki, gozdarji in delavci civilne zaščitite. Ko 
je bil spet pouk, sem bil zelo vesel.  

Jan Meglič,  4. r.

AMERIKA
Septembra smo šli z družino v Ameriko 

v ZDA v Tennessee za tri mesece. Že pot v 
Ameriko mi je bila zelo zanimiva, saj sem se 
prvič peljal z letalom. Takoj ko sem stopil na 
ameriška tla, mi je bilo kar vroče, saj je bilo 

veliko topleje kot pri nas. Tam nimajo veliko 
gora, imajo samo hribe. Živeli smo v majhnem 
mestu Maryville. Šli smo v veliko indijanskih 
in drugih muzejev. Novembra smo šli na Flo-
rido, kjer smo se tudi kopali v morju. Šli smo 
tudi v mesto Miami. Novembra smo šli tudi v 
Washington, kjer sem videl Belo hišo. Ob pro-
stem času smo šli hodit v neki naravni park. Ob 
torkih sem imel tudi nogomet. Tam sem imel 
tudi nekaj prijateljev. Šolo me je učila mami, 
saj ji je učiteljica po e-pošti pošiljala snov. S 
sošolci smo se slišali enkrat na teden po skypu. 
Amerika mi je bila zelo všeč, a Jezersko je še 
vedno najlepše. 

Aljaž Jan Krč, 5. r

KOMAJ SMO ČAKALI POMLAD,  
KER …

- Bomo šli kmalu v Legoland. 
Pavel Elija Smrtnik, 2.r.

- Bom lahko jedel sladoled. 
Danilo Bubanja, 2.r.

- Cvetijo tulipani in trobentice. 
Tilen Tičar, 2.r.

- Se lahko vozim s kolesom in žogam. 
Milan Smrtnik, 1.r.

- Ima mami rojstni dan. 
Andreja Resman, 1.r.

- Bo šel ati v Rusijo in mi bo prinesel zlatnike. 
Lovrenc Karničar, 2.r.

- Lahko igram nogomet in grem ven. 
Dejan, Prtija, 1.r.

- Bomo šli na bazen. 
Eva Karničar, 1.r.

- Bom pomagal gnati krave na pašnik. 
Jurij Rupar, 1.r.

- Se lahko žogam in jem sladoled. 
Kristjan Podrekar, 1.r.

Iz šolskih klopi

Prizor iz Amerike

Amerika je lepa, a Jezersko je najlepše.
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Zanimivosti

Leto 2014 se je v našem vrtcu pričelo glas
beno. Spoznali smo glasbeno pravljico Babica 
zima. Z različnimi gibi smo uprizorili gibanje 
živali, padanje snežink … Nato pa nas je obi
skala babica Zima, h kateri smo z glasbili pos
premili prezeble živali. Izdelali smo tudi pla
kate, na katere smo razvrščali živali, ki pozimi 
spijo, dremljejo ali pa bedijo.

Naša igralnica se je spremenila tudi v pra
vo čevljarno. Pogovarjali smo se o tem, kaj 
delajo čevljarji, si ogledali video o tem zani
mivem poklicu, izdelali svoj čevelj iz usnja, si 
izmerili stopalo in se s pomočjo pesmice učili 
zavezovati čevlje. Ugotavljali smo tudi to, da 
so nam mamini čevlji preveliki, malčkovi pa 
premajhni. Po dveh tednih zabave s čevlji smo 
naš kotiček spremenili v trgovino z oblačili 
(otroci so jo imenovali Šik). Preoblačili smo se 
v čudovite mamine oblekice, pomerjali očkove 
srajce, bili gorski reševalci z odsevnim jopi
čem … nihče pa zopet ni uspel obleči bodija za 
dojenčke. Imeli smo tudi šiviljsko delavnico, 
kjer so šivilje rezale blago in ustvarjale nova 
oblačila. Priredili smo tudi modno revijo. Vsi 
smo se spremenili v manekene in manekenke, 
se sprehodili po palčkovi pisti in se odlično 
zabavali. Na žalost je en teden naš vrtec same
val zaradi naravne nesreče, ki se je zgodila v teh 
krajih. Ko smo se zopet srečali, smo ustvarili 
zabavne plakate v zahvalo gasilcem, vojakom 
in policistom. Vsi so jih bili zelo veseli. 

Nismo pa pozabili tudi na olimpijske igre. 
Kot pravi zmagovalci smo na prvih stopničkah 
(na stolih) oponašali Tino Maze in Petra Prev

ca in poslušali slovensko himno. Izdelali smo 
tudi olimpijski plakat s fotografijami naših 
športnikov. V igralnici pa je zagorel tudi pravi 
olimpijski ogenj. 

S pustnim rajanjem v igralnici smo pregnali 
zimo in priklicali pomlad. Nekega sončnega 
dne smo se z lupami v rokah odpravili razisko
vat bližnje travnike in gozdove. Ugotovili smo, 
da na drevesih poganjajo popki, da so prikukali 

na svet prvi zvončki in trobentice in da se je 
zares pričela pomlad. Pripravili pa smo tudi 
prav posebno prireditev za naše mamice. Te so 
v spremstvu očijev prišle v našo igralnico, kjer 
smo jih najprej presenetili s predstavo o opici, 
ki je izgubila svojo mamo, potem pa smo jim 
zaplesali še nekaj naših plesov in jim na koncu 
dali posebno darilo.

Vzgojiteljica Daša Pučko

Čudovit pozdrav iz vrtca Palček

Smučarski tečaj na Peci

Tudi letos je Športno društvo Jezersko 
med zimskimi počitnicami organiziralo 
smučanje na Peci za jezerske otroke. Prija
vilo se je 42 otrok. Žal smo prvi dan zaradi 
zaradi varnosti pri prevozu (padel je sneg) 
odpovedali smučanje, naslednja dva dneva 
nas je spremljala megla. Večina otrok se je 
že v sredo odpravila z gondolo na zgornje 
smučišče, kjer so se privajali na vožnjo s 
sidri. V petek  nas je pričakalo lepo sončno 
vreme, trening po progi, kjer so ves teden 
vadili najstarejši, nato pa zaključna tekma. 
Na startu so se skupine najmlajših zvrsti
le ena za drugo, na cilju pa so jih čakale 
nagrade: čokolada in medalja. Sledilo je 
obvezno slikanje z vaditelji in skupinska 
gasilska slika. Na poti domov se je v avto
busu razvila dobra volja z veselim toboga
nom. Zahvala Davu, ki je priskrbel smu
čarske vozovnice po ugodni ceni in se tudi 
dogovoril o vsem ostalem, od vaditeljev 
do smučišča. V imenu vseh se zahvaljujem 
tudi vaditeljem in pomočnikom: Roku, 
Petri, Anji, Sabini, Tonetu, Gorazdu in 
Primožu, prav tako za lepo in varno vož
njo šoferju Izidorju. Smučarski pozdrav!

Roman Pestotnik

Tekmovanje sosedov
Smučarsko prvenstvo občin Železna Kapla  Bela in Jezersko 2013

Tradicionalno smučarsko prvenstvo v vele
slalomu občin Jezersko in Železna Kapla  
Bela je bilo v soboto, 22. februarja, na Peci. 
Namenjeno je občanom in članom društev 
obeh občin. Letošnje tekme so se udeležilo 
nekaj manj tekmovalcev, ker so bile vremen
ske razmere slabše. Pri izvedbi tekmovanja 
je sodelovalo Športno društvo Jezersko, ki 
je s svojo ekipo poskrbelo za meritev časov, 
postavitev in zaščito proge ter izdelavo rezul
tatov. Gorski reševalci iz Železne Kaple pa 
so poskrbeli za varnost na progi. Progo je 
postavil izkušeni smučar Davo Karničar in 
je bila primerna vremenskim pogojem. Novo 
zapadli sneg in visoke temperature so zahte
vale previdno vožnjo. Bilo je nekaj odstopov, 
vendar k sreči nobenega hujšega padca.

Razglasitve rezultatov so bile za razliko od 
prejšnjih let, ko so bile v gostilni Zum Flo
rian v Železni Kapli, tokrat v motorističnem 
muzeju poleg gostilne. Tako so si tekmoval
ci med čakanjem na rezultate lahko ogledali 
razstavo starih motorjev, mask in orodij za 
razna kmečka opravila. Športnike sta poz

dravila župan občine Jezersko Jurij Markič 
in Železne Kaple  Bele Franc Jožef Smrt
nik, ki sta tudi podelila pokale in priznanja 
najboljšim.

Še malo statistike: vseh prijavljenih  tek
movalcev je bilo 85, z Jezerskega 54 in 31 iz 
Železne Kaple – Bele.

Najboljši čas Jezerjanov je imel Jaka Ste
novec in s tem postal občinski prvak, med 
dekleti pa je bila najhitrejša Petra Štirn.

Od tekmovalcev iz Železne Kaple  Bele 
pa je bil najhitrejši in je tako postal prvak 
Christofer Karničar, najhitrejša tekmovalka 
pa je bila Manuela Karničar. Najhitrejši čas 
dneva je imel pri moških Jaka Stenovec in pri 
ženskah Petra Štirn. Prehodni pokal je letos 
osvojila občina Jezersko.

Na koncu hvala vsem, ki so pomagali pri 
izvedbi smučarskega prvenstva, posebno 
županoma obeh občin za pokroviteljstvo, 
Fritzu Klauri in njegovi ekipi gorskih reše
valcev in osebju in žičničarjem smučišča 
Peca.

Roman Pestotnik
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Ste si gasilec želeli postati že v otroštvu?
»Prav gotovo so to želje, da postanem gasilec, 

že iz otroštva. Saj sem že leta 1971 ob 60-letni-
ci društva sodeloval v slavnostni paradi. Želja 
po vodenju društva pa se je izoblikovala pre-
cej kasneje, ob prehodu generacij, ko starejši 
začutijo željo, da se umaknejo na manj udarne 
funkcije, mlajši pa so polni energije, volje in 
elana, da vodijo društvo. V takem smislu sem 
leta 2004 prevzel vodenje društva.«

Ste tudi poklicni šofer, za oba, gasilca in 
šoferja, pa je značilna tudi lepa uniforma. 
Vas je pri poklicu in gasilski dejavnosti kdaj 
privlačilo tudi to?

»Uniforma je praktično krojila moj vsakdan, 
saj sem od leta 1981 kot sprevodnik nastopil 
službo, takrat je bila uniforma ogledalo podje-
tja. Nekako v teh letih je prišla na vrsto tudi 
gasilska paradna uniforma, kasneje pa še uni-
forma šoferjev in avtomehanikov. To so slav-
nostne uniforme, seveda pa ne smem pozabiti 
tudi delovne gasilske uniforme, v kateri se prav 
dobro počutim.« 

Ali delujete tudi v drugih društvih?
»V drugih društvih v občini Jezersko nisem 

kdove kako aktiven, seveda pa s strani gasil-
skega društva rad priskočim na pomoč, če je 
to potrebno. Sem pa predsednik Združenja 
šoferjev in avtomehanikov Kranj. Pa če lahko 
rečemo, da je sindikat neke vrste društvo, sem 
tudi predsednik sindikata Alpetour potovalna 
agencija.«

Za gasilce pravijo, da so »prvi na vasi«, bi 
to lahko trdili tudi za Jezersko?

»Ta slogan verjetno brez kakršne koli pripom-
be drži za vse gasilce, upam si trditi, da to velja 
tudi za Jezersko, saj je gasilska organizacija po 
mojem edina v Sloveniji, v katero imamo ljudje 

še zaupanje. Seveda se to pokaže pri različnih 
nesrečah. Vsekakor pa smo gasilci pripravlje-
ni pomagati v primerih, ki sploh niso gasilske 
narave. Pomagamo kjer koli, kadar koli in prav 
zato menim, da so nam ljudje naklonjeni, da nas 
spoštujejo in so nam pripravljeni tudi finančno 
pomagati.«

V svoji gasilski karieri ste verjetno doži-
veli marsikatero težko intervencijo. Katera 
se vam je še prav posebej vtisnila v spomin?

»Bilo je kar nekaj takih intervencij. Seveda 
imam v spominu zasutje avtomobilov na par-
kirišču pod Ledinami, še posebej pa se mi je 
vtisnila spomin lanskoletna intervencija, ko je 
pod mejnim prehodom Jezersko gorelo vozilo, 

v katerem je zgorel voznik. Tak prizor pa ti kar 
nekaj časa ostane v spominu.« 

Ena težjih nalog je gasilce doletela tudi ob 
nedavni vremenski ujmi. Kakšno vlogo ste 
odigrali v njej jezerski gasilci?

