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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. 2, je pri lo ga 49. šte vil ke  
Go renj ske ga gla sa, ki je iz šla 20. junija 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: V planine 
Foto: Tina Dokl

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

V okviru Medgeneracijskega druš-
tva Kočna bom julija in avgusta izvajala 
anketo o stanju in potrebah prebivalcev 
občine Jezersko, starejših od šestdeset let. 
Namen ankete je zajeti čim več podatkov z 
različnih področij, s katerimi se srečujejo 
starejši občani, kakšno pomoč bi potrebo-
vali (npr. pri domačih opravilih), kakšni 
so njihovi interesi in želje (prevozi, kultur-
ne prireditve ...). Anketa vam bo poslana 
po pošti, tako da si boste lahko vzeli čas 
in v miru odgovorili na vprašanja. Da bi 
dobili čim bolj popolno sliko o potrebah 
prebivalcev, vas prosim, da sodelujete v 
raziskavi, saj bomo na podlagi zbranih 
podatkov lahko pripravili realen pregled 
problemov in želja ter v njihovo reševa-
nje vključili lokalno in širšo skupnost, da 
bodo zlata leta res zlata. 

Nina Šavs, 
Medgeneracijsko društvo Kočna

Izvedli bomo anketo

Drage občanke, dragi občani,
šestnajst let že mineva od osamosvojitve naše občine. Naše občine, ki 
jo sami bogatimo s svojimi idejami in izkušnjami ter jo soustvarjamo in 

sooblikujemo tako, kot si mi želimo.

Čestitamo vam ob dnevu državnosti in prazniku občine Jezersko!

Župan Jurij Markič s sodelavci in 
Občinski svet Občine Jezersko

Drage Jezerjanke, dragi Jezerjani!

Koncem meseca junija, ko praznuje občina 
Jezersko, si vsako leto kot v evangeliju povemo 
iste besede o slavnem dogodku, v čigar spomin 
imamo občinski praznik. Spominjamo se naših 
prednikov in njihovega truda za obstanek ter 
razvoj skozi zgodovino. Z vso odgovornostjo si 
upam trditi, če so oni zmogli obstati, bomo tudi 
mi tu gori na Jezerskem.

Ko se ozrem nazaj na opravljeno delo v pre-
hitro iztekajočem se mandatu, z veseljem ugo-
tovim, da so bila dela dobro načrtovana in tudi 
izvedena. Da pa le ni vse teklo tako, kot sem 
obljubljal, se vidi v nesprejetem prostorskem 
načrtu, za katerega si upam trditi, da je eden 
prepotrebnih aktov jezerske občine.

Z ozirom na dejstvo, da smo v lanskem letu 
pretežno vlagali v projekt kanalizacija in gra-
dili ostalo infrastrukturo, v letošnjem letu 
načrtujemo izgradnjo otroških igral, energet-
sko sanacijo Korotana in šole ter posodobitev 
igrišča in izvedbo nekaterih avtobusnih posta-
jališč. V predalu imamo projekte, podprte z vso 
dokumentacijo, ki pa žal čakajo na boljše čase 
v državi Sloveniji.

Ne morem pa mimo februarskih dogodkov, ki 
so nas v nesreči zbližali in povezali. Še enkrat 
moram poudariti dobro organiziranost in delo-
vanje jezerskih služb za reševanje. Tu se moram 
zahvaliti g. Sušniku, podžupanu občine Jezer-
sko, ki je štab civilne zaščite usposobil, opre-
mil in v praksi izpeljal naloge, ki so zakonsko 
predpisane, na takšnem nivoju, da so Jezersko 
na republiški ravni imeli za primer profesio-
nalne prakse. Brez sosedov iz Železne Kaple, 
Preddvora in Solčave bi nam bi bilo še težje, 
zato tudi njim še enkrat hvala.

Pred nami so volitve. V mislih imam lokalne, 
občino sem prevzel z dobrimi temelji. Zapu-
ščam jo s še boljšimi, tu imam v mislih pred-
vsem občinsko upravo, ki je sposobna samo-
stojno voditi tako evropske projekte kot tudi 
občinske finance in proračun. Naše delovanje 
so preverjali predstavniki evropskih služb in 
računsko sodišče. Občina Jezersko mora obsta-
ti kljub različnim grožnjam tistih, ki jih danes v 
aktualni politiki ni več. Občanke, občani, z vso 

odgovornostjo vas prosim, da izberete kandi-
date za župana in svetnike, ki bodo nadaljevali 
delo v prid Jezerskega.

Z željo »praznujmo skupaj« ste vabljeni v 
petek na osrednji dogodek praznovanja, na 
katerem bomo podelili tudi priznanje občine 
Jezersko.

Pred nami so počitnice in željno pričakova-
ni dopusti. Pozabite na slabe stvari, skupaj se 
veselimo le dobrega.

Vaš župan Jure Markič

Praznujmo skupaj 
Praznujemo v želji, da se nam zadani cilji s skupnimi močmi uresničijo.
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Ljubitelji planinarjenja, zlasti  gorskih 
poti nad Jezerskim, bodo veseli dveh 
novic. Kranjska koča na Ledinah je prej-
šnjo soboto že začela poletno sezono. 
Območje okrog koče prekriva še vedno 
veliko snega, zato so dobrodošli ljubitelji 
poletne smuke na bližnji ledenik pod Sku-
to. Češka koča na Spodnjih Ravneh pa svo-
ja vrata v poletno sezono odpira to soboto, 
21. junija. Sporočajo, da so vse poti preho-
dne, vendar obiskovalcem priporočajo pot 
preko Štulerjeve planine, saj ostale poti 
zaradi podrtih dreves še niso popolnoma 
pospravljene.

Poletna sezona  
v planinskih kočah
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Drevi bodo v dvorani Korotan proslavili 
jezerski občinski praznik. Za prijeten večer bo 
s kulturnim programom poskrbelo Kulturno 
umetniško društvo Jezersko. Spremljajoče pri-
reditve so se začele že prejšnji petek, ko so v 
knjižnici odprli razstavo fotografij Jona Žagar-
ja, v soboto pa je bil zeliščarski pohod z biolo-
gom, domačinom Matejem Tonejcem.

Danes, 20. junija, se ob 18. uri v Korotanu 
odpira tudi razstava ročnih del, nato pa bo 
do konca meseca še nekaj prireditev. Jutri, 
21. junija, bodo v parku pri spomeniku NOB 
postavili Jezersko stojnico, na športnem igri-
šču  bosta dve športni prireditvi: ob 16. uri 

kros Občine Jezersko, ob 17. uri pa odboj-
karski turnir. Prihodnji petek, 27. junija, bo 
ob 18. uri v dvorani Korotan slavnostna seja 
ob 60-letnici Gasilske zveze Kokra (vanjo 
so vključeni tudi jezerski gasilci), v soboto, 
28. junija, pa na nekdanjem mejnem prehodu 
Jezerski vrh spominska slovesnost ob dnevu 
državnosti. Vse do 30. septembra pa si lahko 
v kulturnem domu Korotan ogledate razstavo 
Jezerski meteorit. Tega je pred dvema deset-
letjema pri Češki koči našel  planinec Božidar 
Jernej Malovrh. Meteorit pa je bil kot posebna 
atrakcija predstavljen tudi na letošnjem Min-
fosu v Tržiču. 

Jezersko praznuje
Osrednja slovesnost v počastitev praznika Občine Jezersko bo danes, 

20. junija, ob 19. uri v dvorani Korotan.

Občinski svet je na zadnji redni seji ime-
noval Občinsko volilno komisijo, ki bo 
takoj po razpisu lokalnih volitev začela 
delo. Datum lokalnih volitev še ni znan, 
vendar je glede na pretekle lokalne volitve 
najbolj verjetno, da bodo konec septembra 
ali na začetku oktobra (28. septembra ali 
5. oktobra). Ena prvih nalog je imenovanje 
občinskih volilnih odborov in določitev 
potrebnega števila podpisov občanov za 
vložitev kandidatur. Glede na število vseh 
volivcev v občini lahko že sedaj ugotovi-
mo, da bo za kandidatno listo za volitve v 
občinski svet in za župana potrebnih 15 
podpisov volivcev s stalnim bivališčem 
v občini, seveda pa svoje kandidate lah-
ko predlagajo politične stranke v občini. 
Predlagani kandidati morajo s svojo kan-
didaturo soglašati, njihovo soglasje pa je 
obvezno in nepreklicno.

Pomembno je vedeti, da morajo liste 
kandidatov upoštevati zakonsko določene 
kvote, in sicer mora biti na listi zastopa-
nih vsaj štirideset  odstotkov kandidatov 
vsakega izmed obeh spolov. Liste morajo 
biti na prvi polovici sestavljene po sistemu 
»zadrge«, to pomeni, da se v prvem delu 
liste izmenjujejo kandidati po spolu.

Kakšne so pristojnosti občinskega sve-
ta in župana, si lahko preberete v Statutu 
Občine Jezersko, ki je objavljen na spletu, 
kako potekajo seje in na kakšen način se 
sprejema akte, pa je določeno s poslov-
nikom občinskega sveta, ki ja prav tako 
objavljen na spletni strani občine (zavihek 
dokumenti). Vse informacije v zvezi z 
volitvami bomo objavljali na spletni strani 
www.jezersko.si pod posebnim zavihkom 
Lokalne volitve 2014, kjer bodo na voljo 
tudi povezave do zakonskih predpisov in 
obrazcev.

Jeseni na lokalne volitve

Od 2. junija 2014 pošta na Jezerskem 
deluje kot pogodbena pošta v prostorih 
trgovine Jezerjan po naslednjem razpore-
du: ponedeljek–petek: od 9. do 12. ure in 
od 15. do 17. ure, ob sobotah od 9. do 12. 
ure. Dragi krajani, če bomo vsi skupaj v čim 
večjem številu uporabljali lokalne storitve, 
bo to ključnega pomena za njihov obstoj. 

Pošta odslej v trgoviniOd konca aprila poteka priključevanje na 
kanalizacijsko omrežje, za katerega je Uprav-
na enota Kranj že izdala uporabno dovoljenje. 
Priključevanje trenutno poteka pod nadzorom 
strokovne službe Občine Jezersko, ko pa bo na 
sistem priključenih več kot petdeset odstotkov 
uporabnikov, bo upravljanje sistema prevzela 
Komunala Kranj.

