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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• Na Jezerskem si že dolgo želite smu-
čišče. Kako daleč ste s temi načrti?
"Ustanovljena bo delovna skupina, ki bo 
idejo razvijala naprej. Debata bo tekla 
okoli lokacij in o tipu smučišča, nagiba-
mo se k temu, da bi šlo za otroško smu-
čišče, ki je za Jezersko finančno še vzdr-
žno. Pravzaprav naj bi bil to nekakšen 
zimsko-letni doživljajski park, ki bi de-
loval tako poleti kot pozimi. Smučišče 
je povezano tudi z umetnim zasneževa-
njem, ki pa po osnutku novega občin-
skega prostorskega plana ni dovoljeno."
• Ste državi že oddali občinski pro-
storski načrt?
"Občinski prostorski načrt (OPN) je bil ko-
nec januarja oddan na ministrstva, kot 
je bilo predvideno. Soglasja soglasodajal-
cev so do zdaj v glavnem pozitivna. Niso 
jih sicer še vsi oddali, a moje upanje je, 
da bodo do poletja svetniki dobili težko 
pričakovani prostorski načrt v potrditev. 
Konec aprila pa bomo odprli možnost, da 
bodo občani že lahko vlagali nove pobu-
de in z njimi šli v nov krog dopolnitev in 
sprememb prostorskega načrta." 
• Snujete tudi razvojno strategijo ob-
čine, za katero ste januarja izvedli več 
delavnic. Kako napreduje?

"Strategija je v fazi priprave. Z odzivom 
na delavnice sem zadovoljen, bile so do-
bro obiskane, manj odziva pa je bilo na 
internetnem naslovu, ki smo ga odprli 
za pobude. Do konca aprila naj bi bila 
tudi strategija narejena in bi jo svetniki 
dobili v potrjevanje na eni od naslednjih 
sej. Nekoliko temeljiteje smo obravna-
vali turizem. Tako razmišljamo, da bi 
poleg tematskega parka s smučiščem 
vzpostavili tudi kolesarske poti, in sicer 
obnoviti tiste, ki so v preteklosti že bile, 
in zasnovati nekatere nove. Nadgradili 
bi center smučarskega teka, ki se je na 
Jezerskem dobro prijel, govorili smo o 
botaničnem centru, o poteh za sprehode 
v naravi, pobuda je bila tudi za uveljavi-
tev blagovne znamke Jezersko. Obstaja 
že poletna jezerska štorija, uveljaviti bi 
morali tudi zimsko. Del strategije, ki 
ni toliko povezan s turizmom, pač pa 
bolj s socialnim vidikom življenja na 
Jezerskem, pa je želja po medgeneracij-
skem prostoru, ki bo namenjen vsem 
občanom. Za ta namen želimo pridobi-
ti prostore nekdanje pošte, denar za to 
imamo rezerviran v proračunu in ko bo 
pošta prodajala, bomo kandidirali."
• Na Jezerskem boste imeli tudi pa-
noramsko kamero, snemate tudi pro-
mocijski film ...

"Na Jezerskem se snema promocijski 
film, zimski kadri so posneti, snema-
nje poteka vse leto in računam na to, 
da bomo imeli konec leta kakovosten 
spot o Jezerskem. Predvajali ga bomo 
na vseh promocijskih kanalih, saj že-
limo, da bi ga videlo čim več ljudi. V 
pripravi pa je tudi panoramska kame-
ra, ki bo nameščena na stolpu mobilne 
telefonije na Rakeževem. Ta ne bo zgolj 
prenašala jezerske panorame, pač pa jo 
bo mogoče imeti na televiziji, mogoče 
bo posredovati razne informacije, pove-
zane z Jezerskim. To nam bo omogočilo 
tudi snemanje in predvajanje občinskih 
in drugih dogodkov."
• Se je glede propadajoče Kazine že 
kaj premaknilo?
"Lastnik je pridobil pravnomočno grad-
beno dovoljenje za rušenje. Kdaj se bo to 
zgodilo, pa nam še ni vedel povedati. Ob 
Kazini je trenutno zapora ceste, razlog 
je v Direkciji RS za ceste, ki je zaradi ne-
varnosti odredila zaporo domala polo-
vice cestišča. Ne vem, ali to zagotavlja 
zadostno varnost, še vedno se bojim, da 
se bo komu kaj zgodilo."
• S čim se trenutno še ukvarjate na 
Jezerskem?
"Občanom, ki ne bodo priključeni na ka-
nalizacijski sistem, pač pa bodo morali 

JuRij REBoLJ,  
ŽupAN oBčINE JEZERsko

Storitve na  
Jezerskem niso 
samoumevne
Oddan je prostorski plan 
občine, v pripravi razvojna 
strategija, kjer je turizem 
še vedno ključna panoga, 
snemajo film o Jezerskem, 
razmišljajo o pridružitvi 
k dvema čezmejnima 
projektoma ... To je le 
nekaj drobcev iz pogovora 
z Jurijem Reboljem, 
županom občine Jezersko, 
o trenutnem dogajanju  
v tej občini. 
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Vsem občankam in občanom 
želimo vesele in blagoslovljene 

velikonočne praznike.

Župan juri rebolj 
s sodelavci in člani občinskega sveta
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v prihodnje zgraditi male komunalne 
čistilne naprave, bi želeli to olajšati. 
Že na aprilski seji bodo občinski sve-
tniki obravnavali pravilnik o subven-
cioniranju malih čistilnih naprav, 
okvirni znesek bo okoli 1500 evrov. 
Tolikšen prispevek bo občanu, ki bo 
namestil malo čistilno napravo, pla-
čala občina. Postopek pa bo takšen, 
da bodo ljudje najprej čistilne napra-
ve namestili in to sami financirali. 
Nato bodo občini predložili ustrezna 
dokazila, da mala čistilna naprava 
že ustrezno deluje (nadzor nad tem 
bo opravljala Komunala Kranj), nato 
bodo oddali vlogo na občino in dobili 
predvidena sredstva."
• Želite na ta način izenačiti obča-
ne, ki so se priključili na kanaliza-
cijo, in tiste, ki te možnosti nimajo, 
pa bodo v prihodnje vendarle dolžni 
zgraditi male čistilne naprave? 
"Pri odvajanju in čiščenju odpadnih 
voda prek kanalizacijskega sistema 
in čistilne naprave na Jezerskem 
smo se dogovorili, da bomo subven-
cionirali omrežnino v višini 60 od-
stotkov in to tudi izpolnili. Prebival-
ci, ki niso priključeni na sistem, pa 
bodo morali zgraditi male čistilne 
naprave in sami vlagati v sistem. S 
subvencijo, ki jo bo tudi njim omo-
gočila občina, se investiciji pri teh 
dveh kategorijah občanov ujameta 
približno v enajstih letih. Tisti, ki so 
priključeni na kanalizacijo, imajo si-
cer malo večji luksus, gospodinjstva 
z malo čistilno napravo pa bodo mo-
rala vendarle z enim očesom bedeti 
nad njenim delovanjem."
• Koliko objektov je na Jezerskem 
že priključenih na kanalizacijo?
"Sedemdeset odstotkov objektov je 
priključenih, komunalni prispevek 
pa je plačan že skoraj v celoti. Imeli 
smo tudi možnost plačila po obrokih, 
kar so nekateri ljudje izkoristili. Z 
novimi cenami komunalnih storitev 
pa je bilo kar nekaj klicev na občino. 
Če so ljudje v zvezi s tem v kakršnih 
koli dvomih, naj se obrnejo na An-

dreja Tepino, on je na občini zadolžen 
za infrastrukturo in prostor. Nekaj te-
žav se namreč pojavlja tudi zaradi ne-
popolnega katastra." 
• Kaj še snujete v občini Jezersko? 
"Moja želja je, da vzpostavimo sistem 
daljinskega ogrevanja na biomaso, kar 
pa je še v fazi zamisli. Če nam bo uspe-
la, bomo zagotovo na sistem poveza-
li stavbe v občinski lasti: občino, šolo, 
zdravstveni dom, Korotan, če bodo ga-
silci za to, tudi gasilski dom, možnost 
pa bi dali tudi fizičnim osebam, če se 
bodo pripravljeni priklopiti. Vendar je to 
projekt vsaj petih let, v prihodnje bomo 
šli v idejne študije variant."
• Ni vam vseeno, da nekatere storitve 
na Jezerskem usihajo. Kako to prepre-
čiti?
"Če Jezerjani želimo imeti trgovino, čr-
palko, zdravstveno in druge podobne 
storitve, potem moramo sami v večji 
meri poskrbeti, da jih bomo koristili v 
domačem kraju. Za Jezersko lahko naj-
več naredimo, če uporabljamo dejavno-
sti, ki jih imamo tu, s tem jih bomo na-
mreč ohranili. Če bomo trošili drugje, 
bomo morali sami sebi pripisati, če jih 
bomo izgubili. Na to sta opozarjala že 
moja predhodnika Jurij Markič in Mi-
lan Kocjan. Od ljudi samih je odvisno, 
da bodo znali prepoznati in ceniti, kar 
imamo doma, in to tudi uporabljati, 
kajti te stvari v današnjem tržnem sis-
temu niso same po sebi umevne."
• Vrniva se še k turizmu: razmišljate 
tudi o tovrstnih povezavah z drugimi 
občinami ...

"Izrazil sem željo po pristopu v Geopark, 
avstrijsko-slovenski projekt, v katerem 
med drugim sodeluje tudi naša avstrij-
ska soseda Železna Kapla. Projekt med 
slovenskimi in avstrijskimi občinami 
poteka že več let in sam vsekakor vidim 
veliko pozitivnih učinkov za Jezersko, če 
bi se nam uspelo priključiti Geoparku. 
Pristopili pa bi tudi k avstrijskemu pro-
jektu Planinske vasi, ta projekt sta Mi-
nistrstvo za okolje in prostor ter Planin-
ska zveza Slovenije predstavila v okviru 
sejma Alpe Adria, gre pa za primer dobre 
prakse pri uresničevanju določil Alpske 
konvencije na področju turizma. Svetni-
ki prejšnjega mandata se bodo spomnili, 
da jim je to idejo predstavljal Davo Kar-
ničar. Gre za to, da se v krajih s planin-
sko tradicijo razvijajo trajnostne oblike 
turizma v skladu z naravnimi danostmi, 
vaško kulturo in kompetencami na po-
dročju planinske dejavnosti. Kot protiu-
tež velikim turističnim središčem bi tu 
ponudili ponudbo, ki temelji na harmo-
nični kulturni krajini in ohranjeni nara-
vi. Vasi izberejo po posebnih kriterijih, ki 
predstavljajo jedro trajnostnega razvoja 
turizma, ki lahko ponudi visokokakovo-
stno ponudbo za obiskovalce, in Jezersko 
izpolnjuje vsa ta merila."
• Kaj bi na začetku pomladi še pove-
dali svojim občanom?
"Občane vabim, naj se pridružijo po-
mladni očiščevalni akciji, ki bo 17. apri-
la. Povem naj še, da sem se spomladi 
udeležil večine občnih zborov jezerskih 
društev in da bi rad pohvalil njihovo ak-
tivno delovanje."
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»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

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

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

danica zavrl žlebir 
FOtO: brane žagar

"Po poklicu sem učiteljica biologije in 
gospodinjstva v OŠ Predoslje Kranj. Do 
upokojitve mi manjka še dobro leto. Z 
možem živiva na Jezerskem, hčerka z 
dvema vnukoma se je že odselila," se 
uvodoma na kratko predstavi Mija Mu-
rovec. 
• Vemo, da se ukvarjate z veliko stvar-
mi (kulturnica, pisateljica, ilustratorka, 
kuharica, prikazovalka predenja volne, 
lokalna turistična vodička ... pa najbrž 
še kaj), toda zakaj ste se odločili kandi-
dirati še za članstvo v občinskem svetu?
"Res se ukvarjam s številnimi dejavnost-
mi. Vse to delam spontano, pride samo 
od sebe in potem tudi mine. Tako sem 
pred leti veliko slikala na svilo, kar se-
daj ne več. Predvsem bi rada, da se vse, 
kar je dobrega, ohrani za zanamce. Za 
kandidaturo sem se odločila, ker upam, 
da bom kot svetnica lahko vplivala na 
to. Pa tudi zato, ker je kazalo, da bo sicer 
volilna lista brez ženske kandidatke!"
• V katerem odboru sodelujete in s 
čim se v njem ukvarjate?
"Kot občinska svetnica sem: članica od-
bora za negospodarsko dejavnost, čla-
nica odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, 
okolje in prostor, predstavnica Občine 
Jezersko v svetu zavoda Gorenjske le-
karne. Ker je za menoj šele pol leta dela, 
moram priznati, da si nisem predsta-
vljala obširnosti tega dela. Udeležujem 
se vseh sej, saj tako najlaže vplivamo na 
celotno dogajanje v občini."
• Katere probleme v občini Jezersko 
vidite kot najbolj pereče in kako bi jih 
kazalo reševati?