»Jezerski gasilci so ob nedavni vremenski 
ujmi, lahko rečem, odigrali kar glavno vlogo, 
saj smo opravili 1700 ur zelo zahtevnega in 
odgovornega dela. Prav gotovo pa brez osta-
lih dejavnikov, kot so civilna zaščita, občinski 
svet, ostala društva, in pa seveda brez prijate-
ljev gasilcev iz sosednjih društev vsega tega ne 
bi bili zmožni opraviti. Seveda pa ne smemo 
pozabiti občanov in vseh ostalih, ki so nam 
kakor koli pomagali.«

In kaj vam je ob februarskih dogodkih naj-
bolj ostalo v spominu?

»Ob zadnjih dogodkih mi je najbolj ostalo v 
spominu, da v nesreči nikoli ne ostaneš sam. 
Da taka nesreča poveže ljudi, da se pogovar-
jajo, da se pozabijo zamere, da drug drugemu 
želijo le najboljše, seveda pa so tudi taki, ki 
nenehno rinejo z glavo skozi zid. Tukaj mislim 
predvsem na voznike, ki so s svojim nespamet-
nim ravnanjem prvič ogrozili sebe, drugič pa 
še ljudi, ki so jih morali iz tega »zosa« reševati. 
Rad pa bi povedal še nekaj: prav je in lepo, da se 
zahvalimo našemu zavetniku Sv. Florjanu, ki je 
bdel nad nami, da ni bila nesreča še večja, ter 
da smo se zdravi in brez nezgod vrnili v objem 
najbližjih.« 

Ljudje zaupajo gasilcem
Pred desetimi leti je vodenje Prostovoljnega gasilskega društva Jezersko prevzel Izidor Parte.

Leto 2014 se je za jezerske gasilce začelo 
mirno in tako ostalo vse do tistega petko-
vega večera, ko nas je tako kot drugod po 
Sloveniji prizadel žledolom. Pričeli smo v 
petek zvečer z 12 gasilci in tako iz dneva 
v dan povečevali ekipo. Delo gasilcev je 
bilo nevarno, vendar smo z znanjem in 
previdnostjo vse akcije opravili brez ne-
sreč. Opravili smo preko 1560 delovnih ur. 
Nesreča nam je pokazala, da smo jezerski 
gasilci zelo dobro opremljeni za primer 
požara ali poplav. Za drugačne ujme pa 
smo že pričeli nakup nove opreme, kot 
je denimo nova računalniška tehnika. 
Izobražujemo pa tudi ljudi za informati-
ke, kar se je pri nas pokazala kot največja 
pomanjkljivost.  Ob tem bi se radi zahva-
lili GRS Jezersko, ki so nam vse delovne 
dni pomagali s po dvema reševalcema na 
ekipo za primer nesreče. Zahvaljujemo se 
vsem domačinom, ki so  nas »pocrkljali« 
z domačimi dobrotami in nam tako poma-
gali prebroditi težke in naporne ure na 
terenu. Zahvaljujemo se tudi vsem dona-
torjem, ki so nam prav tako pomagali in 
prispevali svoje izdelke.

Jezerski gasilci

Nevarno delo,  
a brez nesreče

Prvi med gasilci v akciji

Izidor Parte
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Od 1. do 14. februarja letos je tudi občino 
Jezersko prizadela huda naravna nesreča. 
Zaradi posledice žledu se je podiralo drevje, 
ki je padalo po cestah, električnih in teleko-
munikacijskih vodih in predstavljalo smrtno 
nevarnost. Vse enote zaščite in reševanja na 
Jezerskem so v tem času kljub ekstremnim raz-
meram v sodelovanju z Elektrom Gorenjske, 
Slovensko vojsko, Policijo, Trgovino Jezerjan, 
URSZR – izpostava Kranj, Petrolom, Občino 
Železna Kapla, Osnovno šolo, Vrtcem, Zdrav-
stvenim domom Kranj, Gorenjsko gradbeno 
družbo, Telekomom Slovenije in Pošto Slove-
nije suvereno zagotovile osnovne življenjske 
pogoje. 

Ujma odrezala Jezersko od sveta
V soboto, 1. februarja, v popoldanskih urah 

so bili zaradi ukleščenosti več vozil med 
padajoče drevje na regionalni cesti Zgornje 
Jezersko–Preddvor aktivirani gasilci PGD 
Jezersko, župan pa je aktiviral poveljnika 
Civilne zaščite (CZ) in podžupana, da se prid-
ružita in ogledata situacijo. Gasilci so očistili 
cesto in omogočili nujno prevoznost za ujete. 
Nato je bila cesta Zgornje Jezersko–Tupa-
liče od sobote zvečer naprej uradno zaprta. 
V nedeljo, 2. februarja, se je rušenje dreves 
nadaljevalo. Člani PGD Jezersko in Preddvor 
so tako reševali še ujeta vozila na zaprtem 
odseku ceste, člani GRS pa so od popoldne-
va dalje izvajali fizično zaporo ceste. Sproti 
so ob pomoči CZ tudi preusmerjali voznike, 

ki niso upoštevali, da je cesta neprevozna in 
nevarna. 

Elektrike je prvič zmanjkalo v soboto, 1. 
februarja, okrog 14. ure zaradi podrtega 
daljnovoda v Kokri. Po sanaciji je elektrika 
prišla okrog 17.30, okrog 18.30 pa je prišlo 
do ponovne poškodbe daljnovoda, ki se ga ni 
več dalo sanirati. Že v soboto smo zaprosi-
li za agregat Elektro Gorenjska, odobren in 
odpremljen proti Jezerskem je bil v nedeljo 
zjutraj. Gasilci so omogočili njegov transport 
po neprevozni cesti, ko jim je za kratek čas 
uspelo vzpostaviti prometno povezavo od 
Spodnjih Fužin do Jezerskega. Popoldne je 
bil agregat pred Občino. Župan je v nedeljo, 
2. februarja, pozval k aktiviranju štab CZ. 
Sklical je sestanek vodij vseh sil ZiR obči-
ne Jezersko in predstavnico trgovine zaradi 
oskrbe prebivalcev. Podžupan je v sodelova-
nju z URSZR aktiviral Slovensko vojsko z 
oklepnimi vozili. Na sestanku so se dogovo-
rili o oskrbi lokalnega prebivalstva (trgovine) 
s hrano in to se je v ponedeljek zjutraj tudi 
zgodilo. Glede oskrbe s hrano na Jezerskem 
ni bilo nobenih težav in pomanjkanj.

Zaprta cesta, šola, vrtec,  
elektrika iz agregatov

V nedeljo in v ponedeljek so zadolženi obča-
ni ljudem raznosili obvestila z informacijami 
o zapori ceste, zaprti šoli in vrtcu ter opozori-
lom o omejitvi gibanja. Elektriko so v nedeljo z 

agregata Elektro Gorenjska priklapljali posto-
poma po odsekih. Brez električne energije je bil 
zaselek Zgornje Jezersko okoli dvajset ur. Vse 
do srede, 5. februarja, je še prihajalo do motenj 
z oskrbo električne energije zaradi podrte-
ga drevja. Od nedelje, 2. februarja, popoldne 
so bili z elektriko oskrbljeni zaselki Zgornje 
Jezersko, Raven, Grabnar, v ponedeljek zvečer 
tudi del zaselka Bajte, v torek so bile z agregati 
napajane vse hiše v zaselku Bajte. V torek, 4. 
februarja, zvečer smo dobili agregat iz Avstrije, 
ki je bil takoj nameščen na TP Kanonir in zara-
di tehničnih detajlov priklopljen v sredo zjut-
raj, ko je bil dobavljen dodaten elektro material. 
Od srede, 5. februarja, naprej je bil z električno 
energijo pokrit tudi zaselek Kanonir. V četrtek, 
6. februarja, zvečer smo dobili še drugi agregat 
iz Avstrije, ki je bil postavljen k TP Zg. Fužine 
in priklopljen v petek zjutraj. V času interven-
cij in največjih izpadov elektrike smo imeli na 
razpolago še šest manjših agregatov, ki smo jih 
razporedili glede na nujne potrebe (ogrevanje, 
preprečevanje škode …). V petek, 7. februar-
ja, sta bil v občini Jezersko le še dve hiši na 
oddaljenih lokacijah, ki nista imeli zagotovlje-
ne električne energije, zato sta se oskrbovali z 
manjšimi agregati.

Z valuki iz Preddvora  
na Jezersko

V času, ko občani niso imeli elektrike, so vse 
sile ZiR preverjale oskrbo prebivalstva s kur-
javo in zagotavljale preprečitev škode (meso v 
skrinjah …) ter preverjale potrebe (zdravstve-
na oskrba, hrana …). Od ponedeljka dalje je 
Slovenska vojska z oklepnimi vozili zagotav-
ljala prevoz hrane in oseb. V začetku tedna je 
Policijska postaja Kranj zagotovila izvajanje 
svojih nalog na območju občine s stalno pri-
sotnostjo štirih policistov z Jezerskega, kar se 
je izkazalo za zelo koristno (cestna zapora, 
možen pojav tatvin, pomoč pri posegu na pri-
vatnem zemljišču ...). V torek, 4. februarja, so 
zagotovili normalno obratovanje zdravstvene 
postaje na Jezerskem, prav tako razvoz zdravil 
po domovih, dežurno službo nujne medicin-
ske pomoči GRS Jezersko, odpremo mleka. 
Ves čas so člani CZ v sodelovanju z občinsko 
upravo redno informirali javnost (tekstovno 
in slikovno) o stanju na območju občine. 

V torek, 4. februarja, sta bili dve družini 
evakuirani, ker sta bili njuni hiši ogroženi 
zaradi padajočega drevja, še ena družina iz 
hiše na drugi lokaciji je bila evakuirana v sre-
do, 5. februarja. V četrtek, 6. februarja, je bil 
opravljen strokovni ogled predstavnika ZGS 
in poveljnika CZ Občine Jezersko, ki so ugo-
tovili, da se je stanje izboljšalo in da se družine 
lahko vrnejo v svoje hiše.

V sredo, 5. februarja, smo v center štaba CZ 

Ob naravni nesreči vzorna skrb  
za občane

Povzetek dogajanja v času ujme in delovanje enot zaščite in reševanja (ZiR) na Jezerskem

Jezersko so med februarsko ujmo oskrbovali vojaški oklepniki.
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Sedaj, ko je minilo že nekaj časa od naravne katastrofe, ki je pusto-
šila po Sloveniji in oplazila tudi Jezersko, lahko bolj realno gledamo 
na to naravno ujmo.

Bilo je hudo. Kdor je v tisti sobotni noči poslušal pokanje, ječanje in 
podiranje dreves v gozdu, je začutil, da je narava pokazala spet svojo 
moč. Gozdovi so jokali, kot je na TV dejala naša znana gledališka 
igralka Zvezdana Mlakar. Pod težo žleda so se podirala drevesa, trgale 
so se telefonske in električne žice ter daljnovodi, prožili so se plazovi. 
Promet je bil popolnoma ohromljen. Razmere so bile kaotične.

Naša občina se je na vse težave, ki jih je povzročila ta naravna ujma, 
takoj odzvala. Nemudoma je aktivirala civilno zaščito (CZ), ki je  pre-
vzela vse nadaljnje zadolžitve pri reševanju te težke situacije. Pod 
vodstvom poveljnika CZ se je ustanovil krizni štab, kjer so se nemu-
doma sestali predstavniki vseh prostovoljnih društev in delovnih 
organizacij v občini. Skupaj so pripravili načrt za reševanje  posledic 
ujme. Prav je, da jih naštejem, da ljudje vedo, kdo so bili ljudje, ki so 
prostovoljno opravljali težka in nevarna dela. To so bili člani PGD, 
GRS,ŠD, RK, LD, KMJ.

Med delovnimi organizacijami so bili gotovo najbolj obremenjeni 
delavci podjetja Elektro – Kranj, saj so podnevi in ponoči v nemo-
gočih razmerah odpravljali napake na poškodovanem električnem 
omrežju. Slovenska vojska se je z oklepniki prebila do Jezerskega, 
nas oskrbovala z osnovnimi življenjskimi potrebščinami in nekaj časa 

predstavljala edino prometno zvezo z dolino ter pomagala ljudem na 
terenu. Na Jezerskem je bilo res za vse dobro poskrbljeno. Imeli smo 
zagotovljeno zdravniško oskrbo, prav tako sta nam vso potrebno oskr-
bo nudila trgovina SIND in bencinski servis PETROL, Gostišče ob 
Planšarskem jezeru je nudilo delavcem na terenu tople obroke, Cestno 
podjetje Kranj je skrbelo za prevoznost cest, za splošno varnost pa so 
skrbeli dežurni policisti.

