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• Na eni od prejšnjih sej ste svetni-
kom predstavili idejni projekt za par-
kirišča v občini. Kako naj bi jih ure-
jali?
„Izdelavo idejnega projekta mirujoče-
ga prometa predvidevamo še v tem 
mesecu. Gre za štiri točke, kjer bi se 
vzpostavila parkirišča, o čemer vodimo 
pogovore z lastniki zemljišč in upamo, 
da bomo z njimi dosegli soglasje. Ena 
od lokacij je v središču Jezerskega med 
stavbo občine in Kazino, druga je pred 
jezerom desno ob cesti, tretja prav tako 
ob desni strani ceste od Suša do lovske-
ga doma, četrta pa Veliki plac v dolini 
Ravenske Kočne. V središču bo parki-
ranje brezplačno, naslednje lokacije pa 
bodo plačljive. Gre za koncept, o kate-
rem ta čas še ni nič odločenega, o tem 
bo še potekala razprava.“
• Za koliko parkirnih mest gre?
„V centru je predvidenih od 100 do 150 
parkirnih mest. Želim si, da bi se av-
tomobili čim bolj umaknili s pogleda 
na jezersko krajino, predvsem hribe, in 
da bi končno uredili parkirni kaos, ki 

občasno sedaj vlada vsepovsod v kraju. 
Tudi pred jezerom in nad njim naj bi 
bilo prostora za okoli sto parkiranih av-
tomobilov, na Velikem placu pa do 50 
avtomobilov, saj jih po uredbi ne sme 
biti več, ker gre za vodovarstveno ob-
močje. Tudi tu bi radi parkiranje uredili 
bolje od sedanjega, kar tako lepi alpski 
dolini, kot je Ravenska Kočna, tudi pri-
tiče. Naj še dodam, da gre za koncept 
brez zapornic prek video nadzora, ki je 
v Sloveniji novost. Trudimo se tudi za 
pridobitev evropskih sredstev, ki jih 
evropski skladi razpisujejo za področje 
mobilnosti.“
• Pogovori z lastniki zemljišč pa pote-
kajo tudi v zvezi s cestami. S kakšnim 
uspehom?
„Prav v teh dneh smo se sestali z lastni-
ki, ki se jih dotika lastništvo nad ce-
stami. Po odločbi ustavnega sodišča je 
trenutno stanje na področju občinskih 
cest na celotnem območju Republike 
Slovenije v precejšni meri neustrezno, 
zato je to področje treba urediti in v to 
nameravam v prihodnje pošteno za-
gristi. Upam, da se bomo z lastniki ze-
mljišč, po katerih potekajo občinske ce-
ste, uspeli poenotiti v izhodiščih, kako 

to v naslednjih letih rešiti. V letu dni 
tega ni mogoče urediti, pač pa v daljšem 
obdobju, predvidevam, da v prihodnjih 
desetih letih.“ 
• Dolgoročnejši je tudi občinski pro-
storski načrt (OPN). Kako potekajo ak-
tivnosti za njegovo spremembo?
„Res ta čas poteka obravnava pobud 
za spremembo OPN. S pripravljavcem, 
podjetjem Locus iz Domžal, smo zače-
li stvari analizirati. Občani so dali 32 
pobud, več je tudi pobud občine, med 
njimi tudi povezane s prej omenjenim 
mirujočim prometom.“
• Kako daleč ste s pogovori z Občino 
Preddvor o skupnem delu občinske 
uprave na področju financ?
„Do realizacije skupne občinske uprave 
z Občino Preddvor naj bi prišlo do konca 
tega leta.“
• Katera železa imate še v ognju?
„Nadaljujejo se pogovori glede lekar-
niške podružnice. Resnično upam, da 
nam bo uspelo pridobiti farmacevta, in 
bomo lahko zagotovili občanom Jezer-
skega lekarno enkrat na teden. Prostor-
ske pogoje imamo, lekarniška podru-
žnica bi bila v prostorih Korotana, kjer 
je sedaj KUD Jezersko. Občina je tudi 
postala lastnica prostorov nekdanje po-
šte v Korotanu, tam načrtujemo med-
generacijski center. Vzpostavljena je 
projektna skupina, ki se konceptualno s 
tem ukvarja, za medgeneracijski center 
pa bomo kandidirali tudi za evropska 
sredstva. Pogovarjamo se tudi o tako 
imenovanih belih lisah za vzpostavitev 
optičnega omrežja. Potekajo pogovori, 
da bi uspeli pridobiti optični kabel ne le 

JURIJ REBOLJ, ŽUPAN OBČINE JEZERSKO

Več reda pri 
parkiranju
Župan občine Jezersko 
Jurij Rebolj o snovanju 
novega parkirnega režima, 
urejanju lastništva cest, 
spremembah občinskega 
prostorskega načrta, 
o urejanju avtobusnih 
postajališč in drugih 
letošnjih nalogah občine.

Jurij Rebolj

Vsem občankam in občanom 
želimo vesele in blagoslovljene 

velikonočne praznike.
Župan Jurij Rebolj  

s sodelavci in člani Občinskega sveta
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za središče občine, pač pa tudi za bolj 
oddaljene zaselke, da bodo imeli vsi 
možnost hitrega prenosa podatkov.
Lotili smo se tudi idejnega projekta 
daljinskega ogrevanja na biomaso, in 
sicer manjše mreže toplovoda, prou-
čujemo razne variante. Najbolj realna 
je, da bi imeli kurilnico v šoli, razvod 
pa bi bil speljan do občinske stavbe, 
Korotana, gasilskega doma, zadru-
žnega doma, skratka vseh javnih 
stavb. Če bodo občani izkazali interes 
na tej trasi, bo prav tako treba preučiti 
možnost njihove priključitve, enako 
za večstanovanjski objekt, hotel itd. 
Tudi tu gre za možnost kandidature 
za evropska sredstva. 
Naprej tečejo aktivnosti: junija naj bi 
v okviru projekta Interreg Slovenija-
-Avstrija prijavili naš zimsko-letni 
doživljajski park (manjše smučišče, 
umetno zasneževanje, tekaške proge).
Z Delavsko hranilnico, ki nam je na 
Jezersko pripeljala bankomat, smo se 
dogovorili, da bi za začetek tri srede v 
prostorih TIC-a odprli začasno pisar-
no, kjer bi lahko občani dobili infor-
macije o njihovih bančnih storitvah. 
Če bi se pokazalo zanimanje, bi lah-
ko to pisarno imeli enkrat mesečno. 
Prav tako bo pisarno v prostorih TIC-
-a naslednje tri četrtke dobilo podjetje 
Elektro Gorenjske (ECE, d. o. o.), ki bo 
občanom nudilo informacije o svoji 
ponudbi.
Za obveščanje občanov predlagamo 
še eno novost: radi bi zbrali telefon-
ske številke in elektronske naslove za 
SMS- in elektronsko obveščanje, npr. 
o izpadih elektrike, motenih telefon-
skih povezavah, težavah pri oskrbi 
z vodo itd., kar je sicer objavljeno na 
spletnih straneh občine, tako pa bi res 
zelo hitro doseglo vsakega občana. Se-
daj namreč pogosto kličejo glede takih 
in drugačnih težav na občino.“
• Nekaj idej imate tudi v zvezi s pro-
mocijo Jezerskega. Katere?
„Razmišljam o možnosti, da bi uve-
dli znak Jezerska kakovost (Jezersko 
Quality), ki bi ga občina podeljevala 
ponudnikom domačih izdelkov, ponu-