"Občina je majhna, a kljub temu nasto-
pijo različni problemi, v prvi vrsti seve-
da finančni. K sreči s tem nimam ne-
posrednega opravka. Sicer pa si želim, 
da bi v okviru odbora za negospodarstvo 
dosegli, da etnografska zbirka gospoda 
Jereba ne bi zapustila naše doline. Ude-
ležila sem se vseh delavnic za oživitev 
naše doline, ki jih je vodila Julija Mar-
košek. Slišali smo veliko dobrih predlo-
gov. Če se bodo tem pridružili tudi la-
stniki zemljišč, bomo uspeli. 
Na občini so že pred leti podprli mojo 
akcijo za zbiranje knjig, ki bi sicer roma-
le na odpad, »Moja, tvoja, naša knjiga«. 
To bomo sedaj nadgradili s »Knjigobe-
žnicami«. To bodo hišice s knjigami ob 
nekaterih klopcah na tematski poti. Kot 
najbolj pereče se mi zdi to, da gre ves 
les nepredelan iz doline in da že toliko 
let nimamo smučišča, ki bi v zimskem 

času privabilo turiste. Mislim, da se bo 
marsikaj spremenilo, saj vsi svetniki 
delamo v najvišje dobro vseh v naši ob-
čini." 
• Kaj poleg vsega, kar smo ugotovili 
na začetku, počnete v prostem času? 
"V prostem času se ukvarjam z rodo-
slovjem. Izpopolnjujem rodovnik štirih 
sester, ki so pred dobrim stoletjem od-
šle s Pristovnikove kmetije v Kortah in 
ki imajo potomce na Jezerskem in v Av-
striji. Če mi ne bo uspelo izdati knjige, 
jo bo mogoče kdo za menoj. Važno je, da 
je zbrano, in »kar je zapisano, ne bo več 
zbrisano«. Rada pišem v Pr' Jezer o tem, 
kar se je dogajalo nekoč. Nekatere »ta 
mlade« to celo zanima, »ta stari« pa se 
spominjamo lepih starih časov. Seveda 
pa, kadar le morem, prosti čas name-
nim vnukoma Liamu in Mei, saj se babi 
najbolje zna igrati!"

Dobro naj se ohrani zanamcem
Edina ženska v sedemčlanskem občinskem svetu je v tem mandatu Marija Mija 
Murovec. Občinska svetnica je prvič, v družbenem življenju občine pa je aktivna  
na mnogih področjih.

Mija Murovec

Vsako pomlad temeljito čistimo v gospodinjstvih in v naravi. tako 
kot vsako leto vse občane vabimo, da se nam tudi letos pridružite 
na čistilni akciji, ki bo 17. aprila. Verjamemo, da boste tudi vi kot 
del tega družbeno koristnega dogodka na začetku pomladi prispe-
vali k lepši podobi našega kraja. Po koncu čiščenja ste res prisrčno 
vabljeni na malico in druženje. Se vidimo 17. aprila ob 15. uri pri 
gasilskem domu. 

Očistimo Jezersko
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- ustvarjamo rešitve za zahtevne

ELEKTROINŠTALACIJE,
IZSUŠEVANJE,

MONTAŽA KOTLOVNIC NA KLJUČ,
SERVIS IN ŠIROKA PONUDBA REZERVNIH DELOV

Javni razpis 
za sofinanciranje programov  

na področju kulturne dejavnosti  
v Občini Jezersko v letu 2015

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, re-
gistrirane v skladu z Zakonom o društvih oziroma usta-
novljene za izvajanje kulturne dejavnosti s sedežem v 
Občini Jezersko ter imajo urejeno evidenco o članstvu in 
plačani članarini; izjemoma tudi druga društva, ki niso 
registrirana za opravljanje kulturne dejavnosti, če so nji-
hovi kulturni projekti v javnem interesu Občine Jezersko. 
Prijavljeni kulturni programi in projekti ne smejo biti so-
financirani iz drugih proračunskih virov Občine Jezersko.

Občina Jezersko ima sredstva za sofinanciranje javnih 
kulturnih programov in kulturnih projektov po tem razpi-
su zagotovljena v proračunu za leto 2015, in sicer v vre-
dnosti 12.700,00 EUR na proračunski postavki 4042 - Pro-
jekti ljubiteljske kulture.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
Občine Jezersko, in sicer na http://jezersko.si/razpisi/
aktualni-razpisi. Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 20. 
4. 2015. 

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

www.jezersko.si

Ob 1. marcu, dnevu Civilne zaščite, so priznanja prejeli najbolj 
zaslužni posamezniki in ustanove za izjemno delo na področju 
zaščite in reševanja. Priznanja so podelili na osrednji slovesno-
sti 28. februarja na Brdu pri Kranju in 5. marca na regijski po-
delitvi v Preddvoru. Komisija je potrdila 960 predlogov za pri-
znanje. Dobitniki priznanj so tudi: občina Železna Kapla - Bela, 
župan Franc Jožef Smrtnik, GRS Jezersko, PGD Jezersko, štab CZ 
Jezersko, prejšnji župan Jurij Markič, Peter Sušnik, Miran Štular 
in Andrej Tepina. Vsem dobitnikom iskreno čestitamo.

Priznanja ob dnevu  
Civilne zaščite

... in na regijski prireditvi v Preddvoru

Prejemniki priznanj na Brdu pri Kranju ...

Spoštovani občani, uporabniki zbirnega centra Remont. 
Zaradi specifičnosti zbiranja in odvoza smeti v naši ob-
čini uporabniki te obvezne gospodarske javne službe 
plačujete bistveno manjši znesek storitve, kot bi ga v 
primeru klasičnega zbiranja z zabojniki pred posamezni-
mi objekti. Ceno pogojuje oddaljenost od odlagališča in 
število prevozov. Da bi v prihodnje lahko ceno storitve 
še zmanjšali, vas prosimo, da vestno ločujete odpadke 
in jih razvrščate v za to namenjene kontejnerje v zbir-
nem centru. Predvsem opažamo rezerve pri odpadnem 
papirju. Prosimo, da vso tovrstno embalažo pred odla-
ganjem razstavite in stisnete, kolikor je najbolj mogoče. 
S tem bo kontejner manjkrat poln, kar pomeni manj od-
vozov in posledično cenejšo storitev vseh uporabnikov.  
Za upoštevanje se vam najlepše zahvaljujemo.

Ločene smeti = manjši znesek 
na položnici

AKTUALNO
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Javni razpis 
za sofinanciranje programov in projektov  

drugih društev v Občini Jezersko v letu 2015

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, registrira-
ne v skladu z Zakonom o društvih, ki ne sodijo na področje tu-
rizma, 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 
sofinancirani iz drugih proračunskih virov Občine Jezersko.

Občina Jezersko ima sredstva za sofinanciranje programov in 
projektov drugih društev po tem razpisu zagotovljena v prora-
čunu za leto 2015, in sicer v vrednosti 4.300,00 EUR na prora-
čunski 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 ponedeljek, 20. 4. 2015. 

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.

www.jezersko.si

Javni razpis
za sofinanciranje programov na področju 

turizma v Občini Jezersko v letu 2015

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:

1. Urejanje kraja
2. Izvajanje promocijske dejavnosti
3. Organizacija in izvedba prireditev
4. Delovanje društev

Na javni razpis se lahko prijavijo: društva in skupine, registri-
rane v skladu z Zakonom o društvih s sedežem v občini Jezer-
sko ter imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini. 
Prijav ljeni programi na področju turizma ne smejo biti sofinan-
cirani 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 7.500,00 EUR na proračunski po-
stavki 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 ponedeljek, 20. 4. 2015.

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.

www.jezersko.si

Občinska uprava

Zaradi zagotavljanja zakonskih zahtev, 
in sicer Uredbe o metodologiji za obli-
kovanje cen storitev obveznih občin-
skih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (Uradni list RS, št. 87/2012) ter 
opravljanja nove storitve odvajanja in 
čiščenja odpadne vode prek javne kana-
lizacije, je občinski svet na četrti redni 
seji sprejel sklepe in pravilnike za nov 
način zaračunavanja komunalnih sto-
ritev. Veljati so začeli 1. februarja letos.

Odvajanje in čiščenje Odpadne vOde 

Za objekte, ki so priključeni na javno 
kanalizacijo, se zaračunava cena omre-
žnine za odvajanje (2,74 evra na mesec) 
in za čiščenje (3,31 evra na mesec) ter 
cena storitve odvajanja (0,33 evra na 
m3) in cena storitve čiščenja (0,33 evra 
na m3). Cena omrežnin je določena s 
prej omenjeno uredbo in znaša za od-
vajanje 6,84 evra na mesec, za čiščenje 
pa 8,31 evra na mesec. Občina subven-
cionira ceno omrežnine v višini 60 od-
stotkov. Subvencionira se le omrežnina 

za gospodinjstva ali izvajalce neprido-
bitnih dejavnosti. Za objekte, ki imajo 
male komunalne čistilne naprave ali 
greznice, pa se zaračunava storitev pre-
vzema in ravnanja z blatom (praznje-
nje) v višini 0,58 evra na m3 porabljene 
vode in omrežnina za čiščenje v višini 
0,70 evra na mesec. V tej ceni je vštet en 
odvoz mulja na tri leta. Cena okoljske 
dajatve je pri objektih, ki so priključe-
ni na kanalizacijo ali malo komunalno 
čistilno napravo, 0,0528 evra na m3,  
pri objektih z greznico pa 0,5283 evra  
na m3.

ravnanje z Odpadki 

Zaradi zakonske obveze se cena stori-
tve ravnanja z odpadki zaračunavajo v 
kg na mesec na podlagi letne količine 
odpeljanih odpadkov in Pravilnika o 
tarifnem sistemu in višini cen za obra-
čun storitev javne službe ravnanja s ko-
munalnimi odpadki v Občini Jezersko. 
Cena storitve se je v Občini Jezersko bi-
stveno znižala.
Cene za zagotavljanje oskrbe s pitno vo
do ostajajo nespremenjene.