Glede na to, da smo se že lani ob gradnji jav-
nega dela kanala z lastniki objektov dogovo-
rili glede mesta priključitve na kanalizacijsko 

omrežje, se priključki v večini gradijo le po 
zasebnih površinah izven cestne infrastruktu-
re. Delo tako poteka tekoče in brez posebnih 
težav.

Do sedaj je na kanalizacijski sistem priklju-
čenih več kot tretjina uporabnikov oziroma več 
kot 67 objektov, pozivamo pa tudi preostale, da 
se čim prej priključijo. Za vse informacije v 
zvezi s priključevanjem smo vam na voljo na 
telefonski številki Občine Jezersko 04 25 45 
110.

Poteka priključevanje  
na kanalizacijsko omrežje

»Kanalizacijski sistem za naselje Zgornje Jezersko«

Gradnje in obnove 
za boljše počutje občanov

Za razliko od lani, ko je bilo vse podre-
jeno gradnji kanalizacijskega sistema in 
čistilne naprave, Občina Jezersko za letoš-
nje poletje načrtuje investicije na najraz-
ličnejših področjih. Z začetkom šolskih 
počitnic bomo na delu šolskega igrišča 
postavili javno otroško igrišče s petimi 
različnimi igrali, okolico pa nadgradili z 
zasaditvijo in prostorom za druženje. Gla-
vni namen je urediti prostor v bližini šole, 
kulturnega doma, trgovine in pošte, kjer 
se bomo lahko srečevali vsi. Poleti bomo 
izvedli tudi projekt gradnje kolesarskih 
počivališč od Spodnjega Jezerskega do 
nekdanjega mejnega prehoda. S klopmi, 
mizami in informativnimi tablami bomo 
opremili štiri lokacije, ki bodo namenjene 
kolesarjem in sprehajalcem. Oba projekta 
sofinancira EU. 

Letos nameravamo posodobiti del športnega 
igrišča: postavili bomo novo teniško igrišče in 
opravili nekaj nujnih del na nogometnem igriš-
ču ter začeli postopek legalizacije športne hiše. 
Čez poletje bodo potekala tudi dela na lokal-
nih cestah. Trenutno poteka izbor izvajalcev za 
sanacije in asfaltiranje lokalnih cest ter mostov. 
Težko pa pričakujemo začetek realizacije pro-
jekta REAAL – energetske sanacije šole in 
kulturnega doma. Postopki zaradi usklajevanj 
med Švico (državo sofinancerko), slovenskimi 
ministrstvi ter občinami partnericami v pro-
jektu tečejo zelo počasi. Sredstva za projekt so 
že dlje časa odobrena, sedaj čakamo na objavo 
javnega razpisa za izbor izvajalca del. 

To so le večje investicije, s katerimi se 
bomo občanke in občani srečevali čez letoš-
nje poletje. Še naprej pa bomo vsi skupaj skr-
beli za urejen in prijazen kraj.
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POČITNIŠKE DEJAVNOSTI PŠ JEZERSKO 2014
Šolsko leto se zaključuje in bližajo se težko pričakovane počitnice. Kot že nekaj let doslej bodo tudi v letošnjem poletnem 
času organizirane počitniške dejavnosti. Namenjene so vsem učencem, ki bi si radi popestrili počitniške dni in jih preživeli v 
družbi prijateljev.

ZAP. ŠT. DATUM DEJAVNOST VODJA KRATKA PREDSTAVITEV

1. 25.–27. 6. TABOR MLADIH 
PLANINSKIH ORLOV

Mija Kuhar (PD) Nastanili se bomo v koči Zavarovalnice Triglav na Veliki planini, 
kamor se bomo povzpeli z nihalko. Raziskovali bomo bližnjo 
okolico, se podali na planinske ture, spoznali življenje planšarjev, 
lovili lisico …

2. 9. 7. PLEZANJE Žan Karničar (AO) Plezanje v plezališču, organiziran prevoz s kombijem. V primeru 
večjega števila prijav potrebno sodelovanje staršev.

3. 16. 7. S PREMAGOVANJEM 
OVIR DO SKRITEGA 
ZAKLADA

Primož Šenk (KMJ) S pomočjo prijateljev se bodo otroci podali na pot, kjer jih bodo 
čakale raznovrstne naloge in ovire. Ko se bodo uspešno prebili 
preko njih, bodo prišli do skritega zaklada.

4. 23. 7. KOLESARJENJE Roman Pestotnik (ŠD) Ogrevanje in spoznavanje kolesa in opreme. Glede na znanje 
udeležencev bo sledila krajša kolesarska tura po okolici ali igre na 
igrišču.

5. 25. 7. GASILSTVO Boštjan Tepina (GD) Predstavitev PGD Jezersko, razne gasilske športne igre in družabno 
dopoldne na gasilsko tematiko. Preizkus opreme za gašenje in 
reševanje.

6. 31. 7. IGRE Z ŽOGO Primož Šenk in Damir 
Brdar (ŠD)

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

7. 11. 8. POČITNIŠKA 
ORIENTACIJA

Brane Žagar (PD) V okolici Jezerskega se bomo preizkusili v poznavanju kraja, s pomočjo 
navodil poiskali pravo pot in se zabavali ob družabnih igrah. 
Pri organizaciji bodo sodelovali tudi člani mladinske planinske 
skupine SKALAŠI pri PD Jezersko.

8. 18. 8. LOVSTVO Davo in Petra 
Karničar (LD)

Odhod izpred šole ob 8. uri do GCDK–ja, nato naprej do Markunove 
bajte. Tam bomo obdelali lovsko tematiko ter malicali. Predviden 
prihod nazaj do 16. ure.

9. 20. 8. KOPALNI IZLET Mija Kuhar (PD) Celodnevno kopanje v termah Snovik. Spremstvo odraslih.

10. 22.–24. 8. DRUŽINSKI 
PLANINSKI TABOR

Gregor Muri (PD) V času tabora bomo opravili planinske ture v bližnji okolici, 
saj območje reke Nadiže ponuja številne možnosti za planinarjenje, 
v reki pa je mogoče tudi kopanje. Predvidoma bomo prebivali 
v kampu Nadiža v Podbeli. Potrebna oprema: vsa oprema za 
kampiranje, planinska in kopalna oprema. Obvezna je prisotnost 
vsaj enega od staršev.

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

Koordinator: Mija Kuhar

Občina Jezersko je ena redkih občin v Slo-
veniji, ki svojim občanom doslej ni nudila 
storitev pomoči na domu, kar pa se bo kmalu 
spremenilo. Občinski svet je namreč na junij-
ski redni seji sprejel Odlok o organiziranju in 
izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč 
družini na domu v Občini Jezersko. Organi-
zacija pomoči na domu spada v pristojnost 
občine, saj občina določi izvajalce te stori-
tve. Ker bližnji domovi za upokojence zaradi 
oddaljenosti in majhnega števila potencialnih 
uporabnikov nimajo interesa, da bi svoje sto-
ritve izvajali tudi na Jezerskem, bo občina za 
izvajanje pomoči na domu podelila koncesijo 
najugodnejšemu izvajalcu.

Pomoč družini na domu je socialno varstvena 
storitev, s katero se upravičencem nadomešča 
in odmika vstop v institucionalno varstvo in 
obsega varstvo in oskrbo upravičencev v pri-
meru starosti, invalidnosti in bolezni. Socialna 
oskrba je namenjena uporabnikom, ki imajo 
zagotovljene bivalne in druge pogoje za življe-
nje in se zaradi starosti, invalidnosti ali bolezni 
ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi 
svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali 
nimajo zanje možnosti. Ob nekajurni pomoči 
na dan pa imajo možnost ostati v domačem 
okolju. Uporabniki storitve so osebe, ki jim 
preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, 
da z občasno organizirano pomočjo ohranjajo 

zadovoljivo duševno in telesno počutje, funkci-
onirajo v znanem okolju in jim še ni potrebna 
pomoč institucionalnega varstva. Starostni-
kom nudi pomoč na domu v obliki gospodinj-
ske pomoči, pri vzdrževanju osebne higiene in 
pri ohranjanju socialnih stikov.

Pomoč družini na domu se izvaja celo leto v 
skladu s sklenjenimi dogovori o izvajanju stori-
tve z uporabniki do 20 ur na teden. Kdo in v kak-
šnem obsegu je upravičen do tovrstne pomoči, 
določi center za socialno delo z odločbo. Ceno 
storitve pomoči družini na domu potrjuje občin-
ski svet, v skladu z določili zakona o socialnem 
varstvu pa občine zagotavljajo najmanj petdeset 
odstotkov subvencije k ceni storitve.

Pomoč družini na domu
Občina Jezersko z odlokom ureja storitve pomoči občanom na domu. Podelili bodo koncesijo.
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Predsednica vlade Alenka Bratušek je 19. maja obiskala sosednjo 
avstrijsko Koroško in Občino Jezersko ter s tem izpolnila obljubo, 
dano na obisku Jezerskega v času februarske naravne nesreče. Da bi 
se zahvalil za izjemno veliko in hitro pomoč pri odpravljanju posle-
dic žledoloma na Jezerskem, je župan Jure Markič poleg predsednice 
vlade gostil še ministra za obrambo Romana Jakiča, veleposlanika 
dr. Clemensa Kojo in dr. Andreja Rahtena, deželnega svetnika Rol-
fa Holuba, generalno konzulko Dragico Urtelj, predstavnike podjetij 
Kelag, Elektro Gorenjska in Cestnega podjetja Kranj ter župana Sol-
čave in Preddvora.