dnikom turističnih storitev, ljudem, 
ki veliko naredijo za skupnost, prime-
rom dobre prakse. Če bi ljudje zaprosili 
za ta znak, bi o tem odločala komisija, 
občina pa bi ga podeljevala. Določiti pa 
je treba normative, da znak dobi neko 
vrednost in bi ga ljudje s ponosom pri-
lagali svojim izdelkom in uporabljali v 
zvezi s svojimi storitvami.
S Petrolom se dogovarjamo o prodaji 
v „jezerskem kotičku“ na bencinskem 
servisu, kjer bi jezerski ponudniki lah-
ko dali v prodajo svoje izdelke. Obisko-
valci, ki pridejo na Jezersko, bi imeli 
tako na enem mestu možnost kupiti 
jezerske izdelke. Sedaj to ni mogoče, 
kupijo jih lahko le pri posameznih po-
nudnikih. 
Naj še dodam, da so zelo dobri odzi-
vi na videospot o Jezerskem, veliko je 
tudi ogledov na panoramski kameri. V 
kratkem nameravamo sliki dodati še 
pasico z različnimi informacijami o 
Jezerskem.“
• Kako je z ureditvijo avtobusnih 
postajališč na Jezerskem? 
„Letos bomo naredili dve avtobusni 
postajališči, in sicer na obeh straneh 
ceste pri Gostišču Kanonir. Gre za fi-
nanciranje po 23. členu zakona o lo-
kalni samoupravi, po katerem denar 
občini namenja država.“
• V zgodaj spomladi potekajo obč-
ni zbori društev. Kaj lahko rečete o 
tem?
„Udeležujem se občnih zborov društev 
in nad tem, kar tam slišim, sem nav-
dušen, saj gre za izredno delovna dru-
štva. Društvom in njihovim vodstvom 
se ob tej priložnosti zahvaljujem za 
njihovo uspešno delo. Naj ob tem še 
povem, da se občina, turistično dru-
štvo in ponudniki turističnih storitev 
na Jezerskem dogovarjamo o ustano-
vitvi skupne turistične zadruge. Idejni 
predlog je, da bi se ustanovitelji zadru-
ge zavezali, da vsak zadružnik v sku-
pno blagajno prispeva pet odstotkov 
od svojega letnega prometa, s čimer 
bi omogočili, da bi zadruga postala 
glavni generator turističnega razvoja 
Jezerskega.“

Na podlagi pisma in izražene želje Primo-
ža Berganta (občinskega svetnika v Občini 
Preddvor) obveščamo: Odlaganje odpadkov 
v zabojnike na območju vasi Kokra, ki so v 
zasebni lasti, ni dovoljeno. V zadnjem času 
je bilo namreč opaženih več primerov, ko so 
odpadke v zabojnike odlagale osebe, ki niso 
njihovi lastniki. Po novem ceniku je prebival-
cem Kokre zaračunan vsak liter razpoložljive-
ga kontejnerja, ki je nameščen ob cesti, zato 
prosi za dosledno upoštevanje obvestila. Za 
odlaganje odpadkov uporabljajmo temu na-
menjena javna odjemna mesta. Skrbimo za 
čisto okolico in s tem dobro počutje vseh nas.

Ne odlagajte smeti  
v zasebne zabojnike

Spoštovane občanke in občani, spoštova-
ni podjetniki Jezerskega! Občina Jezersko 
vas obvešča: Delavska hranilnica, d. d., 
slovenska bančna institucija, želi poslo-
vati tudi na Jezerskem. Prvi trije termini 
obratovanja bodo že v kratkem, in sicer v 
sredo, 30. marca ter 6. in 13. aprila, med 
16. in 19. uro v prostorih TIC Jezersko (Ko-
rotan). V treh razpisanih terminih bo na vo-
ljo bančni uslužbenec Delavske hranilnice, 
s katerim boste lahko urejali bančne zade-
ve in pridobili koristne informacije. Velja 
tudi omeniti, da je ta institucija pred krat-
kim vzpostavila bankomat na PE Petrol, z 
vzpostavitvijo poslovalnice pa bo ustvarila 
celovito bančno ponudbo v naši občini.
 ECE (Elektro Gorenjska, d. d.) pa bo z in-
formacijami in storitvami občanom na vo-
ljo naslednje tri četrtke: 31. marca ter 7. in 
14. aprila med 16. in 19. uro v prostorih TIC 
Jezersko (Korotan). Na vprašanja bo odgo-
varjal njihov izkušen komercialist. Elektro 
Gorenjska je podjetje, ki na območju ob-
čine Jezersko vlaga v elektro infrastrukturo 
in opremo ter s svojimi specialisti na tere-
nu nudi podporo ob tehničnih težavah in 
izpadih toka zaradi naravnih sil.  

Delavska hranilnica 
želi poslovati  
na Jezerskem
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Delo v jezerski občinski upravi je bilo za Jasno Durič prva re-
dna služba, pred tem je še kot študentka delala v družbi za 
merjenje gledanosti televizijskih programov, v televizijski 
hiši in v posredniški hiši. Na podlagi dosedanjih izkušenj 
je spoznala, da je bolj kot za zasebni sektor, kjer vlada neiz-
prosen boj za končnega uporabnika, človek za delo v javnem 
sektorju, kjer naj bi bila v ospredju skrb za javni blagor. Tako 
ti služba lahko daje posebno zadovoljstvo, saj si družbeno ko-
risten, meni sogovornica, pri tem pa ni nujno, da je to ravno 
v državni (ali občinski) upravi, pač pa tudi drugje v vladnih 
ali nevladnih organizacijah. Ob slovesu je nastal pogovor o 
njenih načrtih za prihodnost.
• Vaše delo v jezerski občinski upravi se sicer v največji 
meri dotika financ in proračuna, delali pa ste tudi na raz-
ličnih drugih področjih. Kakšne izkušnje vam je to dalo?
„Moje delo je bilo pretežno na področju financ, od začetka dela 
v občinski upravi pa sem okusila vse, od družbenih in okolj-
skih do finančnih dejavnosti. V petih letih sem res imela pov-
sod prste vmes, sedaj nas je malo več v občinski upravi in so 
se dela lahko porazdelila, medtem ko sva bili na začetku le 
dve sodelavki. Moja prednost je med drugim tudi to, da mi ra-
čunalniki in sodobna tehnologija ne povzročajo težav, tako da 
sem bila poleg vsega še nekakšen dežurni informatik in raču-
nalničar. Zanima me urbanizem, zato sem se našla tudi na 
področju okolja in bila nekoliko bolj vpletena v te teme. Različ-
ne teme, s katerimi sem se seznanila, omogočijo širši pogled, 
potreben tudi pri financah in proračunu, saj se navsezadnje 
pri tem tudi vse začne in konča. Česar ni v proračunu, se tako 
rekoč ne more izvajati.“
• Pa gre za zahtevno delovno področje? 
„Čeprav je občina majhna, mora biti na vseh področjih do-
bro urejena, enako kot v večjih občinah, kar velja tudi za 
finance. Smo pa v majhnih občinah (seveda ob spoštova-
nju zakonodaje) lahko nekoliko bolj prilagodljivi. V organih 
občine ni toliko čutiti političnih razlik kot morda v drugih 
občinah, tako da se ne lovimo na predpisih in smo lahko 
pri uresničevanju svojih ciljev nekoliko bolj gibljivi. Moram 
reči, da sem se vselej trudila, da bi se iz proračuna videlo, 
kaj vse namerava občina narediti, in da je bilo vse lahko 
razumljivo. Ne vem, ali Jezerjani dovolj cenijo dejstvo, da 
imajo vsa gradiva dostopna na spletni strani, da je predlog 
proračuna vsakokrat objavljen in omogočena javna razpra-
va. Tako se ljudem da možnost, da sami oblikujejo politiko 
občine, je pa težava (kar najbrž velja za vso Slovenijo), da 
aktivno državljanstvo ni na posebno visoki ravni. O tem pri-