Veljajo nove cene komunalnih storitev

pOLOna v. karničar

Aktivnosti na področju združevanja v 
Kamniško-Savinjskih Alpah so dobi-
la otipljivo obliko, saj smo turistična 
društva skupaj izdala zemljevid z opi-
som treh enostavnih pohodniških poti 
v vsaki sodelujoči občini in navedli še 
nekaj tur, ki nas medsebojno povezu-
jejo. Zraven smo pripravili tudi pakete, 
ki v vsaki občini ponujajo doživetje teh 
poti posameznim pohodnikom. Sku-
pne akcije bomo nadaljevali tudi v letu 
2015, ko bomo obiskali nekaj sejmov 
in se skupaj pripravili na predstavitve-
ni vrhunec, ki se bo zgodil v novembru 
na Smihovskem alpinističnem festivalu 
v Pragi. V letu 2015, ko Češka koča slavi 
115-letnico, bomo tako vzpostavili te-
snejše sodelovanje s potomci naroda, ki 
je veliko prispeval k razvoju turizma na 
Jezerskem. Tako bo letos s skupnimi mo-
čmi pripravljeno praznovanje 115-letnice 
Češke koče, naši pohodniški paketi se 
bodo prodajali pod okriljem agencije 
Alpy, jeseni pa se bomo kot turistična 
destinacija predstavili na že omenjenem 
festivalu v Pragi.

uspešno turistično  
povezovanje
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Urška Zibelnik

V januarju smo iz naših lepih krajev Slovenije odpotovali na 
hladno Arktiko. Spoznavali smo živali, kot so severni med-
ved, polarna lisica, volk, tjulenj, mrož, pingvin, kit, samo-
rog … in Eskime. V igralnici smo zgradili iglu, v katerem 
so otroci uživali, ko so se oblačili v topel kožuh. Male roke 
otrok so bile zelo ustvarjalne, med drugim so slike svojih 
obrazov oblekli v Eskime. Ti mali Eskimčki so krasili naš 
hodnik. Packanje z belo barvo nam je dalo še večji navdih, 
ko smo vrvico, pomočeno v belo barvo, nizali po modri pod-
lagi. Za vrvico pa so nastajale bele sledi. Ti izdelki so bili 
razstavljeni v naši knjižnici.
V vrtcu velikokrat tudi zbolimo ali se poškodujemo. Takrat 
se oblečemo v zdravniško haljo, vzamemo kovček s pri-
pomočki in pohitimo na pomoč. Zdravniki morajo imeti 
veliko znanja, zato je k nam v vrtec prišla reševalka Sara. 
Predstavila nam je medicinsko opremo in pripomočke za 
delo na terenu. Izdelali smo tudi semafor prehranjevanja. 
Iz letakov smo izrezali veliko različne hrane. Ob tem smo 
se naučili, da hrane, ki smo jo dali na zeleno luč, lahko 
pojemo veliko, tiste na rumeni luči malo manj, na rdeči 
zelo malo ali nič. 
Izvedli sva tudi projekt Hiše sveta. Skupaj s starši so otroci 
izdelali različne hiše, ki so jih prinesli v vrtec in jih pred-
stavili. Izdelali so različne igluje, hiše iz lesa, stolpnice, ka-
mnite hiše … Obiskala sta nas tudi predstavnika Petrola, 
ki sta nam predala simbolični bon. Otroci so bili navduše-
ni nad novico, da bomo z bonom lahko kupili poganjalce. 

Potovanja še ni konec
Kaj počnemo v vrtcu Palček

Mali arheologi

Ko nas kaj zaboli ...

Februarja smo poleteli nazaj v Slovenijo, v naš prelepi kraj Je-
zersko. Čakalo nas je veliko dela. Spoznavali smo gradove na 
Slovenskem. Izdelali smo prav posebne meče in ščite ter se s 
čarovnijo skozi čas odpravili v srednji vek. Zgradili smo pravi 
grad, v katerem so se otroci igrali viteze in princeske. Obiska-
li sta nas tudi arheologinji, ki sta nam predstavili pravljico o 
dečku Vojnomiru, ki je živel nad vasjo Bašelj. Izvedeli smo, da 
so bili na vzpetini nad Bašljem odkriti razni predmeti, kot so 
na primer konjska oprema, novci, prstani, sekire ... Spreme-
nili smo se v prave arheologe in v pesku iskali različne stvari, 
izdelali smo glinene posodice, gradove in nakit. Spoznali smo 
pesnika, ki so ga klicali dr. Fig ali dr. France Prešern, ter nje-
govo pesem Povodni mož. Starše smo povabili na pustni ples, 
na katerem sta palčka skozi pravljico iskala zaklad s pomočjo 
princes, gusarjev, sovice, čarovnic, mišk, muckov … 
Marca smo pristali v Indiji in še vedno smo tam. Uživamo na 
čajankah, ob jogi, meditaciji, spoznavamo živali in kulturo te 
čarobne dežele. Večkrat se sprehodimo tudi do palače, v kate-
ri kraljujejo podgane. Podgane so v Indiji svete živali in zato 
tudi mi v vrtcu verjamemo v to, da nam bodo uresničile raz-
lične želje in misli za prihodnost. "Namaste" do prihodnjič.
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ZIMSKE POČITNICE

Za zimske počitnice smo se vozili na smučišče Peca v Avstriji. 
Športno društvo je kot vsako leto organiziralo tečaj smučanja. 
Prvi dan na smučeh s sošolci je bil dolg, ker smo ponavljali 
pravila od lanskega leta. Ponavljali smo tudi vaje. V torek je 
bila cesta preslaba, tako nismo šli smučat. Pa še deževalo je. 
Tretji dan smo hoteli postaviti progo, pa nam je za to zmanj-
kalo časa. Delali smo težje vaje. Četrti dan smo prvič postavili 
progo. Začeli smo bolj tekmovalno. V petek smo zadnjič vadili 
med količki. V soboto je bilo vse pripravljeno za tekmo, pa 
se je pokvarila gondola. Tako je tekma odpadla. Počitnice so 
prehitro minile. Tekma je bila potem naslednji vikend. V svoji 
skupini sem osvojil prvo mesto. 

 LOvrENC KarNIČar, 3. raZrEd     
 

ŠPOrTNI daN Na POKLJUKI

V četrtek smo imeli športni dan. Jaz sem se šel sankat. Zbrali 
smo se pred šolo, potem smo šli na avtobus. Ko smo se pri-
peljali na Pokljuko, smo vzeli sanke ali smuči in šli do hišice. 
Sankači smo šli na sankališče ob hotelu Jelka. Proga je imela 
kuclčke in na sredini je bil led. Ko sem se vozil, me je zelo 
premetavalo po bobu. Čez eno uro in pol je bila malica. Dobili 
smo sok in sirove štručke. Po malici smo se šli spet sankat. 
Kmalu je postalo zelo megleno in zelo smo bili utrujeni. Odšli 
smo do avtobusa. Takrat pa so nekemu fantu ušle sanke in 
zadele staro gospo v nogo. Skakljajoča po eni nogi je odšla s 
sankališča. Pri avtobusu smo počakali še smučarje. Nato smo 
pospravili bobe, sanke in smuči in odšli na avtobus ter se od-
peljali domov.  GaŠPEr rUPar, 5. r

PLaNINSKI POHOd Na Sv. LOvrENC

Prvo soboto v marcu smo imeli mladi planinski orli pohod na 
Sv. Lovrenca. Bilo nas je samo pet – Matic, Jerca, Manca, jaz 
in gospa Mija Kuhar. Zgodaj smo se zbrali pred šolo in starši 
so nas z avtomobili odpeljali v Bašelj. Avtomobile smo pustili 
v vasi in se peš odpravili proti cilju. Odločili smo se, da bomo 
šli po daljši poti, in med potjo smo se večkrat slikali. Videli 
smo tudi spomenik borcema iz druge svetovne vojne, umrla 
sta v goreči koči, ki so jo zažgali nemški vojaki. Naš cilj je bila 

Iz šolskih klopi stara majhna cerkev nad Bašljem, imenuje se cerkev sv. Lo-
vrenca. Stoji na majhni jasi, obdani z gozdom. Z Maticem sva 
prišla na cilj prej kot drugi, ker sva velik del poti tekla, čeprav 
je bila pot ponekod zelo strma, sem ter tja pa je še ležal sneg. 
Ko so prispeli še drugi, smo pojedli malico, se naklepetali in 
se odpravili nazaj v dolino. Ustavili smo se še v planinski koči 
in naročili krofe, ker jih gospa Anka zelo dobro zna pripravi-
ti. Medtem ko smo čakali na krofe, sva se z Maticem igrala v 
gozdu, šla sva gledat tudi psa, ki so ju imeli zaprta v ogradi. Ko 
smo pojedli krofe, smo se res odpravili v dolino. Z Maticem sva 
spet tekla in tako hitreje prišla do vasi, drugi so prišli nekaj 
minut za nama. Medtem sva se z Maticem kepala. Pohod je bil 
zanimiv in lepo smo se imeli. Škoda, da nas ni bilo več. 

 JaN MEGLIČ, 5. raZrEd

TEHNIŠKI daN

V četrtek smo imeli tehniški dan. Iz tehničnih kock smo sesta-
vljali gonila, ki jih poganja jermen. Ko smo to naredili, sva z 
Maticem začela delati žerjav na pogon elektrike. Ko sem bil na 
polovici, me je prišla iskat mami, ker smo imeli zobozdravni-
ka. Nekaj časa sem še sestavljal, potem pa sem pospravil in šel 
v Preddvor k zobozdravniku. Bilo je zelo zabavno.

 JOžEf LUKa SMrTNIK, 5. r

NOva PravILa

Če bi lahko otroci doma postavljali svoja pravila, bi bilo tako:
Lahko bi jedla več sladkarij. Le jaz bi lahko crkljala mojega 
mucka. Ves čas bi se lahko družila s prijateljicami in bi hodile 
ven brez staršev. S sestro Ajdo bi šli lahko sami v gozd. 

 JErCa PISKrNIK, 1. r.

Doma bi lahko cel dan na računalnik igral igrice. Cel dan bi 
gledal risanke. Ponoči bi spal v hlevu na mrvi. Mami bi na-
mesto mene delala nalogo.  IrENEJ SMrTNIK, 1. r.

Ne bi mi bilo potrebno hoditi na karate. Lahko bi ukazoval. 
Moj kuža bi lahko spal pri meni. Ves čas bi lahko jedel žele 
bombone.  KrISTJaN POdrEKar, 2. r.

Da bi vse lahko počel. Vse bi dobil takoj. Nič ne bi delal. Vsak 
dan bi gledal TV, igral računalnik in jedel sladkarije. Šel bi, 
kamorkoli bi želel. Ne bi hodil v šolo. Sam bi lahko hodil v 
trgovino.  JaNEZ MUrI, 3. r.
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Izkoristite popust in izberite super okna.
Popust velja na vsa PVC okna in na vsa senčila od 20. 3. 2015 do 30. 4. 2015

 

Marko Meško

Kot smo napovedali v prejšnji številki 
lokalnega glasila, se v občini priprav
lja prva strategija občine Jezersko, 
in sicer za obdobje 2015–2020. Njena 
priprava pa se je z izvedbo tematske 
delavnice v decembru tudi dejansko 
začela. Stališče naročnika, torej Obči
ne Jezersko, in izvajalke Julije Maro
šek (NOV'NA RAZVOJ, d. o. o., razvoj lo
kalnih skupnosti) je, da je pri pripravi 
strategije ključno pridobiti informa
cije od ljudi, ki na Jezerskem živijo. S 
tem namenom je bilo izvedenih osem 
delavnic, na katerih so sodelujoči iz
črpno nanizali glavne potrebe in vrze
li pa tudi prednosti in priložnosti na
šega kraja na posameznih področjih. 
Ideje za prihodnost so na srečanjih 
ovrednotili po prioritetah. Priprava 
strategije je živa stvar, ki se stalno do
polnjuje in prilagaja, zato ste vsi, ki bi 
želeli prispevati svoje ideje, predloge 
in tudi pomisleke, še naprej vabljeni, 

Priprava strategije v polnem teku

občinska uprava

Občina Jezersko bo z namenom boljše 
promocije (malega) gospodarstva in tu-
rizma ter z namenom ozaveščanja do-
mačinov o široki ponudbi domačih stori-
tev in izdelkov na Jezerskem v prihodnjih 
mesecih izdala brošuro Jezerska ponud-
ba. Brošuro bo sestavljal seznam ponu-
dnikov lokalnih izdelkov, vseh vrst stori-
tev, nastanitev in koristnih informacij za 
občane in obiskovalce. V njej bodo ob-
javljeni izključno tisti subjekti, ki bodo 
izrazili interes za objavo. To pomeni, da 
bodo na naslov občine najkasneje do 17. 
aprila posredovali zahtevane podatke 
za objavo na za ta namen predpisanem 
obrazcu, ki je objavljen na spletni strani 
www.jezersko.si. Pogoj za objavo v bro-
šuri je registrirana dejavnost v Občini 
Jezersko. Sodelovanje v brošuri je za vse 
zainteresirane ponudnike brezplačno. 
Katalog bo posodobljen enkrat letno, 
naslednjič predvidoma v začetku leta 
2016. Več informacij vam nudi Občinska 
uprava Občine Jezersko.

