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• Kako se pripravljate na proračun za 
prihodnje leto?
"Pripravljamo proračun za leto 2017 in 
upam, da ga bomo letos sestavili nekoli-
ko prej kot lani. Letos so nam v nasprotju 
s preteklim letom že znani predvideni 
prihodki od države (23. člen), tako da že 
vemo, kako planirati. Obeta se nam večja 
investicija, in sicer sanacija ceste od ob-
činske stavbe do spomenika in Korotana 
z izgradnjo pločnika, javne razsvetljave 
in dveh avtobusnih postajališč. Predlog 
države smo že dobili, sedaj se bomo sku-
šali še pogajati o možnosti, da država k 
tej naložbi prispeva kaj več. Projektanti 
ocenjujejo vrednost investicije na skoraj 
pol milijona evrov, polovico tega naj bi 
pokrila občina, kar pa je za nas še vedno 
zelo velik zalogaj."
• Letošnje poletje je zaznamovala tudi 
pobuda, da se Jezersko priključi pobu-
di Bergsteigerdörfer (Planinska vas) z 
zavezo, da razvija trajnostni turizem. 
Kako se ta uresničuje?
"Septembra sem se udeležil skupščine 
Bergsteigerdörfer v vasi Vent na Tirol-
skem in dobil vtis, da bi v letu 2017 lahko 
pristopili k tej franšizi. Na Jezerskem smo 
ob koncu poletja skupaj s Planinsko zve-
zo Slovenije pripravili srečanje, katerega 
namen je bil podrobneje seznaniti občane 

s projektom Planinska vas, žal pa je bila 
udeležba občanov na srečanju zelo slaba."
• Kako pa se razvija zamisel, da bi tu-
ristični ponudniki na Jezerskem usta-
novili zadrugo?
"Projektna skupina v okviru TD Jezersko 
nadaljuje svoje delo na tem področju, 
jeseni pa na to temo načrtuje tudi zbor 
občanov. Občina Jezersko je organizira-
la ekskurzijo na Bovško, kjer so si ob-
čani lahko ogledali primer dobre prakse 
delovanja takšne zadruge. Udeležba je 
bila slaba, takih in podobnih dogodkov 
se udeležuje premalo občanov. Škoda, 
ker ni večjega interesa, saj s takšnimi 
skupnimi ekskurzijami lahko veliko 
pridobimo. Dodam naj, da je bila letos 
ekskurzija prvič organizirana skupaj z 
Občino Preddvor in da imamo to prakso 
namen nadaljevati tudi v prihodnje."
• Ste že dobili odgovor Direkcije RS za 
infrastrukturo (DRSI) na skupno po-
budo z Občino Preddvor o zavarovanju 
brežin na regionalni cesti Preddvor–
Jezersko? 

"Septembra so prejeli odgovor DRSI na 
zahtevo Občin Jezersko in Preddvor, naj 
država zagotovi nadaljevanje gradnje 
zaščitnih ograj, ki bi zadrževale padanje 
kamenja na cesto. Poleti se je namreč 
spet zgodila prometna nesreča, ko je na 
avto domačina padla skala z brežine. 
Dobili smo odgovor, da se nadaljujejo 
prizadevanja za zavarovanje regionalne 
ceste v letu 2017."
• Katere letošnje naložbe v občini bi 
še posebej poudarili? 
"Čez poletje smo zgradili most čez Jezer-
nico, uredili dve avtobusni postajališči 
na Spodnjem Jezerskem pri Kanonirju, 
tam sedaj poteka tudi asfaltiranje ce-
stnega odseka, ki je najbolj dotrajan. 
Uspešno napreduje izgradnja gozdne ce-
ste do Štularjeve planine. Več pozornosti 
pa ta čas namenjamo pripravi različnih 
dokumentov, med njimi tudi tega v zvezi 
z urejanjem pločnika ob regionalni cesti. 
Fakulteta za arhitekturo pa nam bo po-
magala izdelati predlog urbane opreme, 
da bo enotna po vsem Jezerskem (tipizi-

JURIJ REBOLJ, 
ŽUPAN OBČINE JEZERSKO

Lepote in  
tegobe  
Jezerskega
Letošnje poletje so na 
Jezerskem zgradili most 
čez Jezernico, uredili dve 
avtobusni postajališči, 
obnavljali gozdne ceste, 
slovesno odprli lekarniško 
podružnico. Sedaj pa 
pripravljajo proračun za 
leto 2017 in se ukvarjajo s 
pripravo dokumentov za 
naprej, pravi župan Jurij 
Rebolj.

Župan Jurij Rebolj / Foto: Tina Dokl

Zadnji dnevi jezerske Kazine / Foto: Marko Meško
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Obvestilo občanom
Spoštovani občane občanke in občani
Ažurno informiranje je danes postalo ključnega pomena v mnogih planiranih in ne-
planiranih situacijah. S tem namenom smo začeli z zbiranjem kontaktnih podatkov 
občanov Jezerskega. 
Prosimo vas, da v kolikor bi v prihodnje želeli biti ne posredno informirani o izrednih 
situacijah na območju občine Jezersko (zapore cest, prekinitev dobave električne 
energije, onesnaženje okolja ipd.), posredujte vašo GSM-številko in vaš e-naslov 
na: obcina@jezersko.si ali po pošti na naslov: Občina Jezersko, Zgornje Jezersko 
65, 4206 Zgornje Jezersko. 
Prav tako vas želimo obveščati o drugih pomembnih dogodkih v naši občini (izved-
ba dogodkov v režiji Občine, prestavitev, odpoved občinskih in društvenih prireditev 
ipd.). Postopek posredovanja kontaktnih podatkov je enak kot v zgornjem odstavku. 

Poleg kontaktnih podatkov priložite še obvezno izjavo:
1.) Izjava – izredne situacije 
Spodaj podpisani/a (ime in priimek)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
soglašam z uporabo posredovanih osebnih kontaktnih podatkov za namen obve-
ščanja o izrednih situacijah na območju občine Jezersko. Uporabo podatkov dovo-
lim organom Občine Jezersko. 

Jezersko, dne:                                               Podpis: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.) Izjava – dogodki in prireditve 
Spodaj podpisani/a (ime in priimek)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
soglašam z uporabo posredovanih osebnih kontaktnih podatkov za namen obve-
ščanja o dogodkih in prireditvah na območju občine Jezersko. Uporabo podatkov 
dovolim organom Občine Jezersko. 

Jezersko, dne:                                               Podpis: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Glede na vaše želje izpolnite in pošljite eno ali obe izjavi. V primeru elektronskega posredovanja podat-
kov zadostuje nepodpisana izjava, poslana z vašega osebnega elektronskega naslova. 

PR' JEZER JE PRILOGA ČASOPISA 

PR’ JE ZER (ISSN 1854-7583) je pri lo ga Go renj ske ga gla sa o ob či ni Je zer sko. Pri lo go pri prav lja ured ni štvo Go renj ske ga gla sa, d. o. o., Kranj, Ble i we i so va ce sta 4, Kranj, 
od go vor na ured ni ca Ma rij a Volč jak, ured ni ca Da ni ca Za vrl Žle bir. Te le fon 04/201-42-00, faks: 04/201-42-13, e-pošta: info@g-glas.si. Oglas no tr že nje Bo že na Av sec, tel. 
04/201-42-34, bo ze na.av sec@g-glas.si. Teh nič ni ured nik Gre ga Flaj nik, tel: 04/201-42-56. Pri pra va za tisk Go renj ski glas, Kranj, oblikovanje Matjaž Švab, tisk Nonparel, 
d.o.o., di stri bu cij a Poš ta Slo ve nij e. Pr’ Je zer, št. 3, je pri lo ga 83. šte vil ke Go renj ske ga gla sa, ki je iz šla 18. oktobra 2016 v na kla di 410 iz vo dov, prej me jo jo vsa go spo dinj stva 
v ob či ni Je zer sko. Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65, Zg. Jezersko. Na naslovnici: Nov most čez Jezernico, foto: Tina Dokl

rane nadstrešnice, ograje, lope, klopce 
…), da bi se potem investitorji odločali 
med tistimi nekaj možnostmi, ki bi bile 
za Jezersko primerne. Čakamo tudi na 
cenitev kategoriziranih cest, ki so v za-
sebni lasti. Prizadevamo si, da bi do no-
vega leta lastniki (48 jih je na Jezerskem) 
imeli na mizah naš predlog o možnostih 
ureditve lastništva cest. Ne gre pa pri-
čakovati, da bi že v letu 2017 lahko vse 
odkupili, saj je to več let trajajoč projekt. 
Čakamo tudi na morebitno odobritev 
kohezijskih sredstev za izgradnjo parki-
rišč in turistično-informacijskega cen-
tra v pritličju občinske stavbe. Potekajo 
pa tudi pogovori z lastniki, kjer naj bi 
bila ta parkirišča. Zanima nas, v kakšni 
meri bi bila to pripravljena sofinancirati 
država. Moramo pa to čim prej izpelja-
ti, da končno pridemo do nekega ureje-
nega stanja v svojem kraju. Gre za štiri 
predlagana parkirišča: v središču Jezer-
skega, ob jezeru in še dve višje v dolini 
Ravenske Kočne. Končana je tudi javna 
obravnava občinskega podrobnega pro-
storskega načrta (OPPN) za gostišče ob 
jezeru. Zanimanja žal spet ni bilo veliko."
• Poleti je padla tudi propadajoča Ka-
zina. Na njenem mestu je sedaj pra-
znina: kaj pričakujete, da bo nekoč na 
njenem mestu? 
"Poleti so slednjič podrli propadajočo stav-
bo hotela Kazina, ki je kazila podobo kraja 
in za ljudi predstavljala nevarnost. Kaj bo 
v prihodnje nastalo na njenem mestu, je 
odvisno od lastnika. Z njim sem v stiku, 
med drugim tudi zaradi umestitve par-
kirišča v središču Jezerskega. Za območje 
nekdanje Kazine je po novem OPN-ju po-
trebno izdelati tudi podroben prostorski 
načrt, kar vnaša še dodatno negotovost 
glede prihodnosti nekdanje Kazine."
• Poleti ste na Jezerskem odprli le-
karniško podružnico ...
"Jezersko jo je potrebovalo in sedaj de-
luje v obojestransko zadovoljstvo, prebi-
valcev na eni in Gorenjskih lekarn na 
drugi strani."
• Kaj še načrtujete v kratkem?
"V goste k nam pride 25. oktobra predse-
dnik državnega sveta Mitja Bervar z ne-
katerimi državnimi svetniki, ki jih bomo 

seznanili z lepotami in tegobami življe-
nja na Jezerskem. Omenim naj še eno 
pobudo, ki jo na Jezersko prinaša Avto-
-moto zveza Slovenije (AMZS). Na Jezer-
skem želi odpreti poligon varne vožnje v 
zimskih razmerah. Kot župan to pobudo 
podpiram. Obveznost AMZS je pridobitev 
vseh okoljevarstvenih soglasij, mi pa bi 
jim lahko dali na voljo primerno zemlji-
šče (območje heliodroma pri jezeru) in če 
se bodo s tem strinjali tudi lastniki so-
sednjih zemljišč, bo stvar lahko zaživela. 
Medgeneracijski center smo opremili do 