čajo tudi volitve in vsakokrat manjše število kandidatov, ki 
se želijo vključiti v občinsko politiko. Očitno biti župan in 
občinski svetnik ni sanjska služba.
• V svoji karieri ste delali z dvema županoma. Kakšno je 
bilo sodelovanje z njima? 
„Rekla bi, da sem z obema dobro sodelovala, vsekakor pa je 
bila motivacija na začetku večja. Takrat sem bila pripravljena 
na občini biti tudi do polnoči, prvi dve leti me je vodil velik 
zanos, optimistično sem bila prepričana, kaj vse se lahko na 
Jezerskem spremeni. Potem pa se začneš zaletavati v biro-
kratske ovire in vidiš, da to ne gre tako hitro. Počasi tudi sam 
postajaš birokrat, kar ti malo vzame motivacijo in zagon. To 
je tudi ena od stvari, ki so me začele motiti: da se namreč lah-
ko še tako trudiš, a na koncu sta slovenska zakonodaja in ves 
sistem javne uprave tako počasna, da lahko sam s svojo voljo 
narediš bore malo. Preveč energije ti gre, ko rineš z glavo sko-
zi zid, za napredovanje z zgolj majhnimi koraki.“ 
• Je torej to razlog, da boste zamenjali službo?
Tudi. In pa dejstvo, da si nikoli nisem zelo želela delati v fi-
nancah, čeprav so tudi te lahko zelo "kreativne". Sem namreč 
človek, ki si želi bolj raznolike dejavnosti. Pri financah je 
tako, da so datumi pomembni, dela se ponavljajo iz meseca v 
mesec, po petih letih pa prideš do tega, da sediš za računalni-
kom in razmišljaš, ali bo na enak datum čez eno leto kaj dru-
gače ... Če je odgovor, da bo vse enako, mi ta odgovor ni všeč. 
Vseeno si želim, da je kaj drugače, da se stvari spreminjajo.“
• Kaj pa jezersko okolje, vas tudi morda utesnjuje, da si 
želite pogledati v širni svet?
„Ne želim si izpasti kot karieristka ali da bi moj odgovor 
zvenel slabšalno, toda res se sprašujem, česa novega se tu 
lahko še naučim. Želim si širše, mednarodne izkušnje in 
tudi takšno delovno okolje. Na Jezerskem je omejen krog so-
delavcev, vsak se mora tako rekoč sam učiti za svoje podro-
čje, izkušnje, ki jih dobiš od sodelavcev, so omejene.  Samo 
jezersko okolje pa mi je zelo všeč, narava in hribi so najlepši 
na svetu, a da bi tu ves čas živela, mi nudi premalo.“ 
• Za začetek, pravite, odhajate na Dunaj. Vas tam morda 
že čaka služba ali se bo treba znajti po načelu 'skoči v vodo 
in plavaj'?

Novim priložnostim  
naproti
Ta mesec se od svoje službe v jezerski 
občinski upravi poslavlja Jasna Durič. 
Mlada univerzitetna diplomirana 
ekonomistka si želi nabrati še drugih 
izkušenj, za začetek v tujini. 

Jasna Durič
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Uporaba spletne strani Občine Jezersko
Občina Jezersko ima že nekaj let prenovljeno spletno stran, kjer 
so objavljene številne uporabne informacije. Na spletni strani 
vedno objavljamo vse aktualne novice, od zapor cest, prekinitve 
dobave električne energije, stanja tekaških prog, novice o prire-
ditvah in drugih dogodkih v občini, razpise, gradiva za seje itd.

Na domači strani so na sredini objavljene 4 najnovejše novice, 
na skrajni desni pa Koledar dogodkov, glasila Pr jezer, informa-
cije o kanalizacijskem sistemu ter povezava na Strategijo Občine 
Jezersko in na Prostorski informacijski sistem občine (PISO).

Bolj zapletena je leva stran, kjer so meniji, od koder dostopate 
do posameznih stalnih objav. Pod zavihkom Predstavitev obči-
ne dobite vse osnovne podatke o Jezerskem.

Pod zavihkom Organi občine dobite informa-
cije o izvoljenih in imenovanih predstavnikih 
občine, na strani občinske uprave pa tudi po-
datke o zaposlenih in zunanjih sodelavcih ter 
njihove telefonske številke.

Zavihek Dokumenti je eden pomembnejših, 
saj so vam tu na voljo vsi sprejeti občinski akti, 
poleg tega pa pod zavihkom Seje občinskega 

sveta lahko najdete vsa gradiva, ki jih prejme občinski svet ter 
tudi zapisnike sej. Gradiva objavljamo en teden pred sejo, zapi-
snike pa po potrditvi s strani svetnikov.

 

Zagotovo pa ne gre spregledati tudi zavihkov Razpisi in Javne 
objave. Tu objavljamo razpise za društvene dejavnosti, kmetij-
stvo, malo gospodarstvo idr. Vse dosedanje razpise najdete v 
arhivu. Na zavihku Javne objave pa so predvsem obvestila o na-
merah za sklenitev neposrednih pogodb in tudi druge informaci-
je. Vse dosedanje javne objave tudi najdete v arhivu.

Seveda pa ne gre spregledati tudi zavihkov Koristne informaci-
je, Društva ter Jezersko za obiskovalce. 

Vse občanom toplo priporočamo, da si vzamete malo časa in prebr-
skate našo spletno stran, želimo pa si, da bi stran redno obiskovali 
vsi, ki dnevno uporabljate računalnik. Kljub temu da veliko informacij 
objavimo na spletni strani,  bomo nadaljevali tudi s prakso obvešča-
nja po domovih in oglasnih deskah. 

„Odhajam na Dunaj, moji načrti so spremenljivi: če se po-
kaže kaka druga priložnost ali si premislim, ta odločitev ni 
zacementirana. Službe še nimam, za začetek si želim vzeti 
nekaj časa, da ugotovim, kaj delati. Morda bo kriza in bo 
treba poprijeti za kakršno koli delo ali pa se bo odprla kaka 
priložnost, o kakršni zdaj še ne razmišljam. Tako gre bolj 
za skok v vodo. V tolažbo mi je, da sem že dobila nekaj po-
nudb, zato me ni toliko strah negotovosti. Tudi dosti mojih 
vrstnikov je iskalo službe: ni bilo lahko, a treba je bilo tve-
gati. Jaz sem si to zelo dolgo želela, dolgo premišljevala in 
zbirala pogum, da sem naposled sprejela odločitev. Ko se ti 
začne ponavljati vedno ena in ista misel, se ji moraš resneje 
posvetiti.“
• Čeprav zadnje čase ne živite na Jezerskem, ste vendarle 
vključeni v tamkajšnja društva ...
„Sodelujem v Klubu mladih Jezersko in v Planinskem dru-
štvu Jezersko, kjer ostajam članica. Na Jezersko, kamor zelo 

rada prihajam, tu sem namreč odraščala, se bom vračala k 
staršem in prijateljem. Naj povem, da je moj odhod v tujino 
kratkoročen, dolgoročno pa si ne bi želela biti emigrantka. 
Lepo je imeti nekje družino in da je ta blizu, da ti ni treba 
načrtovati obiska, pač pa le sedeš v avto in se pripelješ. Zla-
sti ko je kaj narobe, ko si na primer bolan, je veliko vredno, 
da dobiš lonec domače juhe od mame. Ne želim se odtujiti.“
• Torej boste verjetno pogrešali Jezersko, družino, prijate-
lje, kaj pa dosedanjo službo?
„Ali bom pogrešala službo, je odvisno od tega, kako se bo moja 
zgodba razpletla. Kdove, mogoče se mi bo po dobri službi na 
Jezerskem še kolcalo. Več prednosti je imela, od tega, da imaš 
spoštovanje ljudi, do tega, da ponuja precej besede pri odloča-
nju o stvareh. Ko pa prideš v velik sistem, je vprašanje, koliko 
dajo drugi na tvoje mnenje in koliko vpliva imaš. Jezersko in 
pogled na tukajšnje hribe pa bom zagotovo pogrešala, to mi 
je nekakšna meditacija.“
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Javni razpis 
za sofinanciranje programov na področju kulturne 

dejavnosti v Občini Jezersko v letu 2016

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
1. Javni kulturni programi
2. Javni kulturni projekti
a. Javne kulturne prireditve
b.  Vzdrževanje kulturnih objektov, nakup opreme ter  

osnovnih sredstev
c. Izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov
d. Delovanje društev 

Na javni razpis se lahko prijavijo društva in skupine, registri-
rane v skladu z Zakonom o društvih  oziroma ustanovljene za 
izvajanje kulturne dejavnosti s sedežem v občini Jezersko ter 
imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini; izje-
moma tudi druga društva, ki niso registrirana za opravljanje 
kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni projekti v javnem 
interesu Občine Jezersko. Prijavljeni kulturni programi in pro-
jekti ne smejo biti sofinancirani iz drugih proračunskih virov 
Občine Jezersko.