Jezerska ponudba

promocija jezerskih 
ponudnikov

da jih posredujete na naslov strategija@
jezersko.si. S tega naslova vam na vašo 
željo lahko pošljemo tudi gradivo, ki je 
v okviru priprave strategije že nastalo, 
predvsem za povzetke delavnic. 
Navajam dve aktualnosti, ki sta nastali 
kot posledica priprave strategije. Prva: 
na Jezerskem se že srečuje delovna sku
pina, ki razvija koncept medgeneracij
skega prostora, možnosti so, da bo nje
gova lokacija v prostorih nekdanje pošte 
v Korotanu. Trenutno opredeljujemo 
vsebino in iščemo pravo organizacijsko 
zasnovo. Prostor bi bil jedro informacij, 
znanja, druženja, pa naj gre za področje 
prostočasnih dejavnosti ali stroke in iz
obraževanja. Vsi, ki imate v zvezi s tem 
kakršno koli vprašanje in ste zaintere
sirani za sodelovanje, se obrnite na Pri
moža Šenka. Druga: na eni od delavnic 

je bila izpostavljena možnost predelave 
volne kot priložnost za oživitev te dejav
nosti, ki jo je v Slovenji le še za vzorec. 
Trendi in trg so vedno bolj usmerjeni v 
lokalne produkte in naravne materiale, 
kar je lahko dodatna spodbuda za zagon 
manjšega obrata. Neopremljen prostor 
je na razpolago, znanja in izkušnje tudi. 
Kdor bi želel sodelovati, se lahko javi Ja
nezu Smrtniku. Na delavnicah pa smo 
prišli tudi do spoznanja, kako pomemb
no se je srečevati in deliti mnenja, če
tudi različna. Zavedati se moramo, da 
smo mi tisti, ki živimo na Jezerskem, 
in kvaliteta življenja bo takšna, kakršno 
si bomo zagotovili sami. Ne torej čakati, 
da nas bodo rešili zunanji investitorji, 
evropski ali državni denar, vsi ti so lah
ko le podpora, bistvo razvoja pa je v nas 
samih. 

Prvega januarja letos so začele veljati spremembe na področju osebnega dopolnilnega 
dela. Med drugim je bil uveden sistem vrednotnic, ki je pogoj za legalno opravljanje 
dela, kupiti pa jo mora naročnik dela, če opravlja storitve, oz. izvajalec del, kadar gre 
za prodajo izdelkov. Posameznik, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo, se mora 
najprej priglasiti preko spletnega portala AJPES ali osebno na katerikoli upravni enoti. 
Trenutno vrednotnica stane 9 evrov in velja za koledarski mesec za enega naročnika 
dela. Če pa posameznik večkrat na mesec opravlja delo pri različnih naročnikih, mora 
vsak naročnik zanj kupiti vrednotnico. Z nakupom vrednotnice se pridobi en dan pokoj-
ninske dobe. Letni prihodek izvajalca osebnega dopolnilnega dela ne sme biti višji od 
5.948,64 evra, pri čemer v posameznem polletju ne sme presegati 2.974,32 evra. Vse v 
zvezi z osebnim dopolnilnim delom lahko uredite na krajevnem uradu na Jezerskem. V 
vseh krajevnih uradih Upravna enota Kranj sicer izvaja še več upravnih storitev.

vrednotnice in osebno dopolnilno delo

aktualno
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danica zavrl žlebir

Družba Petrol je tudi konec lanskega leta izvedla humanitarno akcijo Naša energija po-
vezuje, s katero so sredstva, predvidena za nakup poslovnih daril, namenili posame-
znikom, društvom in projektom v lokalnih skupnostih. Te so izbrali zaposleni na vseh 
Petrolovih bencinskih servisih po Sloveniji. Ob koncu leta 2014 je Petrol že četrto leto 
zapored v humanitarne namene podaril več kot 60 tisoč evrov. V imenu družbe Petrol je 
najemnica bencinskega servisa Zgornje Jezersko Saša Homan s sodelavci sredstva pre-
dala vrtcu Palček na Jezerskem. Porabili jih bodo za nakup igrač in učnih pripomočkov.

Petrolova donacija vrtcu

Najemnica črpalke na Jezerskem Saša Homan skupaj z jezerskimi Palčki

Občinska uPrava

"Moje ime je Nina Ana Jäger, po izo-
brazbi sem magistrica prava in me-
diatorka. Moja pravna in mediacijska 
pisarna se nahaja v središču Kranja 
(poleg Gimnazije Kranj), več o meni 
in moji pisarni pa si lahko preberete 
na spletni strani http://www.pravna-
-posvetovalnica.si/ in na Facebooku," 
se predstavlja Nina Ana Jäger, ki bo na 

Jezerskem vsak mesec na voljo z brez-
plačno pravno posvetovalnico.
"Zavedam se, da človek k 'dohtarju' in 
k odvetniku hodi mukoma in še to po-
navadi samo takrat, ko se nekaj zares 
močno zalomi in je pomoč drugih neiz-
bežna. Tudi sama sem takšne vrste tič, 
zato podobno razmišljujoče ljudi lahko 
dobro razumem. " Drage Jezerjanke in 
Jezerjani, veselim se vsakomesečne-
ga srečanja z vami, v svoji brezplačni 
posvetovalnici, ki jo bom izvajala pri 
vas doma – na Jezerskem. Če imate 
vprašanja oziroma probleme pravne 
narave, ste toplo vabljeni in potrudila 
se bom, da skupaj rešimo vaš problem. 
Ljudi in pravo imam zelo rada, zato 
sem prepričana, da bomo v sprošče-
nem vzdušju lahko našli pravo rešitev 
za vas. V skladu s poklicno zavezo o 
molčečnosti vam zagotavljam, da vse 
povedano ostane kot stroga tajnost, ki 
ostaja znotraj kroga stranke in mene."

Brezplačna pravna  
posvetovalnica
V sejni sobi Občine 
Jezersko bo vsako prvo 
sredo v mesecu od 15. do 
17. ure brezplačna pravna 
posvetovalnica z mag. 
Nino Ano Jäger. Prva 
posvetovalnica bo v sredo, 
8. aprila. 

Pomlad vedno pride,
da se z nami snide. 
Letos malo kasni,
kje si? Da ne bomo sami.

Zvončki spomladančki,
cingljajo v pomladni dan,
cingu lingu brž vstanite,
se pomladi nasmejite.

Drevju je poklonila zelen pajčolan,
imela je še mnogo, mnogo priprav,
saj je vse travnike odela z rožnato preprogo,
utrujena, a vesela končala nalogo.

Trobentice trobijo tra-tra-ra-ra,
kar z orkestrom marširajo na parado.
Vijolice in mačice hitijo na zabavo,
plesale bodo nov čarobni tango.

Ptički se zbirajo, semena nabirajo,
skačejo z veje na vejo.
Ob sedmih koncert se začne,
v frake oblekli so se.

Glej, tam čez polje,
tam čez breg,
čisto bele kakor sneg,
češnje, češnje so zacvetele.

Lepa je pomlad cvetoča,
vsako leto nas razveseli,
z njo pride Velika noč blagoslovljena,
ki v mojem srcu zdaj živi.

 lOnca

Pomlad

PESEM

oBvEStilo

Naslednja številka glasila Pr' Jezer bo 
izšla 19. junija letos, članke (najmanj 
120 in največ 500 besed) in fotografije 
(največ dve na članek) sprejemamo do 
9. junija na obcina@jezersko.si.

Pr' Jezer spet junija
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Maja Lesar, FoTo: Brane Žagar

Osmega februarja Slovenci praznujemo 
kulturni praznik, spomin na velikega 
slovenskega pesnika Franceta Prešer-
na. Vendar ali je to "edini" dan v letu, 
ko prirejamo proslave, recitiramo pe-
smi, obiskujemo kulturne prireditve? 
Seveda ne! Vsak dan v letu lahko vsak 
izmed nas najde kaj, da si nahrani 
dušo. Lahko se odpravimo v prestolnico 
ali poiščemo kaj bližjega. Najtežje pa se 
odpravimo na prireditve, ki jih imamo 
tako rekoč pred nosom, doma. Koledar 
prireditev za obdobje treh mesecev obči-
ne Jezersko je bil še pred dobrim letom 
na enem listu. Zadnji je natisnjen na 
treh straneh. In kje je tu sporočilo? Pri-
reditev, dogodkov, koncertov, predstav, 
razstav ... je v domačem kraju toliko, da 
bi lahko vsakdo našel kaj zase, pa ven-
dar je včasih težko napolniti dvorano ali 
privabiti občinstvo na odprtje razstave. 
Truda pa zato ni vloženega nič manj. 
Lani smo pri KUD-u organizirali in 
sodelovali pri več kot 20 različnih do-
godkih. Naj omenim samo najodmev-
nejše. Lutkovna predstava je postala 
že naša stalnica, mladina se je z nav-
dušenjem lotila gledališkega ustvarja-
nja in pripravila lepo presenečenje ob 
krstni uprizoritvi igre Sreča in nesreča. 
Dodana vrednost je bila njena huma-
nitarna nota. V knjižnici so se zvrstile 
tri tematske razstave. Do konca marca 
smo lahko občudovali Zimske motive 
učencev POŠ Jezersko. Kar velik zalogaj 
je bila lanska občinska prireditev, saj 

smo imeli na odru skoraj vsa prosto-
voljna društva oz. njihove predstavnike, 
ko smo se v hudomušnih zgodbah spo-
minjali lanskega žledu. Najbolj odmev-
ne in najuspešnejše pa so bile poletne 
prireditve v okviru Jezerskih štorij, ki so 
nastale v sodelovanju s turističnim dru-
štvom: devetkratna ponovitev štorij v 
Jenkovi kasarni in dvakratna ponovitev 
Vasovanja na Šenkovi domačiji v juliju 
in avgustu. Celotno poletno dogajanje 
pa je zaokrožil še tradicionalni Ovčarski 
bal. Jesen je prinesla prav tako uspešno 
Retrospektivo, ki smo jo pripravili v so-
delovanju z Rdečim križem Kokrica. Iz-
kupiček prostovoljnih prispevkov je bil 
v celoti namenjen Kristini, gradnji do-
mačega dvigala za deklico s cerebralno 
paralizo. Konec novembra je CPZ zopet 
pripravil že tradicionalni letni koncert s 
popevkami od tu in tam. Na konec leta 

je spomin trpek in grenak, čeprav so bili 
otroci veseli Miklavža in je vrvež pra-
zničnega pričakovanja zasenčil puste 
zimske večere. 
In je bilo leto 2014 naokoli. Kako sem se 
že vprašala na začetku: ali je kulturni 
praznik »le« 8. februar? NE! Kulturnih 
in prav tako drugih dogodkov in pri-
reditev je v kraju nadpovprečno veliko 
glede na število občanov. Za člane KUD-
-a je največja nagrada polna dvorana, 
množica obiskovalcev ter zadovoljni 
in nasmejani obrazi. Moje razmišlja-
nje nikakor ni graja, ampak zahvala in 
spodbuda, da bo tako tudi v prihodnje. 
In hkrati zahvala in spodbuda vsem, ki 
to omogočajo: članom društva, podpori 
občine in dobremu medsebojnemu so-
delovanju raznih društev Torej, nare-
dimo si praznik, kulturen ali ne, vsak 
dan!

Ali je kulturni praznik le osmi februar?
Retorično vprašanje zahteva retoričen odgovor.

Kulturni praznik 

Ker bo leto 2015 malo bolj usmerjeno v tr-
ženje na tujih trgih in turistično sodelova-
nje s sosedami, bo zelo prav prišla enotna 
oblačilna podoba. Upam, da nam/vam 
bodo oblačila všeč in jih bomo vsi skupaj 
vzeli za svoja in v njih predstavljali skupno 
turistično zgodbo Jezerskega. Pripadnostna 
oblačila bodo še enkrat prikazana na odru 
(predvidoma v okviru jezerskega praznova-
nja), lahko pa posamezne kose že naročite 
in uporabljate. V kratkem bomo pripravili 
katalog, kjer bodo predstavljeni vsi izdelki 
s cenami in možnimi barvnimi kombinaci-
jami. Za pokušino si jih lahko ogledate na 
priloženi fotografiji. 

enotna oblačilna podoba
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V občini Jezersko upravljamo en vo-
dovodni sistem. Naša glavna skrb 
je zagotoviti zadostno količino pitne 
vode, ki je ustrezne kakovosti, kar 
pomeni, da ne vsebuje mikroorga-
nizmov ter drugih snovi v koncen-
tracijah, ki same ali skupaj z drugimi 
snovmi lahko predstavljajo nevarnost 
za zdravje ljudi.