te mere, da že omogoča srečevanje dru-
štev in drugih interesnih skupin."
Kaj bi še želeli sporočiti svojim obča-
nom?
"Naj ponovim že večkrat povedano željo, 
naj domačini na Jezerskem uporabljajo 
storitve, ki so tu na voljo: kupujejo v tukaj-
šnji trgovini, točijo bencin na črpalki na 
Jezerskem, obiskujejo zdravnika in lekar-
no v domačem kraju, dvigujejo denar na 
bankomatu ... Tako bomo te civilizacijske 
pridobitve, ki niso več samoumevne kot 
nekoč, v kraju tudi ohranili."
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Občina Jezersko je v fazi priprave spre-
memb in dopolnitev Občinskega pro-
storskega načrta (v nadaljevanju SD 
OPN). Občina je v letu 2015 pozvala ob-
čane, da izrazijo pobude in predloge za 
SD OPN, kajti glavni uporabniki najpo-
membnejšega prostorskega akta smo 
vsi občani naše občine. OPN namreč 
določa strateška izhodišča in cilje za 
dolgoročni prostorski razvoj občine in 
na ta način usmerja velik del javnega 
in zasebnega življenja, saj so naše vsa-
kodnevne aktivnosti neposredno po-
vezane z uporabo prostora. Uporabniki 
prostora moramo biti do pojavov v pro-
storu pozorni in občutljivi. Vse bolj nam 
postaja namreč jasno, da je naš planet 
ranljiv in da je izjemnega pomena, da 
so naši posegi v prostor naravnani vzdr-
žno. Posegi v prostor so namreč pravi-
loma trajni. Gradnje ostajajo v prosto-
ru običajno dlje, kot je življenjska doba 
posameznika. Poleg tega gradnje zahte-
vajo velike finančne investicije, kar je 
razlog, da je napačne odločitve kasneje 
težko popravljati. Preventivno ravnanje 
in premišljene odločitve so zato temelj-
no izhodišče sodobnega prostorskega 
načrtovanja.
Mnogi občani ste podali pobude za spre-
membo namenske rabe prostora zaradi 
lastnih potreb. Pretežno so bile to po-
bude za potrebe gradnje stanovanjskih 
hiš in drugih spremljajočih površin za 

potrebe bivanja. Vendar pa je bilo kar 
nekaj pobud naravnanih tudi na razvoj 
gospodarskih ali turističnih dejavnosti. 
In umeščanje vseh teh pobud v prostor 
zahteva temeljito analizo stanja in na-
tančno presojo posegov z različnih vidi-
kov (pravnih, urbanističnih in arhitek-
turnih).
SD OPN je pravni akt, ki se pripravlja s 
formalnim postopkom na podlagi ve-
ljavne zakonodaje. Občina je v fazi pri-
prave osnutka prostorskega akta in rav-
no priprava osnutka je najzahtevnejše 
in najpomembnejše opravilo. S pripravo 

dobrih izhodišč je kasnejši formalni del 
postopka enostavnejši in krajši.
Ena izmed pomembnih sestavin SD OPN 
bodo kvalitetne usmeritve za umešča-
nje in oblikovanje objektov. S tem na-
menom bo Občina Jezersko za potrebe 
priprave SD OPN skupaj s Fakulteto za 
arhitekturo (v nadaljevanju FA)  v mese-
cu novembru izvedla delavnice s študen-
ti FA. Študentje s profesorji in mentorji 
bodo skozi  temeljito analizo oblikovanja 
objektov ter preveritve urbanističnih in 
arhitekturnih določil poskušali pripra-
viti usmeritve za kvalitetno oblikovanje 
stavb in urbane opreme na območju Ob-
čine. V okviru delavnice se bo opravljajo 
terenska dela in oglede (kartiranje, fo-
tografiranje, dokumentiranje itd.), zato 
občane prosimo za razumevanje.
Občina Jezersko si želi tvornega sode-
lovanja z občani pri sooblikovanju pro-
stora občine, zato bo v okviru študent-
skega dela organiziran posvet na temo 
oblikovanja stavb in urbane opreme. 
Predviden datum posveta je v mesecu 
novembru. O točnem datumu boste ob-
čani obveščeni naknadno. Vljudno vabi-
mo vse občane, da se posveta udeležijo. 
Zaželeno je aktivno sodelovanje s pred-
stavitvijo lastnih problemov ali projek-
tov, ki bi jih lahko študentje uporabili 
pri konkretiziranju možnih oblikovnih 
rešitev. Posvet je tako priložnost za iz-
menjavo mnenj in stališč do oblikova-
nja posegov na prostoru občine.

Sooblikujte prostor občine
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Od lani je na Jezerskem nov "županov 
kot", v prireditveni prostor preurejen 
naravni amfiteater, ki ga je junija s 
koncertom Glasbene šole Kamnik krstil 
uvod v festival Vox Laci, letos jubilejni, 
deseti. Tudi povezava Jezerskega z Glas-
beno šolo Kamnik je ena od novosti, 
glasbeniki z obeh strani Grintovca in 
Kočne pa ustvarjajo zaokrožen kulturni 
prostor. Učenci kamniške glasbene šole 
so sprem ljali tudi slovesnost ob prazno-
vanju občinskega praznika. Novih je 
tudi več infrastrukturnih pridobitev in 
seveda lekarniška podružnica.
Na slovesnosti je župan Jurij Rebolj, ki 
občino vodi polovico mandata, dejal, 
da mu čas še nikoli ni tekel hitreje kot 
sedaj. A tudi samostojni občini hitro 
teče: kmalu bo stara osemnajst let, ob 
njeni polnoletnosti pa se kaže vpraša-
ti, ali je izpolnila (visoka) pričakovanja 
prebivalcev. Pri doseganju ciljev se lah-
ko Jezerjani zanesejo le nase, je dejal 
župan, in če želijo kaj doseči, se bodo 
morali za to potruditi sami. Če bodo 
denimo želeli obdržati sedanji stan-
dard ponudbe na Jezerskem, pa naj gre 
za domačo trgovino, bencinsko črpal-
ko, lekarno, avtobusnega prevoznika, 
bankomat, poštne storitve ali kaj dru-
gega, jih bodo morali uporabljati, s tem 
pa jih bodo tudi ohranili v domačem 
kraju. Povedal je tudi, s čim se trenu-
tno ukvarja občinsko vodstvo: s pripra-
vo za spremembo občinskega prostor-
skega načrta in urejanjem lastništva 
cest, strategijo občine do leta 2020, štu-
dijo mirujočega prometa, projekti za 
novo vodovodno zajetje in pločnik ob 
regionalni cesti. Resda so to le papirji, 
a predstavljajo osnovo za razvoj obči-
ne, je dejal Jurij Rebolj, ki kot prioriteti 
v svojem mandatu omenja turizem in 
razvoj lesnopredelovalne panoge. Le-
tos so gradili avtobusna postajališča 
in most, obnove je bila deležna Češka 
koča.
Kulturni program je ob občinskem pra-
zniku pripravilo Kulturno-umetniško 

društvo Jezersko, sodelovali so jezerski 
otroci, predstavili so tudi nova oblačila 
otroške folklorne skupine, ki jih je za-
snovala Irena Rupar, sešila pa Andreja 
Stržinar, medtem ko jezersko folkloro 
oživlja Maja Lesar. Kostumi so izdelani 
na podlagi izvirnikov, ki segajo v 19. sto-
letje, in so iz naravnih lanenih, bomba-
žnih in volnenih vlaken. Poleg vsakda-
njih so otroci včasih nosili tudi pražnja 

(nedeljska) oblačila. Dokler niso začeli 
hoditi v šolo, so imeli le srajčke, pozne-
je so se oblačili kot odrasli, smo sliša-
li razlago oblikovalke otroških oblačil. 
Članice skupine za ročna dela, ki jo je 
pred štirimi leti osnovala Marjeta Murn 
in jo sestavlja devet članic, pa so v pri-
hodnjem medgeneracijskem centru v 
Korotanu pripravile razstavo, ki je bila 
na ogled vse poletje. 

Jezersko je praznovalo
Sredi junija so ob jezerskem prazniku simbolično odprli novo lekarno, župnik Janez 
Ham je blagoslovil tudi preostale pridobitve, ki so jih Jezerjani dobili od prejšnjega 
praznika, folkloristi so predstavili oblačilno kulturo otrok, članice krožka ročnih del 
pa pripravile razstavo svojih izdelkov.

Ob jezerskem prazniku je nastopila otroška folklorna skupina. / Foto: Tina Dokl 

Za praznik so napovedali, čez tri tedne pa odprli novo lekarno. / Foto: Tina Dokl
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"Želimo biti prvi in najbolj dostopni izvajalci za uporabnike 
lekarniške dejavnosti. Lekarniška podružnica na Jezerskem 
je dokaz, da ta načela niso le prazne besede," je ob prazno-
vanju občinskega praznika na Jezerskem, ko so simbolično 
odprli novo lekarno, dejala direktorica Gorenjskih lekarn Ro-
mana Rakovec. Jezerska podružnica je njihova 23. enota na 
Gorenjskem, najmanjša in najvišje ležeča. Ob občinskem pra-
zniku še ni bila povsem dokončana, na začetku julija pa so jo 
tudi uradno odprli in povabili domačine, naj se v domačem 
kraju oskrbijo z zdravili in drugimi pripomočki, ki jih ponuja 
lekarna. To so zdravila na recept in brez recepta, medicin-
ski pripomočki, obvezilni in sanitetni material, prehranska 
dopolnila in negovalna kozmetika, nekatera veterinarska 
zdravila, razkužila in še kaj za nego in ohranitev zdravja. Je-
zerskim uporabnikom jih za lekarniškim pultom ponujata 
farmecevtki Urška Vuk, tudi vodja lekarniške podružnice, in 
Elena Temelkova. 
Župan Jurij Rebolj, ki pridobitev šteje kot pomembno za do-
mačine in turiste, se je na slovesnosti zahvalil direktorici 
Gorenjskih lekarn Romani Rakovec, da so željo po lekarni-
ški podružnici uresničili v razmeroma kratkem času v ko-
rist družbenega standarda okoli 650 prebivalcev Jezerskega. 
Dogovori so potekali od lanske jeseni. Lekarna v stavbi Koro-
tana je odprta vsak torek od 13. do 19. ure in se prilagaja obra-
tovalnemu času jezerske ambulante, v kateri dela zdravnica 
Barbara Vencelj. 

Ko je domači župnik Janez Ham sredi junija ob drugih krajev-
nih pridobitvah blagoslovil tudi novo lekarno, se je pošalil, da 
"sedaj bomo pa lahko brez skrbi zboleli". Direktorica Gorenj-
skih lekarn Ramana Rakovec pa je prvemu možu jezerskih 
gasilcev Izidorju  Parteju takrat izročila avtomatski defibrila-
tor. Ta je že tretji na Jezerskem, eden je nameščen na sedežu 
GRS, drugi na bencinski črpalki.

Jezersko je dobilo lekarno
Dogovori Občine Jezersko in Gorenjskih lekarn so uspeli: na Jezerskem so poleti 
odprli lekarniško podružnico, ki je odprta vsak torek v času obratovanja tamkajšnje 
ambulante.