Predsednica vlade 
na Jezerskem

Predsednica vlade maja na Jezerskem

Na eni izmed rednih sej Turističnega društva 
Jezersko je na dan prišla ideja o obisku Železne 
Kaple, predvsem z namenom navezovanja tes-
nejših stikov s turističnimi predstavniki in spo-
znavanja ponudbe naših sosedov. Tako se nas je 
z Jezerskega v začetku junija odpravilo osem, 
vsi vpeljani v turistični posel na Jezerskem. 
Za uvod smo spoznali pred kratkim odprt Info 
center Geopark Karavanke v središču Železne 
Kaple. V njem so razstavljene kamenine in fosi-
li, najdeni na območju Karavank. Info center pa 
je sicer opremljen z najsodobnejšim interaktiv-
nim zemljevidom ter seveda z zasloni na dotik, 
ki prikazujejo znano temo – geologijo. Takoj 
čez cesto smo v TIC-u »prefirbcali« njihovo 

promocijo ter z zadovoljstvom odkrili, da je 
na policah razstavljen tudi prospekt Jezerske-
ga. Sredi tedna, dopoldne, je bil trg v središču 
Kaple živahen, turisti z nahrbtniki od vsepov-
sod ... Kako to? Odgovor je bil kmalu jasen, vsi 
so hiteli na Hauptplatz 7, kjer poseben avtobus 
odpelje proti Obirskim jamam. Zanimivo je, 
da je slogan teh, sicer zelo lepih jam sledeč: 
»Najbolj fascinantno naravno čudo v Avstri-
ji!«. Očitno se v Avstriji resnično da marsikaj 
uskladiti ... Obisk je po besedah Christiana 
Varcha (organizatorja izletov v Obirske jame, 
občinskega turističnega predstavnika in vodje 
kopališča v Železni Kapli) zelo zadovoljiv, na 
vrhuncu sezone jame obišče od 600 pa tudi do 

1000 obiskovalcev v enem dnevu! Tudi mi smo 
jo. Dvorane res da niso tako ogromne kot v 
nekaterih naših, pa vendar so kapniki izjemni, 
tudi sama interpretacija je fascinantna. Preden 
smo vkorakali v 1,6 km doge rove in jamske 
sobane, smo si privoščili še domače kosilo v 
znanem gostišču Zum Florian ter si spotoma 
tam ogledali še tehnični muzej motornih koles. 
Da, Kapla ponuja mnogo, ljudje pa so domači 
... ves čas smo imeli občutek, da so nas gostili 
kot visoke goste.

Ekskurzija je sofinancirana prek javnega raz-
pisa za sofinanciranje programov na področju 
turizma v občini Jezersko.

Marko Meško

Na dopust v Železno Kaplo?
Turistična ekskurzija k našim sosedom

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Jezersko s 
subvencioniranjem naslednjih ukrepov:

II.B.   Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje 
dejavnosti in razvoj 2500 EUR

II.C.   Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samoza-
poslovanja 6000 EUR

II.E.   Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije 
na področju podjetništva 500 EUR

II.H.  Spodbujanje sobodajalstva 3000 EUR

Upravičenci do sredstev so mikro in majhna podjetja ter samostoj-
ni podjetniki posamezniki na območju občine Jezersko, ki so regi-
strirani po Zakonu o gospodarskih družbah ter pri ukrepih II.E in 
II.H fizične osebe z registriranim osebnim dopolnilnim delom oz. 

registrirano dejavnostjo sobodajalstva. Navedeni upravičenci 
morajo imeti sedež dejavnosti na območju občine Jezersko.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, je 
12.000 EUR. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in 
meril, ki so sestavni del javnega razpisa.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine 
Jezersko v rubriki aktualni razpisi  http://www.jezersko.si/razpisi/
aktualni-razpisi  ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času 
uradnih ur na občinskem uradu Občine Jezersko.

Vloge z zahtevano dokumentacijo morajo prispeti na naslov Obči-
ne Jezersko, najkasneje do ponedeljka, 11. 7. 2014.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Jasna 
Durić, tel. 04/25 45 110, e-pošta: tajnistvo@jezersko.si, v času 
uradnih ur.

OBČINA JEZERSKO

Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko
Tel. 04/25 45 110, faks. 04/25 45 111

Javni razpis za dodelitev pomoči za razvoj malega gospodarstva 
v občini Jezersko v letu 2014



66

Šola

Ker preddvorsko devetletko obi-
skujejo tudi učenci z Jezerskega in 
ker je med najboljšimi vsako leto 
kdo, ki prihaja iz te občine, sta 
župana občin Jezersko in Pred-
dvor Jure Markič in Miran Zadni-
kar že lani za najboljše prvič pri-
pravila skupni sprejem. Tudi letos 
je bilo tako. Sprejela sta jih v Vili 
Bella skupaj z razredničarko Bri-

gito Košmrlj in ravnateljico šole 
Matejo Sajovec, skupini devetlet-
nih odličnjakov pa so se pridružili 
tudi trije učenci 7. a razreda, ki so 
letos tekmovali v mladinski oddaji 
RTV Slovenija Male sive celice in 
zmagali v finalnem obračunu. To 
so bili Jan Mekuč, Gregor Perčič in 
Andrej Svoljšak z razredničarko 
in mentorico Nino Kristič.

Priznanja za odličnost
Priznanja za odličnost vsako leto prejmejo učenci, ki so končali devetletno šolanje  

in se izkazali s povprečjem ocen več kot 4,5.  Od Osnovne šole Matija Valjavca Preddvor se letos  
poslavlja pet tako odličnih učencev, med njimi tudi Kristjan Karničar z Jezerskega.

Čestitke za odličnost: župan Jezerskega Jure Markič jezerskemu odličnjaku 
Kristjanu Karničarju

In še skupna slika za spominski album: Jure Markič in Kristjan Karničar 

Na zdravje uspehu in prihodnosti 

Župan Jurij Markič je na petek, 13., v prostorih občine sprejel 
učenke in učence, ki so letos zaključili svoje osnovno šolanje. Kljub 
»zloveščemu« datumu so bili zdaj že nekdanji sošolci dobre volje, 
saj so pred njimi dolge poletne počitnice. Župan je bodočim dija-
kom zaželel uspešno šolanje tudi v prihodnje in jih ob tej priložnosti 
poprosil, da naj bodočim sošolcem s ponosom povedo, od kod so.

Srečanje z devetošolci

Župan z učenkami in učenci, ki so končali osnovno šolanje.

Priznanja za odličnost pa so 
letos prejeli: Meta Cerkovnik, 
Meta Mekuč, Tajda Tavželj, 
Žiga Tišler in Kristjan Karničar. 
Osnovnošolska smetana je lepo 
porazdeljena po krajih občin 
Preddvor in kot rečeno, ima tudi 
občina Jezersko svojega dobitni-
ka priznanja za odličnost. Župana 
sta dekletom in fantoma za dosež-
ke iskreno čestitala in jim tudi v 
nadaljnjem izobraževanju zaže-
lela uspeh. Čestitala sta tudi raz-
redničarki in ravnateljici. Resda 
letošnja bera odličnih ni bila zelo 
množična, je pa zato tem bolj žla-
htna. Nekateri med najboljšimi 
se lahko pohvalijo s povprečno 
oceno 5,0, poleg tega pa se vsak 
ukvarja vsaj še z eno dejavnostjo, 

od športa do glasbe, letos pa so 
med njimi tudi udeleženci med-
narodnega priznanja za mlade 
MEPI. Uspešne učence smo pov-
prašali, na katere šole so se vpisa-
li, in vsak od njih je navedel drugo 
gimnazijo. O življenjskih ciljih se 
tokrat z njimi nismo pogovarjali, 
saj so bili z eno nogo že na počitni-
cah, ki so si jih prislužili dva tedna 
pred ostalimi šolarji. V tednu, ko 
sta jih sprejela župana in jim kot 
darilo izročila knjige, jih je čakala 
še valeta, slovesno in zabavno slo-
vo od osnovne šole. Na sprejemu 
so nazdravili svojemu uspehu in 
prihodnosti (seveda z osvežilnim 
sokom) in se posladkali s poletno 
sladico Vile Bella.

Foto: Tina Dokl
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JEZERSKO IMAMO RADI, KER …
-  Imamo velik šolski vrt in se na njem lahko 

igram. Po Jezerskem se lahko vozim tudi s 
kolesom. (Dejan, 1. r.)

-  Ni veliko mesto. Imamo veliko kmetij, kjer 
lahko dobimo mleko. (Eva, 1. r.)

-  Je veliko prostora. Drugje so sami avtomobili 
in veliko hiš in ni veliko prostora. Lahko opa-
zujem tudi živali. Pri nas je veliko jelenov, ki 
pridejo na vrt. (Milan, 1. r.)

-  Tukaj živijo tudi ati, mami in brat. Okrog nas 
je veliko rastlin. (Tilen, 2. r.)

-  Lahko smučam in okrog nas je veliko hribov. 
Lahko sem na prostem, ker ni veliko dima kot 
v mestu. (Lovro, 2. r.)

-  Rad sem v naravi, ki je na Jezerskem zelo 
lepa, in rad hodim v jezersko šolo. (Danilo, 
2. r.)

-  Lahko živim na kmetiji, kjer imam svojo ovco, 
ki še nima imena. (Pavel, 2. r.)

-  Ni veliko prometa in ker je mir. Je veliko goz-
dov. Tukaj imam veliko prijateljev. (Elza, 3. r.)

-  Zato, ker ima veliko gozdov, ker ima slapove 
in jezero. In tudi zato, ker tukaj živi veliko 
živali. (Gašper, 4. r.)

-  Jezersko je moja domača vas. Ima veliko hri-
bov, planin in je bogat z gozdovi. V gozdovih 
je veliko lepih živali, še posebno jelenjadi. V 
gorah so tudi kozorogi. V gorah imamo tudi 
veliko zdravilnih rastlin. Poznan je po Ovčar-
skem balu. (Jan, 4. r.)

-  Všeč mi je ime kraja. Všeč mi je, da živim 
med gorami. Vesel sem, da imamo doma 
kmetijo in da ne živimo na ravnini. (Jožef 
Luka, 4. r.)

-  Všeč mi je pogled na gore in da je lepa,  
tiha in mirna vas. Tudi letni časi so mi  
prijetni. Pozimi je sneg za igranje, poleti ni 
preveč vroče, jeseni je lep pogled na barvna 
drevesa, spomladi pa vse cvete. 

(Tinkara, 4. r.)
-  Tukaj je lepa narava, prijazni ljudje in vesela 

šola. Lahko grem v gore, kjer so zelo lepi 
potoki. Tukaj zelo rada živim in sem vesela, 
da Jezersko obstaja. (Glorija, 4. r.)

-  Všeč mi je, ker je majhna vas. Na Jezerskem 
je vse, kar rabiš. Imamo tudi muzej in gore. 

(Tamara, 5. r.)
-  Tukaj so lepe gore in pokrajina. Všeč mi je tudi 

zato, ker je vedno dobra volja. (Marko, 5. r.)