Zelo pomembno za zdravje je ob-
vladovanje mikroorganizmov v pitni 
vodi. Ti imajo lahko akutne posledi-
ce za zdravje. Onesnaženost pitne 
vode z mikroorganizmi označujejo 
mikrobiološki parametri, zato se ti 
parametri prednostno spremljajo.
Ali je pitna voda mikrobiološko ustre-
zna ali ne, ocenjujemo glede na vre-
dnosti in v povezavi z ostalimi para-
metri. Pri določanju ustreznosti pitne 
vode smo upoštevali parametre in 
mejne vrednosti parametrov iz Pravil-
nika o pitni vodi.

Kakovost pitne vode ugotavljamo z 
odvzemom vzorcev vode na različnih 
mestih v omrežju. Na odvzetih vzor-
cih se v laboratoriju opravijo presku-
šanja na izbrane parametre.

Vodovodni sistem Jezersko s pitno 
vodo oskrbuje 687 prebivalcev v 
naseljih Spodnje in Zgornje Jezer-
sko. Vir pitne vode je zajetje Anclo-
vo, ki se napaja iz razpoklinskega 

vodonosnika. Pitna voda se lahko 
občasno dezinficira z natrijevim 
hipokloritom. V vodovodni sistem 
smo v letu 2014 distribuirali 31.163 
m3 pitne vode.

V letu 2014 je bilo za mikrobiološka 
preskušanja odvzetih deset vzorcev 
pitne vode, za fizikalno-kemijska 
preskušanja pa trije. Mikrobiološka 
preskušanja so pokazala, da sta bila 
dva vzorca neustrezna. Vsi ostali so 
bili, glede na obseg opravljenih pre-
skušanj, ustrezni.

 
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Spremljamo kakovost pitne vode

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

Jezersko za leto 2014

Laboratorijska preskušanja, 
opravljena v letu 2014, so po
kazala, da pitna voda ni ogro
žala zdravja ljudi.

Tudi v bodoče bomo zagotav
ljali ustrezen nadzor nad kako
vostjo pitne vode iz vodnih vi
rov in iz omrežja vodovodnega 
sistema. Trudili se bomo, da 
boste lahko še naprej upora
bljali zdravstveno ustrezno pi
tno vodo.  
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Čisto je lepo.

Poseben poziv k obvezni prija
vi velja za predstavnike javnih 
ustanov (šole, vrtce, zdrav
stvene ustanove, gostinske 
lokale …).

Soodgovorni za  
ohranjanje kakovosti 
vode
Kakovost pitne vode se poleg notra-
njega nadzora spremlja tudi v okviru 
državnega monitoringa. Zagotavlja 
ga Ministrstvo za zdravje, nosilec 
monitoringa je Nacionalni laborato-
rij za zdravje, okolje in hrano.

Za ohranjanje čiste  
pitne vode smo seveda  
soodgovorni  
tudi uporabniki sami. 

Poskrbeti moramo za redno vzdrže-
vanje hišnega vodovodnega omrež-
ja, 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). Čišče-
nje pomeni spiranje z vodo in po 
potrebi odstranjevanje vodnega ka-
mna.
- Vodo uporabljajmo na vseh pipah 
v stanovanju oziroma hiši. Vsako ju-
tro na pipi, pred prvo uporabo tega 
dne, stočimo nekaj vode (voda naj 
teče dve minuti oziroma do ustalitve 
temperature vode). Enako naredi-
mo, ko pridemo iz službe, pred-
vsem pa, ko se vrnemo po daljši 
odsotnosti.
- Na mestih, kjer voda v omrežju za-
staja, izvajajmo tedensko izpiranje 
do stabilizacije temperature vode.
- Evidentirajmo slepe rokave in jih 
odstranimo. Do takrat je potrebno 

enkrat na teden spirati vodo iz sle-
pih rokavov.

Na onesnaženje vode vpliva tudi 
uporaba kemikalij, zato bodimo 
previdni in zmanjšajmo uporabo 
kemikalij. Namesto agresivnih či-
stil in ostalih snovi se odločimo za 
okolju prijazne izdelke. S tem bomo 
zmanjšali tudi onesnaženost odpa-
dnih voda. 

Na kakovost pitne vode vpliva tudi 
ravnanje z odpadki. Divja odlagali-
šča so velik potencialni onesnaže-
valec podtalnice, zlivanje odpadnih 
kemikalij v kanalizacijo in vodotoke 
prav tako povzroča onesnaževanje 
pitne vode. V okolici objektov za za-
jem pitne vode je prepovedan vnos 
nevarnih snovi in gnojil v tla ter preo-
ravanje travinja. Pomembno je tudi, 
kako pogosto in na kakšen način 
greznice praznimo. Greznične go-
šče so zelo koncentriran odpadek, 
ki poleg dušikovih spojin lahko vse-
buje še druge okolju nevarne snovi. 

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 oskrbe s pitno 
vodo
Včasih je zaradi okvar oziroma 
posegov na javnem vodovodnem 

omrežju in objektih (kot so redno in 
izredno vzdrževanje, obnove, pre-
vezave na omrežju, prekuhavanje 
vode) oskrba s pitno vodo motena. 
V primeru večjih okvar obvestimo 
Center za obveščanje, občino in  
radijske postaje. Obvestilo objavi-
mo tudi na naši spletni strani. Doda-
tno imamo vzpostavljeno tudi oseb-
no obveščanje po SMS-sporočilih  
in/ali sporočilih po elektronski  
pošti. 

Če na osebno obveščanje 
še niste prijavljeni,  
to lahko storite po  
elektronski pošti na naslov 
info@komunalakranj.si,  
preko obrazca na spletni 
strani www.komunalakranj.
si ali osebno na sedežu  
našega podjetja. Lahko nam 
tudi pišete na naslov  
Komunala Kranj, d. o. o., 
Ulica Mirka Vadnova 1,  
4000 Kranj.

O načinih obveščanja v posameznih 
primerih glede na zahteve pravilnika 
o pitni vodi vas podrobneje seznani-
mo vsako leto, z obvestilom na hrbtni 
strani naših položnic. 
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Polona Virnik karničar

Januarja smo se udeležili sejma TIP v 
Ljubljani. Sodelovali smo znotraj Slo-
venskih Alp, kjer sodelujemo tudi pri 
njihovih ostalih projektih. Udeleženi 
smo pri projektu Zelena kartica gosta 
Gorenjske ter v katalogih Slovenske 
Alpe, Družinska doživetja, Motoristične 
poti, Gorenjska kulinarika in Čarobne 
poroke. Na Jezerskem smo natisni-
li 6000 izvodov Zelenega kataloga, ki 
je doživel že tretji ponatis. Aprila smo 
obiskali sosede v Železni Kapli in si 
ogledali njihov nov center projekta Ge-
opark Karavanke in najpomembnejšo 
turistično točko občine – Obirske jame. 
Projekt Geopark se bo v novi evropski 
finančni perspektivi nadaljeval in tudi 
mi imamo možnost, da se priključimo 
tej povezavi. Aprila smo začeli s pripra-
vami na osrednje poletno dogajanje: 
dvomesečno izvedbo rednih tedenskih 
dogodkov, Jezerske štorije. Najprej smo 
ponatisnili knjigo Jezerska štorija. Z je-
zersko izgovorjavo sta se spopadla Bra-
ne in Drejc, ki je za drugi ponatis knjige 
prispeval tudi spremno besedo. Knjigo 
smo uradno predstavili na prvi predsta-
vi Jezerska štorija v Jenkovi kasarni 1. 
julija. Izvedli smo devet predstav in vsa-
ke izmed njih se je v povprečju udeležilo 
okrog 20 ljudi; nekaterih tudi več kot 30. 
Mija je osemkrat predla in krtačila vol-
no v veži Šenkove hiše in svoje znanje že 
pozabljene obrti prenašala na ukaželjne 
domače in tuje obiskovalce. Dva sobo-
tna večera so popestrili igralci KUD-a in 

z uprizoritvijo Vasovanja obudili že po-
zabljen običaj. Veliko število obiskoval-
cev priča o tem, da so taki dogodki za-
nimivi in potrebni. Čebelar Jože je svoje 
znanje o čebelah in pridobivanju medu 
vsako sredo širil z zavedanjem, da brez 
čebel na zemlji ne bi bilo življenja. Mi-
lan z ekipo pa je s kuhanjem masunje-
ka obujal spomin na čase, ko so to krep-
ko jed na planinah kuhale majerice. 
Zanimanje ljudi zanj je vedno večje in 
postrežen na domačem kruhu odlično 
tekne kot topla predjed. 
Med pohodi je bilo največ zanimanja za 
nedeljski sprehod z biologom in botani-
kom Matejem Tonejcem, manj gostov 
pa se je udeležilo drugih vodenih ogle-

Turistično leto 2014
Vreme je bilo lani vse leto zagrizen nasprotnik jezerskega in slovenskega turističnega 
gospodarstva. Mi pa vseeno nismo vrgli puške v koruzo in smo celo poletje z dogodki 
Jezerske štorije nagovarjali in animirali turiste, ki so obiskali našo dolino.

Damjana Pestotnik

Krvodajalci se vsako leto z zavestjo, da bomo storili nekaj dobrega, udeležimo prostovolj-
nega odvzema krvi na ljubljanskem zavodu za transfuzijo. Letos se nas je v sredo, 28. janu-
arja, akcije udeležilo 30 krajanov Jezerskega. Vzdušje na avtobusu je bilo prijetno sprošče-
no in tudi odvzem krvi je minil v dobrem razpoloženju. Ker se nam ni mudilo domov, smo 
se zadržali v Bowling klubu 300 na popoldanskem klepetu. Nekateri pa so zmogli še toliko 
moči, da so odigrali nekaj partij in veselo podirali keglje. Vsem pa se je na koncu dneva 
zelo prilegla krepka večerja v gostilni Logar. Za v prihodnje si želimo, da bi nas nekdo bolje 
organizacijsko povezal in bi tako še uspešneje opravljali to človekoljubno dejavnost. 

Darovali smo kri

dov. Mogoče je temu krivo slabo vre-
me ali pa prezgodnja ura. Vsekakor 
so pohodi za naslednje leto potrebni 
korekcije, gostom pa je treba zagoto-
viti dostopnost informacij, kajti če za 
dogodek ne vedo, ga ne morejo obi-
skati. Turistični ponudniki moramo 
te dogodke »vzeti za svoje« in jih po-
nuditi svojim gostom. To nikogar nič 
ne stane, dogodki sami pa so tudi za 
goste brezplačni. Zelo prisrčno smo 
lani izpeljali tudi Pravljični vikend, 
ki smo ga organizirali na željo petih 
družin. Dobre volje družin in vese-
lja otrok ob druženju s pravljičarko  
Ireno Cerar ni zmotil niti vztrajen 
dež, ki je trikrat pokvaril igre na pro-
stem. Pa smo se potem igrali kar na 
seniku in v veži stare Šenkove hiše. 
Ni naključje, da so to vežo v preteklo-
sti uporabljali že za celo vrsto različ-
nih dejavnosti. Sonce pa je posijalo 
prav na najpomembnejšo nedeljo v 
avgustu in Ovčarski bal je že tradici-
onalno zapolnil vse proste nastani-
tvene kapacitete na Jezerskem ter v 
vas pripeljal veliko množico obisko-
valcev.