Romana Rakovec, direktorica Gorenjskih lekarn, in župan Jezerskega 
Jurij Rebolj pri odprtju lekarne / Foto: Tina Dokl

Na Jezerskem vrhu so 19. junija proslavili dogodke iz juni-
ja 1991, ko je le dva dni po razglasitvi samostojne Slovenije 
jugoslovanska armada napadla mejni prehod, miličniki in 
pripadniki Teritorialne obrambe pa so ga hrabro branili in 
obranili. Letošnja slovesnost je bila namenjena tudi 25-letni-
ci samostojne Slovenije. Na dogodke iz tistega časa so spo-
mnili slavnostni govornik Branko Celar, načelnik oddelka za 
mejne zadeve in tujce pri ministrstvu za notranje zadeve v 
predosamosvojitvenem in poosamosvojitvenem času in ve-
teran vojne za Slovenijo; Damjan Renko, podpredsednik Po-
licijskega veteranskega društva Sever Gorenjske, ki je bil leta 
1991 komandir postaje mejne milice na Jezerskem vrhu; An-
ton Rešek, predsednik Območnega združenja veteranov vojne 
za Slovenijo Kranj; in župan občine Jezersko Jurij Rebolj, ki 
je (tudi kot predstavnik mlajše generacije) izrazil spoštova-
nje takratnim braniteljem mlade slovenske države in nepo-
novljivi enotnosti državljanov za samostojno državo. Anton 
Rešek, Jurij Rebolj in Jože Mencin, predsednik veteranske-
ga združenja Sever Gorenjske, so položili venec k spominski 

plošči. Zapele so ljudske pevke z Jezerskega, nastopili otroci 
iz Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor in mlada domača 
glasbenika Marko in Tobija Smrtnik.

Obranili so Jezerski vrh in Slovenijo

Branko Celar, slavnostni govornik na proslavi na Jezerskem vrhu  
/Foto: Tina Dokl
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EKIPA TIC JEZERSKO

TIC je turistom odprl vrata že junija 
samo ob konceh tedna, od 25. junija da-
lje pa so bili turistom na voljo vsak dan 
7, ob sobotah pa 8 ur. Poleg podajanja 
informacij turistom smo tudi to sezo-
no prodajali razne izdelke tako lokalnih 
kot tudi drugih ponudnikov, promocijski 
material, turistične karte itd. Vodili smo 
evidenco obiska prenovljenega teniškega 
igrišča. Prav tako kot v lanski sezoni si je 
bilo tudi letos mogoče pri nas izposoditi 
teniške loparje.
Pomagali smo pri oglaševanju na sple-
tnih straneh in omrežju Facebook, ki 
smo mu letos posvetili še posebno veliko 
pozornosti, ter nudili logistično podporo 
pri poletnem dogajanju Jezerska štori-
ja, festivalu Vox Laci, Ovčarskem balu, 
Srečanju kovačev, tekmovanju mladih 
harmonikarjev, podpisu pogodbe o tu-
rističnem sodelovanju petih sosednjih 
občin, Pohodniškem festivalu, tržnici 
lokalnih izdelkov itd. Koordinirali smo 
tudi obiske skupin turistov iz različnih 
evropskih držav, ki so bili nad našo malo 
gorsko vasico navdušeni, in organizira-
li turistična vodenja ob torkih v okviru 
poletnega dogajanja Jezerska štorija, za 
katera je letošnji sezoni zanimanje pre-
cej poraslo. TIC so obiskali tudi novinarji, 
ki so o našem delu poročali pozitivno. 
Sodelovali smo s časopisi Delo, Dnevnik 

in Gorenjski glas. Vsi so naše delo in trud 
izredno pohvalili. 
Letošnjo poletno sezono je turistično pi-
sarno obiskalo 1707 obiskovalcev, kar je 
za 15,4 odstotka več kot v letu 2015 oz. za 
49,7 odstotka več kot v letu 2011, ko se je 
pisarna po več letih premora ponovno 
odprla. Delež tujih obiskovalcev je bil leto-
šnjo sezono 49,3 odstotka, delež domačih 
pa 50,7 odstotka. Tuji obiskovalci so priha-
jali predvsem iz naslednjih držav: Italija, 
Nizozemska, Belgija, Hrvaška, Nemčija, 
Češka. Gibanje nočitev v preteklih petih 
letih: 6.243 (2011), 6.795 (2012), 8.351 (2013), 
7.239 (2014), 9.526 (2015), delež tujih noči-
tev: 60,5 odstotka, delež domačih nočitev: 

39,5 odstotka, povprečna doba bivanja: 2,7 
dni, stopnja zasedenosti: 5,7 odstotka, ka-
pacitete: 460 ležišč (skupaj s planinskimi 
kočami). Pomembno je, da so naši gostje 
začeli opažati trud, ki ga Jezerjani vlaga-
mo v turizem, kar so večkrat poudarili in 
zelo pohvalili. Navdušeni so bili nad do-
bro označenimi sprehajalnimi potmi ter 
izjemno čistim in urejenim okoljem. Tu-
risti so opazili in pohvalili novosti v naši 
vasici: predvsem bankomat in Kazino, 
zravnano s tlemi. Pa vendar je bila nema-
lokrat odprta tudi tema boljše označitve 
poti, parkirni režim ter stanje nekaterih 
cest. Kljub temu so bile povratne informa-
cije turistov predvsem pozitivne.

Obiskovalci navdušeni nad Jezerskim
Zaradi izjemno sončnega in vročega poletja se tudi letos lahko  
pohvalimo s kar lepim številom turistov, ki so zavetje pred vročino poiskali  
v naši vasi med gorami.

Poleti je odkrušena skala s pobočja ob 
cesti v dolini Kokre padla in poškodovala 
mimo vozeče vozilo in domačina v njem. 
Župana občin Preddvor in Jezersko Mi-
ran Zadnikar in Jurij Rebolj sta Direkciji 
RS za infrastrukturo naslovila zahtevo, 
naj poskrbijo za zavarovanje brežin ob 
regionalni cesti. Potem ko je leta 2014 na 
tem območju pustošil žled in se je drža-
va lotila sanacije ceste, je začela tudi z 
urejanjem nevarnih brežin, s katerih se 
je prožilo kamenje in tisto leto povzro-
čilo tudi smrtno nesrečo. Na odsekih v 

dolžini 26 kilometrov je bilo takrat evi-
dentiranih 32 lokacij z nezavarovanimi 
brežinami, kjer bi bila nujna izvedba 
geotehničnih ukrepov, po popisih del 
pa bi bilo za sanacijo potrebnih 7,2 mi-
lijona evrov. Doslej je država v te ukrepe 
vložila okoli 260 tisoč evrov. Župan Je-
zerskega Jurij Rebolj je dejal, da skupaj 
z županom sosednje občine zahtevata, 
da s tem nadaljujejo. "Zavedamo se, da 
stoodstotne varnosti ne morejo zagoto-
viti, toda z ustreznimi ukrepi naj vsaj 
optimalno poskrbijo, da bodo potniki 

na regionalni cesti varni in da se mini-
malizirajo možnosti za nesreče,« dodaja 
Rebolj. Septembra sta občini z direkcije 
prejeli odgovor, v katerem sporočajo, da 
so odsek regionalne ceste Preddvor–Spo-
dnje Jezersko uvrstili v prvo prioriteto za 
izvedbo zaščitnih ukrepov na brežinah. 
"Letos je predvidena izvedba varovalnih 
ukrepov s podajno-lovilnimi sistemi na 
dveh pododsekih, v prihodnjem letu pa 
na preostalih, kjer je evidentirana večja 
pogostnost tovrstnih dogodkov," so zapi-
sali na direkciji.

Sanirali bodo nevarne brežine v dolini Kokre
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ZAKORAKALI SMO V NOVO ŠOLSKO LETO

Zdi se, da se je novo šolsko leto ravno-
kar pričelo, pa je tu že mesec oktober. 
Učenci se radi spomnijo iger in »učnih 
uric«, ki so jih zanje pripravili prosto-
voljci v počitniških dneh. Vsem, ki si 
med počitnicami vzamejo čas za naše 
šolarje, se iskreno zahvaljujemo.

PLEZANJE

Zjutraj mi je ati dal svojo čelado GRS. 
Dobil sem še malo denarja, nato pa me 
je teta peljala do šole. Tam so me drugi 
že čakali. Nato smo se s kombijem GRS 
odpeljali do plezališča nad Železno Ka-
plo. Po stezi smo se povzpeli do stene in 
se pripravili za plezanje. Denis in Luka 
sta nas varovala. Plezali smo v več sme-
reh. Nekatere so bile lahke, nekatere pa 
zahtevnejše. Najtežjo smo preplezali Lo-
vro, Irenej in jaz, ki smo najbolje plezali. 
Na koncu smo šli kupit posladek. Nato 
smo se odpravili proti domu.

PAVEL SMRTNIK, 5. R

OTROŠKI POLIGON

Klub mladih Jezersko je za nas pripravil 
otroški poligon. Zbrali smo se ob jezeru. 
Poligon je vodilo več animatorjev. Po-
stavili so zahtevne ovire. Animatorji so 
nas škropili z vodnimi pištolami. Zelo 
smo se zabavali. Vsi smo želeli zmagati, 
a zmaga lahko le ena skupina.

ANDREJA RESMAN, 4. R

Na otroškem poligonu nas je Anja raz-
delila v skupine. Naša skupina smo bili 
"Olske" starke, druga skupina pa Gorskih 
sedem – in smo tekmovali. Metali smo 
kamne v tarčo in napihovali vodne ba-
lončke. Potem smo imeli na krožniku 
žogo, krožnik pa smo nosili s palčkami. 
Šli smo tudi čez reko. Ko smo prišli čez 
reko, smo šli iz vode in kamne zložili na 
kup in nato nazaj. Čakala nas je še težka 
ovira. Šli smo čez most, nismo se smeli 
dotakniti vrvi. Na koncu smo dobili sla-
doled.

NEŽA RUPAR, 2. R

POLICIJA

Obiskali so nas policisti in predstavili delo 
konjenikov in vodnikov službenih psov.

Najprej nam je policistka razkazala po-
licijskega konja – lipicanca. Potem smo 
šli pogledat še policijske pse. Lahko smo 
jih božali, jih hranili in jim metali žogi-
co, da so jo iskali. O psih nam je policist 
povedal veliko informacij: koliko so sta-
ri, koliko let se urijo, za kaj so usposo-
bljeni. Eden od psov je bil usposobljen 
za iskanje droge, drugi za lov na zločin-
ce, tretji je v bolnišnicah razveseljeval 
bolnike. Obvladali so tudi cirkuške tri-
ke: hojo nazaj, hojo med nogami, skok 
skozi obroč naprej in nazaj in še marsi-
kaj. Zvedel sem, da imajo policijske pse 
doma policisti, ki jih urijo. To mi je všeč.
Predstavitev se mi je zdela zanimiva.

LOVRO KARNIČAR, 5. R

Zjutraj smo se dobili pri občini. Videli smo 
konje in sedeli na njih. Moja mami je po-
licistka in jahala je konja. Nato so nam 
pokazali tri kužke. Kužki so skakali skozi 
obroče in iskali žogico. Bili so kot cirkuški 
psi, ker so jih tako dobro naučili.