Spanje pri družinah 
Zvečer smo odšli k družinam. Jaz sem šla k 

Fabijanu v Salež. Imajo zelo veliko hišo. V gara-
ži so imeli trampolin in z njegovo sestro Julijo 
sva skakali po njem. Zvečer smo jedli sadje 
z njegovo mamo, sestro in Fabijanom. Okoli 
desete ure smo šli spat. Spala sem v redu. Sobo 
sem imela svojo in bila je zelo lepa. Pogled sko-
zi okno je bil lep, saj sem videla morje. Ko sem 
se zjutraj zbudila, je bila Fabijanova mami že 
pokonci. Pripravila mi je zajtrk in malo sva se 
pogovarjali. Potem je odšla zbudit še Fabijana. 
Zajtrk je bil dober, saj sem jedla sport müsli. Ob 
8. uri smo odšli v šolo. Še preden smo odšli, mi 
je Fabjanova mami pripravila sendvič in pijačo 
za pohod, na katerega smo odšli dopoldne. S 
Fabjanom sva se pri njem doma slikala pred olj-
kami. Bilo mi je zelo zanimivo in še kdaj bom 
odšla v Trst. Urša Kuhar, 5. r.

Sprejem
V Italijo smo se odpeljali z avtobusom ob 

osmih. Vozili smo se tri ure. Ko smo prispeli v 
Zgonik pred šolo, so učenci stali na stopnicah 
v uniformah. Odložili smo potovalke, stopili 
bliže in zapeli so nam dve pesmi. Nato so se 
predstavili in mi tudi. Potem so nas razdelili v 
skupine, tako da smo si izbrali bonbon. Razde-
lili smo se v tri skupine: rdeč bonbon, rumen in 
oranžen. Potem smo si šli ogledat šolo. Imajo 
računalniško učilnico, 1., 2., 3., 4. in 5. razred 
kot mi. Imajo tudi jedilnico, risalnico, v kateri 
izdelujejo, barvajo in rišejo. V šoli imajo tudi 
trideset paličnjakov. Septembra so imeli enega 
in zdaj jih imajo trideset. Imajo tudi oglasno 
desko in veliko plakatov. Glorija Bubanja, 4. r.

Iz šolskih klopi

Jadralni klub Sirena 
Ko smo bili v Italiji, smo šli v jadralni klub Sirena. Ogledali smo si kratek film o jadranju. 

Izvedeli smo, kaj je optimist – optimist je majhen čolniček, s katerim tekmujejo najboljši. 
Potem pa smo se peljali z gumenjakom. Vsi smo morali prijeti vrv, da smo ga dobili v vodo. 
Vozili smo se v skupinah. Jaz sem se peljala z Uršo, Marušo, gospo Mijo, gospo Nino in 
Borutom. Najprej smo si morali obleči reševalne jopiče za vsak slučaj, če bi padli v vodo. 
Dobili smo tudi prijavnice za jadralni klub Sirena. Ajda Krofl, 5.r.

PROJEKT  ALPE – ADRIA
Sredi oktobra smo na jezerski šoli gostili 

otroke iz Zgonika in Železne  Kaple. Že 
takrat smo se dogovorili, da bomo pom-
ladi obisk vrnili, in 15. ter 16. maja so se 
učenci 3., 4. in 5. razreda skupaj z razred-
ničarkama odpravili v Zgonik pri Trstu. 
Tukaj je nekaj njihovih doživetij.
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Dirko okoli Slovenije spremljam že od same-
ga začetka pred sedmimi leti, vendar mi ni 
prišlo niti na kraj pameti, da bi se česa podo-
bnega lotil tudi sam, vse do lanske tekme, ko 
sem ugotovil, da je mogoče tekmovati tudi v 
dvojicah. To se mi je zdelo izvedljivo in brez 
večjih težav sem našel somišljenika oziroma 
bodočega sotekmovalca Romana. Hitro sva 
bila dogovorjena, da v letu 2014 poskusiva.

Kaj pravzaprav je Dirka okoli Slovenije, ozi-
roma na kratko DOS.

To je kolesarsko tekmovanje, ki v približno 
1200 km obkroži celo Slovenijo, v enem kosu, 
seveda, oziroma od starta do cilja čim hitre-
je. Vse skupaj je začinjeno še s tem, da trasa 
obrede vse mogoče vzpone, občutek imam, da 
je organizatorju uspelo najti čisto vse klance v 
Sloveniji, ki se jih skupaj nabere kar za 14000 
m. Da pa je naloga še nekoliko bolj zahtevna, je 
potrebno začrtano traso prevoziti s predpisano 
minimalno povprečno hitrostjo, ki jo morajo 
doseči tekmovalci, da so sploh uvrščeni. Za 
kategorijo dvojice, v kateri sva startala z Roma-
nom, je potrebno voziti vsaj 23 km/uro.

Do pozne jeseni lani se z DOS-om nisva pose-
bej obremenjevala, potem pa so se začele prip-
rave in tudi soočenje s tem, v kaj se pravzaprav 
spuščava. Najprej je bilo potrebno uskladiti 
mnenja, kako se zadeve sploh lotiti. Čeprav 
nama kolesarjenje že dolgo časa ni neznanka, 
se nihče od naju s čim podobnim ni srečal še 
nikoli. Najprej je bilo potrebno poiskati izku-
šenega vodjo ekipe in njegove sodelavce, na 
katere se bova lahko popolnoma zanesla. Šef 
ekipe, mehanik, kuharica, maserka in štirje 
šoferji so bila delovna mesta na dirki. Uspelo 
nama je sestaviti ekipo, ki je kasneje do potan-
kosti izpolnila svoje zadolžitve, in s tem je bila 
rešena ena od večjih skrbi. Skrb za potrebno 
opremo je bila naslednja zahtevnejša naloga. 
DOS je namreč preizkušnja, ki se odvija v vsa-
kršnih vremenskih razmerah, in začetek maja 
je obdobje, ko na trasi ni nič nenavadnega, niti 

sneženje niti temperature nad 30 stopinj Cel-
zija. In opreme se je resnično nabralo zajeten 
kup. Na koncu pa seveda najvažnejše, fizične 
in predvsem psihične priprave na napore, ki 
si jih niti nisva dobro predstavljala. Smučar-
ski tek, ko so to dopuščale snežne razmere, 
mučenje, vsaj za mene, na sobnem trenažerju, 
kolesarjenje za pokušino že takoj po novem 
letu, v nadaljevanju pa stopnjevanje v mogo-
čih in nemogočih razmerah, v dežju, vetru, 
soncu, podnevi, ponoči, po celi Sloveniji, vse 
do začetka maja.

Nazadnje je prišel težko pričakovani trenutek 
in v četrtek zvečer sva stala na štartnem podiju 
v Postojni. Sedaj bo šlo zares in izkazalo se bo, 
ali sva iz pravega testa ali pa sva precenila svoje 
zmogljivosti in se bo potrebno spustiti na realna 
tla ter se lotiti česa najinim letom bolj primer-
nega. Izkazalo se je, da so bili pomisleki odveč 

in razen kar konkretne krize, ki se je prikradla 
drugo noč in ni bila čisto nepričakovana, ni bilo 
kakšnih večjih težav in na začetku tretje noči, 
po 49 urah in 24 minutah, sva stala na istem 
podiju, tokrat ciljnem, spet v Postojni.

Neprecenljiva izkušnja, vir napajanja s pozi-
tivno energijo še za lep čas je bil tako za nama. 
Preizkušnja, ki sva jo prestala, se nama bo vti-
snila v spomin zanesljivo do konca življenja, 
verjamem, da tudi spremljevalni ekipi, ki ji ni 
bilo prav nič prizanesenega.

Ob koncu gre zahvala vsem, ki so najin pro-
jekt podprli materialno in, kar nama je pome-
nilo še več, tudi moralno. Pri tem pa je Občina 
Jezersko odigrala glavno vlogo, kar nama je še 
posebej v čast in zadovoljstvo.

In še spoznanje, ki ga polagam v srce vsem, ki 
prebirate te vrstice: Nič v življenju ni nemogo-
če, če je glava za to. Iztok Tonejec

Dirka okoli Slovenije
Od 8. 5. 2014, 20.18 do 10. 5. 2014, 21.42
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Gostitelja Polona in Drejc Karničar, ki se 
ukvarjata s turizmom na Šenkovi domačiji, 
sta na dan odprtja sprejemala čestitke števil-
nih obiskovalcev, ki se bodo v prihodnosti 
zagotovo še vrnili na gostoljubno domačijo. 
Pred lesenim pročeljem preužitkarske hiše so 
zapeli pevci domače vokalne skupine Jutro, 
zgodovino »preužitkarice« in njeno obnovo je 
predstavila Polona Virnik Karničar, o biseru 
arhitekture na Jezerskem in o prvih pozitivnih 
odzivih gostov, ki so jo obiskali, je spregovoril 
župan Jure Markič, domači župnik Janez Ham 
pa ji je podelil blagoslov.

Gostiteljica Polona pa je takole zbrala vtise o 
obnovi in odprtju preužitkarske hiše: »Res sem 

vesela, da je naša preužitkarska hiša, katere 
rojstvo sega v daljno leto 1669, letos končno 
le dočakala svojo pomladitev. Načrti za nje-
no obnovo so stari že vsaj 66 let, saj še vedno 
hranimo načrt njene preureditve iz leta 1948, 
s čimer si je bivanje na Šenkovi domačiji želel 
izboljšati moj stari ata; Šenkov Ludvik. Žal je 
agrarna reforma kruto posegla v njegove načrte 
in denarja za obnovo hiše takrat ni bilo. Dru-
gič smo načrte za obnovo preužitkarske hiše 
pripravljali okrog leta 2004, vendar nam tudi 
takrat sredstva niso omogočala obnove. Ker pa 
gre v tretje rado, smo konec leta 2012 le doča-
kali obljubo sofinanciranja izgradnje nove hiše 
s strani države in EU in dela so se lahko začela. 
Žal stare, originalne hiše ni bilo več mogoče 
rešiti, saj so bili temelji preslabi, hiša pa zato 
preveč nestabilna. Na kompromis so pristali 
tudi v Zavodu za varstvo kulturne dediščine in 
dopustili podrtje stare hiše ter gradnjo nove, ki 
bo v svoji obliki posnemala videz stare. Upam, 
da so si sedaj oddahnili tudi vsi, ki so se bali, 
da bomo s posegom uničili videz kmetije in za 
Jezersko tako tipičen posnetek naše domačije s 
panoramo Ravenske Kočne v ozadju.