Po ferati na češko kočo

Dogajanje Jezerske štorije ni bila 
edina novost lanskega leta. Na pra-
gu jeseni smo s ponosom odprli nov 
pomemben element jezerske turi-
stične ponudbe – Ferato Češka koča. 
Ekipa pridnih delavcev je z velikim 
zanosom in neutrudno željo po do-
seganju novih ciljev odlično izdelala 
prvo jezersko ferato, ki je edinstvena 
v Sloveniji in ki je bila nepričakova-
no zelo množično obiskana lani v 
pozni jeseni. Upam, da bo prva fe-
rata kmalu dobila še svojo sestro v 
Kanceljnu pod Vadinami. Iskreno se 
zahvaljujem vsem, ki ste s svojim 
prispevkom omogočili izvedbo vseh 
dejavnosti. Posebna zahvala gre Ob-
čini Jezersko, ki jih je sofinancirala, 
in upam, da bomo podobno poročilo 
lahko podali tudi naslednje leto, ko 
bomo predstavili delo v letu 2015.
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IN MEMORIAM

Prišel je tisti čas, 
ko Matevž je zapustil nas. 
Lepo je slišati bilo, 
ko zaigral je na harmoniko,
se zasmejal …
vedno s tabo bilo je veselo,
a zapustil si vse.
Mi spominjali stalno
se bomo na te, 
na tvoj glas harmonike.
vedno vesel si bil,
še folklorno skupino Jezersko si učil.
Sedaj več ne boš igral, 
za vedno mirno v grobu boš spal. 
Kako srce boli nas vse,
naš Matevž počiva že.
Zapustil si harmoniko,
s tabo v spominu vedno smo. 

 Marko Bušalov

Matevžu v slovo

Matevž Lindav / Foto: Brane Žagar

OBVESTILO

Obveščamo, da se material za kres 
zbira v času odprtja na zbirnem centru 
remont, na posebej določenem mestu. 
Zadnji teden pred kresovanjem (od 23. 
aprila dalje) pa je material možno na-
voziti na mesto dogodka, torej k helio-
dromu pri Planšarskem jezeru. Posebej 
opozarjamo, naj bo navožen material le 
les, saj skrbimo za okolje in našo var-
nost. Klub mladih Jezersko

Lesni material za kres

vikica Tepina

Deževno poletje 2014 nas je v DU Jezer-
sko spodbudilo, da smo organizirali je-
senski izlet na morje. Šli smo 16. sep-
tembra. Vkrcali smo se na ladjico, se 
z njo ustavili v Piranu, si ogledali Tar-
tinijev trg, obiskali nekaj trgovinic in 
popili kavo, trije udeleženci so se kljub 
ne ravno idealnemu vremenu celo ko-
pali. Z ladjico smo se vrnili v Izolo, si 
namočili noge v morsko vodo ali se 
sprehodili ob obali. Še vedno nas greje 
spomin na tisti sončni dan. Da je izlet 
cenovno dostopen, smo se prijavili na 
javni razpis in Občina Jezersko nam 
je (za spomladanski in jesenski izlet) 
odobrila 500 evrov.  
Tudi letos smo skupaj z Občino Jezer-
sko pripravili srečanje starejših ob-
čanov. Na prednovoletno druženje so 
povabljeni občani, starejši od 65 let. 
Od 130 povabljenih se jih je prireditve 
letos udeležila nekaj več kot polovica. 
Poleg pogostitve smo pripravili kul-
turni program, z nami pa se je družil 
tudi novi župan Jurij Rebolj. Povedal 
nam je nekaj načrtov za prihodnje 
delo, nas prosil, da pomagamo obli-
kovati vizijo in strategijo občine, ter 
nam zaželel zdravja in sreče. Ob kon-
cu srečanja se je z vsakim še osebno 
pogovoril in ga obdaroval. Srečanje 
starejših občanov financira Občina 

Jezersko, Društvo upokojencev je or-
ganizator.
Zbor članov DU Jezersko je bil letos na 
dan žena, 8. marca. S pripravami smo 
imeli veliko dela, saj smo predlagali 
spremembo statuta ter sprejem dveh 
pravilnikov (o finančnem poslovanju 
in disciplinskega), ki jih doslej nismo 
imeli. Po uradnem delu se je odvrtel 
zanimiv kulturni program: več skladb 
sta zaigrala Marko in Tobija Smrtnik, 
naše pevke so zapele venček ljudskih 
pesmi, na koncu smo se nasmejali 
ob skeču, ki sta ga zaigrali Anica in 
Francka iz sosednjih društev. Spre-
jeli pa smo tudi plan dela za letošnje 
leto: običajne naloge, kot so čiščenje 
kraja, skrb za cvetje na javnih povr-
šinah, spomladanski in jesenski izlet 
… Sklenil smo, da bomo od aprila na-
prej vsak teden šli na skupni pohod v 
bližnjo okolico, da bomo imeli preda-
vanje o zdravilnih in drugih rožicah, 
ki rastejo na Jezerskem, da bomo tudi 
med počitnicami šli na krajši izlet, 
organizirali bomo koncert, pripravili 
kulturni program ob postavitvi božič-
nega drevesa … Skratka želimo se več 
družiti. Zato vas vabimo, da se nam 
pridružite. Četudi se vam kdaj ne ljubi, 
ali mislite, da finančno ne gre, prema-
gajte pomisleke in pridite. Druženje je 
največ. Ostanejo lepi spomini, ki nas 
grejejo tudi potem, ko smo osamljeni.

Druženje največ šteje
O delu Društva upokojencev (DU) Jezersko 
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Občinska uprava,  
FOTO: primOž Šenk

Vsako leto bolj samozavestno lahko 
trdimo, da je bil nakup teptalca za ure-
janje tekaških prog v letu 2011 več kot 
upravičen, bil je nujno potreben za do-
datno ponudbo kvalitetne rekreacije za 
domačine ter za razvoj zimskega turiz-
ma na Jezerskem. 
Za razliko od lanskega leta je bila letos 
zima na naši strani – snežna odeja je 
omogočila neprekinjeno uporabo te-
kaških prog vse od januarja do konca 
marca. V februarju je bila urejena ma-
ksimalna dolžina prog, to je 16,3 kilo-
metra. Proge so bile urejene v okolici 
Planšarskega jezera (Šenkova domači-
ja, Hlebova njiva, pod kmetijama Jenk 
in Kropivnik) ter v dolini Ravenske 
Kočne vse do tovornih žičnic. Za pro-
mocijo prog skrbimo preko spletnih 
strani in družabnih omrežij, najbolj-

ša pa je kar samopromocija: proge so 
čez vso zimo brezhibno urejene, za kar 
skrbita Boštjan Tepina in Iztok Tone-
jec. Da bi na Jezerskem ohranili enako 
ali še boljšo kvaliteto teka na smučeh, 
bo v prihodnje treba še marsikaj posto-
riti. Za naslednje leto smo si zadali cilj, 
da potek prog kvalitetneje označimo z 
informativnimi in označevalnimi ta-
blami. Neodgovorjeno ostaja vpraša-
nje, kako pohodnikom in alpinistom, 
ki so na planinskih poteh in v plezal-
nih smereh navajeni hoje »eden za 
drugim«, približamo pomen dobro ure-
jenih tekaških prog in jih pripravimo 
do tega, da bi hodili ob robu le-teh. Cilj 
vseh nas pa bi moral biti, da za tek na 
smučeh navdušimo mlade!
Na tem mestu se želimo zahvaliti vsem 
lastnikom zemljišč, ki nam omogoča-
jo, da je ena glavnih zimskih športnih 
aktivnosti zadnjih let na Jezerskem 
tudi tek na smučeh. 

Dobro pripravljene  
tekaške proge

Športno društvo Jezersko je 21. februarja organiziralo občinsko tekmovanje v teku  
na smučeh, ki se ga je udeležilo 32 tekmovalcev. 

rOman pestOtnik

Tudi letos je Športno društvo Jezersko 
med zimskimi počitnicami organizira-
lo smučanje na Peci za jezerske otroke. 
Po predhodnih prijavah smo videli, da 
avtobus bo, karaoke ali veseli tobogan 
tudi in seveda smučanje. Prijavilo se je 
38 otrok, ena udeleženka se je pridružila 
kasneje. Letos smo imeli tudi skupino 
enajstih otrok-začetnikov. Nekateri so 
obvladali že nekaj zavojev in samostoj-
no vožnjo, večina pa je bila popolna ne-
znanka. Vse so spremljali starši, ki so 
poskrbeli za bolj tekoče oblačenje in po-
spravljanje. 
V zadnjih letih že kot ponavadi en dan 
tečaja odpade zaradi slabih vremenskih 
razmer. Tokrat je po lepem ponedelj-
ku sledil deževen torek, ko smo ostali 
doma. V sredo, ko so zjutraj še naletavale 
snežinke, smo se spet odpravili na Peco. 
Mogoče je dan odmora najmlajšim kori-
stil, saj so pred koncem dneva že osvojili 
vožnjo z vlečnico in spuščanje po smuči-
šču. Vsak dan so bili bolj samozavestni 
in komaj čakali na petek, ko je sledila še 
zaključna tekma. Starejši pa so vadili na 
zgornjem smučišču – boljši so pilili teh-
niko med smučarskim vratci, ostali pa 
osnove tehnike zavojev brez njih. 
V petek so se na startu na spodnjem 
smučišču v dolini skupine tečajnikov 
zvrstile eno za drugo. Na cilju pa so jih 
čakale nagrade – čokolada in medalja. 
Sledilo je obvezno slikanje z vaditelji in 
skupinska gasilska slika. Smučarskega 
tečaja je bilo konec. Prijetno utrujeni 
smo se odpravili proti domu. V avtobu-
su pa se je začel nemir med otroki: ve-
seli tobogan. Pesmic je bilo malo manj 
kot prejšnja leta. Verjetno so večji po-
stali že preresni za pesmice, mlajši pa 
še precagavi za nastop. Bilo pa je veliko 
dobre volje. Hvala vsem, predvsem pa 
občini Jezersko za finančno podporo in 
drugim, ki ste pripomogli k lepim smu-
čarskim počitnicam.

smučarski tečaj  
na peci 2015

Letošnji Rusov memorial v veleslalomu je bil na smučišču Peca, takoj po občinskem 
prvenstvu v veleslalomu. Temu primerno je bilo tudi več udeležencev, saj so štartali 
skoraj vsi tekmovalci, ki so tekmovali na občinskem prvenstvu. Vremenski in sne-
žni pogoji so bili za veleslalom odlični – sonce, nizke temperature in trda snežna 
podlaga. Štartalo je 81 tekmovalcev, do cilja jih je prišlo 77, kar priča, da je bila 
proga tekoče postavljena, za kar je poskrbel Davo Karničar. Medalje najboljšim sta 
podelila župana občine Jezersko Jure Rebolj in Železna Kapla-Bela Franc Jožef Smr-
tnik. Najhitrejše čase dneva sta postavila Jože Štirn pri moških in Lisa Kaschnig pri 
ženskah. Hvala smučišču Peca, GRS Železna Kapla in Občini Jezersko, ki je prireditev 
tudi finančno podprla. Roman Pestotnik

Rusov memorial v veleslalomu

SMUČANJE
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Občinska uprava, FOTO: Drejc karničar

Medsebojno povezovanje, prijateljevanje in sodelovanje je ti-
sto, kar nas v današnjih časih »gor drži«. Jezerjani in Kapu-
čani se trudimo pri udejanjanju navedenega in tako se vsako 
leto srečamo na smučarskem prvenstvu občin Jezersko in Že-
lezna Kapla - Bela, vsako leto na Peci, vsako leto v soboto takoj 
po zimskih počitnicah. Prav vsako leto je tako, če nam le na-
rava ne ponagaja. Včasih pa jo zagode tudi tehnika. Letošnje 
tekmovanje, na katerega je bilo prijavljeno skoraj rekordno 
število tekmovalcev, je tisto sončno soboto, ko so snežne raz-
mere dopuščale nepozabno smuko na odlično urejenih smu-
čarskih progah Pece, odpadlo. Vzrok pa – tehnična napaka na 
gondolski žičnici, ki je nekaterim povzročila kar nekaj strahu 
zaradi vrnitve v dolino v gondolskih lupinicah, spet drugim 
(maloštevilnim srečnežem) pa vrhunsko celodnevno smuko 
na praznem smučišču. Veleslalomska proga, ki je letos prvič 
zaradi bolezni ni postavil Vinko Tepina, je tako zaman čaka-
la na tekmovalce. In padla je odločitev, da se tradicionalno 
tekmovanje prestavi na prihodnjo nedeljo, na dan žena. Tega 
dne se je s starta proge pognalo 82 tekmovalk in tekmovalcev. 
Zmagovalci smo bili prav vsi, ki smo z udeležbo potrdili pri-
padnost občinam in športu, ki ima na Jezerskem pomembno 
tradicijo. In Jezerjani smo še danes dobri smučarji, kar smo 
dokazali s tem, da vitrino v občinski stavbi tudi v tem letu 
krasi ekipni pokal smučarskega tekmovanja občin Jezersko 

in Železna Kapla - Bela. Ob uspešno izvedenem tekmovanju 
se zahvaljujemo Športnemu društvu Jezersko za izvedbo tek-
movanja, smučišču Peca za dolgoletno gostoljubje ter vsem 
tekmovalcem za udeležbo.