Občina Jezersko ima sredstva za sofinanciranje javnih kultur-
nih programov in kulturnih projektov po tem razpisu zagoto-
vljena v proračunu za leto 2016, in sicer v vrednosti 9.000,00 
EUR na proračunski postavki 4042 - Projekti ljubiteljske kul-
ture.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Obči-
ne Jezersko, in sicer na http://jezersko.si/razpisi/aktualni- 
razpisi. Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 25. 4. 2016. 

Javni razpis 
za sofinanciranje programov in projektov drugih 

društev v Občini Jezersko v letu 2016

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
1. Organizacija in izvedba prireditev in delavnic
2. Izobraževanje in usposabljanje
3. Delovanje društev 

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

Občina Jezersko ima sredstva za sofinanciranje programov 
in projektov drugih društev po tem razpisu zagotovljena v 
proračunu za leto 2016, in sicer v vrednosti 4.300,00 EUR 
na proračunski postavki 4088 - Programi posebnih sku-
pin.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Obči-
ne Jezersko, in sicer na http://jezersko.si/razpisi/aktualni-
-razpisi. Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 25. 4. 2016. 

Javni razpis 
za sofinanciranje programov športa  

v Občini Jezersko v letu 2016

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
a) Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
b) Vrhunski in kakovostni šport
c) Športna rekreacija
d) Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 
e) Delovanje športnih društev in zvez
f) Druge športne prireditve

Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci in nosilci športnih 
programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

¬  so športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji,
¬  so zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva 

s sedežem v občini,
¬  so zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organi-

zacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
¬  so zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
¬  so ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen 

na področju športa. 

Občina Jezersko ima sredstva za sofinanciranje programov 
športa po tem razpisu zagotovljena v proračunu za leto 2016, 
in sicer v vrednosti 12.900,00 EUR na proračunski postavki 
4046 - Programi športa.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Obči-
ne Jezersko, in sicer na http://jezersko.si/razpisi/aktualni- 
razpisi. Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 25. 4. 2016. 
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Obiščite nas v Gostišču  
ob Planšarskem jezeru.

V prijetnem ambientu ob 
jezeru, obkroženem z vencem 
Kamniško-Savinjskih Alp, vam 
ponujamo domače specialitete: 
masovnek s kislim mlekom, 
telečjo obaro s koroškimi 
ajdovimi žganci, dvijačino 
s kruhovimi cmoki, pečeno 
jagnjetino s prilogo, postrvi po 
tržaško, domače sladice ...

Z vami smo že 28 let.

Zgornje Jezersko 125a,  
4206 Zgornje Jezersko
Telefon: 04 254 50 60
gsm: 031823117
gsm: 041762636
email:gostisceobjezeru@siol.net
www.jezersko.in
Odprto vsak dan od 9 - 21
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Javni razpis 
za sofinanciranje prireditev  

v Občini Jezersko v letu 2016

Predmet javnega razpisa je organizacija prireditev, ki se bodo so-
financirale iz proračuna Občine Jezersko za leto 2016. 

Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo nasle-
dnje pogoje: društva in skupine, registrirane v skladu z Zako-
nom o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011-UPB2), s sedežem v 
občini Jezersko ter imajo urejeno evidenco o članstvu in plača-
ni članarini. Izjemoma se lahko prijavijo tudi druga društva, ki 
nimajo sedeža v občini Jezersko, če se prireditev, katere orga-
nizatorji so, v celoti odvija na območju občine Jezersko. Prijav-
ljeni programi in projekti ne smejo biti sofinancirani iz drugih 
proračunskih virov Občine Jezersko.

Občina Jezersko ima sredstva za sofinanciranje prireditev po tem 
razpisu zagotovljena v proračunu za leto 2016, in sicer v vrednosti 
7.700,00 EUR na proračunskih postavkah:

3004 - Mednarodno in ostalo širše sodelovanje občine 700,00 EUR   
4003 -  Prazniki in prireditve 7000,00 EUR                                       

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Jezer-
sko, in sicer na http://jezersko.si/razpisi/aktualni-razpisi. Rok za 
oddajo vlog je ponedeljek, 25. 4. 2016. 

MAJA LESAR

Pri Kulturno umetniškem društvu Je-
zersko smo bili v lanskem letu precej 
dejavni. Nanizali smo kar 22 prireditev, 
med njimi letni tradicionalni koncerti 
CPZ, Jezersko štorijo v Jenkovi kasarni, 
razstave različnih tematik in avtorjev v 
knjižnici, lutkovne predstave ter uspe-
šne in dobro obiskane proslave ob kul-
turnem prazniku. 
Leta 2015 se bomo spominjali predvsem 
po teh dogodkih: obeleženjem občinskega 
praznika s predstavo Koko smo se Jezer-
jan ugvantal?, po Dražgoškem večeru v 
sodelovanju s kulturnim društvom iz Dra-
žgoš in po literarnem srečanju Bisernic. 
Lani smo gostili zakonca Logar, oba kolu-
mnista v Gorenjskem glasu. Janez in Moj-
ca Logar, on družinski terapevt, ona uči-
teljica, moderatorka bralnim skupinam, 
oba pa prijetna in čuteča sogovornika.
Veliko smo sodelovali tudi z drugimi 
društvi in posamezniki. Pri Kresova-
nju ob prazniku dela s Klubom mladih 
Jezersko, z Gostiščem pri Jezeru oz. g. 
Milošičem pri dveh prireditvah, in si-

cer Naj harmonika zapoje in pri obisku 
Podokničarja, ko smo pomagali oddati 
šopek slavljenki iz Jezerskega Olgi Ti-
čar. Pripovedovalski večer smo pripra-
vili skupaj s TD in Markom Meškom, ki 
je dogodek koordiniral z ostalimi turi-
stičnimi društvi Kamniško-Savinskih 
Alp. Pri tem nam je uspelo na Jezersko 
privabiti pet odličnih pripovedovalcev iz 
Preddvora, Kamnika, Luč in Solčave in 
hkrati spodbudili k pripovedovanju tudi 
dva domačina: Mijo Murovec in Braneta 
F. Žagarja. Prireditev je bila dobro spre-
jeta in upam, da bo zato letos dosegla 
širši krog gledalcev. Poletno turistično 
sezono je že drugo leto zaznamovala 
Jezerska štorija. Vsakoletna komemo-
racija, ki jo pripravlja Zveza borcev Je-
zersko (zelo dejavna ga. Anica Jakopič), 
povabi tudi naše recitatorje, ki se radi 
odzovejo. Naj se ob pregledu leta 2015 
zahvalim vsem, s katerimi je društvo 
kakorkoli sodelovalo, še posebej pa gre 
zahvala županu Juretu Rebolju in nje-
govim sodelavcem z Občine Jezersko za 
njihovo podporo in finančno pomoč.  
Kako pa nam kaže v letu 2016? V januarju 