Da je nova hiša postavljena tako, kot je, da 
se ponaša z detajli, ki jih mnogi občudujejo, 

pa je zaslužnih več ljudi, s katerimi smo tesno 
sodelovali že pri načrtovanju nove stavbe in 
kasnejši gradnji. Zahvaliti se moram arhitek-
tu Marku Šenku, ki je pripravil arhitektur-
no zasnovo stavbe in kasneje tudi bedel nad 
njeno izgradnjo. Pomemben pečat gradnji je 
dala tudi konzervatorka iz ZVKD Kranj Saša 
Roškar, ki je imela posluh za naše želje in stro-
kovne argumente za ohranitev tistih detajlov 
stare hiše, ki jih sedaj s ponosom pokažemo 
obiskovalcem. Tretji člen te zgodbe so izva-
jalci idej, ki smo jih s Sašo in Markom zarisali 
na papirju: podjetji Semago iz Tržiča in Huta 
z Jezerskega s svojimi sodelavci. Mnogo idej, 
podrobnosti in izvedenih rešitev je nastajalo 

sproti ... med samo izvedbo ... ko so se pač 
pokazale potrebe ... takrat se je bilo treba 
odločiti ... in odločiti se je bilo treba prav! 
Hvala vsem za izvrstno opravljena gradbena 
dela, Andreju pa še posebej za vse nasvete, 
ideje in čudovito izdelane lesene detajle, ki so 
nam v veselje in ponos. Ko se sprehodimo po 
hiši, pregledamo vse prostore, stene in opre-
mo, pa se srečamo še z deli ostalih mizarskih 
mojstrov: Damjana Smrtnika, Roka Valjavca, 
Tomaža Rehbergerja, Roka Rodeta in Simona 
Trčka. Ob pravilni izbiri in primerni obdelavi 
pride toplina domačega lesa in mnogi detajli 
še posebej do izraza. Želim, da bi nova pre-
užitkarska hiša dolgo služila svojemu nove-
mu namenu in razveseljevala mnoge s svojo 
domačnostjo in toplino, vse njene izdelovalce 
pa navdajala s ponosom. V njej bomo gostili 
zaključene skupine gostov, željnih domače 
kulinarike, vse, ki bodo pri nas iskali mir in 
sprostitev ter pobeg od ponorelega sveta, vese-
li pa bomo tudi vseh ostalih gostov, ki se boste 
na svoji poti ustavili pri nas; za urico, dve ali 
pa celo prenočili v enem izmed apartmajev ali 
sob. Ob odprtju 24. maja smo bili zelo veseli 
vseh obiskovalcev, ki ste si Preužitkarico pri-
šli ogledat. Vsem se iskreno zahvaljujem za 

lepe želje in pozornost, ki ste nam jo izkazali z 
obiskom. V veselje mi je tudi dejstvo, da smo v 
kulturnem in zabavnem delu programa zdru-
žili domače umetnike in uživali ob njihovem 
nastopu. En velik Bohlonej velja tudi gospodu 
župniku Janezu Hamu za prisrčno opravljen 
obred blagoslovitve objekta in gospodu župa-
nu Juriju Markiču za njegove spodbudne bese-
de. Upam, da se čim večkrat srečamo v njenih 
prostorih in se prepustimo njeni zgodbi, da nas 
popelje v preteklost.«

»Pomladili« so preužitkarsko hišo
Maja so na Šenkovi domačiji slovesno odprli obnovljeno »preužitkarico«, hišo z dvema apartmajema,  

še dvema sobama in velnesom s savnama v kletnih prostorih. 

Blagoslov domačega župnika Janeza Hama

Polona in Drejc pred “preužitkarico”

Detajl iz prijazne notranjosti

Preužitkarica v ospredju, glavna stavba Šenkove domačije v ozadju
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Društva

Mladi nadobudni gasilci smo se 25. aprila letos odpravili v Marindol 
na tabor, ki je trajal od petka do nedelje.  

Prvi večer smo si ogledali film. Sobotno jutro smo začeli s telo-
vadbo, po zajtrku smo mentorji pripravili mali orientacijski poli-
gon z različnimi gasilskimi spretnostmi, kot so hoja s hoduljami, 

skakanje v vrečah, na koncu pa je morala vsaka skupina pogasiti 
pravi mali požar, kar je bilo zanje prava atrakcija. Popoldne smo 
si popestrili z vlečnico, po kateri smo se spuščali, plezali smo po 
plezalni stezi in tekmovali v nogometu med mentorji in mladi-
mi gasilci. Zmagali so seveda mladi gasilci. Za piko na i pa smo 
večerjali ob ognju. Zadnji dan smo po jutranji telovadbi in zajtr-
ku spakirali, najpogumnejši so se še enkrat spustili po vlečnici. 
Po kosilu nas je obiskal predsednik Gasilske zveze Kokra Rudolf 
Sušnik in mlade gasilce povprašal o dogajanju na taboru. Dobil 
je same pozitivne odgovore, tako od otrok kot od mentorjev. Vsak 
udeleženec tabora je dobil tudi diplomo, ki mu jo je izročil gospod 
Sušnik. Po podelitvi diplom smo se odpravili proti Gorenjski, ven-
dar smo se za konec ustavili še v gasilskem domu v Črnomlju, kjer 
smo si ogledali videoposnetke intervencij, gasilska vozila, najve-
čje navdušenje pa je požela avto lestev. Skoraj vsi smo jo tudi  pre-
izkusili in se povzpeli nanjo. Otroci in mentorji smo bili s taborom 
zelo zadovoljni, saj smo preživeli zelo lep konec tedna v naravi, z 
obilico gasilske tematike. Vsi skupaj upamo, da bo gasilski tabor 
postal tradicionalen, kot je nekoč že bil. Z gasilskim pozdravom: 
Na pomoč! Sara Pestotnik in Nina Kocjančič

Tabor gasilske mladine

V izjemno lepem vremenu in v 
nadpovprečnih snežnih razmerah 
je 8. junija potekalo 21. lovsko smu-
čarsko tekmovanje na najnižjem 
in najbolj jugovzhodnem ledeniku 
gorske verige Alp, na Skutinem 
ledeniku. Na letošnje tekmovanje 
se je prijavilo prek sto tekmoval-
cev, lovcev in pripravnikov, članov 
lovskih družin, kar iz 27 različnih 
društev. Smučarski veleslalomski 
spust po strmini v dolžini skoraj 
800 metrov z višinsko razliko 200 
metrov in s startom na višini 2000 
metrov je skozi 18 vrat uspešno 
opravilo 83 tekmovalcev. Za orga-
nizacijo tekmovanja je skrbela 
Lovska družina Jezersko, za izve-
dbo Športno društvo Jezersko, za 
varnost in dežurstvo GRS društvo 
Jezersko. Planinsko društvo Kranj 
pa je »izredno« odprlo Kranjsko 
planinsko kočo in tovorno žičnico. 

V organizacijskem odboru so 
sodelovali: LD Jezersko, Občina 
Jezersko, Zveza LD Gorenjske, 
Lovska zveza Slovenije. Te insti-
tucije so bile tudi sodelujoče pri 

izvedbah vseh dosedanjih sloven-
skih lovskih poletnih smučarskih 
tekmovanj. Pomembno je tudi 
omeniti, da je bil vodja in koor-
dinator tekmovanja pri vseh 21 
lovskih tekmovanjih Jure Markič, 
član LD Jezersko. Tekmovanje ima 
osnovno poslanstvo, ki je srečanje 
in druženje slovenskih lovcev, še 
posebej gorskih lovcev, kakor tudi 
krepitev »zdravega duha v zdra-
vem telesu« in ugotavljanje kon-
dicijskega stanja lovcev in njegovo 
duhovno voljo in moč. Taka lovska 
tekmovanja se odvijajo že daljši čas 
na področju razvitega in varovane-
ga alpskega sveta. Lovska smučar-
ska tekmovanja v alpskih državah, 
kot so Avstrija, Nemčija in Italija, 
imajo tudi dodatne vsebinske nad-
gradnje – poleg smučarske vožnje 
v naravnem okolju tudi preverjanje 
tekmovalcev v lovskih veščinah, 
strokovnosti in znanjih, kar tudi 
v seštevkih vpliva na končno uvr-
stitev tekmovalke, tekmovalca oz. 
lovca, lovke. Si pa v teh alpskih 
soseščinah  tekmovalci prizade-
vajo za čim boljše uvrstitve zaradi 
atraktivnih in bogatih nagrad.

Uvrstitve
Ekipe: 1. mesto LD Dovje; 2. 

mesto LD Bistra; 3. mesto LD Luče;
»Mladi gamsi« do 30 let: 1. 

Boštjan Pahovnik (LD Luče); 2. 
Jure Legat (LD Dovje); 3. Matjaž 
Komac (LD Soča).

»Srednje stari kozli« do 40 let: 1. 
Aleš Gorza (LD Bistra)/najhitrejši 
čas 00:29,19/; 2. Boštjan Gorza (LD 
Bistra); 3. Andrej Legat (LD Dovje).

»Starejši kozli« do 50 let: 1. Mirko 
Kramar (LD Luče); 2. Robert Kralj; 
3. Tomaž Leskovšek (LD Tabor).

»Stari kozli« do 60 let: 1. Bran-
ko Gorza (LD Bistra); 2. Roman 
Medved (LD Kobarid); 3. Franc 
Skarlovnik (LD Bistra);

»Modrostni kozli« do 70 let: 1. 
Franc Rabič (LD Dovje), 2. Mirko 
Vnuk (LD Hrastnik); Rado Košir 
(LD Dovje).

»Kozli veterani« nad 70 let: 1. Ma-
tija Jereb (LD Žiri); 2. Franc Ekar 
(LD Jezersko); 3. Gustelj Sešek/
najstarejši  tekmovalec – 78 let/.

»Gamsovke«: 1. Maja Meglič 
(LD Tržič); 2. Kristina Kramar 
Kokalj (LD Luče); 3. Nives Marka 
(LD Soča). 

»Gamsi mladi spremljevalci«:  
/niso člani LD/ 1. Miha Kramar 
iz Luč.