Smučarsko prvenstvo sosedov
Jezerjani spet zmagali na smučarskem prvenstvu med Jezerskim in Železno Kaplo - 
Belo na Peci in osvojili prehodni pokal 

Zmagovalci v družbi županov Železne Kaple in Jezerskega

SMUČARSKI TEKI

Letos je bilo občinsko prvenstvo v tekih v 
soboto, 21. februarja, na Hlebovih njivah 
in Jenkovem. Snežne razmere so še omo-
gočale izvedbo v »dolini« namesto na 
Anceljnovem. Prijavilo se je 32 tekmoval-
cev. Glede na bližino prireditve in porast 
števila smučarskih tekačev na Jezerskem 
smo računali na večjo udeležbo občanov. 
Očitno tekmovanje ne odgovarja vsem. 
Vreme je bilo vetrovno in mrzlo, vendar je 
tekmovalna vnema grela udeležence. Na 
začetku je sledila razlaga pravil tekmova-
nja, nato pa so začeli najmlajši. Udelež-
ba po kategorijah ni bila ravno številna, 
najmnožičnejša kategorija je bila od 40 
do 60 let. Tekmovanje je minilo v prije-
tnem vzdušju, sledil je sproščen klepet 
in podelitve medalj najhitrejšim. Hvala 
vsem, ki so pomagali pri prireditvi: Gosti-
šču ob jezeru, Občini Jezersko, ki je prire-
ditev finančno podprla, GRS Jezersko in 
PGD Jezersko. Roman Pestotnik

Občinsko prvenstvo 
bOštjan tepina   
PODPReDSeDNik ŠD JezeRSkO

Že decembra so na športnem igrišču 
pripravili led za izvedbo Rusovega 
memoriala v hokeju na ledu. Konec 
decembra lani je narava začela sode-
lovati z nizkimi temperaturami ter 
snegom in člani ŠD Jezersko smo za-
čeli z izdelavo ledene ploskve na špor-
tnem igrišču. Več kot dvesto predvsem 
mrzlih prostovoljnih ur je bilo prebitih 
na športnem igrišču in že na novega 
leta dan smo lahko preizkusili naš 
trud. Dodobra smo izkoristili na novo 
kupljeno opremo iz razpisov občine in 
led je bil vrhunsko pripravljen. Z vsa-
kim treningom in drsanjem je bil led 
boljši in boljši, zato smo se hitro odlo-
čili, da nam narava ne prekriža načr-
tov, in 9. januarja letos smo izpeljali 

Rusov memorial v hokeju na ledu. Za 
memorial so bile razmere odlične, ne 
preveč hladno, veliko število gledal-
cev in kar 24 igralcev, razporejenih v 
štiri ekipe, se je po treh letih spopadlo 
za zmagovalca Rusovega memoriala. 
Ekipa Pandule v postavi Roman, Ju-
rij, Boštjan, Sašo S., Sašo J. in Urh je 
premagala vse nasprotnike in osvojila 
memorial ter prehodni pokal.
V imenu UO ŠD Jezersko in v svojem 
imenu se želim zahvaliti vsem sode-
lujočim pri pripravi ledene ploskve 
in izvedbi memoriala. Pohvaliti velja 
vse, saj prav nihče ni zavrnil pomo-
či tako pri delu s stroji kot ročnem 
delu. Mislim, da smo s tem dokazali, 
da skupaj zmoremo veliko, in upam, 
da ob sodelovanju narave prihodnjo 
sezono led ponovno prekrije športno 
igrišče.

Naredili led in izpeljali memorial
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Drejc Karničar

Trikrat smo posredovali v času žleda, 
enkrat med spomladanskim neurjem, 
trikrat smo bili aktivirani kot prvi po-
sredovalci in dvakrat smo pomagali pri 
nesrečah gozdnih delavcev. Zabeležili 
smo štiri posredovanja v gorah, trikrat 
smo začeli z iskalno akcijo in trikrat 
smo imeli tudi pomoč helikopterja. Na 
žalost so kar štiri osebe izgubile življe-
nje. Najbolj nas je pretresla in zazna-
movala smrt sokrajana in prijatelja Da-
mjana Smrtnika, ki je skupaj z lovskim 
kolegom sredi decembra omahnil v Vir-
nikovem Grintovcu.

Bronasti znaK civilne zaščite

Začetek leta je tudi v našem kraju za-
znamovala naravna nesreča z žledom. 
Naše društvo je v teh izrednih razmerah 
pomagalo s svojimi člani pod okriljem 
Občinskega štaba civilne zaščite. Poleg 
treh neposrednih intervencij nudenja 
prve pomoči smo opravljali še nasle-
dnje naloge: podporne ekipe za nude-
nje PP ekipam sekačev PGD na terenu, 

dežuranje na cestni zapori, tehnična 
pomoč (odstranjevanje drevja, name-
ščanje PTT kabla, popravilo oddajnika 
…), obisk ter oskrba osamljenih in od-
daljenih ter podpora patronažni služ-
bi. Kot primer dobre prakse ter odlične 
organiziranosti smo člani CZ Jezersko 
in GRS Jezersko predstavili naše delo-
vanje v času ledne ujme tudi ministru 
za obrambo RS. Pred kratkim pa smo 
v zahvalo za svojo prizadevnost v času 
žleda prejeli tudi bronasti častni znak 
civilne zaščite.

številna usposaBljanja

Ob koncu leta 2014 smo se skupaj s čla-
ni PGD Jezersko vključili v projekt prvih 
posredovalcev, ki ga vodi NMP Kranj. 
Po sprejemu dveh novih pripravnikov 
(Anže in Primož Šenk) naše društvo šte-
je 29 članov. Od tega je en zaslužni član 
in trije častni člani, 24 aktivnih gorskih 
reševalcev, štirje inštruktorji, dva re-
ševalca letalca, en vodnik reševalnega 
psa, ena zdravnica, en medicinski teh-
nik in šest pripravnikov. V letu 2014 smo 
imeli osem rednih sej.

Redna letna usposabljanja so bila pove-
zana v redno licenciranje oz obnavljalne 
izpite. Letno tehniko smo obravnavali 
šestkrat, zimsko trikrat in prvo pomoč 
dvakrat. Pripravniki so se posebej uspo-
sabljali desetkrat. Vsa usposabljanja 
smo izvedli pod vodstvom postajnih 
inštruktorjev. Reševalci, ki jim je prete-
kla veljavnost zdravniškega spričevala, 
so opravili ustrezen zdravniški pregled. 
Poleg društvenih usposabljanj so se 
specialisti udeležili še vseh državnih 
licenciranj; reševalca letalca štirikrat; 
inštruktorji dvakrat; vodnik reševalne-
ga psa trikrat. Sodelovali smo tudi na 
državni vaji Padec letala Gorenjska 2014 
na območju Krvavca.

teKmovanja, preDavanja, treningi

V času visoke planinske sezone imamo 
organizirano pripravljenost reševalcev. 
Dežurali smo na tekmovanjih in pri-
reditvah (Ski venture, Stare korenine, 
hokejski turnir, Kristalni gams, alpska 
in tekaška smučarska tekmovanja …). 
Predavali smo o ukrepanju ob nesreči 
ter delu GRS v osnovni šoli in planin-
skim skupinam med počitnicami. 
Ves čas tvorno sodelujemo z organi 
GRZS. Predsednik se je udeležil vseh sej 
UO GRZS, dva člana sodelujeta v orga-
nih Ustanove Sklad Okrešelj. Na zboru 
reševalcev smo sodelovali s petimi de-
legati. Udeležili smo se posveta o zvezah 
in analize helikopterskega reševanja v 
sezoni 2014. Tudi tokrat smo se udeležili 
spominske slovesnosti na Okrešlju. 
Redno smo prisotni na različnih tek-
movanjih v Sloveniji in tudi v tujini. V 
letu 2014 smo se udeležili: nudenja PP 
za gorske reševalce (7. mesto); patrulj-
nega teka na Pokljuki (1. mesto ekipe 
CZ); TS tekmovanja gorskih reševalcev 
na Slovaškem – Žiarska dolina (3 eki-
pe); TS tekmovanj v Sloveniji (Jezersko, 
Okrešelj, Triglavski smuk, Ski venture) 
in gorskih tekov na Črno prst, Storžič in 
Krim.
Za stalno fizično pripravljenost skrbijo 
reševalci s treningi in gorništvom ve-
činoma individualno, organizirali pa 
smo tudi nekaj skupnih tur: plezanje 
ferat v Železni Kapli in pod Češko kočo 
ter tradicionalni nočni pohod na Virni-
kov Grintovec. Novoletno srečanje smo 
imeli na Šenkovi domačiji, naš veteran 
Jože Žvokelj pa se je udeležil srečanja 
veteranov GRS na Celjski koči, kjer je 
prejel priznanje ob življenjskem jubileju 
(80 let). 

Največ intervencij doslej
Društvo GRS Jezersko je imelo lani 14 intervencij,  
kar je največ doslej.
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Mija Murovec, priprava slik: Brane Žagar

Listala sem po starem babičinem albumu in našla sliko Ma-
kekovega marofa iz leta 1917. Na zadnji strani je s svinčni-
kom napisano: Ruski ujetniki pri spravilu sena.
In sem začela raziskovati. Najprej s pomočjo interneta. V 
iskalniku sem poskusila z geslom »ruski ujetniki na Jezer-
skem«. In kaj dobim? Čudovito »Pismo z Jezerskega«, ki ga 
je leta 1921 napisal Ksaver Meško. V njem med drugim piše: 
»Mislim na nedelje v Kortah. Na cerkveno petje. Pele so do-
mače pevke in ruski ujetniki. Tresla se je cerkev.«
V prvi svetovni vojni se je Avstro-Ogrska bojevala z Rusi in v 
Galiciji (pokrajina med današnjo Poljsko in Ukrajino) zajela 
veliko ujetnikov. Te Ruse so vojne in civilne oblasti do kon-
ca vojne uporabljale za gradnjo strateških vojaških objektov 
(prelaz preko Vršiča) in zaradi pomanjkanja moške delovne 
sile tudi za pomoč v kmetijstvu in v industriji. Tako so verje-
tno ti ujetniki prišli tudi na Jezersko. Ob koncu vojne se jih 
je večina vrnila domov, dva pa sta ostala na Jezerskem in se 
poročila z domačinkama. Oglasila sem se pri g. župniku Ja-
nezu Hamu in z njegovo iskrivo detektivsko žilico sva odkrila 
datum poroke – 27. februarja 1938. Priči svečanega dogodka 
sta bila Jože Polajnar in Ožbalt Kaštrun – cestar. Oče Maksa 
Kudlaja je bil Severjan Kudlaj, mati pa Pelagia Deneka. Bili 