V kakšnih razmerah so delali naši prostovoljci na terenu, sem spoz-
nala neposredno, saj sem jih srečevala, ko so prezebli, premočeni in 
utrujeni prihajali v krizni štab. Takrat sem pomislila: »Kakšno srečo 
imamo Jezerjani, da so med nami tako požrtvovalni ljudje.« V času, ko 
se je reševala poškodovana električna napeljava, je občina poskrbela 
za agregate, slovenski vojski se je pridružilo avtobusno podjetje APE-
TOUR in tako je bil omogočen promet med Kranjem in Jezerskim, 
vso pomoč nam je ponudila naša prijateljska sosednja občina Železna 
Kapla, prav tako je na zaprti cesti Preddvor–Jezersko težave reševala 
občina Preddvor. Na Jezerskem je po zaslugi župana Jureta Markiča, 
podžupana Petra Sušnika in poveljnika CZ Andreja Tepina reševa-
nje težke situacije potekalo vzorno in zelo organizirano. Ta naravna 
katastrofa je pokazala, kako nesreče ljudi združujejo. Hvala vsem, ki 
ste tako velikodušno in nesebično  reševali Jezersko in Jezerjane, da 
smo se iz te nesreče rešili brez hujših posledic.

Anica Jakopič   

Reševanje ob naravni ujmi na Jezerskem

Elektriko je dolina dobivala iz agregatov. Eden od prizorov iz doline Kokre.

Preddvor napotili predstavnika CZ Občine 
Jezersko zaradi organizacije in nadzora nad 
prevozi osnovnih potreb z vojaškimi oklepnimi 
vozili med Preddvorom in Jezerskim, skrbel je 
tudi za organizacijo prevoza oseb. Med 3. in 7. 
februarjem  ni bilo pouka v podružnični šoli na 
Jezerskem, zaprt je bil tudi vrtec. V nedeljo, 9. 
februarja, se je cestna zapora regionalne ceste iz 
Tupalič premaknila na Povšno (Rekar) in na to 
lokacijo se je premaknil tudi »logistični center«. 
V nedeljo smo vzpostavili vozni red Jezersko–
Preddvor (po sestanku občin Jezersko in Pred-
dvor, Alpetourja, vojske in OŠ Preddvor). Ob 16. 
uri so osnovnošolce od 6. do 9. razreda prepeljali  
k družinam sošolcev v Preddvor. V ponedeljek, 
10. februarja, sta se odprla šola in vrtec na Jezer-
skem, zagotovljen je bil tudi izreden vozni red 

Jezersko–Kranj–Jezersko za delavce in ostale 
potnike. Od torka, 11.februarja, so še vedno 
potekale občasne intervencije. Pristojne službe 
so že izvajale interventna dela za vzpostavitev 
normalnega stanja na infrastrukturi. Od torka 
naprej so začeli skrbeti za čiščenje vodotokov, 
da bi se izognili možnostim poplav, izvajala jih 
je Agencija RS za okolje s koncesionarjem. Do 
petka 14. februarja, je bilo opravljeno najnuj-
nejše čiščenje ceste in obcestnega pasu. Največ 
težav so imeli upravljavci ceste z odsekom pri 
Rekarju. Cesta je bila ponovno odprta v petek, 
14. februarja, ob 16.21.

Vzorna reševalna operacija
Štab Civilne zaščite  Jezersko je bil aktiviran 

in izvajal 24-urno dežurstvo od nedelje, 2., do 

petka, 14. februarja. V tem času je skrbel za 
vodenje reševanja, koordinacijo vseh služb 
na terenu, zagotavljanje potrebnih tehnično 
materialnih sredstev, organizacijo prevo-
zov hrane in oseb, informiranje javnosti ter 
usklajevanje s sosednjimi občinami in držav-
nimi službami. V teh dvanajstih dneh je bil 
vsak večer krizni sestanek vseh služb, ki so 
zagotavljale pogoje za optimalne življenjske 
pogoje. V času naravne nesreče se je izkaza-
lo, da so enote ZiR občine Jezersko izvrstno 
usposobljene in so delovale povezano, hitro 
in učinkovito. 

Po kasnejših analizah se je izkazalo, da je 
bila celotna operacija reševanja izvedena vzor-
no, kar so besede regijskega poveljnika Civilne 
zaščite za Gorenjsko Jerneja Hudohmeta.
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Zanimivosti

Pogovori o električni povezavi med Avstrijo 
in Slovenijo na nekdanjem mejnem prehodu 
Jezerski vrh imajo dolgo zgodovino, saj so se 
začeli že leta 2009 v času mandata Milana 
Kocjana. Z nastopom novega župana Jurija 

Markiča so se pogovori že v letu 2011 nadalje-
vali, vendar do realizacije žal ni prišlo zaradi 
določenih zadržkov pri podjetju Kelag. Ko pa 
je zaradi velike škode, ki jo je ujma povzročila 
na elektrovodih, celotno območje občine Jezer-

sko ostalo brez električne povezave za daljše 
obdobje, je v samo nekaj dneh prišlo do ure-
sničitve projekta. Trenutno gre za začasno reši-
tev za čas, dokler Elektro Gorenjska ne uspe 
sanirati poškodb na daljnovodu v Kokri. Pote-
kajo pa vse aktivnosti, da se še pred poletjem 
na mejnem prehodu zgradi ustrezne objekte, 
ki bodo zagotavljali trajno rešitev za oskrbo z 
električno energijo.

Da je Jezersko dobilo električno povezavo z 
Avstrijo, gre zahvala podjetju Elektro Gorenj-
ska, in sicer predsedniku uprave Bojanu Lusko-
vcu ter inženirju Mihi Žumru, ki je bil gonilna 
sila projekta, podjetju Kelag, Dragici Urtelj, 
generalni konzulki Generalnega konzulata RS 
Celovec, Štefanu Markaču iz pisarne deželnega 
svetnika Rolfa Holuba, županu Železne Kaple 
Francu Jožefu Smrtniku in Ferdinandu Bevcu, 
ki sta bila pomembna vez med Slovenijo in 
Avstrijo. S pomočjo navedenih so se dela lahko 
začela v samo enem dnevu od usklajevalnega 
sestanka.

V zahvalo sta Elektro Gorenjska in Občina 
Jezersko pripravila manjše srečanje na Jezer-
skem, na katerem pa je med predstavniki 
podjetij Elektra Gorenjska in Kelag tekel kon-
struktiven pogovor o možni trajni rešitvi elek-
trifikacije, ki bi bila ustrezna za obojestransko 
pomoč.

Električna povezava Slovenija–Avstrija
Jezersko je po februarski vremenski ujmi, zaradi katere je dlje časa ostalo brez elektrike,  

dobilo električno povezavo s sosednjo Avstrijo. Rešitev je začasna, dokler ne bodo sanirane poškodbe na 
daljnovodu po dolini Kokre, razmišljajo pa tudi o trajni.

V dolini Kokre že polagajo kable v tla. /Foto: Tina Dokl 

Turistično društvo Jezersko namerava v tem letu izvesti manjši 
sklop izobraževanj, namenjen turističnim ponudnikom, vodnikom 
in ostalim Jezerjanom. Razprava je bila o kulinariki, obnoviti je 
treba licence turističnih vodnikov in opraviti eno izobraževanje na 
to temo. Strokovna ekskurzija bo maja, obiskali bomo sosede čez 
državno mejo in se poučili o njihovi turistični ponudbi. 

V sodelovanju s sosednjimi občinami v sklopu KSA bomo izda-
li zemljevid pohodniških poti, ki nas povezujejo, in dodali nekaj 
pohodniških paketov z nastanitvami, ogledi in domačo kulinari-
ko. Ponudbo bomo tržili na internetni strani in s pomočjo sodobnih 
spletnih orodij. 

Za obiske sejmov in kontakte z agencijami smo zaenkrat še malo 
»prekratki«, zato bomo veseli namigov in poznanstev, ki bi nam 
pomagali pri prodoru na prave trge in do ciljnih skupin gostov. Ne 
želimo, da k nam prihajajo gostje, ki ne znajo ceniti naše narave, 
domačinov in kulture. Z dvigom kakovosti naše ponudbe se moramo 
truditi za pridobivanje za nas primernih gostov, ki bodo cenili naše 
napore. Zaenkrat naše trženje obsega pojavljanje v publikacijah, ki 
jih izdaja agencija SPIRIT (Pohodništvo, letos na novo Kolesarjen-
je), objavo oglasov v določenih revijah in prilogah časopisov (priloga 
Slovenske počitnice, SloveniaTimes ipd.), sodelovanje v katalogih, 
ki jih izdaja RDO Gorenjska, ter oblikovanje ponudbe na internetnih 
straneh.

Za naše goste želimo v poletnih mesecih pripraviti sklop rednega 
tedenskega dogajanja z raznimi aktivnostmi: organizirano vodenje 
po Jezerskem, predelavo volne, kuhanje pastirskih jedi, prikazi iger, 
ogledi kmetij ... Etnografski vikend Jezerska štorija bomo s perio-
dičnimi dogodki »raztegnili« na dva meseca. Ponatisnili bomo tudi 

knjigo Jezerske štorije, saj jih je zmanjkalo, in dogajanje začeli z igro 
Jezerska štorija v Jenkovi kasarni.

Izdelati želimo brošuro z vsemi ponudniki na Jezerskem; na enem 
mestu bi zbrali vso ponudbo, domače izdelke, lokalne storitve in 
ostalo, kar lahko ponudimo drug drugemu ter našim gostom. Paziti 
moramo, da imamo vse ponujeno tudi uradno registrirano. Zatorej 
na tem mestu zopet spodbuda: registrirajte svoje dejavnosti in ponu-
dite svoje izdelke.

Vsako leto se sprašujemo, kakšna je naša noša; lani smo to tematiko 
začeli spoznavati z dr. Knificem, letos bi želeli priti do nekaterih 
modelov naše noše, kakršno bomo z veseljem oblekli za igro na Balu, 
za obisk sejma in ob obisku avtobusa gostov. Kontakt smo navezali 
z oblikovalko iz Bohinja, ki je že za Bohinjce oblikovala turistično 
oblačilo in je pripravljena pomagati tudi nam. Poleg tega pa imamo 
izdelanih že nekaj primerov: noša, ki jo ima Slavka, je zelo podobna 
oblačilom, ki so jih izdelali v Solčavi, in podoben opis nam je že lani 
posredovala priznana etnologinja dr. Makarovičeva. Mogoče pa le 
nismo tako daleč od želenega predstavitvenega oblačila. 

Pred občnim zborom, ki bo drugo leto volilen, je potrebno urediti 
statut društva ter začeti aktivnosti za delo z otroki, saj bi jih lahko 
aktivneje vključili v širše turistično dogajanje in začeli ustvarjati 
bazo prihodnjih turističnih delavcev.