smo gostili cerkveni pevski zbor Upanje iz 
Stražišča pri Kranju s koncertom božičnih 
pesmi v farni cerkvi sv. Ožbalta. Zahvala 
pri tem gre župniku g. Janezu Hamu in 
gostujočemu zboru. Neža Maurer je bila 
letošnja rdeča nit kulturnega praznika. 
Povezala je tri generacije žensk in obisko-
valcem proslave pustila globok pečat. Zdi 
se, da je poezijo Neže Maurer  treba brati s 
tiho zbranostjo, ki postaja (pre)redka ka-
kovost našega vsakdanjika. In bralec ali 
poslušalec bo poplačan za svojo tiho zbra-
nost z besedami, ki se bodo vtisnile tudi v 
njegovo srce.
S tem zaključim in hkrati povabim na 
naše dogodke tudi v nadaljevanju leta. 
Na občnem zboru smo bili deležni veli-
ko pohval in spodbud za svoje delo, med 
njimi pa mi je bila najbolj všeč Drejče-
va, ko je med drugim poudaril, da so 
naše prireditve in dogodki kvalitetno 
pripravljeni s posluhom za najširši krog 
obiskovalcev, in zato se jih preprosto 
splača videti in slišati. Pod to izjavo se 
vsekakor podpišem, saj sta največji na-
gradi za tiste, ki ustvarjamo, polna dvo-
rana in bučen aplavz. 

Polno kulturnih dogodkov

Cenjenim kupcem želimo  
vesele velikonočne praznike z željo,  
da jih praznujete v krogu najbližjih.

Kolektiv vaše trgovine Jezerjan 

SIND TRGOVINA, d.o.o.
Zgornje Jezersko 56/a, 4206 Zgornje Jezersko
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Javni razpis 
za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Jezersko v letu 2016

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

Vrsta ukrepa Znesek pomoči
Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi  Uredbe Komisije (EU)  
št. 702/2014)

UKREP 1 Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 

1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 5.000,00 EUR
1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 1.500,00 EUR

UKREP 2 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 300,00 EUR
De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)

UKREP 4 Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nek-
metijsko dejavnost na kmetiji – de minimis

2.000,00 EUR

UKREP 5 Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter 
predelave in trženja

500,00 EUR

UKREP 6 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev 2.000,00 EUR
UKREP 7 Podpora investicijam za varno delo v gozdu 1.700,00 EUR

Ostali ukrepi občine
UKREP 8 Podpora delovanju društev in združenj s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja 1.500,00 EUR

2. Na javni razpis se lahko prijavijo:
¬  pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majh-

na in srednje velika podjetja, dejavna v  primarni kmetijski proi-
zvodnji, oziroma, v primerih ukrepov po členih 17, 21, 24 Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter 
v primerih ukrepov po členih 38 in 43 Uredbe Komisije (EU) št. 
702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju, ter so vpisana v regi-
ster kmetijskih gospodarstev;
¬  pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majh-

na in srednje velika podjetja v primerih ukrepov za pomoči de 
minimis  po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, imajo sedež na 
kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih 
gospodarstev  in ima sedež  na območju občine;
¬  kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih go-

spodarstev;
¬  registrirana stanovska in interesna združenja in društva, ki delujejo 

na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine;
¬  dijaki in študentje programov kmetijstva in gozdarstva, ki so 

člani kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetij-
skih gospodarstev in ima sedež na območju občine.

3. Razpoložljiva višina sredstev:
Občina Jezersko ima sredstva za dodelitev pomoči za ohranjanje 
in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Jezersko 
v letu 2016 po tem razpisu zagotovljena v proračunu za leto 2016 
v okviru naslednjih proračunskih postavkah:

4016 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 13.000,00 €
4017 Projekti kmetijskih stanovanjskih združenj,  
društev, zvez 1.500,00 €

4. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine 
Jezersko, in sicer na http://jezersko.si/razpisi/aktualni-razpisi.

5. Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 25. 4. 2016.

6. Vlagatelji morajo vloge z vsemi prilogami oddati v zaprtih 
ovojnicah na naslov: Občina Jezersko, Zgornje Jezersko 65, 4206 
Zgornje Jezersko, z oznako »ne odpiraj - kmetijstvo in podeželje 
2016«. Na hrbtni strani mora biti naveden naziv (ime) in naslov 
vlagatelja.

SPV JEZERSKO

Kot ste verjetno vsi opazili, smo decem-
bra 2015 namestili novo radarsko tablo 
za merjenje hitrosti, s katero bomo lahko 
vodili statistiko prometa in na podlagi teh 
meritev predlagali ukrepe za povečanje 
varnosti na cesti skozi našo vas. V obdo-

bju med 16. januarjem in 24. februarjem 
je iz smeri Avstrije tabla zaznala 15392 vo-
zil oziroma premikajočih se objektov. 44,7 
odstotka vseh vozil je vozilo prehitro, kar 
pomeni slabo polovico vseh udeležencev. 
Treba je upoštevati, da so v to kvoto za-
jeti tudi počasneje premikajoči se objekti, 
zato je ta odstotek kršitev še višji. 

51-60km/h je vozilo 27 odstotkov ali 4156 
vozil, 61-70km/h 13 odstotkov ali 2001 vo-
zil, 71-80km/h štiri odstotke ali 616 vozil, 
81-90km/h en odstotek ali 154 vozil. Nad 
100km/h je peljalo 19 vozil, najvišja izmer-
jena hitrost pa je bila 121km/h, izmerjena 
20. februarja ob 17.17. Te najhujše kršitve so 
bile zabeležene v dnevnem času, med 6. in 
18. uro, ko so na cesti otroci in sprehajalci. 
Treba se je zavedati, da vsak krajan z zgle-
dnim in varnim ravnanjem veliko prispe-
va k varnosti na cestah v naši občini.

Od decembra merimo hitrost
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Novembra lani je začel veljati nov pravilnik o službi nujne medi
cinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/2015), ki enotno ureja zdrav
stveno varstvo na javnih prireditvah. V njem je določenih 11 vrst 
prireditev glede na: predvideno število udeležencev, zdravstveno 
tveganje in tveganje za dogodke. Organizator javne prireditve je 
dolžan zagotoviti ustrezno obliko zdravstvenega varstva. Orga
nizator srednje zahtevnih, zahtevnih, zelo zahtevnih in tveganih 
prireditev mora najmanj 15 dni pred prireditvijo obvestiti najbliž
jega izvajalca službe nujne medicinske pomoči in priložiti načrt 
izvajanja zdravstvenega varstva na prireditvi. Načrt odobri odgo
vorna oseba izvajalca službe nujne medicinske pomoči na obmo
čju, kjer bo prireditev organizirana. Zdravstveno varstvo financira 
organizator prireditve. Vse organizatorje javnih prireditev zato 
pozivamo, da pravočasno pristopijo k zagotavljanju ustreznega 
zdravstvenega varstva in pridobitvi dovoljenja za izvedbo javne 
prireditve. Organizatorji morajo prijaviti prireditev pri pristojni 
upravni enoti 10 dni pred prireditvijo oziroma 5 dni pri pristojni 
policijski postaji. UPRAVNA ENOTA KRANJ