JERCA PISKRNIK, 3. R

KOPALNI IZLET

Med počitnicami sem bil na kopalnem iz-
letu. Zjutraj smo se zbrali pred šolo, nato 
nas je avtobus odpeljal v Terme Snovik. 
Vodila nas je učiteljica Mija Kuhar. Na za-
četku smo samo plavali, a kmalu so odpr-
li tobogane. Na njih sem bil večino časa. 
Vmes smo šli v restavracijo na kosilo. Je-
dli smo medaljončke in pomfri. Po kosilu 
smo šli še za eno uro plavat. Nato smo se 
odpravili na avtobus, ki nas je odpeljal 
nazaj na Jezersko. Bilo mi je zelo všeč.

JURIJ RUPAR, 4. R

LOVSTVO

Od šole smo šli do Snežne jame. Med 
potjo nam je vodja pokazal veliko za-
nimivosti, npr: "Tukaj je pogrizeno od 
gamsov, tukaj se zadržujejo gamsi, tu je 
poležano listje od gamsov ..." in še kaj.
Iz ledene snežne jame smo šli pod slap 
Čedco. Potlej smo se vrnili domov.

EVA KARNIČAR, 4. R

PLANINSKI TABOR NA PETROVEM BRDU

Zbrali smo se pred šolo in se s kombi-
jem in osebnim avtomobilom odpeljali 
proti Petrovemu Brdu. Med vožnjo smo 
se z Mihom hecali. Na trgu v Železnikih 
smo se ustavili in pomalicali. Tam je 
bil šah z velikimi šahovskimi figurami. 
Jaz ga nisem igrala, Martin in drugi pa 
so ga. Nato smo se odpeljali naprej do 
planinske koče na Petrovem Brdu. La-
stnika koče sta bila zelo prijazna. Naj-
prej smo se namestili v sobi, potem pa 
smo odšli do slapa Šprucar. Nazaj grede 
smo tekmovali v streljanju s storži. Po-
poldne smo se spuščali po žičnici, ki jo je 
pripravil Miha. Nato smo sestavili sku-
pine. Tekmovali smo v vodenju slepca. 
Zmagali sta Urša in Jerca. Naslednji dan 
smo se po zajtrku odpravili na Porezen. 
Ko smo se vračali z vrha, smo se ustavili 
pri koči in pomalicali. Popoldne smo se 
odpeljali na Soriško planino. Tekmovali 
smo v lovu na lisico. Zmagala sva mid-
va z Martinom. Ko smo se vrnili do koče, 
smo zamesili kruh. Na ognju smo si spe-
kli večerjo: klobase in kruh, nato pa še 
banane. Bilo je super. Zadnji dan smo po 
zajtrku odšli v gore. Povzpeli smo se na 
Lajnar, Možic in Slatnik. Miha nas je pe-

Iz šolskih klopi

Prvi šolski dan prvošolk z županom in ravnateljico
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ljal v podzemne rove. Po kosilu smo pospravili, nato pa sta 
gospa Mija in Miha razglasila rezultate s tekmovanj. Zma-
gala sva midva z Martinom – Murija! Dobila sva nagrado, 
twix! Na taboru mi je bilo zelo všeč in udeležila se ga bom 
še naslednjič.

KRISTINA MURI, 6. R

PRVI ŠOLSKI DAN

Letos je v 1. razred vstopilo sedem učenk. Na prvi šolski 
dan nas je pozdravila ravnateljica in nam prebrala zgodbo 
ter župan, ki je vsaki prvošolki podaril odsevni jopič za 
večjo varnost na cesti. Že zjutraj so jih dobili tudi drugi 
učenci na šoli. Jopiče nam je podarila Zavarovalnica Tri-
glav.

Komaj sem čakala prvi šolski dan. Prvi dan mi je bila všeč 
zgodbica in sladoled. Všeč mi je, da imam v šoli prijatelje, 
se igram, pišem, rišem.

FIONA JEVTIČ LEKŠE, 1. R

Prvi dan mi je bilo »ful« všeč, ko smo delali račke in brali 
zgodbico o Čofku. Všeč mi je bilo, da smo delali nalogo in 
lepili. Všeč mi je, da vsak dan vidim Pio.

ELA PIRC, 1. R

Na prvi šolski dan sem s seboj pripeljala očka in mamico. 
Dobili smo bonbone, rutko, kapo, brezrokavnik. Na koncu 
smo šli na šolski vrt in se posladkali s sladoledom. V šoli 
imam prijatelje. Všeč mi je, da se pogovarjamo, nove tor-
be, šolski vrt, igrala, plišast racman.

ŽIVA REBOLJ, 1. R

Na prvi šolski dan smo šli z gondolo na Vogel. V šoli mi je 
všeč, da pišemo in se igramo.

JULIJA MEŠKO, 1. R

Všeč mi je bil sladoled in da smo izdelovali račka Čofka.

HANA KAŠTRUN, 1. R

Z mano sta bila Patricija in ati. Všeč mi je igranje.

TJAŠA REBOL, 1. R

Všeč mi je bilo, ko smo delali račke, ko smo se pogovarjali. 
Všeč mi je, da sem v šoli, da se igram s kockami, hodim v 
podaljšano bivanje in da se zjutraj pogovarjamo. Jerca me je 
že naučila reševati račune.

AJDA PISKRNIK, 1. R

Prišel je prvi šolski dan. Na poti v šolo sem srečal sošolce 
in skupaj smo nadaljevali pot. V šoli so nas veselo priča-
kale učiteljice. Naša razredničarka, gospa Mija Kuhar, nas 
je pospremila v četrti razred. Veseli smo bili obiska žu-
pana, gospoda Jurija Rebolja. Za dobrodošlico smo zapeli 
himno. Župan nam je podaril odsevne jopiče, s katerimi 
bomo bolj varno hodili v šolo. Imeli smo še malo pouka in 
prvi šolski dan se je končal.

DEJAN PRTIJA, 4. R

VZGOJITELJICA DAŠA PUČKO

Palčki so pogumno zakorakali v novo šolsko leto in z zani-
manjem čakajo, kaj novega, zabavnega jim bo le to prineslo. 
Podali smo se na potep po deželi nasprotij, kjer vsak mesec 
potrkamo na vrata druge hiše. Vsaka hiša nas preseneti z dru-
gačno temo: septembra smo spoznavali, kako smo si različ-
ni, oktobra pa ugotavljamo, kaj je višje/nižje, večje/ manjše. V 
tednu otroka smo razmišljali, kakšen svet bi si želeli. Tole so 
odgovori naših palčkov:
Matevž: "Tak, da bi zajahal zmaja in se odpeljal na morje."
Anže: "Tak, da bi bil sneg in da bi se lahko vozil s 'kroslo' po 
skakalnicah."
Loti: "Tak, da bi ves čas sijalo sonce in bi se z mamico lahko 
igrali na igrišču."
Brina: "Tak, da bi bila ves čas na bazenu."
Nika: "Tak, da bi vsak dan padal dež in bi lahko skakali po lu-
žah."
Filip: "Lep, sončen."
Viktor:"Tak, da bi lahko skakal po eni smuči."
Zoja: "Tak, da bi padali listki z drevesa in bi zlivali vodo po 
listkih."
Kristina: "Tak, kjer bi lahko streljali volka z bonboni."
V tednu otroka smo se med drugim zavrteli s Studiom Ritem 
na plesni urici in se rešili pred dimom s pomočjo gasilcev.
Starejšim palčkom se je letos pridružilo kar nekaj malčkov, 
ki se že pridno učijo vrtčevskih norčij in lepšajo dneve nam 
vzgojiteljicam. 
Zaradi mojega naraščajočega trebuha (pa ne zato, ker bi se pre-
več najedla) počasi prihaja čas, ko bom svoje palčke za nekaj 
časa zapustila. Upam, da se po končanem porodniškem dopu-
stu zopet vidimo. Ob tej priliki bi se želela zahvaliti vzgojiteljici 
Alenki Jovanovski, ker mi je prepustila tako čudovite otroke in 
vrtec, ki mu je sama predajala srce veliko let, svojim sodelav-
kam, ki so mi pomagale ustvarjati pravljični palčkov svet, nato 
vsem staršem, ki so mi vsakodnevno zaupali svoje največje za-
klade v varstvo, Občini Jezersko, ki mi je omogočila marsikaj, 
kar sem si zamislila, ter ne nazadnje vsem mojim palčkom, 
ki so mi lepšali dneve z igrivostjo, iskrenostjo in nagajivostjo. 

Lep pozdrav iz vrtca
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SARA VIDMAR, ZAVOD ZA TURIZEM IN ŠPORT V OBČINI KAMNIK 
FOTO: PRIMOŽ ŠENK 

Konec junija so na Jezerskem odprli letošnji Pohodniški festival 
v Kamniško-Savinjskih Alpah, v okviru katerega je potekal tudi 
svečani podpis pogodbe o vzpostavitvi Združenja Kamniško-Sa-
vinjske Alpe. Župani petih občin okrog Kamniško-Savinjskih Alp, 
Jezersko, Luče, Solčava, Preddvor in Kamnik, so s tem korakom 
tudi formalno oblikovali združenje, ki bo podlaga za nadaljnje 
projektno povezovanje in sodelovanje občin.
Prireditve v dvorani Korotan na Jezerskem so se poleg župa-
nov sodelujočih občin: Marjana Šarca (Kamnik), Jurija Rebo-
lja (Jezersko), Katarine Prelesnik (Solčava), Cirila Rosca (Luče) 
in Mirana Zadnikarja (Preddvor), udeležili tudi direktorica 
Direktorata za turizem Eva Štravs Podlogar, podpredsednik 
Planinske zveze Slovenije Miro Eržen in direktorica Zavoda za 
turizem in šport v občini Kamnik Božena Peterlin.
Župan Občine Jezersko Jurij Rebolj je že v uvodnem pozdra-
vu poudaril pomembnost dogodka: »Podpis današnje pogodbe 
pomeni dodatno nadgradnjo že obstoječega sodelovanja. Kar 
nekaj let se neformalna skupina že trudi s promocijo tega pre-
čudovitega območja Kamniško-Savinjskih Alp in verjamem, 

da bomo z današnjim podpisom sodelovanje še nadgradili.« 
Osrednji govornik dogodka, podpredsednik Planinske zveze Slo-
venije Miro Eržen, je izrazil veselje ob povezovanju občin na ob-
močju Kamniško-Savinjskih Alp in že predstavil tudi nekatere 
razvojne načrte za prihodnost. Nekaj besed je zbranim nameni-
la tudi direktorica Direktorata za turizem Eva Štravs Podlogar, 
ki je pozdravila ustanovitev združenja in poudarila usmeritev 
Slovenije kot zelene, aktivne ter zdrave destinacije, kar vsekakor 
predstavljajo tudi Kamniško-Savinjske Alpe z okolico.
Pred osrednjim dogodkom, podpisom pogodb, je večletni član 
slovenske turnosmučarske reprezentance Anže Šenk, ki re-
kreativno tekmuje tudi v teku, predstavil svojo izkušnjo pre-
hojene transverzale Jezerske planinske poti, ko je v manj kot 24 
urah premagal 20 vrhov na okrog 110-kilometrski razdalji. 
Za kulturno popestritev sta ves čas skrbela Cerkveni pevski zbor 
Jezersko in Otroški pevski zbor z Jezerskega pod vodstvom zboro-
vodkinje Ane Smrtnik, obiskovalci in gostje pa so si v dvorani lah-
ko ogledali razstavo starih jezerskih razglednic, ki so jo pripravili 
člani Kulturnega in umetniškega društva Jezersko. Ob koncu je 
sledila tudi pogostitev z jezerskimi kulinaričnimi dobrotami, za 
katere so poskrbeli domačini. 
Pohodniški festival, ki je potekal do nedelje, 26. junija, je ponu-
dil paleto raznovrstnih dogodkov za vsak okus. V vseh sodelujo-
čih občinah smo vabili na različne pohode in izlete, namenjene 
obiskovalcem z različnimi željami ter sposobnostmi. Kamnik je 
med drugim organiziral na prvo izvedbo Otroške planinske poti 
na Malo in Gojško planino, na Jezerskem je potekal Botanični 
pohod v dolino Ravenske Kočne, v Preddvoru pohod Po poteh 
preddvorskih voda, v Lučah pohod na Raduho z ogledom Snežne 
jame, Solčava pa je pripravila voden brezplačen pohod po Logar-
ski dolini. Hkrati so potekali tudi številni spremljevalni dogodki 
za obiskovalce vseh starosti, med drugim pripovedovalski večer 
lokalnih štorij, koncert na kresno noč, tekmovanje harmoni-
karjev, brezplačna degustacija "žive vode" in glinenega napitka 
v Zdravilnem gaju Tunjice ter predstavitev muharjenja v osrčju 
kamniških planin.