Torej je dela dovolj. Vabljeni k delu vsi, ki želite sodelovati v raz-
voju turističnega dogajanja na Jezerskem! Za začetek vas povabim 
na delovni sestanek, ki bo v sredo, 9. aprila, ob 20. uri v prostorih 
GRS-PD, kjer se bomo dogovorili o letošnjem poletnem dogajanju. 
Vabljeni turistični vodniki, ponudniki storitev in vsi, ki bi pri tem 
želeli kakor koli sodelovati. Polona V. Karničar

Letošnji načrti turističnega društva 
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»Ko je februarska naravna nesreča Jezersko 
na slovenski strani odrezala od sveta, sva se 
z županom Jezerskega Jurijem Markičem naj-
prej dogovorila za možnost nujne medicinske 
pomoči v bolnišnicah na koroški strani in za 
morebitno pomoč koroških gasilcev, saj so bili 
slovenski zaradi velike obremenitve že precej 
utrujeni. V ponedeljek, 10. februarja, me je 
jezerski župan Jurij Markič znova poklical in 
spraševal, če bi lahko s koroške strani zagoto-
vili Jezerskemu tudi elektriko. Pomagali so si 
z agregati, vendar so bile za njihovo obratova-
nje potrebne velike količine nafte, kar je bilo 
nevarno za okolje, skrbele pa so jih tudi njihove 
morebitne poškodbe, saj so bili na posodo iz 
Avstrije. Začela se je hitra in dobro usklajena 
akcija povezave Jezerskega s koroškim elek-
tričnim omrežjem. Z županoma Jezerskega 
in Preddvora Jurijem Markičem in Miranom 
Zadnikarjem smo najprej na slovenski strani 
preverjali možnost take rešitve. Ko smo dobili 
pritrdilni odgovor, smo začeli na generalnem 
konzulatu akcijo na Koroškem. Povezali smo 
se z deželnim svetnikom Rolfom Holubom, ki 
je v koroški vladi zadolžen za okolje in ener-
gijo, in z njegovim sodelavcem dr. Štefanom 
Merkačem, koroškim Slovencem iz Železne 

Kaple. Ko sta ugotovila, da je problem tudi 
tehnično sorazmerno hitro rešljiv in da so 
bili med Slovenijo in Koroško že prej začeti 
pogovori o možnostih izmenjave elektrike, 
sem se povezala s predsednikom uprave Elek-
tra Gorenjske Bojanom Luskovcem, ki mi je  
odgovoril, da je takšna rešitev mogoča, nato 
pa še s članom uprave koroškega Kelaga Man-
fredom Freitagom, ki je soglašal s tako reši-
tvijo. Čeprav sem verjela v uspešen dogovor 
in v spoštovanje obljub, me je vseeno skrbelo, 
če nam bo uspelo. V torek zjutraj sem prejela 
odrešilno elektronsko sporočilo, da se bodo ob 
enajstih na Jezerskem vrhu srečali predstavni-
ki Kelaga in Elektra Gorenjske in se dogovo-
rili za način zagotovitve elektrike Jezerjanom. 
Gradbena dela za položitev kabla do kraja pri-
ključitve na slovensko omrežje bodo opravili 
Avstrijci, stroške si bosta obe strani razdelili, 

vodja občinskega urada v Železni Kapli Fer-
dinand Bevc pa je zelo zavzeto v nekaj urah 
dobil podpisano soglasje lastnika zemlje na 
koroški strani Jezerskega vrha, kjer bo potekal 
kabel. V sredo so se začela gradbena dela, v 
petek, 14. februarja, pa je na Jezerskem že sve-
tila koroška elektrika,« je povedala generalna 
konzulka Dragica Urtelj in priznala, da ni bila 
prepričana v tako hitro rešitev. »Nihče nas ni 
omejeval z birokracijo in pogojeval s plačilom. 
Presenečena sem bila, da so predstavniki Elek-
tra Gorenjske in Kelaga tako hitro našli skupni 
jezik ter razgrnili načrte medsebojnih pove-
zav. Vsem, tudi koroški vladi in glavarju Petru 
Kaiserju, je bila skupna želja po hitri pomoči 
Jezerjanom. Dali smo si besedo, da bomo ust-
ne dogovore spoštovali in finančne obveznosti 
reševali kasneje,« pravi konzulka. »Na 'liko-
fu' na Jezerskem smo si sodelujoči že segli v 
roke, sedaj pa moramo drug drugemu reči hva-
la tudi na politični ravni. Prepričana sem, da 
pred letom 2013 take skupne akcije ne bi uspeli 
izpeljati tako hitro in brez problemov.« 

Sosed lahko pomaga prvi
Na hitro in uspešno pomoč Jezerskemu je 

ponosen tudi župan občine Železna Kapla - 
Bela Franc Jožef Smrtnik, ki ima pri Kovku na 
Jezerskem tudi sorodnike.

»Z jezerskim županom sva se pred naravno 
nesrečo  pogovarjala, kako bi si lahko poma-
gali v primeru poškodovanega električnega 
omrežja na naši ali slovenski strani. Pogovore 
o tem sta načrtovala tudi naš Kelag in Elektro 
Gorenjska. Naravna nesreča nas je prehitela in 
smo bili prisiljeni hitro ukrepati. Presenečen 
sem bil, da smo našli rešitev tako hitro, brez 
problemov in da nihče ni zapletal položaja. 
Dali smo si besedo, da bo vsak poskrbel za 

svoje naloge in plačal tudi svoj del stroškov. 
Vsem nam je bilo jasno, da je pomoč učinko-
vita, če je hitra, za kar lahko najprej poskrbijo 
sosedje, vse drugo pa lahko počaka. Vsem, ki 
so sodelovali pri tokratni pomoči Jezerskemu, 
moram izreči priznanje, od generalne konzul-
ke Dragice Urtelj in vodje urada naše občine 
Ferdinanda Bevca do deželne vlade, velikov-
škega glavarstva, naših gasilcev in sodelavcev 
na slovenski strani. Jezerjanom so naši gasilci 
pred tem pomagali z enim večjim in več manj-
šimi agregati. Naš podžupan, ki je tudi povelj-
nik gasilcev, je v organizacijo pomoči vključil 
tudi koroško deželno gasilsko zvezo, ki je imela 
veliko dela zaradi plazov in visokega snega v 
severnem delu Koroške. Na srečo na našem 
velikovškem območju ni bilo tako kritično in 
so zato naši gasilci lahko pomagali Jezerja-
nom,« je povedal župan Franc Jožef Smrtnik in 
pohvalil dobro organizacijo slovenske Civilne 
zaščite, ki je delovala učinkovito, čeprav so bile 
razmere težke in so bile vse komunikacijske 
povezave pretrgane. 

Na vprašanje, kako so na take primere, ko ni 
elektrike, pripravljeni v Železni Kapli, je župan 
povedal, da ima na voljo dve povezavi: prvo po 
dolini Bele in drugo iz Sel preko prelaza Šajda. 
Tretja možnost pa je povezava z Globasnico. 
Preklope je mogoče urediti hitro, brez daljšega 
»mrka«. 

»Nesreča nas je še bolj zbližala. Opozarja 
pa nas, da moramo meddržavne dogovore o 
sosedski pomoči v primerih nesreč, kakršen 
je na primer sporazum o reševanju v predorih, 
še razširiti,« je povedala generalna konzulka. 
»Naša velika prednost je bila tudi možnost spo-
razumevanja v slovenščini, kar je dokaz več, 
kako pomembna je dvojezičnost,« meni kapel-
ski župan. Jože Košnjek

Elektrika je zbližala sosede
Samo en dan je bil potreben za dogovor o dobavi koroške elektrike Jezerjanom. To je zgodba o uspehu in hitri 

sosedski pomoči, pravita slovenska generalna konzulka v Celovcu Dragica Urtelj in župan občine Železna 
Kapla Franc Jožef Smrtnik, dva pomembna člena v verigi koroške pomoči Jezerjanom.

Župan Železne Kaple Franc Jožef Smrtnik Generalna konzulka RS v Celovcu Dragica Urtelj

»Ko so bile na Jezerskem najhujše težave 
mimo, je prišla na moj naslov na konzulatu 
velika pisemska ovojnica. Ko sem jo 
odprla, je bila v njej lična zahvala Občine 
in občanov Jezerskega za mojo pomoč. 
Vesela sem je bila in sem se zanjo že 
zahvalila jezerskemu županu. Ko sem bila 
na Jezerskem, sem bila počaščena, da so 
mi Jezerjani spoštljivo segli v roko in se 
zahvalili za pomoč. Ponosna sem, da je 
bil naš konzulat del lepe zgodbe o jezerski 
elektriki,« je povedala slovenska generalna 
konzulka v Celovcu Dragica Urtelj.
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Društva

Na občnem zboru Društva upokojencev 
Jezersko smo se zbrali 9. marca. Datum ni bil 
najboljši, saj je sovpadal s športno prireditvijo 
v spomin umrlemu krajanu, tiste dni pa je umrl 
tudi naš dolgoletni član. Ampak takšno je živ-
ljenje, včasih bolj, včasih manj veselo.

Ob poročilu za lansko leto smo se spomni-
li lepih dogodkov, izletov v Kumrovec in na 
morje, druženja z okroglimi jubilanti, v juni-
ju in oktobru smo »zdravo hodili« s pomočjo 
strokovnega vodenja mlade Jezerjanke, se 
družili s šolsko mladino v času veselih počit-
nic, sadili in pleli rožice na javnih površinah, 
ljudske pevke in naša recitatorka so sodelo-
vale na več prireditvah, gostili smo pevca 
Staneta Vidmarja … Predsednica se je ob tej 
priložnosti zahvalila Občini Jezersko, Civilni 
zaščiti občine Jezersko, gasilcem, gorskim 
reševalcem, mladini, članom drugih društev, 
vojakom iz Kranja in drugih krajev Sloveni-
je, delavcem Elektra Gorenjske, delavcem 
zdravstvenih služb, sosedom iz Železne Kaple 

in vsem drugim, ki so pomagali ob naravni 
nesreči žleda, da smo lažje prestali vse težave. 

V program za leto 2014 smo zapisali, da bo 
naša osnovna naloga skrbeti za dobro, zdravo 
in veselo počutje članov. Zato bomo že 3. aprila 
organizirali predavanje o srčno-žilnih boleznih. 
Maja bo srečanje okroglih jubilantov. Povabili 
bomo tiste naše člane, ki letos praznujejo sedem-
deset, osemdeset in devetdeset let. Vseh je dva-
najst. Maja bo tudi izlet v Prekmurje. Julija si 
nameravamo ogledati našo prestolnico, Ljublja-
no. Septembra bomo šli na jesenski izlet. Relaci-
je še nismo izbrali, veseli bomo predlogov naših 
članov. Zelo bi bilo vzpodbudno, da bi zopet 
začeli pohode po naših bližnjih vzpetinah in se 
srečevali, kot že nekdaj, na kavici in prijetnem 
klepetu. Načrtujemo še nekaj aktivnosti, o kate-
rih bomo pisali, ko bodo aktualne.

Naše druženje na občnem zboru je bilo pose-
bej prijetno zato, ker so nam zaigrali mladi 
jezerski harmonikarji, zapele so Ljudske pev-
ke, Lonca pa je recitirala. Vikica Tepina

Skrb za dobro počutje članov

Mladi nastopajoči na občnem zboru upokojencev

Ivo Plečko, ustanovitelj Piters fundacije, 
ima zanimivo idejo. Moti ga, ker zaradi želje 
po hitrem zaslužku lastnikov gozdov in  njiho-
vih agencij preveč slovenske hlodovine izvo-
zimo, namesto da bi jo predelovali v kakovo-
stne izdelke. Po ujmi, ki je februarja doletela 
Slovenijo, je lesa še več, zato je predsednici 
vlade Alenki Bratušek, predsedniku države 
Borutu Pahorju ter poslankam in poslancem 
predlagal, naj podprejo projekt Pitershome. 
»Projekt sloni na izključni uporabi sloven-
skega lesa za proizvodnjo in izvoz pitershome 
enot. Gre za modularne bivalne enote, ki bi 
jih lahko namenili za bivanje revnejšega sloja 
prebivalcev pri nas in drugje po svetu ali za 
postavitev turističnih objektov in naselij, kar 
bi bilo primerno tudi za Jezersko,« nam je pro-
jekt na kratko opisal Ivo Plečko. Najprej želi 
spodbuditi lastnike gozdov, naj les namesto 
da ga kot surovino izvozijo, namenijo pre-
delavi v domače, slovenske izdelke in s tem 
oplemenitijo njihovo vrednost.

Slovenski les naj se predeluje doma

Ivo Plečko /Foto: Tina Dokl

Letošnji Rusov memorial v veleslalo-
mu je bil na smučišču Peca zaradi slabih 
vremenskih pogojev namesto 1. marca 
prestav ljen na 9. marec. Kljub nedelji in 
poletnim temperaturam se je zbralo kar 
nekaj tekmovalcev. Vreme je bilo tako 
kot celo zimo: sonce, nov sneg, nizke 
temperature, proga je bila trda in tekoče 
postavljena, tako da je bil samo en odstop. 
Najhitrejše čase dneva so dosegli Gorazd 
Kocjan in Jože Štirn pri moških in Anja 
Stenovec pri ženskah. Roman Pestotnik

Rusov memorial  
v veleslalomu

Starost, starost,
mislim, da je znanost,
ki prav vsakega doleti,
razen, če mlad ne zaspi.

Vsak človek si želi dolgo živeti,
nihče pa se noče starati.
Če bomo neprestano mislili, 
da se staramo,
se bomo res hitro postarali.

Staranje je večno aktualna tema
in neizogiben del življenja dneva.
Človek se mu želi izogniti,
v paradigmo mladosti se vrniti.

Z leti izgubljamo prožnost,
mišice postajajo šibkejše,
sklepi so manj gibljivi,
zato smo bolj ranljivi.