Zdravstveno varstvo na prireditvah

Na podlagi spremenjene zakonodaje je na spletnih straneh AJPES 
možno – preko iskalnika ePRS – "Iskanje po osebah". Če želite 
ugotoviti, v koliko in katerih družbah je fizična oseba družbenik, 
zastopnik ali član nadzora in če ima (poleg tega) s. p., lahko to od 
avgusta dalje brezplačno ugotovite z vpogledom v dopolnjeno apli
kacijo ePRS. Ta je dopolnjena z iskalnikom po osebah tako, da je 
iskanje podatkov mogoče pri fizičnih osebah z uporabo: osebnega 
imena in EMŠO ali osebnega imena in davčne številke ali osebnega 
imena in naslova prebivališča, vpisanega v PRS; pri pravnih osebah 
pa z uporabo firme, imena, matične ali davčne številke. Na spre
membe naj bodo pozorni tudi podjetniki, ki bodo prenehali z de
javnostjo. Podjetnik mora 15 dni pred prenehanjem opravljanja de
javnosti na spletni strani AJPES objaviti to namero. Pošlje jo lahko 
na AJPES prek aplikacije OOPS (Oddaja objav poslovnih subjektov), 
skenirano po elektronski pošti na naslov: objava.prenehanja@aj
pes.si, ali pa po pošti ali osebno na katerokoli izpostavo AJPES. 
Namera mora vsebovati podatek o datumu prenehanja opravljanja 
dejavnosti. Obvestilo lahko odda tudi na katerikoli točki VEM hkrati 
s prijavo za izbris, če prijavo za izbris vloži najmanj 15 dni pred pre
dlaganim datumom izbrisa. Izjave lastnika objekta, da podjetniku 
dovoljuje poslovanje na svojem naslovu, ni treba več overjati pri 
notarju ali na upravni enoti, lahko jo tudi točka VEM. Ni pa je treba 
overiti, če podjetnik pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti 
od pristojnega državnega ali občinskega sklada za stanovanjske 
zadeve. AJPES na svoji spletni strani objavlja sklepe o vpisu podat
kov o samostojnih podjetnikih v poslovni register (osebni podatki 
fizičnih oseb so prekriti z zvezdicami). Sklepi so objavljeni na sple
tnem portalu AJPES, v rubriki eObjave, in bodo dostopni eno leto 
po dnevu njihove objave. Spremembe zakonodaje so tudi pri ome
jitvah pri registraciji podjetnika. Oseba, ki je objavljena na sezna
mu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev davčnih obračunov, 
ali so na tem seznamu družbe, v katerih ima oseba več kot 25od
stotni delež, ne more registrirati s. p. Podjetnik tudi ne more postati 
oseba, ki je imela več kot 50odstotni neposredni delež v d. o. o., ki 
je bil v zadnjem letu izbrisan iz sodnega registra brez likvidacije po 
Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti 
in prisilnem prenehanju. Vse novosti AJPES lahko spremljate tudi 
na družabnih omrežjih (Facebook, Twitter in LinkedIn).

Novice AJPES Zdravilne masaže   
v Preddvoru

masaža in 
športne storitve

Miha Vizjak, s. p., Belska cesta 59, 4205 Preddvor
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Miha Vizjak, inženir gozdarstva in 
vsestranski športnik, se je v zadnjih 
letih zapisal zdravilstvu. Pred dvema 
letoma je stopil na samostojno 
poklicno pot in v Preddvoru odprl 
svoj terapevtski kotiček, ki je pravi 
naslov za edinstvene masaže z 
izjemnimi zdravilnimi učinki. 
V svoji praksi združuje znanja 
klasične in športne masaže, 
manualne terapije, tradicionalne 
kitajske medicine in uporabne 
kineziologije. Posamezniki, ki 
pridejo k Mihu po pomoč, so 
deležni toplega sprejema in 
celostne obravnave. 
Zdravje in dobro počutje sta pri Mihu na prvem mestu, terapija 
in preventiva gresta z roko v roki. Poleg zdravilstva deluje Miha 
tudi v športni rekreaciji kot učitelj nordijske hoje in teka na smučeh 
z licenco Smučarske zveze Slovenije. Uspešno sodeluje s številnimi 
podjetji, društvi in posamezniki. 

CENIK:
terapevtska masaža (močne masažne tehnike, odlične pri 
razno vrstnih težavah s hrbtenico in sklepi, mišicami, srcem in 
ožiljem, kalcinacijami, glavoboli, karpalnim kanalom, športnimi in 
delovnimi poškodbami, pri poklicnih boleznih, kot rehabilitacija 
po operativnih posegih …)
refleksna masaža (s stimulacijo refleksnih točk po vsem telesu in 
raznovrstnimi energijskimi tehnikami za večjo vitalnost in trdno 
psihofizično zdravje)  lahko se izvaja tudi skozi oblačila!
sprostitvena masaža (za umiritev, sprostitev in boljše počutje) 

 enotna cena za vse vrste masaž: do 30 min 20 €, do 60 min 30 €

nordijska hoja (naravno gibanje z uporabo palic in veliko 
terapevtsko vrednostjo) – skupinski 20 € in individualni tečaj 50 € 
svetovanje s področja zdravja in športa (do 60 min) 30 €

Terapevtska masaža je osredotočena na odpravitev blokad 
v mehkih tkivih, spodbuditev procesa samozdravljenja in 
vzpostavitev notranjega ravnovesja v telesu. Po postavljeni 
diagnozi se terapevt usmeri v reševanje vzrokov, ki so privedli 
do bolečin. Cilj je sprostiti mišični krč, vkleščen živec, zastoj limfe, 
odpraviti vnetje ... Veliko težav izhaja iz hrbtenice, zato kvalitetna 
sprostitev hrbta ter hrbteničnih živcev prinese splošno dobro 
počutje. Čas zdravljenja je odvisen od starosti in splošne telesne 
pripravljenosti posameznika. Pogosto se prvi učinki pokažejo že 
ob uvodnem obisku. Terapevtska masaža traja od 30 do 60 minut. 
Za rešitev težav običajno zadošča 3 do 5 obiskov.

Na masažo pri Mihu se lahko naročite na 041 855 435 ali pišete na 
elektronski naslov miha.vizjak@gmail.com. Na Belski cesti 59 v 
Preddvoru ima odprto vsak dan od ponedeljka do petka po dogovoru 
med 8. in 20. uro. Več o njegovi dejavnosti na: www.masaza-vizio.si.

v Preddvoru
 inženir gozdarstva in 

vsestranski športnik, se je v zadnjih 
letih zapisal zdravilstvu. Pred dvema 
letoma je stopil na samostojno 
poklicno pot in v Preddvoru odprl 
svoj terapevtski kotiček, ki je pravi 
naslov za edinstvene masaže z 
izjemnimi zdravilnimi učinki. 
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SREČANJE Z UČENCI IZ ITALIJE 

Pred dvema letoma so nas jeseni prvič 
obiskali učenci iz Zgonika v Italiji, mi 
pa smo jim vrnili obisk meseca maja. 
Pobuda za srečanje je prišla z njihove 
strani. Iskali so šolo, podobno njihovi 
– majhno šolo ob meji. To šolsko leto 
njihovo šolo obiskuje 34 otrok od 1. do 4. 
razreda. Čeprav živijo v Italiji, pa so zelo 
ponosni na svoje korenine in zelo dobro 
govorijo slovensko in tudi pouk poteka v 
slovenskem jeziku.
Letos so nas obiskali v zimskem času, 
28. in 29. januarja. Spet so bili navduše-
ni nad lepotami Jezerskega in nami, da 
smo jih tako lepo gostili. Čeprav ni bilo 
tiste prave zime, ki smo jim jo hoteli 
pričarati, pa smo vsi uživali v dveh ču-
dovitih, sončnih dnevih in bili na koncu 
vsi zadovoljni, saj smo spoznali marsi-
kaj novega, učenci pa so dobili tudi nove 
prijatelje, s katerimi si bodo dopisovali 
in se v prihodnje spet srečali pri njih v 
Zgoniku. Učiteljica Nina Valjavec