Po Poti starih fotografij

Ruski vojni ujetniki na Jezerskem

Katarina DolinšekGregor Bušalov

Poročna slika Maksa Kudlaja in Katarine, roj. Kaštrun

so Kozaki. Maksa in Katarine 
se še dobro spomnim, saj sta 
živela v Kropivnikovi bajti. 
Kadar sta šla po »fas'ngo« v 
trgovino, sta se nazaj grede 
odpočila na pragu pri Jenku 
in nama z Olgo ponudila me-
tine bombone – cenzeljce. Ko 
sta bila starejša, sta se prese-
lila h Katarinini hčeri Nežki, 
k Anku. Nežkin vnuk, Zoran 
Kaštrun, se Maksima dobro 
spominja. Baje je še pri šest-
desetih letih jahal konja pri 
Anku kar stoje, brez sedla. 
Bil je zelo pogumen. Nekoč je 
okrog Podršnika strašila ena 
velika prikazen. Maks se je 
skril s kolom v roki nad potjo 
in ko je šla prikazen mimo, 
je »užgal«. Potem pa je pravil: 
»Jaz enkrat udarim, pa pade-
ta dva!« In okrog Podršnika 
ni več strašilo! Po poklicu je 
bil gozdni delavec. Na delo 
so, včasih zelo daleč, hodi-
li peš. Nekega dne je pešačil 
proti domu in na Žnidarje-
vem ovinku sreča kolesar-
ja. Maks ga vpraša: »Kam 
»šu«?« Oni obrne glavo nazaj 
in zavpije: »V Kranj!« Takrat 
je že zgrmel čez rob ceste na 
Žnidarjevo dvorišče. Maks 
potem vpije kolesarju tam 
spodaj: »Tam ne prav!« Zani-
mivo je tudi to, da od te dru-
žine poznam šest rodov, kar 

je zelo redko: Katrco, Nežko, 
Romano, Zorana, Robija in 
Hano (če naštejem samo po 
enega iz rodu). 
Drugi Rus, ki je ostal na Je-
zerskem, je bil Gregor (Sergej) 
Bušalov, ki se je 20. februarja 
1939 poročil s Katarino, roj. 
Dolinšek. Z njo je imel tudi 
hčerko Marijo - Micko Buša-
lov. Torej so korenine Marka 
Bušalova nekje v Rusiji. Gre-
gorjev oče je bil Pavel Buša-
lov, mati pa Natalija Manaj-
lova (v župnijskih knjigah se 
ta priimek nekaj časa piše 
Bušal, nekaj časa pa Buša-
lov). Gregor je bil gozdar, 
pomagal je tudi kmetom pri 
košnji. Matjaž se spomni, da 
je pomagal kositi travo tudi 
pri Robleku pod hišo, kjer je 
zelo strmo. Na mokri travi 
mu je večkrat spodrsnilo, pa 
je prišel v hišo in rekel Petru: 
»Sedemkrat zapelou, zej pa 
kramžarje dej!« 
Zoran Kaštrun se spomni, 
da sta oba Rusa – Maks in 
Gregor – večkrat pomagala 
tudi pri Kropivniku, ko so 
želi žito. Bila sta bolj majh-
ne postave, a zelo močna 
(»cah«, po jezersko). Žela sta 
s posebnimi kosami in drugi 
kosci so jima le s težavo sle-
dili. Taki sta zgodbi o naših, 
jezerskih Rusih.

Spravilo sena na Makekovem



 

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

www.postelja.com
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-25 % popust  
Na vsa ležišča v Lycra in Organic prevleki
ob plačilu z gotovino v mesecu aprilu

Zavarovalnica Adriatic Slovenica s široko 
ponudbo zavarovanj tudi pri vas doma
Zavarovalna družba Adriatic Slovenica skrbi 
za svoje zavarovance, spreminja in prilagaja 
zavarovanja potrebam svojih zavarovancev 
tako s produkti, ki jih nenehno posodablja, 
kot tudi z dostopnostjo na terenu po celi 
Gorenjski. Zavarovalna zastopnica in ena od 
predstavnikov zavarovalne družbe Adriatic 
Slovenice v Kranju in okolici Barbara Balantič 
je zastopnica zavarovalnice na območju 
Kranja in okolice, ki svetuje strankam glede 
na njihove potrebe in jim stoji ob strani, ko se 
zgodi škoda. 
»Vsem zavarovancem in našim bodočim 
strankam sporočam, da smo preuredili 
avtomobilska zavarovanja, s katerimi smo se 
približali željam in potrebam zavarovancev, 
ob tem pa še naprej skrbimo, da bodo naši 
zavarovanci dobili kvalitetno zavarovanje za 
primerno ceno in se izognili nezadovoljstvom ob 
morebitni škodi. Sama delam na širšem območju 
Kranja z okolico, kjer sem doma, in bom z 
veseljem prisluhnila željam stranke in ji svetovala 
kar se da najbolje.« 
»Da bo vaš dom varen in vi v miru tudi na 
dopustu, vam svetujem, da sklenete DOM AS, 

s katerim zavarujemo vaš dom na eni polici. 
To zavarovanje je zelo kvalitetno in ponuja 
ogromno izbiro različnih kritij (zavarovanje 
pohištva, stekla, odgovornosti …) in zavarovanj 
za izjemno ceno. Naj poudarim tudi, da smo 
zavarovalnica, ki sklepa vse vrste zavarovanj, 
tudi vas, ne samo premoženja, saj ste vi tisti 
najpomembnejši. Imamo veliko zavarovancev 
z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, 
poskrbimo za zdravstveno zavarovanje z 
asistenco v tujini, z veseljem pa se posvetimo 
vsakemu posamezniku glede na njegove 
želje in potrebe tudi ob sklenitvi življenjskega 
zavarovanja.« Barbara Balantič

V Adriaticu Slovenici smo prepričani, da 
moramo biti v nenehnem stiku z zavarovanci, če 
hočemo ugoditi njihovim željam in potrebam, 
zato imamo sodelavce zavarovalne zastopnike 
in sklepalna mesta s pooblaščenimi agencijami 
in pisarnami na območju celotne Gorenjske. 
Zavarovalna zastopnica Barbara Balantič 
vam bo z veseljem svetovala in si vzela čas 
za kratek klepet, če jo boste poklicali in se 
dogovorili za srečanje. 

Barbara Balantič
barbara.balantic@as.si
GSM: 041 860 842
www.adriatic-slovenica.si  
    
Adriatic Slovenica, d. d.
PE Kranj, Kidričeva cesta 2, Kranj
T: 04/ 28 170 00

Zavarovalnica Adriatic Slovenica s široko 
ponudbo zavarovanj tudi pri vas doma
Zavarovalna družba Adriatic Slovenica skrbi 
za svoje zavarovance, spreminja in prilagaja 
zavarovanja potrebam svojih zavarovancev 
tako s produkti, ki jih nenehno posodablja, 
kot tudi z dostopnostjo na terenu po celi 
Gorenjski. Zavarovalna zastopnica in ena od 
predstavnikov zavarovalne družbe Adriatic 
Slovenice v Kranju in okolici Barbara Balantič 
je zastopnica zavarovalnice na območju 
Kranja in okolice, ki svetuje strankam glede 
na njihove potrebe in jim stoji ob strani, ko se 
zgodi škoda. 
»Vsem zavarovancem in našim bodočim 
strankam sporočam, da smo preuredili 
avtomobilska zavarovanja, s katerimi smo se 
približali željam in potrebam zavarovancev, 
ob tem pa še naprej skrbimo, da bodo naši 
zavarovanci dobili kvalitetno zavarovanje za 
primerno ceno in se izognili nezadovoljstvom ob 
morebitni škodi. Sama delam na širšem območju 
Kranja z okolico, kjer sem doma, in bom z 
veseljem prisluhnila željam stranke in ji svetovala 
kar se da najbolje.« 
»Da bo vaš dom varen in vi v miru tudi na 
dopustu, vam svetujem, da sklenete DOM AS, 

s katerim zavarujemo vaš dom na eni polici. 
To zavarovanje je zelo kvalitetno in ponuja 
ogromno izbiro različnih kritij (zavarovanje 
pohištva, stekla, odgovornosti …) in zavarovanj 
za izjemno ceno. Naj poudarim tudi, da smo 
zavarovalnica, ki sklepa vse vrste zavarovanj, 
tudi vas, ne samo premoženja, saj ste vi tisti 
najpomembnejši. Imamo veliko zavarovancev 
z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, 
poskrbimo za zdravstveno zavarovanje z 
asistenco v tujini, z veseljem pa se posvetimo 
vsakemu posamezniku glede na njegove 
želje in potrebe tudi ob sklenitvi življenjskega 
zavarovanja.« Barbara Balantič

V Adriaticu Slovenici smo prepričani, da 
moramo biti v nenehnem stiku z zavarovanci, če 
hočemo ugoditi njihovim željam in potrebam, 
zato imamo sodelavce zavarovalne zastopnike 
in sklepalna mesta s pooblaščenimi agencijami 
in pisarnami na območju celotne Gorenjske. 
Zavarovalna zastopnica Barbara Balantič 
vam bo z veseljem svetovala in si vzela čas 
za kratek klepet, če jo boste poklicali in se 
dogovorili za srečanje. 

Barbara Balantič
barbara.balantic@as.si
GSM: 041 860 842
www.adriatic-slovenica.si  
    
Adriatic Slovenica, d. d.
PE Kranj, Kidričeva cesta 2, Kranj
T: 04/ 28 170 00

Marta Miklaužič
marta.miklauzic@as.si
GSM: 041/772 650

Zavarovalnica Adriatic Slovenica s široko 
ponudbo zavarovanj tudi pri vas doma
Zavarovalna družba Adriatic Slovenica skrbi 
za svoje zavarovance, spreminja in prilagaja 
zavarovanja potrebam svojih zavarovancev 
tako s produkti, ki jih nenehno posodablja, kot 
tudi z dostopnostjo na terenu po celi Gorenjski. 
Zavarovalna zastopnica in ena od predstav-
nikov zavarovalne družbe Adriatic Slovenica 
Marta Miklaužič je zastopnica zavarovalnice na 
območju od Preddvora do Jezerskega. Svetuje 
strankam glede na njihove potrebe in jim stoji ob 
strani, ko se zgodi škoda. »Vsem zavarovancem 
in našim bodočim strankam sporočam, da smo 
preuredili avtomobilska zavarovanja, s katerimi 
smo se približali željam in potrebam zavaro-
vancev, ob tem pa še naprej skrbimo, da bodo 
naši zavarovanci dobili kvalitetno zavarovanje 
za primerno ceno in se izognili nezadovoljstvu 
ob morebitni škodi. Sama delam na območju 
od Preddvora do Jezerskega, kjer sem doma, 
in bom z veseljem prisluhnila željam stranke in 
ji svetovala kar se da najbolje. Da bo vaš dom 
varen in vi v miru tudi na dopustu, vam svetujem, 
da sklenete DOM AS, s katerim zavarujemo 
vaš dom na eni polici. To zavarovanje je zelo 
kvalitetno in ponuja ogromno izbiro različnih kritij 
(zavarovanje pohištva, stekla, odgovornosti …) in 

zavarovanj za izjemno ceno. Naj poudarim tudi, 
da smo zavarovalnica, ki sklepa vse vrste zava-
rovanj, tudi vas, ne samo premoženja, saj ste vi 
tisti najpomembnejši. Imamo veliko zavarovancev 
z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, po-
skrbimo za zdravstveno zavarovanje z asistenco 
v tujini, z veseljem pa se posvetimo vsakemu 
posamezniku glede na njegove želje in potrebe 
tudi ob sklenitvi življenjskega zavarovanja.V 
mesecu februarju pa smo pričeli s prodajo 
popolnoma novega in odličnega produkta za 
podjetnike, ki smo ga poimenovali Podjetnik AS. 
Nov produkt vam ponuja več zavarovanj na eni 
polici in je ta trenutek najboljši na trgu. Tudi o 
tem produktu vam bom z veseljem svetovala,”« 
Marta Miklaužič

V Adriaticu Slovenici smo prepričani, da moramo 
biti v nenehnem stiku z zavarovanci, če hočemo 
ugoditi njihovim željam in potrebam, zato imamo 
sodelavce zavarovalne zastopnike in sklepalna 
mesta s pooblaščenimi agencijami in pisarnami 
na območju celotne Gorenjske. Zavarovalna 
zastopnica Marta Miklaužič vam bo z veseljem 
svetovala in si vzela čas za kratek klepet, če jo 
boste poklicali in se dogovorili za srečanje. 
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