S starostjo nam naše moči upadajo,
tako miselne kot telesne, ki sem spadajo.
Ne moremo početi kot včasih stvari,
ko smo bili še na vrhuncu moči.

Nenadoma se zavemo,
da že čisto po robu gremo,
v trenutku se čas zavrti,
kje so leta, kje koraki, ki so odšli.

Saj ni vse tako črno,
skrbimo, da bomo v dobri 
telesni in miselni kondiciji.
Naj bo jesen življenja
v zdravi in nasmejani poziciji.

Dragi moji – življenje je lepo,
mislim, da ga je vredno živeti,
tudi v starosti korajžo imeti
in vsak nov dan z upanjem začeti.

Lonca

Starost
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OdkupujemO slOvenskO hlOdOvinO  
za pitershome izvozni projekt  

reševanja svetovne bivalne problematike  
revnega sloja prebivalstva. 

pROsimO ZA pOnudBe, iZkljuČnO  
sAmO Od lAsTnikOv slOvenskih GOZdOv.

na jezerskem načrtujemo postavitev vzorčnega  
piterscamp turističnega naselja.

Oglejte si naš pitersvideo in animacijo  
postavitve pitershome enote na naši spletni strani:  

www.pitershome.webs.com

ivo plečko, ustanovitelj  
piTeRs FundACijA  

ljubljana, slovenia, europe
Gsm: 070 99 99 33

e-pOŠTA: pitershome@gmail.com
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Društva

Lanska zima je bila zelo bogata s 
snegom in naše najmočnejše turi
stično orodje so bile v tem obdob
ju zgledno urejene tekaške proge, 
ki so privabljale ljudi od blizu in 
daleč. Naj se na tem mestu zahva
lim Občini za vložena sredstva 
za urejanje prog, Boštjanu pa za 
požrtvovalno delo, saj je vsak dan 
prevozil vse ravenske travnike in 
urejal proge, da so bile najlepše v 
Sloveniji. Tekli smo do 16. aprila, 
ko so drugje že poganjale pomla
dne rožice.

Januarja smo se pod blagovno 
znamko Slovenske Alpe udeležili 
sejma TIP v Ljubljani. Na Jezer
skem pa smo začeli največji lanski 
projekt – izobraževanje za lokalne 
turistične vodnike. Pet tematskih 
večerov, 12 predavateljev, več kot 
štirideset različnih slušateljev 
in 15 novih jezerskih turističnih 
vodnikov je rezultat večmeseč
nega načrtnega dela. Zbrali smo 
za več kot petdeset strani mate
riala o Jezerskem: od zgodovine, 
geološkega razvoja, kulinarike, 
rastlinstva, živalstva do aktualne 
turistične ponudbe našega kraja. 
Večina materiala je plod znanja 
domačih strokovnjakov. Maja smo 
nato izvedli pisne izpite in izpitno 
vodenje ter tako pridobili 15 novih 
lokalnih turističnih vodnikov, ki 
smo jim priznanja in značke pode
lili ob občinskem prazniku. 

V okviru izobraževanja za turi
stične vodnike smo izvedli tudi 
strokovno ekskurzijo v sosednjo 
Solčavo in Luče, kjer smo si pri 
Ložekarju ogledali zasebno smu
čišče, na kmetiji v Lučah pa smu
čišče, ki ob financiranju Občine 
deluje pod vodstvom društva. Kot 
zelo zanimivo smo si ogledali na
stanitev visokega cenovnega raz
reda v sklopu hiše Raduha. Gre za 
nastanitev na kozolcu in v hiškah 
na drevesu. Dan smo zaključili v 
centru Rinka, kjer se nam je poleg 
vodnika Marka Slapnika pridružil 
tudi tamkajšnji župan. 

Z okroglo mizo smo marca želeli 
spodbuditi tiste, ki na svoji poti k 
registraciji dejavnosti iz različnih 
dejavnikov še oklevajo, ter opogu
miti tudi vse ostale h gledanju na
prej. Da nekaj že lahko pokažemo 
in ponudimo, so dokazali nekateri 
Jezerjani, ki so svoje izdelke ponu
dili na Jezerski stojnici. Pokazalo 
se je, da je v kraju dovolj ponudni
kov za dostojen nastop na tržnici. 
Stojnico smo prvič postavili v 

centru dan po občinskem prazno
vanju, nato pa še večkrat tudi ob 
Planšarskem jezeru, lahko pa bi jo 
še kdaj izven glavne sezone.

V pomladnih mesecih smo pre
novili in ponatisnili zeleni katalog 
Jezersko, natisnili smo 6000 izvo
dov. Izdali smo tudi Otroški vodnik 
po Jezerskem, ki so ga pripravili v 
vrtcu pod vodstvom vzgojiteljice 
Alenke Jovanovski. Oblikovali in 
natisnili smo tudi devet novih moti
vov jezerskih razglednic. Poleg 
tega smo sodelovali v nekaterih 
slovenskih promocijskih gradivih: 
katalogu Pohodništvo, publikaciji 
Slovenia Times ter materialih, ki so 
jih izdajali pod okriljem blagovne 
znamke Slovenske Alpe.

Lani praznovali jubilej
V juniju smo se člani turistične

ga društva z velikim veseljem in z 
ogromno delovne vneme priprav
ljali na občinsko praznovanje, ki 
smo ga s kulturnim programom 
sooblikovali in s tem počastili 
tudi 80letnico našega društva. 
V ustvarjalnem nemiru je nastala 
igra, ki sta jo Drejc in Damjana 
zelo doživeto uprizorila na odru in 
ob pomoči nove turistične vodnice 
Maje odigrala zadovoljna jezerska 
turista. Med dejanji igre pa sta 
Anja in Brane nanizala temeljne 
kamne razvoja jezerskega turi
zma. S pomočjo starih razglednic 
smo se vsi obiskovalci v dvorani 
Korotan preselili v preteklost in 
ugotavljali, kaj vse se je na Jezer
skem spremenilo. Ob 80letnici 
društva smo iz rok župana sprejeli 
darilo, ob zvokih naših harmo
nikarjev in dobrotah jezerskih 
gospodinj pa smo praznovanje 
dostojno obeležili na dvorišču 
pred gasilskim domom.

Delovanje TICa smo organizi
rali v enakem obsegu kot lani, še 
vedno pa si želimo, da bi nekdo 
profesionalno pokrival turizem 
vse leto, saj vsak konec tedna in 
velikokrat tudi med tednom odgo
varjamo na klice ljudi, ki sprašu
jejo, kakšne so razmere na Jezer
skem; pa naj gre za tek, drsanje ali 
obisk hribov poleti. 

Poletne vikende so popestrili 
dogodki; etnografski, zeliščarski, 
gobarski in pravljični vikend in 
glavna jezerska prireditev Ovčar
ski bal, ki je letos privabil rekor
dno množico gledalcev. Na delav
nici predelave volne, ki je potekala 

v okviru Etnografskega vikenda, 
se je zbralo več kot trideset ljudi, 
kar kaže na to, da ta tematika lju
di zanima, zato morata predelava 
volne ter spremljajoča kulinarika 
(p)ostati nosilni steber jezerske 
turistične ponudbe. Zelo prijetno 
je bilo tudi dogajanje v Jenkovi 
kasarni, kjer so bile uprizorjene 
tri igre iz Jezerskih štorij.

Letošnjo jezersko poletno turi
stično sezono lahko označimo kot 
eno boljših v zadnjih letih, tako po 
številu turistov kot po novostih, 
ki smo jih ponudili na Jezerskem. 
Kraj je dobil lepo število novih 
smernih tabel, urejen je bil »izvir« 
Jezerske slatine, ki nikoli ni same
val, odprta je bila prva jezerska 
tematska pot po dolini Ravenske 
Kočne, ki je pomembno prispe
vala k dopolnitvi turistične infra
strukture na Jezerskem. 

Jeseni smo zbrali popravke 
nove izdaje zelenega kataloga in 

ga ponatisnili, osvežili zemljevid 
zgibanko in natisnili slovensko in 
angleško verzijo. Decembra smo 
se udeležili predstavitve novega 
slovenskega meteorita, imenova
nega Meteorit Jezersko, ki ga je 
Božidar Jernej Malovrh že leta 
1992 našel pri Češki koči, kranjski 
najditelj pa ga je šele lani odnesel 
v Prirodoslovni muzej, kjer so ga 
tudi predstavili javnosti. Za svoje 
delo v preteklih letih ter za 80let
nico delovanja društva smo na sre
čanju društev Gorenjske turistične 
zveze prejeli priznanje. Decembra 
smo sodelovali na tekaškem sejmu 
v Logatcu, ki sta se ga udeležila 
Davo in Peter in s seboj odnesla 
tudi prvo paketno ponudbo, ki smo 
jo sestavili za zimsko sezono. Žal 
je zaradi pomanjkanja snega in 
ujme, ki nas je doletela februarja, 
naša zimska sezona letos skoraj v 
celoti podlegla spletu okoliščin.

Polona V. Karničar

Razgibano turistično delovanje
O lanskem delovanju Turističnega društva Jezersko

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

Kakovost pitne vode ugotavljamo z odvzemom vzorcev vode na raz-
ličnih mestih v omrežju. Na odvzetih vzorcih se v laboratoriju opravijo 
mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja.

Vodovodni sistem Jezersko s pitno vodo preskrbuje 687 prebivalcev v 
naseljih Spodnje in Zgornje Jezersko. Vir pitne vode je zajetje Anclovo, 
ki se napaja iz razpoklinskega vodonosnika. Pitna voda se lahko obča-
sno dezinficira z natrijevim hipokloritom. V letu 2013 smo distribuirali 
32.251 m3 pitne vode.

V letu 2013 je bilo za mikrobiološka preskušanja odvzetih trinajst vzor-
cev pitne vode, medtem ko sta bila za fizikalno kemijska preskušanja 
odvzeta dva vzorca. Laboratorijska preskušanja so pokazala, da so bili 
vsi odvzeti vzorci ustrezni.

Ker želimo, da boste še naprej lahko uporabljali zdravstveno ustrezno 
pitno vodo, bomo nadaljevali nadzor pitne vode tako iz rednih kot 
rezervnih vodnih virov in iz omrežja vodovodnega sistema. 

Soodgovorni za ohranjanje  
kakovosti vode

Kakovost pitne vode se poleg notranjega nadzora spremlja tudi v okviru 
državnega monitoringa. Zagotavlja ga Ministrstvo za zdravje, nosilec 
monitoringa je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Za ohranjanje čiste pitne vode smo seveda soodgovorni tudi upora-
bniki sami. 

Poskrbeti moramo za redno vzdrževanje hišnega vodovodnega omre-
žja, ki vključuje cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med priključ-
kom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mestom uporabe pitne vode. 
Upoštevajmo naslednja priporočila:

• redno čistimo mrežice na pipah (približno enkrat na 14 dni). Čiščenje 
pomeni spiranje z vodo in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna,
• vodo uporabljajmo na vseh pipah v stanovanju oziroma hiši. Vsako 
jutro na pipi, pred prvo uporabo tega dne, stočimo nekaj vode (voda 
naj teče dve minuti oziroma do ustalitve temperature vode). Enako 
naredimo, ko pridemo iz službe, predvsem pa, ko se vrnemo po daljši 
odsotnosti,

• na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, izvajajmo tedensko izpiranje 
do stabilizacije temperature vode,
• evidentirajmo slepe rokave in jih odstranimo. Do takrat je treba enkrat 
na teden spirati vodo iz slepih rokavov.

Na onesnaženje vpliva tudi uporaba kemikalij. Okoljsko ozaveščen 
uporabnik lahko s premišljenim ravnanjem zmanjša uporabo kemikalij 
in posledično stopnjo onesnaženosti odpadne vode. 

Na kakovost pitne vode vpliva tudi ravnanje z odpadki. Divja odlaga-
lišča so velik potencialni onesnaževalec podtalnice, zlivanje odpadnih 
kemikalij v kanalizacijo in vodotoke prav tako povzroča onesnaževa-
nje pitne vode. V okolici objektov za zajem pitne vode je prepovedan 
vnos nevarnih snovi in gnojil v tla ter preoravanje travinja. Pomembno 
je tudi kako pogosto in na kakšen način greznice praznimo. Greznične 
gošče so zelo koncentriran odpadek, ki poleg dušikovih spojin lahko 
vsebuje še druge okolju nevarne snovi. 

Zavedajmo se, da vodni viri niso neomejeni, zato z njimi ravnajmo 
skrbno, celovito in trajnostno. Le tako bomo lahko tudi v bodoče pili 
svežo vodo, vodo iz pipe.