Združenje, namenjeno projektnemu sodelovanju
Na odprtju Pohodniškega festivala so župani podpisali pogodbo o vzpostavitvi 
Združenja Kamniško-Savinjske Alpe.

Razstava starih razglednic ob odprtju pohodniškega festivala

Župani in županja, podpisniki dogovora o sodelovanju na območju 
Kamniško-Savinjskih Alp

031 / 652 608 http: //www.g-k.si 
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Na mladinski izmenjavi z naslovom 
T.E.A.M. (together everyone achieves more 
oziroma skupaj vsi dosežemo več) je sode-
lovalo 42 udeležencev. Program Erasmus+ 
podpira mednarodne učne mobilnosti 
mladih. V tem primeru je šlo za projekt, v 
katerem smo mladi sodelovali pri nastan-
ku projektne ideje, pripravili celoten pro-
jekt, nato pa nas je od 20. do 28. avgusta 
letos čakala še celotna izvedba. 
Bivanje v šotorih in vrhunska domača 
kulinarika Šenkove domačije na Zgor-
njem Jezerskem je mladim ponudila 
utrip planinskega življenja, etike, kul-
ture in splošnih vrednot planinskega ži-
vljenja. Pristop izkustvenega učenja, kjer 
smo bili mladi neposredno udeleženi v 
izkušnji, ki smo jo ozavestili, razčlenili in 
raziskovali možnosti za prenos  ugotovi-
tev na druga področja svojega delovanja, 
je omogočil kakovostne učne rezultate in 
visoko motiviranost za sodelovanje. 
Izvedli smo dva planinska pohoda in 
en orientacijski pohod ter več izkustve-
nih delavnic in se ob spremljavi kitare 
v hladnih poznopoletnih večerih greli 
ob ognju ter tako v času izmenjave sou-
stvarjali izrazito medkulturno obarvan 
prostor. Nekateri udeleženci so pove-
dali, da še nikoli v življenju niso videli 

toliko zvezd na nočnem nebu, mnogi 
izmed njih pa so zvezdne utrinke do ta-
krat videli le po televiziji. Obiskali smo 
tudi znameniti Bled, kjer so najdrznejši 
plavali na otok, drugi pa se čudili, kako 
da voda v jezeru ni slana.
Organizatorji verjamemo, da je bil izbra-
ni pristop skupaj z močno mednarodno 
dimenzijo projekta prava pot k sodelova-
nju in grajenju skupne evropske priho-

dnosti. Prihodnosti, kjer državljani razu-
mejo, kaj nam Evropa prinaša, ker so to 
izkusili na lastni koži. Prihodnosti, kjer 
državljani pozorno poslušajo, ko gre za 
skupna vprašanja, ker se zavedajo raz-
ličnih mnenj  in vedo, da ta niso slaba, 
so le drugačna. Prihodnosti, kjer bodo 
državljani Evrope sodelovali, ker so se 
tega naučili že v mladosti. 
Spletene vezi so presegle formalne okvi-
re in prerasle v prijateljstva. Ta pa so 
dovolj močna, da ohranijo Evropo tudi v 
nepredvidljivih časih prihodnosti.

Skupaj dosežemo več
Društvo Lojtra, društvo za osebni in poklicni razvoj mladih, je skupaj s šestimi 
partnerji iz Romunije, Malte, Estonije, Italije, Bolgarije in Grčije ob podpori programa 
Erasmus+ in Slovenske nacionalne agencije za izvajanje programa na področju 
mladine, Zavoda MOVIT, organizirala devetdnevno mednarodno mladinsko 
izmenjavo za razvoj timskih in komunikacijskih kompetenc.

Razpoloženi udeleženci tabora Erasmus+ / Foto: Tina Dokl

Člani malteške organizacije Youth for the environment (Mladi za okolje) so bili navdušeni nad 
slovensko naravo in pokrajino.

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038

www.geodetske-storitve.com
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V Rusijo sem se odpravil z ru-
sko šolo Vesela dRuščina. V 
Moskvo smo odleteli 8. avgusta 
in pristali na ogromnem med-
narodnem letališču Šeremetje-
vo, od koder smo se nekaj ur 
vozili v letovišče Computeria. 
Po naporni vožnji so nas spre-
jeli z odprtimi rokami. Ker smo 
bili Slovenci in Bolgari tam dan 
prej od preostalih delegacij, 
smo si imeli možnost ogleda-
ti zaključno prireditev Rusov, 
ki so bili tu nastanjeni že dva 
tedna. 
Naslednji dan je bilo uradno 
odprtje festivala. Letos so se ga 
poleg nas udeležili še Rusi, Ita-
lijani, Španci, Libanonci, Bolga-
ri, Čehi, Slovaki, Nemci, Kitajci 
ter drugi predstavniki največje 
celine. Slovenska delegacija 
je bila med manjšimi, ven-
dar smo domovino ponosno 
predstavljali. Na našem pred-
stavnem prostoru je Jezersko 
močno konkuriralo prestolni-
ci. Posebno me je presenetilo 
zanimanje Čehov, Slovakov in 
Rusov za Kamniško-Savinjske 
Alpe. Pri komuniciranju sem se 
lahko zanašal le na znanje ru-
ščine, za katerega se lahko za-
hvalim gospe Mateji Rozman 
in Juliji Mesarič. Med tednom 

smo spoznavali rusko kulturo, 
navade, umetnost in zgodo-
vino. Obiskala nas je Marija 
Zaharova, pomembna diplo-
matka Ruske federacije. Odkri-
to je spregovorila o neprestani 
propagandi zahodnih držav. 
Zelo očiten primer so ameriški 
akcijski filmi. Dotaknila se je 
tudi krivice, storjene marsika-
teremu ruskemu atletu, ki mu 
niso dokazali dopinga, pa kljub 
temu ni smel na olimpijske 
igre v Rio. Sam pa sem med 
"navadnimi" Rusi opazil, da se 
cela država s predsednikom na 
čelu distancira od komunizma 
in da se ljudje na ulici ne sra-
mujejo verovanja.
Z najhitrejšim in najbolj eko-
loškim vlakom v Rusiji smo se 
13. avgusta odpeljali v Sankt Pe-

terburg. Potovalna hitrost tega 
vlaka je tudi 250 km/h. Nek-
danji Leningrad so po vojni re-
snično postavili nazaj, tako da 
je mesto videti kot nedotaknje-
na zapuščina carjev. Poslednji 

dan smo si ogledali še prestol-
nico največje države na svetu. 
Moskva je ves dan jokala za 
nami, vendar smo morali od-
iti. Vsi smo potovanje zaključili 
z željo, da bi se še kdaj vrnili. 

Mednarodni festival ruskega jezika  
in sodobnih komunikacij
Letos je bil v Tveru že peto leto zapored Mednarodni festival ruskega jezika  
in sodobnih komunikacij.

SARA PESTOTNIK

Članice Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Jezersko smo se 
tudi letošnje leto odločile, da se udeležimo gasilskega tekmova-
nja, ki ga organizira Gasilska zveza Kokra. Priprave so se začele 
začetek junija. Dobivale smo se enkrat tedensko, zadnji mesec 
tudi po dvakrat. Tudi tokrat gre velika zahvala mentorjema, ki sta 
si vzela čas in nam pomagala pri pripravah. In prišla je sobota, 24. 
septembra, ko smo se odpeljale v Trboje na tekmovanje. V naši 
skupini – članice A, so bile še članice PGD Voklo. Konkurenca res 
ni bila velika, ampak smo kljub temu dale vse od sebe in dosegle 
prvo mesto. Veselja v naši ekipi ni bilo moč skriti. Za letošnje leto 
smo s tekmovanji zaključile, do naslednjega tekmovanja pa vas 
pozdravljamo z gasilskim pozdravom Na pomoč! 

Gasilke dosegle prvo mesto

FRANŠIZNA SKUPINA

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
Tel.: 04/279 10 00, faks: 04/279 10 30, www.sconto.si
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ARIANA DEBELJAK

Ob zaključku desetletnega 
obdobja festivala se snoval-
ci programa vprašujemo, ali 
smo naredili in dosegli, kar 
smo želeli, in predvsem, kako 
bomo nadaljevali v prihodnje. 
V desetletnem programu so na 
Jezerskem nastopali vrhunski 
umetniki iz Slovenije in tuji-
ne, umetniki iz Jezerskega in 
iz bližnjih okoliških krajev ter 
mladi umetniki, ki jim nasto-
panje na mednarodnih festi-
valih zelo veliko pomeni pri 
pridobivanju izkušenj nasto-
panja in uveljavitvi umetniške 
rasti.
V okviru Glasbenega festivala 
Vox laci smo organizirali kar 
48 koncertov, na katerih je 
nastopalo 490 umetnikov in 
če omenimo 3050 zadovoljnih 
poslušalcev, smo lahko res po-
nosni. Organizirali smo tudi 
17 seminarjev s sedmimi pro-
fesorji in več kot 70 aktivnimi 
udeleženci ter dva Evropska 
pikolistična festivala (EPF), kjer 
je na 16. koncertih nastopilo 
več kot 36 umetnikov iz cele-
ga sveta. Aktivnih udeležen-
cev EPF je bilo več kot 80. Vsi ti 
podatki, predvsem pa želja, da 
Jezersko trdno postavimo na 
zemljevid slovenskih krajev, 
kjer se odvijajo glasbeni festi-
vali, nas ženejo v razmišljanje 
v prihodnost. 
Z bogatim kulturnim dogaja-
njem, prikazovanjem jezerske 
kulturne dediščine, koncer-
ti, predstavami, gledališkimi 
igrami, pestro ponudbo turi-
stičnih dogodkov, organizi-
ranjem raznih delavnic in z 
drugimi aktivnostmi celotne 
lokalne skupnosti se bogatimo 
in ohranjamo pozitivno oko-