Na poti do srebrnega jubileja
Enaindvajseti lovski poletni veleslalom na ledeniku pod Skuto

Organizator Lovska družina 
Jezersko; odgovorna oseba 
starešina LD Dušan Šemrov, 
vodja tekmovanja Jure Markič, 
vodja jezerske tekmovalne 
ekipe Miloš Zupančič

Tekmovalci LD Jezersko: 
Mija Jenko, Petra Karničar, 
Franc Ekar, Jože Meško, 
Miloš Zupančič, Jure Markič, 
Damjan Smrtnik, Janez 
Smrtnik. LD Jezersko je 
ekipno osvojila 6. mesto. Priznanja, medalje in pokale 

so podeljevali: župan občine 
Jezersko Jure Markič, 
predsednik Lovske zveze 
Gorenjska Peter Belehar in 
starešina LD Jezersko Dušan 
Šemrov.
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Zanimivosti

Tokrat si oglejmo navaden poštarski dan Matjaža Murovca v času 
do leta 1979. Do tega leta je bila v depandansi Korotana bolnišnica za 
očesno tuberkulozo in dogajanje v kraju je bilo precej bolj pestro kot 
kasneje, ko so jo zaprli. 

Matjaž je zjutraj »skidal« gnoj v Roblekovem hlevu, nakrmil in 
napojil živino, potem pa odšel na delo. Nikamor se mu ni mudilo, saj 
je pošto iz Kranja pripeljal avtobus šele ob pol enajstih.

Okrog Kazine je bilo v jutranjih urah zelo živahno. Običajno se je 
srečal s Francem Justinom - Jakličem, ki je skrbel za kurjavo v Kazini, 
Storžiču, Planinki in v Korotanu. Jaklič je v zimskem času z lesenimi 
»garcami«, na katerih je na eni strani pisalo Drvoprevoz, na drugi pa 
Jezersko, vozil drva v vse prej naštete objekte in tam kuril. Drvarnica, 
kjer so bila pripravljena drva za celo zimo, je bila povsem blizu, za 
stavbo, ki se imenuje Švica.

Vsako jutro je bilo mogoče pred Kazino srečati tudi zaposlene v 
trgovini Živila, ki so z lesenimi vozički vozili kruh od peka Boldi-
na (kasneje Samta). Trgovino in peka pa so takrat redno obiskovali 
še vojaki, ki so s svojimi konjiči oskrbovali vojašnici v Virnikovi in 
Ankovi planini. 

Ob pol enajstih je torej pripeljal avtobus iz doline, kar je bil osrednji 
dogodek v vasi. Pa ni pripeljal le pošte, pač pa tudi nove bolnike ali nji-
hove obiskovalce v očesno bolnišnico Storžič. Matjaž in takratna mla-
dina so imeli pod posebno budnim nadzorom mlade in luštne bolnice. 
Te so v bolnišnici običajno namestili v sobe z okni, obrnjenimi na cesto, 
in tako vaškim mladeničem omogočili vasovanja. Kar nekaj jezerskih 
fantov je ob koncu zdravljenj odšlo s temi dekleti v dolino. Tudi Matjaž 
si je s takratno punco že ogledoval njeno domačijo na Dolenjskem, pa 
je na koncu raje ostal kar v domačem kraju in kot pravi, mu ni žal. (?!)

Torej, pošto je avtobus pripeljal v prtljažnem prostoru, imenova-
nem bunker. Včasih so manjše pakete iskali v najbolj skritih kotičkih. 
Enkrat se je celo zgodilo, da je vreča s pošto v okolici Kanonirja padla 
iz bunkerja. Pošteni najditelj, cestar Davo Pestotnik jo je našel za cesto 
in jo prinesel na pošto.

Kar nekaj let je avtobus in s tem pošto vozil Feliks Murn. Z Matjažem 
sta se dobro razumela. Feliks je marsikateri večer prebil med jezerski-
mi fanti v Kazini in seveda prispeval »za rundo« ali dve. Na mizi se 
je običajno znašel »štefan« pelinkovca, ki so ga nadobudni mladeniči 
pili kar iz decilitrskih kozarcev. Druženje je marsikdaj trajalo tja do 
zore. Fantje so šli potem domov spat, Feliks pa z avtobusom v Ljub-
ljano … Mija Murovec

Matjaževa poštarska leta
(drugi del)

Na sliki sta Feliks Murn in Matjaž Murovec, leta 1969, ko je bil organiziran izlet 
v Avstrijo na ogled visokogorske ceste Veliki Klek/Grossglockner.

Gorenjski glas izhaja vsak 
torek in petek, v njem pa 
prevladujejo lokalne novice, 
ki jih ne najdete nikjer 
drugje. Na Gorenjskem glasu  
poskrbimo, da so naši  
naročniki deležni  
popustov pri naročnini, 
različne izdelke  
ponudimo po ugodnejših 
cenah, družimo se na 
predavanjih, izletih in 
počitnicah.
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Pridružite se nam, imamo se prav lepo.
Tudi poleti z Gorenjskim glasom uživajo otroci in odrasli.
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Seniorji

Najprej smo se zapeljali v Raden-
ce, ki so na desni strani Mure na 
radenski terasi pod severnim 
obrobjem Slovenskih goric ob 
cesti Gornja Radgona–Murska 
Sobota. Radenci so znan zdravili-
ški in počitniški kraj z eno najbo-
gatejših in najkakovostnejših sla-
tinskih območij v Sloveniji. Znani 
so po priljubljeni in svetovno znani 
mineralni vodi z imenom Raden-
ska, ki so jo odkrili 1833. leta. Pri-
merna je za zdravljenje bolezni srca 
in ožilja, obolenja ledvic in sečnih 
poti, bolezni presnove, degenera-
tivna obolenja sklepov in stanja po 
poškodbah ali operacijah lokomo-
tornega aparata. Znana sta Kralje-
vi in Petanjski vrelec. Iz Radencev 
smo se zapeljali na Janžev Vrh, 
kjer smo imeli malico. Naselje leži 
na hribu, sredi vinogradov. Imeli 
smo lepo vreme, zato so se nam 
odpirali lepi razgledi: na Prek-
murje, proti Pohorju, Halozam … 
Med vožnjo do gradu v kraju Grad 
na Goričkem smo med drugim 
izvedeli, da živijo na desni strani 
Mure Prleki, na levi pa Prekmurci. 
Največja razlika med njimi je, da 
so prvi živeli pod oblastjo Duna-
ja, drugi pa Budimpešte. Grad 
stoji na strmem pobočju. Graditi 
naj bi ga začeli že v 11. stoletju 
vitezi templjarji. V začetku je bil 
precej manjši od sedanje velikosti. 
Tekom stoletij pa je dobil današnjo 
podobo. Govori se, da ima 365 sob, 
vendar je vodička povedala, da jih 
je nekaj čez 300. Večino časa so 
bili lastniki gradu premožni Mad-
žari. Po vojni je bil podržavljen. 
Med leti 1960 in 1990 je bil prepu-
ščen propadanju. Od leta 1995 ga 
obnavljajo. Ogledali smo si graj-
sko teraso, kjer sevajo pozitivne 
energije, in obnovljene dele gradu. 
V njih so razstavljeni predmeti iz 

tamkajšnje preteklosti, nekaj pa 
iz sedanjega življenja. V gradu je 
poročna dvorana. Občasno pri-
rejajo razstave in druge kultur-
ne dogodke. Prirejajo tudi razne 
delavnice. Od tu smo se odpelja-
li do kraja Turnišče, kjer smo si 
ogledali zanimivo cerkev, posve-
čeno Marijinemu vnebovzetju. V 
sedanjo močno razgibano in raz-
členjeno stavbo sta združeni dve 
vzporedni cerkvi s skupno vmesno 
steno. Stara romansko-gotska cer-
kev je sedaj prazna. Pomembna je 
zaradi fresk, ki so ohranjene. Ker 
je postala stara cerkev premajhna, 
so zraven nje zgradili novo, večjo. 
Notranjost stare cerkve so v celoti 
preselili v novo cerkev, ki je sedaj 
popolnoma baročna. V osrednjem 
oltarju je kip Marije z Jezusom. 
Značilno je, da kip večkrat na 
leto preoblečejo v različna obla-
čila. Cerkev je romarska. Največji 
dogodek je romanje 15. avgusta, ob 
prazniku Marijinega vnebovzetja. 
Pot nas je peljala proti Banovcem, 
v Krapje do čebelarskega muzeja 

Tigeli. Muzej obsega tri čebelnja-
ke: dva sta klasična, kot jih pozna-
mo sedaj, najstarejši, iz konca 19. 
stoletja, pa je v obliki osmerokot-
nika. Razstavljeni so pripomočki 
za čebelarjenje ter pripravo čebe-
ljih izdelkov. Čebelje izdelke smo 
lahko tudi poskusili in kupili. Od 
tu nas je pospremila čudovita mav-
rica. Odpeljali smo se skozi Ljuto-
mer proti Ormožu, kjer smo imeli 

v gostilni Prosnik pozno kosilo. 
Ob prijetni hrani, dobrem vinu in 
klepetu je čas hitro minil. Sledila 
je vožnja domov. 

Videli smo veliko lepih krajev 
in srečali veliko prijaznih ljudi. 
Celodnevno druženje, nova spoz-
nanja in doživetja nam bodo osta-
la v spominu vsaj do naslednjega 
izleta, ki se ga že veselimo.

Vikica Tepina

Bili smo v Prekmurju in Prlekiji
Društvo upokojencev je organiziralo spomladanski izlet v Prekmurje in v Prlekijo.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite  
po tel.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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V knjigi so recepti za pripravo testeninskih solat,  
testenin in rižot z zelenjavo, sirom in morskimi 
sadeži, azijskih testenin, polnjenih testenin, 
lazanje, kanelonov, njokov ter jedi iz žit.
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Mnenja

Razmišljam, kaj bi napisala za novo številko 
Pr' Jezer. Rada sodelujem s svojimi prispevki. 
In tokrat? Utrnila se mi je misel, da napišem kot 
občanka in zunanja opazovalka o štiriletnem 
delu naše občine pod vodstvom župana Jureta 
Markiča in sodelavcev.