Obveščanje v času motene preskrbe  
s pitno vodo

Včasih je zaradi okvar oziroma posegov na javnem vodovodnem omre-
žju in objektih oskrba s pitno vodo motena. V času večjih okvar obvesti-
mo Center za obveščanje, Občino in sporočilo posredujemo radijskim 
postajam ter objavimo na naši spletni strani www.komunala-kranj.si. 

Dodatno imamo vzpostavljeno tudi osebno obveščanje po SMS in/ali 
sporočilih po elektronski pošti. 

Če na osebno obveščanje še niste prijavljeni, to lahko storite po elek-
tronski pošti na naslov info@komunala-kranj.si, prek obrazca na splet-
ni strani www.komunala-kranj.si ali osebno na sedežu našega podje-
tja. Lahko nam tudi pišete na naslov Komunala Kranj, d. o. o., Ulica 
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

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

O načinih obveščanja v posameznih primerih glede na zahteve pravil-
nika o pitni vodi vas podrobneje seznanimo vsako leto, z obvestilom na 
hrbtni strani naših položnic. 

Spremljamo kakovost pitne vode

Letno poročilo  
o kakovosti vode, 

namenjene za prehrano 
ljudi v občini Jezersko 

za leto 2013
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Šport

Kljub muhasti zimi se na smučeh Jezerjank in 
Jezerjanov ni nabiral prah. Ker so nam aktiv-
nosti na snegu v zibel položene, jih gojimo z 
vso vnemo in strastjo, v okviru Športnega 
društva pa skrbimo za prenos znanja na mlade 
generacije. Ocenjujemo, da še posebej alpsko 
smučanje in tek na smučeh  ponujata kvalitet-
no preživljanje prostega časa vsem starostnim 
skupinam. Že leta 1932 je bil na Jezerskem 
ustanovljen Smučarski klub, kar nas na zgovo-
ren način prepriča o naravnih danostih in kul-
turni identiteti ljudi pod Grintovci.

Ob predstavitvi našega kraja ljudem opišemo 
alpsko pokrajino s čudovitimi gorami, dolgo 
zimo in klenimi prebivalci, ki so aktivni upo-
rabniki »raja na zemlji«. Ker bi radi prihodnost 
turistično zaznamovali, se moramo oprijeti 
stvari, ki našo podobo izrazito in karakteristič-
no opredeljujejo. Smučanje je ena od njih. Za 
nas in zato toliko bolj tudi za obiskovalce! Tudi 
v prihodnje bomo poskrbeli za tečaje alpskega 
smučanja in ustaljena alpska tekmovanja. Koli-
kor bo v naši moči,  bomo sodelovali v občin-

skem projektu nastanka smučarskega poligona. 
Veseli smo tolikšnega razvoja turno-smučarske 
dejavnosti na Jezerskem, kar nas tudi zavezuje k 
delu v prihodnje, saj je osnovno znanje alpskega 
smučanja za turne užitke predpogoj. Čeprav sta 
hoja in tek na smučeh v zgodovini jezerskega 
športa verjetno na prvem mestu, se pri Šport-
nem društvu vse bolj spogledujemo z novo, sve-
žo dejavnostjo. Hvaležni smo za vzpostavitev 
smučarsko-tekaške proge v Ravenski Kočni in 
njene vzorne urejenosti. Začeli smo skrbeti za 
izobraževanje učiteljev in učenje otrok. V prete-
kli zimi smo se z njimi srečali sedemnajstkrat. 
Občinsko tekmovanje v teku na smučeh se je 
zgodilo po šestih desetletjih. Tek na smučeh je 
tudi cenovno dostopnejši, zato upamo, da se pri-
hodnjo zimo srečamo v večjem številu. S sne-
gom dobro založeni plazovi pod našimi sever-
nimi stenami obljubljajo lepo doživetje, zato 
vsi prisrčno vabljeni na Andrejev veleslalom. 
Datum bomo sporočili na oglaševalskih mestih 
in občinski spletni strani. Smuk!   

 Davo Karničar

Smučanje značilno  
za Jezersko

Spet je oživel tek na smučeh.

Na Peci

Na tradicionalni prireditvi na pustno 
nedeljo se je pod Kvancem v Ravenski 
Kočni ob sicer deževnem vremenu zbrala 
pisana druščina maškar in smučarjev na 
starih smučeh. Pomerili smo se na tek-
movanju, kjer je v vsaki kategoriji zma-
gal tekmovalec, ki se je najbolj približal 
povprečnemu času posamezne kategorije. 
Razdeljeni smo bili v sedem kategorij, 
štiri moške in tri ženske. Skupaj je tako 
na starem smučišču Požar nastopilo pri-
bližno dvajset tekmovalcev in tekmovalk. 
Med njimi je bil tudi župan Jezerskega, 
ki je županovanje v času pusta prepustil 
predsednikom kluba mladih, športnega 
društva in prostovoljnim gasilcem, ki so 
prireditev izpeljali. Za nagrade smo pode-
lili lesene medalje, ki jih je izdelal Franc 
Zadnikar, najbolje opremljena smučarka 
in smučar pa sta prejela še »paket« Jezer-
skih dobrot. Ob zvokih domače glasbe in 
ob odličnem delu našega spikerja Grega 
Rebolja je bilo vzdušje kljub skoraj eks-
tremnim razmeram primerno razgreto … 
domov se ni mudilo nikomur. 

 Dejan Kavaš, Klub mladih Jezersko

Maškare na starih smučeh

Po dolgih letih so na Jezerskem ponovno 
tekmovali v teku na smučeh. V nedeljo, 
23. februarja, sta na Anceljnovem Iztok 
in Boštjan poskrbela za urejene proge in 
traso. Po predprijavah je kazalo na bolj 
slabo udeležbo, vendar se je na koncu nab-
ralo več kot štirideset tekmovalcev. Lepo 
je bilo videti kar nekaj mladih na progi. 
Seveda, ko pa so celo zimo z Davom treni-
rali po jezerskih travnikih. Bili so tudi trije 
udeleženci, stari nad šestdeset let, najbolj 
množična pa je bila kategorija od štirideset 
do šestdeset let. Tudi ženske niso zaosta-
jale po udeležbi, tako da je bilo tudi nekaj 
družinskih dvobojev (na različnih razda-
ljah). Tekmovanje je minilo v prijetnem 
vzdušju, s sproščenim klepetom na koncu 
in z obvezno podelitvijo medalj najhitrej-
šim, s sladkimi nagradami najmlajšim in 
z načrtovanjem za prihodnjo zimo. Hvala 
vsem, ki so pomagali pri prireditvi: Ivanu 
Muriju, Občini Jezersko, GRS Jezersko in 
PGD Jezersko.

Roman Pestotnik

Občinsko prvenstvo  
v smučarskih tekih

Klub mladih Jezersko zbira kosovni 
odpadni les, ker namerava pripraviti kre-
sovanje. Obrnete se lahko na predsednika 
kluba Dejana Kavaša, tel. 040 255 872.

Zbirajo odpadni les
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Društva

Po vseh praznovanjih in obletnicah je za nami 
normalno in mirno leto, tudi v smislu interven-
cij, ki sta bili vse leto le dve.  Najpomembneje v 
lanskem letu pa je sprejem treh novih priprav-
nikov v naše vrste.

Reševalno leto se je začelo zelo hitro in stres-
no, saj smo v prvih dneh januarja hiteli v ledeno 
hladno noč iskat dobro znana ljubljanska alpi-
nista, ki naj bi plezala v severni steni Grintovca, 
na srečo sta le zgrešila smer in sestopila v sose-
dnjo dolino. Drugo posredovanje smo imeli na 
vrhuncu poletne sezone v naši najbolj plezani 
Novi centralni smeri v Babah, ko je hrvaškega 
alpinista med plezanjem zadel kamen. Nemoč-
na alpinista sta poklicala pomoč, posredoval pa 
je helikopter z dežurno ekipo na Brniku. Po letu 
2002 je to izenačenje najmanjšega števila pos-
redovanj v enem letu. Le tri so bila še leta 1993, 
v ostalih letih naše dvajsetletne zgodovine smo 
posredovali od 4 do 9- krat, le v letu 2009 smo 
imeli rekordnih 12 intervencij. 

Lani smo imeli tri vaje iz reševalnih tehnik, 
dve v Mlinarjevi peči in prvič tudi v steni nad 
novim učnim centrom GRZS na Virnikovi pla-
nini. Stensko vajo pred glavno gorniško sezo-
no smo imeli v severni steni Dolške škrbine, 
z zaključkom pri zavetišču ob Češki koči. Na 
zimsko sezono smo se pripravljali na teden-
skih usposabljanjih novembra. Dvakrat smo 
imeli prvo pomoč, enkrat uporabo GPS apa-
ratov ter aktiviranje in poročanje o opravljenih 
intervencijah. Osrednjo zimsko vajo smo izve-
dli sredi decembra v idealnih lednih razmerah 
pod Vikijevo svečo, kjer smo med drugim prvič 
preizkusili nova nosila TLS. Tehnične in sten-
ske vaje so pripravili inštruktorji Janez, Milan, 
Miha in Peter. Prvo pomoč sta vodila Teja in 
Janko. Matej se je s psom Rinom udeležil kar 
šestih usposabljanj in preizkusov za vodnike 
reševalnih psov; od tega je dvakrat sodeloval 
na mednarodni vaji, enkrat v Italiji in enkrat na 
Hrvaškem. Inštruktorji so se udeležil licenčne-
ga seminarja, zbora inštruktorjev in usposab-
ljanja za vodenje intervencij na Igu. Reševalci 
letalci so tudi letos imeli štiri usposabljanja 
in dežuranje na Brniku v poletnih mesecih. 
Od naših članov sta to Janko in Tone, ki se je 
ponovno aktiviral v tej vlogi. Janko pa je imel v 
času dežuranja eno izjemno zahtevno in nevar-
no posredovanje v Šitah. Področje letalskega 
reševanja je ponovno najbolj na prepihu. Več 
kot eno leto že potekajo intenzivni dogovori na 
ravni  države za vzpostavitev celoletne priprav-
ljenosti ekipe za reševanje s helikopterjem na 
Brniku in združitve GRS in HNMP. Največja 
težava je zagotovitev primernega statusa reše-
valcem letalcem. V letošnjem letu pa stopi v 
veljavo še evropska uredba, ki v grobem prepo-
veduje vojski in policiji tovrstne polete. Precej 
hudi izzivi. Lahko le upamo, da bodo rešitve 
temeljile na kvaliteti in strokovnosti, ki so v 
korist ponesrečenca. Naše društvo bo še naprej 
zagovarjalo čim večjo profesionalizacijo tega 
področja; v smislu zagotavljanja pogojev, ki 

bodo omogočali najvišjo stopnjo usposoblje-
nosti celotne posadke in najhitrejše odzivnosti. 

Tekmovalno srce
Od začetka junija do konca septembra smo 

imel poseben razpored stalne dosegljivosti 
posameznih reševalcev za hitrejše organizi-
ranje posredovanj. Dežurali smo na domači 
turnosmučarski tekmi, kjer se skupaj s prija-
telji iz cele Slovenije spomnimo Luka in Rada, 
na Starih koreninah, sankaški tekmi, na tur-
nosmučarskem popotovanju Skiventure in na 
lovskem veleslalomu za Kristalnega gamsa v 
Vadinah. Na tekmah pa tudi letos nismo bili 
le v pripravljenosti za nudenje prve pomoči, 
ampak so naši člani zelo uspešno nastopili na 
naslednjih prireditvah: tekmovanje v nudenju 
PP za gorske reševalce v Učnem centru GRZS, 
na štirih turnosmučarskih, dvakrat na Jezer-
skem ter na Zelenici in Robanovem kotu, na 
preizkusu vožnje AKIA čolnov v Mojstrani ter 
na gorskem teku na Črno prst. Največje tekmo-
valno srce ima starejša generacija reševalcev, 
ves čas pa se trudimo navdušiti tudi naše mlajše 
kolege. Na skupnih turah to ni problem, letos 
smo imeli kar štiri: TS z Grintovca, plezanje v 
Velikem vrhu, Denčev klin in nočni pohod na 
Virnikov Grintovec. Ekipni duh je vel tudi na 
občinski očiščevalni akciji in pri urejanju oko-
lice novega učnega centra GRZS na Virnikovi 
planini. Veseli in ponosni smo, da je učni center 
zaživel. Največ po zaslugi predsednika GRZS 

Igorja Potočnika in gospodarja objekta, našega 
člana Janeza Žnidarja. 