lje za zadovoljne krajanke in 
krajane Jezerskega in hkrati 
prijetno okolje za obiskovalce 
Jezerskega. Osnovna zamisel 
snovalcev glasbenega festivala 
je bila v prvi vrsti popestritev 
in obogatitev turistične ponud-
be na Jezerskem. Trendi v ra-
zvoju turizma potrjujejo, da si 
sodobni turist in popotnik želi 
predvsem doživetij, zgodb in 
vtisov. Narava in infrastruk-
tura že dolgo nista več dovolj, 
vsebina priteguje gosta, pri 
tem pa ne smemo pozabiti na 
domačine, ki vse leto prebivajo 
v turističnem kraju in turizem 
tudi ustvarjajo. Ta pristop ne 
podpira množičnega turizma, 
pač pa kakovostno ponudbo za 
obiskovalce, ki pričakujejo in 
tudi dobijo več in so zato tudi 
pripravljeni plačati več. Del 
take kakovostne ponudbe so 
zagotovo tudi pestri kulturni in 
drugi dogodki. To pa terja pri-
zadevanje in aktivno sodelo-
vanje vseh društev in občanov 
Jezerskega. V luči tega želi biti 
del uspešne zgodbe še naprej 
tudi Kulturno društvo Ariana.
Naj se spomnimo umetnikov, 
ki so nam s svojimi nastopi 
nudili veliko umetniških užit-
kov. To so bili operni pevci: 
Urška Žižek, Slavko Savinšek, 
Marko Kobal, Juan Vasle, Jože 
Vidic, Gabriel Lipuš, Edvard 
Strah, Jadranka Juras, Tomaž 
Štular, Blaž Gantar; vokalne 
in inštrumentalne skupine 
ter zborovske zasedbe: Moški 
vokalni kvartet Jutro, Jezerski 
cerkveni zbor, Ženska vokal-
na skupina Vox batique, Mo-
ški vokalni kvartet Budanje, 
Pihalni kvintet Ariart, mladi 
glasbeniki iz Jezerskega, Moški 
vokalni kvintet Smrtnik, Mla-
dinska vokalna skupina Klika, 

Slovenski oktet, Godalni kvar-
tet Tetraktys, Otroški pevski 
zbor GŠ Zagorje Cicido, Otroški 
pevski zbor Jezersko, Orke-
ster Mandolina, Komorni zbor 
Krog, Orkester flavt GŠ Zagorje, 
Mešani pevski zbor Odmev, Ca-
pela Carniola, Trio TriForma, 
Trobilni kvintet KGBL, Javier 
Rodriguez & Chensamble Ar-
gentino, Radiški fantje, Moški 
kvartet Grm, Dekliški kvartet 
Gallina, Godalni trio, Dekliški 
komorni zbor Carmen manet, 
Vokalna skupina Pro anima 
singers z Otom Pestnerjem, 
Vokalna skupina Ingenium 
ensemble, Kitarski ansambel 
Svarun, Pevska skupina La-
vrencij, Ansambel Sorarmoni-
ca, Vokalni ansambel Musica, 
Klapa More, Vokalna skupina 
In spiritu, Mladinski pevski 
zbor GŠ Kamnik, Trobilni kvin-
tet Emona brass, Godalni kvar-
tet Dissonance in Zbor Sloven-

ske filharmonije. Umetniki: 
Urška Križnik Zupan, Dalibor 
Miklavčič, Jelena Boljubaš, 
Tomaž Plahutnik, Olga Kapor, 
Dijana Sretenović, Carla Rees, 
Clare Jefferis, Matjaž Debeljak, 
Gašper Primožič, Urška Vidic, 
Klemen Golner, Jean-Louis Be-
aumadier, Christelle Abinasr, 
Milica Milojević-Bogdanović, 
Tadej Horvat, Tim Carey, Zart 
Dombourian-Eby, Gregor De-
šman, Darja Mlakar Maležič, 
Nejc Kuhar, Janez Podlesek in 
Matej Zupan.
Na koncu naj se zahvalim 
vsem, ki že vsa leta moralno in 
finančno podpirate naš festi-
val. V prvi vrsti so to Občina Je-
zersko, Župnija Jezersko in go-
spod Janez Ham, Hiša Kocka, 
Turistična kmetija Olipje, Hotel 
Planinka, Gostišče ob Planšar-
skem jezeru in seveda vsi naši 
sedaj že redni obiskovalci kon-
certov. Hvala vsem.

Glas jezera zaokrožil  
jubilejno leto
Prvega oktobra se je s koncertom Zbora 
Slovenske filharmonije končal že deseti 
Glasbeni festival Vox laci (Glas jezera).

- ustvarjamo rešitve za zahtevne

ELEKTROINŠTALACIJE,
IZSUŠEVANJE,

MONTAŽA KOTLOVNIC NA KLJUČ,
SERVIS IN ŠIROKA PONUDBA REZERVNIH DELOV
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ANICA JAKOPIČ

Dokler si mlad, to gre, ko prideš malo v 
leta, pa je drugače. Poleg tega, da te boli-
jo sklepi in kosti, se pojavi še strah. Vsaj 
jaz to občutim. 
Po šestnajstih letih sem se vendar odlo-
čila, da poskusim še enkrat priti tja gor. 
S svakinjo Marico, ki je občutno mlajša 
od mene in je navdušena planinka, sva 
se odločili, da bova šli v Kočo dan pred 
Ovčarskim balom. Malo me je sicer skr-
belo, kako bo, a sem stisnila zobe in se 
spomnila, da sem bila včasih v Koči ne-
kajkrat na leto. Tako sva se 13. avgusta 
res napotili tja gor pod Grintavce. Da bo 
hoja dobra, sem poiskala ustrezne čevlje 
še iz časov Planike, ki so bili v času na-
kupa pojem dobrih planinskih čevljev. 
Niso služili samo meni, ampak sta jih 
uporabila oba vnuka za šolo v naravi. 
Misleč, da so čevlji neuničljivi ne glede 
na starost, sem jih obula.
In sva šli. Počasi, varno, primerno letom. 
Ko pa sva prišli do prvih 'lojtrc' in 'zajl', 
se je začelo. Neki čudni občutki so se po 
meni selili od vrha glave do zadnjega 
prsta na nogah. Strah! Mari mi je rekla: 
"Samo v skale glej, ne navzdol." To sem 
dobro vedela, a ni takoj pomagalo. No, pa 
je vseeno šlo in prešlo. A nevšečnosti še ni 
bilo konec. Na zadnjem krajšem vzponu 

pred kočo sem se ozrla nazaj k Marici, ki 
je hodila za mano. Na poti za seboj sem 
zagledala gumijasti podplat planinske-
ga čevlja in nanj opozorila Marico. Seve-
da nisem niti v sanjah pomislila, da je 
to podplat mojega znamenitega čevlja iz 
Planike. Tedaj pa se Marica začne smejati: 
"Saj to je podplat tvojega čevlja." Pogledam 
čevelj brez podplata, nato še drugega, ki je 
bil tik pred tem, da odstopi. Ljubi bog, kaj 
pa zdaj, sem pomislila! Kako bom prišla 
v dolino? Kljub temu da sem čutila vsak 
kamenček, sva srečno prispeli v Kočo, 
pozdravili prijazno oskrbnico Karmen, 
nato pa »intervencijski« klic v dolino za 
dostavo drugih čevljev. Čez dobro uro so 
bili čevlji s Simonom v Koči. Seveda je bilo 
na račun »dobrih« čevljev Planika veliko 
smeha in duhovitih dovtipov. A jaz sem 
to mirno poslušala, samo da imam čevlje 
za nazaj.
Vem, da se boste nasmejali ob mojih ne-
všečnostih s strahom in čevlji, češ kaj 
se pa gre, naj pogleda svoj EMŠO. Tudi 
jaz sem se. A sem bila vseeno vesela, da 
sem zbrala korajžo in šla na Kočo ter 
srečno brez težav prišla nazaj. Vem, da 
bom v Kočo še šla, če mi bo le zdravje še 
dopuščalo tako kot doslej. Malo moram 
pohiteti, ker leta res neusmiljeno hiti-
jo. Čevlji pa morajo biti seveda ustrezni. 
Sem jih že kupila. To pot Alpina.

Po dolgem času v Češki koči
Češka koča je za nas, ki živimo na Jezerskem, kot 
božjepotno svetišče. Ne moreš biti pravi Jezerjan,  
še Jezerčan ne, če je ne obiščeš vsaj enkrat na leto.

Na poti k Češki koči

Oh, kako je dolga pot
z Jezerskega do Kranja,
megla gosta je tako,
da ne vidi se skoz njo.

Oh, kako je dolga pot
z Jezerskega do Kranja,
za zdravila se mudi,
včasih hude so skrbi.

Oh, kako je kratka zdaj naša pot
od ambulante do lekarne,
le par korakov narediš
že zdravila prec dobiš.

Oh, kako smo zdaj veseli,
v lekarni lepo so nas sprejeli.
Mični, prijazni farmacevtki
nam vse povesta,
kdaj se jemljejo zdravila,
da bodo v redu naša prebavila.

Kdo je ta,
ki za lekarno je predlog dal,
vedno v naših srcih bo ostal.
Hvala, kdor si že bodi,
mnogo Jezerjanov zdaj vanjo hodi.

LONCA

Lekarna

ZDENKA ŠRAJ

Tridesetega junija nas je v 93. letu starosti za 
vedno zapustila naša draga mami in mama 
Štefka Bernjak (rojena Glavač, s Črnela pri 
Dobu, zadnja leta je živela v Krašnji). Iskreno 
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijate-
ljem, sosedom, znancem in sodelavcem za 
izrečena in pisna sožalja ter cvetje in sveče. 
Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu 
pospremili na njeni zadnji poti. Posebna 
zahvala ge. Boži Požar in g. Francu Nova-
ku za ganljive poslovilne besede, društvu 
Skrinj'ca iz Šentvida in Ljudskim pevkam z 
Jezerskega. Hvala pevcem in pogrebni službi 
Vrbančič.

Zahvala
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Bili so taki, ki so letošnji Ovčarski bal 
obiskali prav zaradi okusne klobase z aj-
dovimi žganci z ocvirki in kislim zeljem. 
To je bila tudi letos najpogosteje naroče-
na jed na prireditvi, čeprav je bilo veliko 
povpraševanja ravno tako po masovne-
ku in kislem mleku. Za med pa so šli – 
tako kot vsako leto – sveže ocvrti flan-
cati. K dobremu obisku prireditve pa je 
zagotovo pripomoglo lepo vreme.

Tudi na letošnjem Ovčarskem balu so 
pastirji prignali ovce s planin. Obiskoval-
ci so lahko pobliže spoznali dela, pove-
zana s predelavo ovčje volne, s pomočjo 
igre pa izvedeli veliko o starih običajih 
življenja na planini in o prvih dnevih 
pastirjev po prihodu s planine. Vsesko-
zi je dogajanje spremljala glasba, sploh 

zvok harmonike je na Jezerskem v tem 
času nepogrešljiv. Tudi plesa ni manjka-
lo. Na tokratnem Ovčarskem balu pa so 
za glasbeno razpoloženje poskrbeli Hišni 
ansambel Avsenik ter Sandi Štravs, Jer-
nej Puc, Matej Mešl in Gašper Seljak, ki 
so sestavili narodno – zabavni ansambel 
prav za to priložnost.

Ovčarski bal 
ponovno uspel
Čez dve leti bo Ovčarski bal 
praznoval že šestdeseto 
ponovitev. Tudi letos 
je ob Planšarsko jezero 
tradicionalna prireditev 
privabila številne 
obiskovalce – tako Slovence 
kot tujce. 