Gotovo novi občinski upravi ni bilo lahko 
začeti dela. Več kot dvajset let dela nekdanje-
ga župana Milana Kocjana je v občini pustilo 
svoj pečat. Bil je delaven, izvedel je mnoge 
projekte kot predsednik krajevne skupnosti in 
pozneje kot župan občine. Sčasoma pa se nas 
je polastilo spoznanje, da je čas, da prevzame-
jo vodstvo občine novi ljudje, da so potrebne 
spremembe, sicer nas bo povozil čas. Tako 
smo na volitvah pred štirimi leti dobili novega 
župana. Delovanje občine se je z novim župa-
nom in novim občinskim svetom spremenilo. 
Občina je občanom postala bolj dostopna in 
odprta. Imam občutek, da se zaposleni na 
občini zavedajo, da smo občina vsi, ki živimo 
na Jezerskem, in tudi vedo, da imamo Jezersko 
radi.

Veliko se je v teh štirih letih na Jezerskem 
naredilo. Dokončala se je kanalizacija in čistil-
na naprava, ki se je začela graditi že v prejšnjem 
mandatu, dopolnili so se biološki otoki s pose-
bnimi posodami za ločevanje odpadkov, ki so 
nadomestile koše za odpadke, dokončalo se je 
asfaltiranje in prestavitev ceste v Sibiriji, jezer-
ska slatina se je »pripeljala« do glavne ceste, 
odprl se je hostel, zaživela je Šenkova kmetija, 
društva se povezujejo. Razveseljivo je, da se je 
pri kulturnem društvu organiziral podmladek, 
ki je zelo aktiven in nas je razveselil z dvema 
predstavama. Občane najbolj navdušuje dej-
stvo, da je kraj urejen. Še veliko se je naredilo, 
a vsega ne morem napisati. Seveda pa ostaja 
naša večna »bolečina« Kazina. Kdor bo rešil ta 
»gordijski«vozel, si zasluži posebno nagrado. 
Upam, da bo to kmalu.

Mene osebno pa je neizmerno razveselila 
tematska pot, ki je opremljena s tablami, na 
katerih je predstavljena naša dolina. Škoda pa 
je, da ni speljana v celoti, kot je bila načrtovana. 
Nerazumljivo je, da se nekateri ne zavedajo, da 

s tem, ko zavirajo določene projekte, škodujejo 
sami sebi in nam vsem ter smo tako premalo 
odprti za nove smernice, ki jih od nas pričakuje 
Evropa. Ob tem se mi poraja misel, da so bili 
Jezerjani nekoč veliko pred nami, saj so znali 
Jezersko odpreti zunanjemu svetu in se niso 
prepustili »samozadostnosti«.

Mislim, da se ne motim, če povem, da je želja 
velikega števila Jezerjanov, da bi našo obči-
no vodila ta občinska garnitura še en mandat 
in dokončala začete projekte. Če pa se bodo 
odločili drugače – seveda nam ne bo vseeno – 
upam, da bodo vzeli »vajeti« v roke novi mladi 
»entuziasti«, ki bodo začeto delo nadaljevali in 
nadgrajevali. Vem, da je to mogoče, saj dobro 
poznam mlade in malo manj mlade Jezerjane, 
ki so sposobni nadaljevati njihovo delo. To pra-
vim zato, ker je jezerska mladina pripravljena 
delati, samo moramo jih upoštevati, spodbujati 
in jim stati ob strani z našimi nasveti in pozitiv-
nimi izkušnjami.

Tako, povedala sem vam, kar mislim!  
    Anica Jakopič

Rada bi vam povedala
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Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Evetnim, Petrol servisih in v Kranjski 
hiši ter uro pred pričetkom na blagajni Letnega gledališča Khislstein. 

www.tourism-kranj.si

RADE
ŠERBEDŽIJA
Rade Šerbdžija je zagotovo eden izmed  
najbolj iskanih stranskih igralcev v Hollywoo-
du. Na koncertih Šerbedžije je mogoče slišati 
nekaj etna, starogradskih pesmi, romskih 
balad, zimzelenih pesmi, že skorajda ponaro-
dele šanson hite in tudi nekaj poezije (Ne daj 
se Ines...) 

20.6.
21.00

P
E

T UDAR PO 
MOŠKO 2
Vid Valič & Denis Avdić - najboljša in najbolj 
priljubljena domača stand-up komika - sta 
v minulih dveh sezonah z ‘Udar po moško’ 
resnično nasmejala celo Slovenijo. Občinstvo 
je dvourno predstavo vsakokrat nagradilo z 
gromkim aplavzom, ki je pričal o tem, da so se 
vsi odlično zabavali.

27.6.
21.00

P
E

T

NECA FALK
Maček Muri & Muca Maca
Glasbeni projekt “Maček Muri in Muca Maca” 
avtorjev Kajetana Koviča (pesmi), Jerka  
Novaka (glasba) in izvajalke Nece Falk sodi 
med največje bisere slovenske glasbene 
produkcije za otroke in tudi za odrasle. Letos  
mineva 30 let od izida kasete in v tem času je bilo  
prodanih preko sto deset tisoč izvodov. 

28.6.
21.00 S

O
BABBA REVIVAL

ABBA glasbena pop skupina iz obdobja 1972 
- 1982 so najuspešnejša švedska glasbena 
skupina in ena najpopularnejših skupin na 
svetu, ki so po prodaji plošč takoj za legend-
arno skupino the Beatles. S skupino ABBA cz 
Revival bomo prisluhnil hitom, kot so: Dancing 
Queen, Fernando, Gimme Gimme Gimme, 
Chiquitita, I Have A Dream, Take A Chance 
On Me ter mnoge druge.

4.7
21.00

P
E

T

Gostilna Arvaj

TABU :) ODPRTO
Predstava Tabu: ODPRTO! prihaja na naše 
glasbeno-gledališke odre kot nestrpno 
pričakovan prvenec v do sedaj neobstoječem 
žanru avtobiografskega musicala. Predstava 
je odrska poslastica tako za zaprisežene 
Tabujeve “fane”, kot za siceršnje koncertno in 
gledališko občinstvo.

11.7.
21.00

P
E

T BAJAGA &
INSTRUKTORI
V 30 letih obstoja skupine se je pevec, kitarist 
in avtor Momčilo Bajagić – Bajaga zapisal v 
srca številnih generacij ljubiteljev kakovostne 
pop in rock glasbe, v tem času pa nastopil na 
več kot 2.500 koncertih in prodal več kot 3 
milijone nosilcev zvoka.

18.7.
21.00
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Zanimivosti

SPOŠTOVANI PODJETNIKI in PODJETNICE,
zaupajte svoje poslovne skrbi strokovno usposobljeni  
ekipi strokovnjakov, ki bo poskrbela, da boste lažje  
uresničevali svoje poslovne ideje.

Z Vami smo od začetka do konca, saj že več kot 20 let
-  svetujemo pri izbiri najbolj primerne  
organizacijske oblike,

- spremljamo Vaše poslovanje in Vam ob tem svetujemo,
-  poskrbimo pa tudi, da je prenehanje poslovanja  
primerno.

Garancija za dobro delo so pridobljeni strokovni nazivi, 
med drugim tudi preizkušene računovodje in preizku-
šene davčnice pri Slovenskem inštitutu za revizijo ter 
davčne svetovalke pri Zbornici davčnih svetovalcev.
Že drugo leto zapored smo prejemniki certifikata  
Bonitetne odločnosti.

Ker s(m)o tudi majhni lahko uspešni, Vas vabimo, da nam 

SVOJE RAČUNOVODSTVO ZAUPATE TUDI VI.
Poleg klasičnega računovodstva in računovodstva na  
daljavo se pripravljamo tudi na brezpapirno računovod-
stvo, tako da pravočasna oddaja dokumentacije oziroma 
oddaljenost med klientom in računovodskim servisom ne 
bo več nerešljiv problem.

NOVO: Knjigovodstvo na kmetiji – naj Vas obvesti-
lo DURS o obvezni priglasitvi ne prestraši – z našo  
pomočjo bo obvezna uvedba knjigovodstva na kmetiji 
enostavna.

Veselimo se Vašega povpraševanja na Info@vencelj.si

Spremljajte nas na www.vencelj.si.

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

RAČUNOVODSKI SERVIS, DAVČNO IN POSLOVNO  
SVETOVANJE, BELSKA CESTA 15, 4205 PREDDVOR
E: info@vencelj.si, I : www.vencelj.si , T: 04/2559-500
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Ta zgodba se začne pred približno petdeset-
imi leti, ko sva bili s sestro Olgo še deklici. 
Živeli sva na Jenkovi kmetiji in najina najljubša 
zabava je bila – raziskovanje podstrešja. Tam 
sva tudi našli tamburico, ki jo je babica Minka 
prinesla k hiši leta 1920, ko se je poročila. Na-
njo ni nikoli igrala, midve pa tudi nisva znali. 
Bila nama je le igrača in sčasoma so se potrgale 
vse strune. 

Lani mi je gospod Marko Šenk pokazal foto-
grafijo iz leta 1914. Na njej so od leve: Josip 

Šenk - Vilski, Minka Šenk - kasneje »Jenkov-
ca« (na sliki je stara 12 let), Franc Šenk - kas-
neje Makekov župnik, Matevž Šenk - kasneje 
gospodar kmetije Makek. Za njimi sta Žmit-
kov Pankracij in Miklavž Parte. Minka drži 
v rokah tamburico, ki je ležala na Jenkovem 
podstrešju!

Žal mi je bilo, da je bil instrument v tako 
slabem stanju, pa sem ga dala obnoviti. To je 
uredila moja sodelavka, ki igra v Tamburaškem 
orkestru Kranj. Ta orkester smo potem tudi 

povabili na Jezersko in gospod Damir Zajec, 
ki je njegov vodja, je na koncertu 5. maja na 
babičino tamburico zaigral skladbo Angelček 
varuh moj. Ob tem sem bila srečna in močno 
ganjena. Imela sem občutek, kot da je tudi babi-
ca ob meni in da se veseli tega lepega dogodka. 

Zahvaljujem se članom KUD Jezersko in 
Občini Jezersko, ki so omogočili nastop Tam-
buraškega orkestra na Jezerskem. Doživeli smo 
res nepozaben večer.