Lani je bilo šest sej upravnega odbora društva, 
sodelovali smo na vseh sejah UO GRZS in Sklada 
Okrešelj. S svojimi predstavniki smo se udeležili 
zbora slovenskih gorskih reševalcev v Mariboru, 
spominske slovesnosti na Okrešlju, dneva reše-
valcev in posveta o zvezah na Virnikovi planini 
ter analize reševalnih intervencij v Poljčah. 

Letos najpomembnejši pa je vstop še treh 
novih članov iz vrst jezerskih alpinistov: 
Denisa, Žana in Simona. Tako imamo sedaj 
štiri pripravnike in na nas je, da jih čim bolje 
pripravimo, da bodo v prihodnjih dveh letih 
osvojili zahtevana znanja za opravljanje izpita 
za gorskega reševalca. Edina solidna garancija 
za naš dolgoročen obstoj je stalno pomlajanje 
reševalnega moštva. Statistika članstva je tre-
nutno sledeča: 27 članov, od tega 1 zaslužni in 
trije častni člani, štirje pripravniki in 17 aktiv-
nih reševalcev, od teh štirje inštruktorji, dva 
reševalca letalca in vodnik reševalnega psa.

Ob koncu le še zahvala blagajničarki in raču-
novodji za skrbno in natančno delo, vsem našim 
družinam za nesebično podporo, Občini in vsem 
ostalim organizacijam za sodelovanje in pomoč. 
Povezanost in prepletenost jezerskih društev in 
občinskih struktur se je v najboljši meri izkazala 
v letošnjih izrednih razmerah, ko smo pod taktir-
ko civilne zaščite prav profesionalno poskrbeli za 
varnost občanov in v danih razmerah za čim bolj 
kakovostno življenje v izolirani dolini. Srečno!

Drejc Karničar

Ekipni duh gorskih reševalcev
Čeprav smo vsi še pod vtisom izrednih razmer, ki so vladale v naši dolini ob ledni ujmi,  

se člani GRS Jezersko oziramo v preteklo leto 2013.
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Na terenu 150 sodelavcev,  
najnujnejše okvare odpravljene v nekaj dneh
Nečloveški pogoji in agonija po čim hitrejši zagotovitvi nujne 
oskrbe z elektriko so bili glavni spremljevalci več kot 150 
zaposlenih in pogodbenih izvajalcev Elektra Gorenjska, ki so 
priskočili na pomoč in po svojih najboljših zmožnostih odpravljali 
okvare. Ekipam je v nekaj dneh uspelo sanirati okvare do te mere, 
da so uporabnikom zagotovili vsaj nujno oskrbo z električno 
energijo, na posameznih področjih tudi s pomočjo agregatov. 
Elektro Gorenjska je prvi agregat priklopil ob nastanku prvih 
poškodb na omrežju 2. februarja, zadnji agregat na omrežju pa je 
izklopil že 21. februarja 2014. 
V ujmi je bilo poškodovanega več kot petdeset kilometrov 
distribucijskega omrežja, škoda znaša več kot 2,6 milijona evrov. 
Sanacija poškodb se bo izvajala celo leto 2014, na posameznih 
področjih pa tudi dlje. Z željo, da se zagotovi zanesljivo oskrbo z 
električno energijo na dolgi rok tudi tistim kritičnim področjem 
na Gorenjskem, ki so zaradi vremenskih vplivov (veter, sneg, 
žled) velikokrat bolj izpostavljeni poškodbam in posledično 
prekinitvam v oskrbi z električno energijo, pa bo potrebnih 
dodatnih 3470 mio evrov sredstev za izgradnjo omrežja pod 
zemljo, pravijo v podjetju.

Najhuje v dolini Kokre: popolnoma uničenih  
osem kilometrov daljnovodne povezave
Največ okvar na omrežju je bilo predvsem v višje ležečih in težje 
dostopnih krajih, med katerimi je bilo prav v dolini Kokre najhuje, 
saj je podrto drevje popolnoma uničilo osem kilometrov dolgo 
daljnovodno povezavo ter onemogočilo dostop do mesta okvar. 
Na pomoč so kmalu priskočili delavci Elektra Gorenjska, ki so 
navkljub nevarnostim na cesti tvegali in 2. februarja na Jezersko 
pripeljali velik agregat, ki je nato do 14. februarja oskrboval 
311 odjemalcev na področju Jezerskega. Elektro Gorenjska 
je 4. in 5. februarja priključil še dva manjša agregata (Zgornje 
Fužine, Kanonir), ki so ju prispevali sosedje iz Avstrije v okviru 
mednarodne pomoči. Na pobudo Elektra Gorenjska so kmalu 
stekli tudi pogovori s predstavniki podjetja Kelag iz Avstrije za 
vzpostavitev začasne povezave dveh elektroenergetskih omrežij, 
kar je bila želja Elektra Gorenjska že v preteklosti. Kolegi iz 
Avstrije so pokazali veliko mero solidarnosti in pripravljenosti na 
pomoč, tako je bila energetska povezava na Jezerskem vrhu med 
Avstrijo in Slovenijo vzpostavljena v dobrem tednu. O nadaljnjih 
načrtih in izrabi te povezave se bodo predstavniki obeh podjetij 
uskladili na tehničnih sestankih, dejstvo pa je, da gre za prvo 
tovrstno obliko meddržavne energetske povezave v Sloveniji, ki 

Žled popolnoma uničil daljnovodno 
povezavo do Jezerskega

Slovenijo je v začetku februarja 2014 prizadela huda naravna nesreča. Največ škode zaradi 
žledoloma je bilo povzročene v gozdovih in na elektroenergetskem sistemu Slovenije, tudi na 
elektrodistribucijskem omrežju Elektra Gorenjska. Čeprav ima Elektro Gorenjska več kot šestdeset 
odstotkov omrežja pod zemljo in se ponaša z najzanesljivejšim omrežjem v Sloveniji, je žled povzročil 
številne okvare in posledično daljše prekinitve oskrbe z električno energijo tudi na Gorenjskem. V 
prvih dneh ledene ujme je bilo brez elektrike več kot 5500 odjemalcev na več kot 250 lokacijah. 

Dela na cesti proti Jezerskem za izgradnjo kablovoda. / Foto:  Miha Zajec
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Srečanje sodelujočih na Jezerskem pri vzpostavitvi povezave med slovenskim in avstrijskim distribucijskim omrežjem.  / Foto: Občina Jezersko

bo obema državama izjemno koristila tudi 
v prihodnje.
»Zelo me veseli odziv predstavnikov iz 
podjetja Kelag, s pomočjo katerih smo 
vzpostavili energetsko vez, ki je pomembna 
tako za Slovenijo kot Avstrijo. Hkrati pa 
sem bil zelo vesel tudi slovenskih državnih 
organov, ki so nam v najkrajšem možnem 
času omogočili gradnjo 4-kilometrske 
daljnovodne povezave v podzemni kabelski 
izvedbi v dolini Kokre. Daleč najbolj optimalno 
in varno je, da se energetska povezava med 
dolino Kokre in Jezerskim uredi pod zemljo. 
Le tako bodo imeli prebivalci bistveno bolj 
zanesljivo oskrbo z električno energijo, s 
tem pa tudi bistveno manj težav, ki jih lahko 
povzročijo ekstremne vremenske razmere,« 
je ob tem dejal predsednik uprave Elektra 
Gorenjska mag. Bojan Luskovec.

Ustrezna vlaganja v 
elektroenergetsko 
infrastrukturo so nujna!
Naravna katastrofa nas je znova opozorila, 
kako nujno je ustrezno vlagati v delovanje 
elektroenergetske infrastrukture in njeno 
kakovost. Tega se zelo zavedajo v Elektru 
Gorenjska, zato je gradnja podzemnega 
omrežja tudi njihov glavni strateški 
cilj. V zadnjem desetletju so v podjetju 
pristopili k sistematični in dosledni gradnji 
kabelsko nizko- in srednjenapetostnega 
omrežja. V tem trenutku je tako kot 
šestdeset odstotkov nizkonapetostnega 
omrežja in več kot petdeset odstotkov 
srednjenapetostnega omrežja v podzemni 
kabelski izvedbi. To jih uvršča na prvo 
mesto med distribucijskimi podjetji v 
Sloveniji glede višine odstotka nizko in 
srednjenapetostnega kabelskega omrežja 
in posledično tudi kakovosti omrežja, kar 
se je kot pozitivno pokazalo tudi v primeru 
nedavne vremenske katastrofe, saj je bila 
škoda na omrežju bistveno manjša kot v 
ostalih delih Slovenije.

Priklop avstrijskega agregata na omrežje Elektro Gorenjska / Foto: Gorazd Kavčič
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ZAHVALA

Vsem ekipam na terenu, vsem zaposlenim Elektra Gorenjska, 
vsem občinam, ekipam gasilcev, štabom civilne zaščite, poslovnim 
partnerjem in vsem ostalim, ki so po svojih močeh priskočili na 
pomoč, iskrena hvala za vašo požrtvovalnost in prizadevnost. Z vašo 
pomočjo smo lahko v tako kratkem času, predvsem pa brez nesreč, 
poskrbeli za čim hitrejšo vzpostavitev oskrbe z električno energijo na 
Gorenjskem. 

Predsednik uprave Elektro Gorenjska, mag. Bojan Luskovec  
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Bilo je poletje. Sedela sem na koncu klopi 
pred Jenkovo hišo. Na tistem koncu, kamor 
zjutraj, okrog osmih, najprej posveti sonce, ko 
pride čez Malinšek. Čakala sem, da od Šenka 
gor pride Brencetova Mici. Vsak teden enkrat 
je prišla – ob četrtkih, če je bilo lepo vreme. 
To je bil dan za pranje. Ata je že zjutraj zakuril 
velik kotel in pogrel vodo. Mama in Mici sta 
imeli sredi veže veliko leseno kad in vanjo sta 
nalili vode ter perilo prali s pomočjo »ruskih« 
pralnih strojev – z desko, ki je bila prevlečena 
z valovito pločevino. 

Mici je bila najboljša prijateljica moje mame 
Anice in ji je pomagala pri pranju, okopavanju 
kolerab in krompirja. Za to je dobila kakšen 
dinar, pa nekaj pridelka in decembra koline. 
Za tako plačilo se je delalo včasih.

Še posebno sva bili s sestro Olgo veseli, če sta 
z njo prišli tudi njeni hčerki Marjeta in Marjana. 
Igrale smo se s punčkami, jim kuhale, pod stari-
mi smrekami pa smo med velikimi koreninami 
našle prostor za naše krave, zajčke, ovce (storže, 
polžje hišice …). Idej nam nikoli ni zmanjkalo. 

To so moji spomini na Brencetovo Mici, ki je bila 
rojena v času, ko še ni bilo pralnih strojev in so bila 
jezerska polja polna pridelkov za hrano in krmo. 

Kot edina hčerka Marjete Karničar je bila 
rojena 27. decembra 1923 pri Brencetu. V letu 
1941 naj bi šla na »Arbeitsdienst« v Avstrijo. 

Hitro se je ponudila za pestrno pri Anku, kjer 
je varovala Offnerjeve tri otroke.  

Mici in njena mama »Ajtna« Metka sta veliko 
pomagali tudi pri Robleku, za podobno plači-
lo kot pri Jenku. Mici pravi, da je najraje žela 
praprot. V prelepi naravi so v topli jeseni žele 

še: Klanškova Francka, Bernarda Zaplotnik in 
Tevlnova Lenčka. Matjaž Murovec in Roble-
kov Peter sta požeto praprot privezala na tri 
zvezane smrekove »vrhače« in jo tako s konjem 
vlekla do svinjaka, kjer so jo potem uporabljali 
za steljo prašičem. 

Leta 1947 je Mici rodila prvega otroka – sina 
Jurija. Bil je zelo slaboten otrok. K sreči so pri 
Brencetu za samooskrbo gojili koze. Fantič je 
že zjutraj s piskrčkom pritekel v hlevček, kjer 
je Mici molzla, in se napil toplega mleka. Poz-
dravil se je tako, da zdravnik ni mogel verjeti. 
Kasneje sta se ji rodili še Marjeta in Marjana. 
Sin Jurij je umrl leta 1986, mož Andrej pa 1979.