V četrtek in petek, 28. in 29. januarja, so 
nas obiskali učenci iz Italije. Ko so pri-
speli, smo se drug drugim predstavili. 
Malo bolje smo se spoznali, ko smo od-
šli na sprehod do stare cerkve, kjer nam 
je gospa Mija Kuhar povedala veliko o 
naših hribih, poleg tega pa nam je po-
vedala še o tisti nesreči v gorah, kjer sta 
umrla gorska reševalca Luka Karničar 
in Rado Markič. Nato smo pojedli ma-
lico in se vrnili nazaj v šolo, kjer smo 
se najprej preoblekli v športno opremo 
in hitro stekli v telovadnico. Tam smo 
plezali in se igrali razne igre. Nato smo 
imeli večerjo, po njej pa smo se v učil-

nici petega razreda predstavili z nasto-
pom, ki smo ga že prej pripravili. Malo 
smo jim zapeli in predstavili Jezersko. 
Tudi oni so zapeli in nam predstavili 
njihov kraj. Potem pa smo mi odšli do-
mov, oni pa so ostali v šoli in prespali 
v telovadnici. Naslednji dan smo drsali, 
nekateri tudi igrali hokej. Do Planšar-
skega jezera smo šli peš, tam pa nas je 
čakala oprema za drsanje. Nekaj časa 
smo drsali, nato pa smo odšli peš še do 
ravenske cerkve, do jezerske slatine in 
počasi nazaj do šole. V šoli smo poča-
kali, da so otroci iz Italije pojedli kosilo, 
nato pa nam je učiteljica Nina povedala 
značilnosti jezersko-solčavske ovce. V 
spomin smo jim dali ovčke iz medene-
ga testa. Poslovili smo se in se odpravili 
domov. Od takrat imam novo prijatelji-

co Lino, s katero sva si izmenjala naslo-
ve, da si bova lahko kdaj pisala. Tilen 
Tičar, 4. razred

Srečanje z Italijani mi je bilo zelo všeč, 
ker so bili zelo prijazni in sem se v nji-
hovi družbi dobro počutil. Borut Re-
sman, 5. razred

Najbolj mi je bilo všeč, ko sem spoznal 
Cristoferja. To je moj novi prijatelj. Igra 
tudi nogomet. Všeč mi je bilo tudi, ko 
smo se šli drsat. Želim si, da bi se spet 
srečali. Jure Karničar, 5. razred

Všeč mi je bilo, ko smo se spoznali, drsa-
li in smo se pogovarjali. Upam, da se še 
kdaj vidimo in da si bomo dopisovali.
Tobija Smrtnik, 5. razred

Iz šolskih klopi

SUZANA REBOLJ

Gasilska zveza Kokra je februarja v Šenčurju izpeljala tekmo-
vanje gasilske mladine. Mladi od sedmega do osemnajstega 
leta so se pomerili na kvizu v splošnem gasilskem znanju, 
požarni preventivi, zgodovini gasilstva ter spretnostnih vajah 
(vezanje vozlov, orodja, izbira pravega gasilnega aparata glede 
na vrsto požara, sklapljanje cevi na trojak, metanje vrvi v krog, 
metanje cevi v začrtanem prostoru ter zvijanje cevi, vse s ča-
sovno omejitvijo). Naše društvo je zastopalo šest ekip, po dve 
ekipi pionirjev, mladincev in pripravnikov. Kviz zahteva veliko 

teoretičnega znanja in je za najmlajše nekoliko prezahteven, 
zato smo z uvrstitvami vseh ekip lahko zadovoljni. Ponosni 
smo na ekipo svojih mladink (Tamara, Lucija in Manca), ki 
so nas tudi tokrat razveselile z medaljo. Le za las pa so meda-
lje pobegnile pionirjem in pripravnikom. Vsem skupaj iskrene 
čestitke. Malo za zahvalo za ves trud malo pa, da si odpočijejo 
''možgančke'' in naberejo novih moči za tekmovanje v orienta-
ciji, bomo naše najmlajše ponovno odpeljali na tabor v Zreče. 
Utrinke s tabora, orientacije ter o delu in tekmovanjih ostalih 
članov, članic in veteranov pa vam, spoštovani bralci, natro-
sim v nasledji številki glasila Pr' Jezer.

Gasilska mladina na kvizu
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DAŠA PUČKO, VZGOJITELJICA

V vrtcu Palček smo januarja poleteli na planet URAn in ugo-
tavljali, kako hitro beži čas. Različne ure, poklic urarja ter pe-
smici o času nam je predstavil naš Kazalček. Prerisovali smo 
številčnice ur, izdelali svojo glineno uro, šteli dneve, imeno-
vali mesece in se zelo zabavali na planetu, kjer vse tika-taka. 
Kazalček nas je nato februarja pospremil k zaljubljeni Veneri. 
Ker je trdila, da je nihče ne mara, smo ji narisali oziroma na-
pisali ljubezensko pisemce. Ob slovenskem prazniku smo se 
pogovarjali tudi o Juliji, ljubezni Franceta Prešerna, poslušali 
zgodbo o Urški in si ogledali posnetek iz Vrbe. Za pusta sta na 
otroke v vrtcu čakala dva snežaka. Čudno jima je bilo, saj so v 
vrtec namesto otrok prihajale princeske, Sneguljčica, žabica, 
levček, tigrček, čebelica, dva metuljčka in mucka, kavboj, hu-
diček, Zorro, čarovnica, nindža ter Maša s svojim medvedom. 
Skupaj so nato priredili veliko zabavo.
Marec pa je v našem vrtcu namenjen predvsem mamicam. 
Že v začetku meseca smo ustvarili kotiček z dojenčki in se 
pogovarjali o tem, kako smo prišli na svet. Otroci so imeli 
zanimive odgovore: »Najprej je en fižolček, potem pa zraste 
v dojenčka …«, »Mami in ati se imata rada in nato postane 

dojenček …«, »Dojenček pride iz rite …«, »Mamica ga rodi ali 
pa ji zrežejo trebušček …«, »Dojenček po nogi pripleza v tre-
bušček …« in podobno. Zdaj vemo, da so pri tem pomembni 
tudi očetje. Ker imamo svoje očete zelo radi, smo jim za dan 
mučenikov pripravili presenečenje, narisali smo njihove por-
trete. Do aprila nas čakajo še obiski naših mamic, ko bodo 
predstavljale svoje poklice. Igralnica bo tako dobivala nove 
kotičke na temo teh poklicev, v katerih se bomo lahko igrali, 
učili in zabavali v družbi drug drugega.
Zadnji dan v mesecu marcu pa bo prazničen za naš vrtec. 
Letos naš vrtec namreč praznuje 40 let. Marčevska priredi-
tev bo zato namenjena Palčku. Palček mi je prišepnil, da je 
zelo vesel in hvaležen, da je lahko čaral nasmehe jezerskim 
otrokom s pomočjo najboljših vzgojiteljic: Danice Gareb, Ani-
ceKocjan, Tadeje Murn, Tjaše Škrvada, Ide Murn in Alenke Jo-
vanovski in najboljših varušk oz. pomočnic vzgojiteljic: Pavle 
Selišnik, Jolande Polajnar Škrvada, Kristine Karničar, Mateje 
Perko, Tanje Arnež in Maje Bajželj. V Palčku ostaja čarovnija: 
kljub letom je še vedno ves mladosten in živahen. Torej, dragi 
Palček, vse najboljše!

Dragi Palček,  
vse najboljše
Vrtec Palček letos praznuje štirideset let.