Zvezda Ovčarskega bala na Jezerskem je jezersko-solčavska ovca, ena od slovenskih 
avtohtonih pasem. / Foto: Tina Dokl
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NOVO! SALON PARKETA IN TALNIH OBLOG  
Poslovna cona A18, Šenčur, T: 041/705-234

Delovni čas: pon.–pet. od 8. do 18. ure, ostalo po dogovoru

parket, brušenje in lakiranje, oljenje, vinyl,  
zunanje terase, laminati, tekstil, guma, merjenje vlage v estrihu, izsuševanje prostorov.

NA PARKET 30 LET GARANCIJE    
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DREJC KARNIČAR, GRS JEZERSKO

MACESEN

Zrasel si na trdih skalnih tleh,
svoje korenine kakor kremplje viješ
v rahlo prst v razpokah in čereh,
z divjih rož zdravilno roso piješ.

Veje razčesali divji so viharji,
nad prepad krivili tvoje so telo,
da si nad breznom gledal prav na dno,
a zaman čakali nate so grobarji.

Sonce te je žgalo v vročih dneh,
kot bi izpod tebe vlago pilo,
s strelami nebo je vate bilo,
a ostal si gospodar na svojih tleh.

Rad poromam k tebi, stari samotar,
da kramljava sredi gorskega pokoja,
o lepoti boja in grenkosti znoja,
preden se zažene v naju nov vihar. 
(Joža Vovk)

Macesen, dragi Joža, tako smo te vide-
li in občutili, takega te bomo ohranili v 
spominu. Vedno poln življenja, vedno v 
akciji, vedno na robu prepada, pa ven-
dar pokončen, trden in neuklonljiv. Iz-
jemno bogata in razburljiva življenjska 
pot te je pripeljala tudi na Jezersko, kjer 
si pognal nekaj svojih korenin, ki so ob-
rodile bogate sadove. Toliko zgodb, do-
godivščin, življenja in ljubezni, kot si ti 
prepletel z našo dolino, gorami in njeni-
mi prebivalci, je dano le redkim. Pred-
vsem si dajal in se razdajal. Bil si alpi-
nist, ki je v severnih stenah Grintovcev 
preplezal najlepše prvenstvene smeri. 
Bil si gorski reševalec, ki je s kolegi iz 
kranjske GRS požrtvovalno reševal tudi 
v naših stenah. Bil si zagnan odbornik 
planinskega društva, ki je s svojim stro-
kovnim znanjem in izjemno delavno-
stjo ogromno doprinesel k elektrifikaciji 
in temeljiti obnovi Češke koče. Najbolj 
pa smo ti hvaležni, da si svojo ljubezen 
in strast do gora prenesel na mlade Je-
zerjanke in Jezerjane. Vsak, ki je kdaj 
zapel ob Jožovih orglicah, vsak, ki je 
kdaj stal na Velikem vrhu ob zakurje-
nem kresu, vsak, ki je za tabo ponavljal 
nevarnosti v gorah in vozlal alpinistič-

ne vozle, bo to nosil s seboj v srcu. Za 
zmeraj. Iz tvojega vodenja planinske in 
kasneje alpinistične šole je zrasla jezer-
ska alpinistična druščina. Danes se je 
verjetno brez smisla spraševati, kaj in 
kako bi bilo, če se tvoj hribovski korak 
ne bi ustavil tudi na Jezerskem. Tega 
ne vemo. Vemo pa, da smo po zaslugi 
tvojega mentorstva postali hribovci, 
alpinisti, pevci, ljubitelji lepega, preple-
zali smo mnogo lepih in težkih smeri, 
spoznali oddaljene kraje, povzpeli smo 
se na mnoge vrhove, se s smučmi spu-
stili z najvišjih vrhov sveta in pomagali 
mnogim, ki so v naših gorah potrebo-
vali pomoč. Z vsem tem pa si močno 
zaznamoval naša življenja in življenja 
vseh, ki smo jim priskočili na pomoč. 
Vem, da ne maraš slovesov. Zato, Joža, 
le en velik bohlonej in Bog povrni v ime-
nu jezerskih hribovcev, v imenu Pla-
ninskega društva Jezersko in v imenu 
jezerskih gorskih reševalcev; s pomen-
ljivimi verzi jezerskega župnika in pe-
snika Joža Vovka:

VEČER POD GORO
Zvečer ves utrujen obstanem na bregu.
Vse že obdaja temačen večer,
le gora še sije v temačnem snegu.

O, gora, saj gledam te sleherni dan,
poslušam tajinstven šepet,
ki veje iz tvojih strmin prav do mene.
Neštetokrat slišim vetrov simfonijo,
kadar viharji nad nama besnijo,
o, gledam, gledam te – in se bojim.

Tisočletja obraza ti ne spremene,
a jaz sem bolan že od lahnega vetra.
Tvoje pesmi večno lepo zvene,
a jaz sem utrujen od dneva.
Tvoja lepota se vsak dan znova rodi,
a moja beseda ne najde odmeva.

Odhajam, odhajam v tihi hram.
Zaklenil bom vrata, oči zaprl,
da mi ostane v duši spomin
na tvojo brezkončno lepoto,
ko bom ostal sredi nočnih temin
majhen in čisto sam.

Slovo od Jožeta Žvoklja
Jože Žvokelj je bil ustanovni in zaslužni član GRS Jezersko. Od njega smo  
se v Cerkljah poslovili z naslednjimi besedami:
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FRANCI EKAR, GRS KRANJ

V 83. letu starosti je gorski svet zapustil 
Jože Žvokelj. Rodil se je leta 1934 na Plani-
ni nad Ajdovščino, od koder se je družina 
pred fašističnim nasiljem umaknila in 
nastanila v Kranju. Že v mladosti je kazal 
veliko veselja do športa. 
V letu 1945 doživi nesrečo, ko mu minski 
vžigalnik poškoduje del roke. Za nadalj-
nje športne aktivnosti se je njegova pot 
sklenila in nove cilje je našel v hribovju 
in gorah. Član Planinskega društva Kranj 
postane v letu 1948 in se že ob vpisu znaj-
de kot pripravnik med alpinisti v alpini-
stičnem odseku. V letu 1950 se že oblikuje 
nova kranjska alpinistična naveza Peter 
Keše - Šodr in Jože Žvokelj. Prevzamejo ga 
strast plezanja, gorski svet tišine in al-
pinistična druščina. Jože je bil po naravi 
komunikativen, mojster jodlanja, talen-
tiran pevec, ki je takoj osvojil planinsko 
pesmarico in orglice, s katerimi je oživil 
in popestril veselje v planinski koči ali bi-
vaku. To so bili časi planinske klasike pa 
tudi romantike. 
Za Jožeta se začnejo vrstiti alpinistični te-
čaji, plezalni vzponi, tudi prve »odprave«, 
obiski v Visoke Ture, v pogorje Grossgloc-
knerja in druge gorske skupine, od Do-
lomitov, švicarskih Alp do Mont Blanca, 
kjer osvaja prve tri in štiritisočake. V se-
vernem ostenju Grintovca se Jože že ko-
nec petdesetih let proslavi s prvenstveno 
smerjo Grintovčev steber. V petdesetih le-
tih postane Jože tudi že član Gorske reše-
valne postaje Kranj, kjer se sooči s prvimi 
tragedijami pri reševanju ponesrečenih 
v gorah. Usposablja se v GRS tehniki in 
osvaja sisteme gorskega reševanja, svo-
ja gorska znanja namenja tudi usposa-
bljanju novih mladih gorskih reševalcev. 
Zbližuje se s takratnimi legendami slo-
venskega alpinizma in gorskega reše-
vanja: s Čopovim Jožem, z Jeseničanom 
Stanetom Koblarjem, Marjanom Salber-
gerjem, zdravnikom Andrejem Robičem 
in Marjanom Perkom iz Tržiča … ter od 
njih črpa znanja, vrednote in poslanstvo 
gorskega reševanja. Že v začetku šestde-
setih let s svojo nadpovprečno aktivnostjo 
in delom postane inštruktor gorskega re-
ševanja. Leta 1960 se na Krvavcu uvrsti 
med pionirje smučarskega reševanja na 
gorskih smučiščih. Zaupana mu je bila 

izvedba 1. državnega prvenstva v vožnji s 
čolni aki na Krvavcu, kjer nastopa v funk-
ciji vodje tehnično-operativnega odbora. 
V petdesetih letih je izvoljen za načel-
nika alpinističnega odseka Kranj, ki ga 
vodi polnih dvanajst let. Na Kališču, v t. 
i. Cinah, nastane za kranjske alpiniste 
in pripravnike »center« alpinistične šole. 
Na »spodnjem« Kališču si postavi tudi 
miniaturno zavetišče, brunarico, ki je 
bila nemalokrat na voljo alpinistom. Vo-
dil alpinistično odpravo v Prokletije– Ko-
move. V letu 1963 je izbran v članstvo prve 
slovenske uspešne alpinistične odprave 
v Centralni Kavkaz. Nabralo se mu je 
več sto plezalnih vzponov in v mladostni 
zagnanosti se je podal na »nezaslišano« 
drzno pot v zimsko v ostenje Špika, da v 
navezi prepleza »direktno« smer. Razme-
re in vreme sta mu nadaljevanje po nekaj 
raztežajih to preprečila. 
Jože je kot dober retorik izpeljal veliko 
društvenih predavanj, inštrukcij in de-
monstracij, s katerimi je približeval gor-
ski svet mladim. 
Z leti se je Jožetu vse bolj približevalo Je-
zersko. Ko se je tu utrdilo planinstvo, se je 
Jože zbližal z jezerskim planinskim dru-
štvom in gorskimi reševalci, ki so bili že 
na poti ustanovitve lastne gorske reševal-
ne postaje. Številnim planincem, alpini-
stom in gorskim reševalcem je bil odličen 
in s srcem predan mentor. Iz njegove al-
pinistične šole v Kranju in na Jezerskem 
je izšlo veliko število vrhunskih alpini-

stov svetovnega formata. Na Jezersko je 
bil zelo navezan. V zakonski »navezi« je 
bil z ženo Nado, vnukinjo pomembnega 
Jezerjana, gorskega reševalca, vodnika iz 
tridesetih let Vinka Tepine, ki je bil naj-
bolj zaslužen, da Češka koča med vojno 
ni bila požgana.
Jože Žvokelj je bil na postaji GRS Kranj 
kar trideset let zadolžen za tehniko in 
za usposabljanje novega reševalskega 
kadra. Deloval je tudi v komisiji za GRS 
pri PZS. Na začetku je tudi proučeval re-
ševalno tehniko za gorske reševalce za 
reševanja s pomočjo helikopterja. Vedno 
se je neposredno vključeval v še tako ri-
zična reševanja. Od številnih reševalnih 
akcij so mu kot veliko spominsko breme 
ostali spomini na »njegove« ponesrečene 
in mrtve alpiniste gorske reševalce. V letu 
1975 vodi Jože prvo reševalno akcijo pa-
dlega helikopterja, v katerem so izgubili 
življenje reševani ponesrečenec, pilot in 
zdravnik in načelnik GRS Kranj, Gorazd 
Zavrnik. Jožeta ue težko prizadela druga 
helikopterska nesreča leta 1997, ko nad 
Okrešljem umre pet gorskih reševalcev, 
med njimi jezerska gorska reševalca al-
pinista Luka in Rado iz Jožetove šole alpi-
nizma in gorskega reševanja. 
Jožeta Žvoklja se bomo spominjali z 
največjim spoštovanjem. Vseskozi si je 
prizadeval za razvoj slovenskega alpi-
nizma. Verjel je v humano poslanstvo 
gorskega reševanja s ciljem, da nesreč v 
gorah ne bi bilo.