Mija Murovec

Babičina tamburica

Fotografija iz leta 1914
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Varnost

Za osebno varnost in za varnost premoženja je v prvi vrsti odgovoren 
vsak sam. V trenutku, ko boste morda skočili samo v trgovino po slado-
led ali k sosedu na kavo, lahko nepridipravi izkoristijo vašo odsotnost. 
Ko boste zapuščali dom, bodite pozorni na dogajanje okrog svojega in 
sosedovega doma, na zadrževanje vam nepoznanih vozil ali oseb. Neka-
teri so celo tako predrzni, da poskušajo ropati celo v času, ko ste doma. 
Zato ni odveč, če imate vstopna vrata (vhodna, garažna, balkonska) 
zaklenjena oz. uporabljate varnostno verigo.

Naj ne bo tuja nesreča tuja skrb!
Veliko je prodaje raznoraznih artiklov po domovih. Opazili ste tudi, da 

na domove hodijo tudi tako imenovani zbiratelji železa. Nekateri pridejo 
k hiši s poštenim namenom, nekateri pa z namenom, da vam izmaknejo 
denar, nakit ali kakšne druge vredne predmete. Zato nepoznanih oseb ne 
vabite v hišo ali stanovanje, povejte jim, da naj počakajo pred vrati, v tem 
času pa pokličite koga od bližnjih. Veliko takšnih prodajalcev in »zbiral-
cev« dela v paru, tako da eden zamoti »žrtev« z raznimi izgovori (potreba 
po pitju, hrani, obisk sanitarij ipd.), žrtev pa ni več pozorna na drugo 
ali celo tretjo osebo. Vaša opažanja si zabeležite (znamka vozila, barva 
vozila, registrska številka, opis oseb). Najbolj iznajdljivi takšna vozila 
in osebe kar fotografirajo. Vsa tako zabeležena opažanja lahko kasneje 
koristijo preiskovalcem pri raziskavi morebitnih kaznivih dejanj. 

Varnost na kopališčih
Čas počitnic je tudi čas visokih temperatur, kar bodo nekateri izkoristi-

li za obisk urejenih in neurejenih kopališč. Na urejenih kopališčih je za 
varnost poskrbljeno, na neurejenih pa je varnost odvisna od nas samih. 
Na Jezerskem urejenega kopališča ni. Kljub temu je pričakovati kopalce 
na jezeru, vodotokih in drugih vodnih površinah. Vendar pa vsa mesta 
niso varna za kopanje. Še zlasti to velja za zapuščene gramoznice in 
ribnike, vodne zbiralnike in nevarne predele, kakršni so brzice, slapovi, 
močni tokovi ipd.

Za svojo varnost lahko največ naredite sami, zato ne hodite v vodo, če 
se počutite slabo, s polnim ali praznim želodcem in pod vplivom alko-
hola ali drugih psihotropnih snovi. Po obilnem obroku si pred odhodom 
v vodo privoščite vsaj uro počitka. Ne skačite v vodo, če je telo pregreto. 
Postopno se privadite na temperaturo vode in se pred kopanjem primer-
no ohladite. Nikoli ne skačite v kalno ali preplitvo vodo. Upoštevajte 
vremenske razmere. Nikoli ne plavajte sami, zlasti ne na daljših raz-
daljah. Ne precenjujte svojih sposobnosti in plavalnega znanja. Če vas 
zgrabi krč, iztegnite in sprostite mišico. Brzice skrivajo presenečenja in 
pasti. Ravnajte premišljeno in ne izzivajte narave. Nikoli ne plavajte v 
vodnih zbiralnikih, v bližini črpališč in drugih nevarnih mest, izogibajte 
se močnim tokovom ali vodnim vrtincem. Če vas ujame nevihta, pojdite 
čim prej iz vode. Otrok nikoli ne puščajte brez varstva v bližini vodnih 
površin, še manj v vodi, pa čeprav plitvi. Otroci ne poznajo nevarnosti, 
zato jih je treba vseskozi budno spremljati in opazovati.

Ko gremo od doma ...
Nekateri boste med počitnicami odšli od doma za dalj časa. Zato pred 

odhodom ne govorite vsem naokoli, da vas dlje časa ne bo, in tega ne 
oznanjajte na spletnih socialnih omrežjih, kot sta Facebook in Twitter; 
ne pokažite, da ste odsotni; naj stanovanje ne daje videza zapuščenosti; 
ne lepite različnih letakov z napisi, da vas ni oziroma koliko dni vas ne 
bo, in na avtomatskih odzivnikih ne puščajte sporočil, da ste na dopustu 
in koliko časa vas ne bo nazaj. Svojim bližnjim oziroma tistim, ki jim 
zaupate, povejte, kam greste in za koliko časa. Z njimi se dogovorite, 
da bodo vsakodnevno praznili poštni nabiralnik in da bodo občasno 
prišli v stanovanje in naredili kaj v tej smeri, da bo izgledalo vse tako, 
kot običajno, ko ste doma. Preverite, če ste zaprli vsa okna in vrata. Ne 
puščajte ključev na »skritih mestih«, v nabiralnikih, v čevljih, pod pred-
pražnikom ali na podobnih mestih. Pred odhodom tudi preverite, da v 
okolici ni kakšne lestve ali drugih priročnih sredstev, ki bi lahko vlo-
milcu omogočila lažji dostop do vašega doma. Doma ne puščajte večjih 
vsot denarja, nakita, vrednejših listin, dokumentov, plačilnih kartic in 

podobnega. Če omenjene stvari hranite doma, jih shranite v vgradne 
zidne ali pohištvene trezorje oziroma, če tega nimate, predmete shranite 
na neobičajna in skrita mesta. Zaželeno je, da imate seznam tehničnih 
in drugih dragocenih predmetov ter da skupaj s serijskimi številkami 
opišete ali fotografirate njihove prepoznavne značilnosti.

Da bi se kar se da dobro zavarovali pred vlomilci, vas lahko opozo-
rimo na najpogostejše in najpomembnejše, kar storilci pri vlomih sto-
rijo oziroma izkoristijo. Izkoristijo različne odprtine in dostope v vaš 
dom (strešna okna, okna v kleteh, zračniki), plezajo preko balkonov in 
streh, odpirajo »na kip« zvrnjena okna ali vrata, razbijajo stekla, lomijo 
cilindrične ključavnice, če vrata niso dovolj masivna, jih razbijejo s silo 
svojega telesa ali z različnimi kovinskimi predmeti. 

Če postanete žrtev vloma
V primeru, da kljub temu postanete žrtev vloma v vaš dom, vam sve-

tujemo, da ne vstopate v stanovanje in se umaknite v varno razdaljo, 
saj je vlomilec morda še vedno v stanovanju. Takoj pokličite policijo 
na telefonsko številko 113, do prihoda policistov v stanovanju ali hiši 
ničesar ne premikate. Ne hodite po stanovanju oz. hiši, saj lahko s tem 
uničite koristne sledi, ki bi pripomogle k izsleditvi storilca, in onemo-
gočite pravilno procesiranje postopka. Ko policija konča ogled (pregled 
stanovanja, iskanje in zavarovanje sledi kaznivega dejanja ...), temeljito 
preglejte stanovanje in naredite seznam tistega, kar vam je bilo ukrade-
no, poškodovano ali uničeno, in seznam posredujete policistu najbolje 
že takoj na kraju samem oziroma v doglednem času na sedež policijske 
postaje. O kaznivem dejanju obvestite tudi zavarovalnico, kjer imate 
sklenjeno zavarovanje, da se začne postopek za povračilo nastale škode.

Ukrepajte pravočasno – zavarujte sebe in svoj dom.
Alojzij Zupan, policist I., vodja policijskega okoliša

Vesele in varne počitnice
Na kaj je treba paziti, da bodo počitnice in dopust res vesele in varne

Po dveh skoraj 

popolnoma 

razprodanih 

delih planinskega 

vodnika 

Pozdravljene, gore 

je Jelena Justin 

najlepše vzpone 

zbrala v tretji 

knjigi. Vzpone je 

razporedila od 

nezahtevnih do 

zelo zahtevnih, da 

si bo vsak lahko 

sam zase izbral 

najprimernejšo pot.
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Vodnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova 4 v Kranju, ga naročite po tel. št.: 04/201 42 41 
ali na: narocnine@g-glas.si.

Redna cena vodnika je 20 EUR. 
Če ga kupite ali naročite na 
Gorenjskem glasu, je cena le



Zavarovalna družba Adriatic Slovenica skrbi za svoje zavarovance, spreminja in prilagaja zavarovanja 
potrebam svojih zavarovancev tako s produkti, ki jih nenehno posodabljajo, kot tudi z dostopnostjo na 
terenu po vsej Gorenjski, tudi na Jezerskem. Zavarovalna zastopnica Marta Miklaužič svetuje svojim 
strankam glede na njihove potrebe in jim stoji ob strani, ko se zgodi škoda.

»Vsem že obstoječim in novim zavarovancem sporočam, da smo 
preuredili avtomobilska zavarovanja, s katerimi smo se približali 
željam in potrebam zavarovancev. Ob tem bomo še naprej skrbeli, 
da bodo naši zavarovanci dobili kvalitetno zavarovanje za primer-
no ceno in se izognili nezadovoljstvu ob morebitni škodi. Sama 
delam na širšem območju Kranja, tudi na Jezerskem, kjer sem 
doma, in bom z veseljem prisluhnila željam strank in jim svetovala 
kar se da najbolje.«
Marta Miklaužič

Vsem obstoječim in novim zdravstvenim zavarovancem smo s 1. junijem 2014 znižali premijo 
zdravstvenega zavarovanja in podarili brezplačno zavarovanje v primeru hujše nezgode, ki 
zagotavlja petdeset ur pomoči na domu in štiri prevoze na zdravniške preglede. Zavarovanje 
velja, če je veljavno dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

»Da bo vaš dom varen in boste vi v miru spali, vam svetujem, da sklenete zavarovanje DOM AS, s 
katerim zavarujemo 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 pou-
darim tudi, da smo zavarovalnica, ki sklepa vse vrste zavarovanj. Ne zavarujemo samo premoženja, 
pač pa tud vas osebno, saj ste vi tisti najpomembnejši. Imamo veliko zavarovancev z dopolnilnim 
zdravstvenim zavarovanjem, poskrbimo za zdravstveno asistenco v tujini, z veseljem pa se posvetimo 
vsakemu posamezniku glede na njegove želje in potrebe tudi ob sklenitvi življenjskega zavarovanja.«

 

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

Adriatic Slovenica, d.d.
PE Kranj
GSM: 041 772 650   
Kidričeva cesta 2, Kranj
T: 04/ 28 170 00
www.adriatic-slovenica.si