Mici ima pet vnukov in dva pravnuka. Sedaj 
živi pri skrbni hčeri Marjeti Meško, Brence-
tovo hišico pa je prepustila vnuku Borisu. Še 
vedno rada bere, plete in zašije marsikatero 
strgano nogavico. Ima izreden spomin in je 
bila v pomoč pri sestavljanju Jezerske kronike 
Andreja Karničarja, pa tudi njen zet Joža ima 
zapisanih kar nekaj anekdot iz njenega življe-
nja. Ena najbolj prisrčnih je tale: 

Mama rada pove, da ima svoje rekorde, ki so 
naslednji: »Najd´l smbva p ŕ svetmo Vid na Not-
ranjsk´m, v Avstriji pa do Velikovca, morja nis´m 
nkol vidva, pa z vlakam se nis´m nkolpelava.«

Mici, zdrava bodi vse dni, kar ti jih Bog dodeli!
Mija Murovec

Devetdeset let Brencetove Mici

Bil je vroč julijski dan leta 1970. Matjaž in Primoževa Minka sta 
na Roblekovi njivi okopavala krompir. Sonce je žgalo, da se je plevel 
sproti sušil. Njiva je bila dolga, plevela pa toliko, da si komaj videl 
krompir. Res mučno delo. 

»Ljubi Bog, reši me te motike!« je v mislih prosil Matjaž. In glej! 
Njegova prošnja je bila uslišana hitreje, kot bi si lahko mislil. Po 
njivski poti se je proti njima pripeljal krajevni poštar Blažek in poz-
dravil: »Bog daj, dober dan!« Matjaž pa: »Bi bil dober, če ne bi s to 
motiko »švicov«!« Blažek mu pove, da na pošti ravno iščejo novega 
poštarja in naj se naslednji dan oglasi, če misli, da bi mu tako delo 
ustrezalo. Matjaž je kar poskočil od veselja. Za raznašanje pošte je 
izpolnjeval pogoje – vojaščina je bila za njim in imel je izpit za vožnjo 
avta. Tako je 7. julija 1970 Matjaž postal jezerski poštar. Pol leta je 
nosil pošto s kolesom strica Petra. Za najemnino je moral postoriti 
razna kmečka dela. 

En mesec je bil na praksi pri Blažku in s kolesom sta raznašala pošto 
po Jezerskem. Po Blažkovih merilih je delo hitro »kapiral«, po Fran-
cijevih (Blažkov sodelavec) pa ne. Kadar je vprašal Francija za nasvet, 
mu je ta rekel: »To sem ti že včeraj povedal!«  In se je moral znajti 
sam. Ampak praksa naredi svoje in je šlo. Vožnja s kolesom Matjažu 
ni preveč dišala, sploh ko je moral nositi pošto v Kokro. Vzel je »puf« 
in si kupil moped Tomos. To so bili časi, ko je človek še moped težko 
kupil. Imeli so jih predvsem »golcarji«, da so prej prišli do mesta, 
kjer so golcarili. Leta 1971 je začel pri pošti delati tudi Joža Lustek. 
Pri raznašanju pošte v Kokro sta se mesečno menjavala. Z mopedom 
je šlo ob lepem vremenu lažje, v dežju in snegu pa precej težje. Poleg 
srajce, suknjiča, hlač in kape je poštarsko uniformo sestavljal še vol-
nen plašč, ki je bil, ko je bil moker, težek kot svinec. Če je bilo slabo 
vreme, veliko pošte in pokojnina, se je Matjaž vračal iz Kokre pozno, 
v zimskem času v temi. Večkrat je mraz preganjal s »ta kratkim«, ki 
pa je naredil več škode, kot koristi. Na enem takih vračanj iz Kokre, 
je nasproti Megliča na Fužinah preveč zavil in se zaletel v škarpo. Če 

mu ne bi pomagala Mavrič Andrej in Meglič Joško, bi bil že »rajnki«. 
Tako pa so ga peljali na šivanje zgornje ustnice in brade.

Tak postaven fant, kot je bil Matjaž - z državno službo in mopedom,  
je bil zanimiv za marsikatero dekle v dolini. On pa je oči raje vrgel 
za dekleti od drugod, ki so bila na zdravljenju v očesni bolnici na 
Jezerskem. Prevažal jih je s svojim mopedom in užival v njihovem 
občudovanju.  (Več o tem prihodnjič)

Mija Murovec

Matjaževa poštarska leta

Matjaž na začetku poštarske kariere z gospo iz očesne bolnišnice
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V še ne 66. letu je Štefan Zupan z Zg. Jezerskega nepriča-
kovano zapustil lovske vrste in svoje najbližje. Vseskozi je 
bil predan gozdu, življenju v njem in razdajanju moči pomoči 
potrebnim. Rodil se je v skromnosti in revščini na zaselku 
Žarkovo, zato so ga imenovali kar Žarkov Štefan. Preživljal se 
je s trdim delom v gozdu, gozdarjenjem, koder je tudi dočakal 
zasluženo upokojitev. 

Lovskim vrstam se je pridružil v sedemdesetih letih in v letu 
1972 opravil lovski izpit ter postal redni član LD Jezersko. 
Leta 1983 je opravil lovsko-čuvajski izpit, nato še usposab-
ljanja za lovsko mentorstvo, za preglednika uplenjene divjadi, 
ocenjevalca in preglednika trofej uplenjene divjadi ter gor-
skega stražarja. V 42-letnem aktivnem delovanju je opravljal 
odgovorne dolžnosti in bil izvoljen za člana UO, vodjo revirja 
in gospodarja LD Jezersko. V zadnjem obdobju pa je bil gospo-
dar lovskega doma ter bil izvoljen za vodjo – koordinatorja 
uradnih lovskih čuvajev. Bil pa je tudi prizadeven član v PGD, 
PD, DOV NOB Jezersko ter aktiven kinolog in usposobljen za 
iskanje divjadi po krvni sledi. Tudi med čebelarji je imel svoje 
veselje in mesto, aktivno pa se je vključeval tudi v ostala druš-
tva in bil vedno pri volji sodelovati pri akcijah in prireditvah. 
Kraj pa bo Štefana tudi pogrešal kot odličnega in simpatičnega 
gledališčnega vaškega igralca. Lovec Štefan pa je bil vedno 
iskan kot mentor mladim lovcem pripravnikom, vedno privla-
čna so bila njegova lovska predavanja šolski mladini. Pomagal 
je tudi pri programih LZS in ZLDG. Za svoje odlično delo in 
pozitiven odnos do društvenega lovskega dela v javnem inte-
resu za javno dobro in lovsko poslanstvo ga je LZS leta 1979 
odlikovala z znakom za lovske zasluge, redom za lovske zaslu-
ge tretje stopnje leta 1993 in redom druge stopnje leta 2007. Je 
tudi odlikovanec Gorenjske lovske zveze, prejemnik plakete 
ZLDG. Prejel je vsa priznanja LD Jezersko za požrtvovalno 
delo, še posebej pri gradnji lovskega doma in ostalih objektov 
in lovskih naprav. Zavzeto si je prizadeval za ohranjanje tra-
dicionalne lovske prepoznavnosti, lovskih običajev in navad 
s spoštovanjem do slovenske kulturne lovske in alpske prete-
klosti. Štefan je tudi doma živel v lovskem vzdušju, saj so bili 
njegovi najbližji – sin, brat in nečak – prav tako člani LD. Na 
Jezerskem je imelo lovstvo vedno posebno mesto, pozornost 
in spoštovanje, enako Štefan, ki ga bomo pogrešali tako lovci, 
gorski reševalci, planinci, gasilci, smučarji … Pogrešali bomo 
njegov vedno dobrovoljen in nasmejan obraz, všečne besede, 
nasvete, lovske pogostitve in njegovo pripravljenost za prosto-
voljna in brezplačna opravila ter pomoč. Manjkal nam bo in 
nastala je globoka praznina. Štefan, hvala ti za vsa tvoja dobra 
dela in lovsko-društvena prijateljevanja, s katerimi si utrjeval 
in zbliževal lovska druženja, delo in napredek.

Franci Ekar LD Jezersko

Štefan Zupan
(1948–2014)

Spočij se, utrujeno srce …

Zahvala

Ob nenadni izgubi našega dragega

ŠTEFANA ZUPANA
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih  

kakorkoli pomagali. Hvala sorodnikom, prijateljem, sosedom,  
članom LD Jezersko, rogistom iz Moravč in vsem, ki ste darovali  

cvetje in sveče in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Letos je 1. januarja država ukinila pogrebnino v višini okoli 500 evrov 
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Do denarne pomoči v podobni 
višini so zdaj upravičeni le še socialno najšibkejši, kdo to je, pa odloči 
Center za socialno delo, na katerega lahko občani naslovijo vlogo. Pra-
vica do izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov 
pogreba (pogrebnina) in pravica do enkratne izredne denarne socialne 
pomoči po smrti družinskega člana (posmrtnina) sta od 1. januarja obli-
ki izredne denarne socialne pomoči. Posmrtnina je pravica, namenjena 
finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne 
pomoči ali varstvenega dodatka, in sicer z enkratnim nakazilom v višini 
265,22 evra. Pogrebnina je namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov 
pogreba in znaša 530,44 evra (višina dveh osnovnih zneskov minimalnega 
dohodka). Podrobnejše informacije najdete na strani Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Pogrebnine in posmrtnine  
le za socialno ogrožene

Občina Jezersko vsako leto decembra pripravi srečanje za občane, starejše 
od 65 let. Vrsto let ji pri organizaciji in izvedbi pomaga Društvo upokojencev 
Jezersko. Namen srečanja je druženje ob koncu leta. Letos smo vabili 130 obča-
nov, srečanja pa se jih je udeležilo 72. Uvodoma je starejše nagovoril župan, ki 
je na kratko je opisal dogodke odhajajočega leta, se zahvalil za potrpežljivost 
ob nevšečnostih, ki so spremljale zlasti delo v zvezi z napeljavo kanalizacije. 
Zahvalil pa se je tudi predsednici društva upokojencev za nesebično pomoč in 
dobro sodelovanje nje in društva z občino. Je pa tudi obljubil, da se bodo on, 
svetniki in občinska uprava še naprej trudili narediti čim več dobrega za našo 
malo občino in nikakor ne bodo dovolili, da nam jo kdorkoli vzame. Sledil je 
kulturni program: učenka Tia je zaigrala nekaj skladb na »sintesajzer«, ljudske 
pevke so zapele pet pesmi, recitatorki Lonca in Zdenka pa sta recitirali. Potem 
so nas vse pogostili z okusno malico in ponudili sveže natočeno jezersko sla-
tino. Sledilo je nekajurno druženje ob prijetnem klepetu. Ob slovesu je župan 
vsakemu udeležencu podaril lep stenski koledar in darilno vrečko s priboljški.

Vikica Tepina

Srečanje s starejšimi

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, podružnica za Gorenjsko, v 
sredo, 9. aprila, v dvorani Korotan med 17. in 19. uro pripravlja meritve 
najpogostejših dejavnikov tveganja: krvnega tlaka, holesterola, krvnega 
sladkorja ter meritev s prenosnim EKG monitorjem. O svojem zdravju 
se boste lahko pogovorili z zdravnico. Cena meritev je pet evrov. Druš-
tvo upokojencev pa je pred kratkim pripravilo predavanje o srčno-žilnih 
boleznih, o katerih je iz svoje dolgoletne prakse govoril Dušan Bavdek, dr. 
med., specialist splošne medicine. 

Meritve dejavnikov tveganja



S ŠTIRIKOLESNIM POGONOM
VELIKA IZBIRA VOZIL

Povprečna poraba goriva: 4,9-5,6 l/100 km; 
Emisija CO2: 113 - 128 g/km

Povprečna poraba goriva: 6,2-6,5 l/100 km; 
Emisija CO2: 141-149 g/km

Emisija CO2: 113 - 128 g/km

Suzuki Swift

Suzuki SX4

BREZPLAČEN KOMPLET ZIMSKIH PNEVMATIK NA 
PLATIŠČIH PRI NAKUPU KATEREGAKOLI MODELA 

V akciji sodelujejo vsi pooblaščeni trgovci Suzuki v Sloveniji v obdobju od 10.2.2014 do 15.4.2014 oz. do odprodaje zalog.
Povprečna poraba goriva: 4,2 – 5,9 l/100 km. Emisije CO2: 110 - 135 g/km. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 novih osebnih 
vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite na pooblaščenem prodajnem mestu ali na spletni strani www.suzuki.si. 

Akcija velja tudi ob nakupu modela  Comfort ali Deluxe!
4x

BrezplaČNO!

www.avto-lusina.si
e-pošta: prodaja@avto-lusina.si AVTO LUŠINA d.o.o.
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