Jože Žvokelj  /1934–2016/
Alpinist, gorski reševalec in mentor planinske šole

Jože Žvokelj
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JANEZ LOGAR,  
ZAKONSKI IN DRUŽINSKI TERAPEVT 

Večina zakonskih/partnerskih odnosov 
se začne zaljubljenostjo ali vsaj prijetno 
privlačnostjo. Kar zgodi se, neodvisno od 
naše volje. Po več letih zakona se temu 
le nasmehnemo, kot da je mimo in da 
je bilo to le naključje ali prijeten spo-
min. V resnici je to trik narave, da sva 
prišla skupaj. Vzhičenost mine, od naju 
pa je odvisno, ali bova v zakonu srečna 
ali le povprečna dolgočasneža. Žal je v 
mnogih zakonih celo veliko psihičnega 
in ponekod tudi fizičnega trpljenja. 
Za dolgotrajni srečni odnos se morata 
partnerja odločiti. Pot nikakor ni lahka, 
je pa uresničljiva. Predvsem se moramo 
zavedati, kaj se med partnerjema doga-
ja. Zakaj se eden umakne in drugi zah-
teva več bližine? Zakaj začnem kričati, 
namesto da bi zbral pogum in ti pove-
dal, da me je le strah? Kako je mogoče, 
da sta televizija in računalnik bolj mi-

kavna kot pa večerni pogovor in druže-
nje s človekom, ki ga imam rad? In to 
kljub obljubi, da bom s teboj v dobrih in 
slabih trenutkih. Zakaj namesto tega, 
da bi se s teboj pogovoril, grem rajši v 
garažo, ti pa ali k otrokom ali k mami? 
Vsak par si oblikuje svojo dinamiko in 
skupaj si gradita vzdušje, ki ostaja med 
njima. Celo več – naseli se v celo dru-
žino, saj se njuno vzdušje avtomatsko 
prenaša na otroke.
Škoda, da nas nikjer niso učili o zako-
nitostih, ki veljajo v odnosih. Včasih jih 
na krut način spoznavamo. Večkrat je 
to nepotrebno trpljenje. Glavno orodje 
za veselje v sobivanju je odnos, kjer se 
spoznavata in zorita najprej kot posa-
meznika. Lahko si počasi in zavestno 
zgradita prijetnost, spoštovanje, zaupa-
nje … lahko pa nastanejo dolgčas, pre-
piri, zagrenjenost, razočaranje nad sabo 
in nad partnerjem …
V zakon sva vstopila kot dva nepozna-
na človeka. Kaj je tisto, kar vpliva na 

moje vedenje ob tebi? Kaj in kako lahko 
spremenim? Pravijo, da obstajajo neke 
zakonitosti v naših odnosih. Le midva 
skupaj si lahko zadava za cilj, da bova 
drug ob drugem vesela in sproščena, da 
se bova drug drugega veselila in ne le 
"najedala" ter se prepirala. To si res za-
služiva, saj je nemogoče, da bi bil smisel 
najinega skupnega življenja le denar, 
hiša in dopust. Rada bi dala v najin od-
nos najboljši del sebe, da se bom lahko 
ob tebi počutil ljubljenega, zaželenega 
in hotenega.
Nekaj smernic in odgovorov na zgornja 
vprašanja bom podal na predavanju Za-
kaj med nama ni več tako kot je bilo?, 
ki bo v sredo, 26. oktobra, ob 19. uri v 
prostorih Knjižnice na Jezerskem. Nato 
pa bomo imeli skupino, kjer se bomo 
pogovarjali o sebi in posameznikovem 
notranjem svetu. Skupina bo vsako prvo 
in tretjo sredo v mesecu ob 19. uri, pri-
spevek je 10 evrov na udeleženca. Pričeli 
bi 2. novembra. Vabljeni.

O zakonskem odnosu

ŠPELA TIČAR

Emilija Robnik - Mošnkova mama je 11. julija dopolnila 95 let. Za 
tako visok jubilej se spodobi slavljenko obiskati, zato sva se z 
županom Jurijem Reboljem dogovorila za obisk in se odpravila v 
spodnji konec Jezerskega. Moram priznati, da še nikoli nisem bila 
na Mošnkovem, zato si niti predstavljala nisem, kako lep konec 
Jezerskega je tam daleč zgoraj proti Mošnkovi planini. Mama Mili-
ca, kot jo po domače kličejo, naju je bila zelo vesela. Za častiljiva 
leta sva ji čestitala in ji zaželela vse dobro. Milica je svojo mladost 
preživela v Ravnem, pri Robleku, kjer je bila rojena. Po poroki z 
Viktorjem Robnikom se je preselila k Mošnku, kjer se jima je ro-
dilo pet otrok. Za mamo Milico in Mošnkovo kmetijo vzorno skrbi 
sin Damjan. Gospa Milica je zelo razgledana, saj je prebrala veliko 
število knjig. Tudi pesmi je rada pisala. Na literarnem večeru je bilo 
prebranih kar nekaj njenih pesmi, ki imajo posebno globoko vsebi-
no in pomen. Ob slovesu sva se zahvalila za gostoljubje in zaželela 
jubilantki predvsem trdnega zdravja.

Pri jubilantki, Mošnkovi mami

Župan Jurij Rebolj pri jubilantki, Mošnkovi mami
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Splača se biti naročnik Gorenjskega glasa

Pridružite se naši veliki družini naročnikov in skupaj bomo potovali, kolesarili, se udeleževali zanimivih 
predavanj, kupovali cenejše knjige ... Veseli vas bomo!

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si
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Razpored telovadnice od 18. 10. 2016 do 31. 3. 2017

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek

Nogomet mlajša  
skupina

15.30–16.30

Nogomet mlajša  
skupina

15.30–16.30

Nogomet starejša 
skupina

16.30–18.00

Vadba za otroke
1.–5. razred
17.00–18.00

Nogomet starejša 
skupina

16.30–18.00

Vadba za otroke
1. –5. razred
17.00–18.00

Vadba za otroke  
6.–9. razred
18.00–19.15

Vadba za otroke
6.–9. razred
18.00–19.15

Odbojka
18.00–20.00

Pilates
19.00–20.00

Namizni tenis 
19.30–20.30

Nogomet
19.15–20.30

BORIS PISKRNIK, ŠPORTNO DRUŠTVO JEZERSKO

Krepko smo že stopili v jesen in tudi v program celoletne 
športne vadbe za otroke, ki jo pod strokovnim vodstvom 
Gašperja Karničarja izvajamo vsak torek in četrtek. Vadbo 
obiskuje 21 mladih športnikov, ki na prijeten in zdrav način 
spoznavajo športne panoge in si pridobivajo vsestranske mo-
torične sposobnosti. Če vreme dopušča, vadbe potekajo na 
športnem igrišču in v njegovi okolici, ob slabem vremenu pa 
v telovadnici. Vsak mesec organiziramo športno soboto, kjer 
bomo spoznavali lepote jezerske doline in tudi Slovenije. Prvo 
septembrsko soboto smo raziskali strmine do Palčkove skale, 
kjer je pustil presenečenje za mlajšo skupino. Starejša skupi-
na pa se je s pospešenim tempom podala do Češke koče. 
Tako kot športni podmladek trenirajo tudi tekači. Skorajda 
ni tekaške preizkušnje v Sloveniji, da na njej ne bi nastopil 
vsaj en član našega društva. Njihova prepoznavnost pa je od 
sredine septembra boljša, saj so se opremili z novimi, zelo 
markantnimi tekaškimi majicami. Da pa naši starejši člani 
ne bi lenarili, je za njih skoraj vsako popoldne odprta telova-
dnica Podružnične šole Jezersko. Ponedeljek od 19. do 21. ure 
je rezerviran za pilates in intenzivno vadbo, torek je name-
njen namiznemu tenisu, ki je od 19.15 do 20.30, v sredo se od 
19. ure do 20.30 igra nogomet, v petek pa je čas za večerno 
odbojko, in sicer od 18. do 20. ure. Velja tako za stare kot za 
mlade: Ne ustavljaj se, ko si utrujen. Ustavi se, ko si na cilju.

Trenirajo športni  
podmladek in tekači



NajUGODNEjŠE DOpOlNilNO zavarOvaNjE

www.nistatusa-nipanike.si 080 20 60

PE KRANJ
Koroška cesta 1, 
tel.: 04/ 201 03 10
• Zlato polje 2 (ZZZS)
 tel.:  04/20 10 301

Paket Mladi z najugodnejšim dopolnilnim zavarovanjem in super ugodnostmi! Izkoristi 
priložnost: dopolnilno + nezgodno. V Paketu MladI dobIš: 

Vključi se v brezplačen program Varuh zdravja in dobiš še super majico ali spodnjice samo za ni 
panike generacijo.

1   Darilno kartico v višini 25 € za nakup v 
trgovinah Spar in Interspar alI bon v 
vrednosti 35 € za nakup v športnih trgovinah 
Extreme Vital ali na www.extremevital.com 
alI  bon v vrednosti 35 € v Optiki Clarus.

2   Diners Club StartUp - plačilna kartica, ki vam 
omogoča plačilo na obroke doma, po svetu 
in na spletu.

3   Kupon za spodnjice Freegun.

Sonja, Stahovica

Ana, Gorenja vas

Mark, Ljubljana

Boštjan, Ljubljana

Patricija, Cerklje na Gorenjskem

Gregor, Ljubljana

Vzajemna - Oglas_MLADI_185x131_(5-9-2016).indd   1 6. 09. 2016   09:10:35

GORIVO V  
VREDNOSTI 1.000 €

ZIMSKE PNEVMATIKE  
NA PLATIŠČIH

2-LETNO FINANCIRANJE
EOM = 0 % + GRATIS KASKO*

www.suzuki.si

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,1-5,9 l/100km in 106-135 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0065-0,0525 g/km, trdi delci: 0,00012-0,00138 g/km, število delcev: 0,02-9,70 E11/km. 
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva 
in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si.

* Reprezentativni primer izračuna za SUZUKI SX4 S-CROSS: • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 16.700 • lastna udeležba (polog): € 5.567 • znesek financiranja: € 11.133 • število obrokov:  
2 • letni obrok: € 5.567 • stroški odobritve: € 0 • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 11.133 • letna obrestna mera: 0% • efektivna obrestna mera: 0% na dan 14.09.2016. Akcija velja do 31. 12. 2016.

ABC Dealership

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

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


	PRJ_1018_01low
	PRJ_1018_02low
	PRJ_1018_03low
	PRJ_1018_04low
	PRJ_1018_05low
	PRJ_1018_06low
	PRJ_1018_07low
	PRJ_1018_08low
	PRJ_1018_09low
	PRJ_1018_10low
	PRJ_1018_11low
	PRJ_1018_12low
	PRJ_1018_13low
	PRJ_1018_14low
	PRJ_1018_15low
	PRJ_1018_16low
	PRJ_1018_17low
	PRJ_1018_18low
	PRJ_1018_19low
	PRJ_1018_20low