MARKO MEŠKO

Potujoča razstava se je iz Solčave najprej selila v Železno Kaplo ter 
od tam naprej k nam, na Jezersko. Razstavo izjemnih umetniških, 
unikatnih polstenih slik in čudovitih pletenih izdelkov smo odprli 
14. marca v predprostoru dvorane Korotan. Slike so prispevale go-
spe iz Solčave in Železne Kaple, pletene izdelke pa domačinke. Ob 
tem izražam izjemno zadovoljstvo, saj smo sosedje združili moči 
prav tam, kjer smo najbolj povezani, v svoji jezersko-solčavski 
ovci. Upam in verjamem, da si bo razstavo, ki traja do konca prvo-
majskih počitnic, ogledalo lepo število obiskovalcev ter da bomo 
medsebojno sodelovanje še okrepili. Pogumno naprej! 

Razstava Naša ovca in njena volna
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ANŽE ŠENK

Tokratni Memorial Luke Karničarja in Rada Markiča je bil pre-
izkušnja posamezno. Zlasti zato, ker si organizatorji želimo 
naslednje leto ob jubilejnem, dvajsetem memorialu, ponovno 
gostiti dvojice. Start že dokaj tradicionalne trase, ko v dolini ni 
dovolj snega, je bil nad partizansko bolnišnico Krtina ob deseti 
uri. 46 nastopajočih se je pomerilo v kategorijah za točke slo-
venskega pokala in v kategorijah rekreativcev. Organizatorji so 
čez teden dnevno urejali traso in spremljali preobražanje snega. 
Od gaženja pršiča teden pred startom do pogrezajoče se "špure" 
v južni odeji v prvih dneh tedna, zahtevne skorje oz. zelo zah-
tevnih spustih proti koncu delovnega tedna. Sobotno jutro pa 
je pričaralo razmere za nov nasmejan turnosmučarski dan. 
Dolga, s sanmi pohojena cesta do stare karavle na Pečovniku 

je omogočala neovirano prehitevanje. Nadaljevanje po uhojenih 
tračnicah ob nekaj centimetrih puhca ni predstavljalo nevarno-
sti za težave z odlepljenjem "psov". Druga zgodba je bil kompro-
mis pri izbiri drsnosti oz. oprijemljivosti kož na snežni podlagi. 
Trdi, lepo speljani spusti pa so borce na progi tudi razveselili. 
Brezvetrje je tokrat prizaneslo tudi kontrolam, ki so pomagale 
tekmovalcem, tudi s spodbudnimi klici in informacijami o do-
gajanju na progi. Le sonce se ni hotelo prikazati.
V članski konkurenci je pričakovano slavil Nejc Kuhar (TTSO Je-
zersko), 1:08,03. Zmagovalka med ženskami je bila Klara Meglič 
iz sosednje občine s časom 1:10,30. Tokrat sta nastopila dva mla-
dinca. Luka Strupi (Kranjski Mucki), 1:43,44, je prehitel domačina 
Aleša Zadnikarja (TTSO Jezersko), 1:48,40. Tone Karničar (TTSO/
GRS Jezersko), 1:19,31, tokrat pri veteranih ni dopustil pomisleka 
o zmagovalcu, drugi je bil vodilni v pokalu v tej kategoriji Ro-
lando Lipar (TSK Olimpik), 1:25,00, in tretji Milan Šenk (TTSO/
GRS Jezersko), 1:28,43. V enotni moški kategoriji rekreativcev so 
bili pri moških najhitrejši domačini. David Rogelj, 1:01,06 (TTSO 
Jezersko), ki mu je dodaten adrenalin po žilah pognal zaplet na 
startu, ko je celo padel, zlomil palico in snel "psa", pred Fran-
cem Zadnikarjem, 1:03,05, in Idom Karničarjem, 1:07,00 (oba 
GRS Jezersko). Prva pri damah rekreativno je bila Anja Stenovec, 
1:23,52, pred Polono Virnik Karničar, 1:32,07 (obe TTSO Jezersko), 
in tretjo Vesno Kristanc (TSK Olimpik), 1:43,45.
Memorial je od nekdaj povabilo gorskim reševalcem na fizično 
izpopolnjevanje, druženje in izmenjevanje izkušenj. Tokrat so 
bili razvrščeni kot ekipe dveh reševalcev iz iste postaje – dru-
štva. Na dolgi progi sta bili uvrščeni le dve ekipi, vsi člani GRS 
društva Jezersko. Brata Anže in Primož Šenk ter Milan Šenk in 
Tone Karničar. Na krajši progi je bila konkurenca večja. Prva 
sta bila Franc Zadnikar in Izidor Karničar (GRS Jezersko), dru-
ga Janez Javoršek in Peter Zupančič (GRS Ljubljana) in tretja 

Turnosmučarski praznik na Jezerskem
V soboto, 27. februarja, smo na Jezerskem izvedli prestavljeno 21. turnosmučarsko 
tekmovanje, 19. Memorial Luke in Rada. Zima, ki se je končno preoblekla v belo,  
je omogočila odlično preizkušnjo.

Kontrole s proge

Prvi metri po štartu
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- ustvarjamo rešitve za zahtevne

ELEKTROINŠTALACIJE,
IZSUŠEVANJE,

MONTAŽA KOTLOVNIC NA KLJUČ,
SERVIS IN ŠIROKA PONUDBA REZERVNIH DELOV

MOJCA, MAJA, BOŠTJAN, MARKO

Letošnjo zimo, predvsem v obdobju njenega največjega pričakova-
nja, januarja in februarja, lahko mirno označimo za nepredvidljivo 
in muhasto. Zato nam po večkratnih poizkusih izvedbe dogodka ni 
preostalo drugega kot v nizkem startu čakati na kolikor toliko vre-
mensko ugoden konec tedna. Tako smo »na horuk, kar čez noč« 
šli v akcijo zbiranja nagrad za srečelov, peko priboljškov, iskanja 
degustacijskih specialitet ter reševanja tehničnih detajlov izved-
be … Odziv obiskovalcev? Močno nad pričakovanji, občasno je na 
progi in na stojnici nastajal pravi dren, ki smo ga bili seveda zelo 
veseli. Toliko pohval in iskrenih misli ter ne nazadnje tudi prispev-
kov tekačev si res nismo nadejali. To nam daje pogum za prihodnje 
smučarskotekaške sezone! Hvala vsem, ki ste pripomogli k izvedbi 
dogodka!

Dan smučarskega teka

Upravni odbor Lovske družine Jezersko obvešča, da se za prijavo 
morebitne škode po divjadi obrnete na Komisijo za ocenjevanje 
škod pri LD Jezersko, ki jo sestavljajo: predsednik Ivan Srečnik in 
člana Gašper Tičar in Anton Povšnar. Lovski pozdrav!

Prijava škode po divjadi

Februarja je bilo na smučišču Peca že tradicionalno tekmova-
nje v veleslalomu med športniki z Jezerskega in Železne Kaple. 
Ekipna zmaga je šla znova na Jezersko, absolutna zmagovalca 
prvenstva pa sta z jezerske strani Luka Karničar in z avstrijske 
Manuela Karničar. Smučarsko prvenstvo pripravijo vsako zimo, 
pred desetletji pa sta ga začela Andrej Karničar, nekdanji oskrb-
nik Češke koče, in Eberhard Klaura iz Železne Kaple. Oba pobu-
dnika sta že pokojna, njuno izročilo pa nadaljujejo mlajši.

Ekipna zmaga na Jezersko

Jurij Nabergoj in Miha Peternel (GRS Ljubljana). Vsi povablje-
ni govorniki so čestitali organizatorjem in jim zaželeli uspešne 
naslednje izvedbe s še več na koncu zadovoljnimi udeleženci. 
Milan, eden nosilcev organizacije, se je med svojim govorom 
zahvalil vsem, ki delajo za tekmo, sponzorjem, domačim dru-
štvom in dodal besede Drejca Karničarja na predvečer tekmo-
vanja: ”Tekmovalci so med tekmo v “drugem stanju”, so “foku-
sirani“, zato morajo biti kontrole zelo aktivne. Kazati je treba 
smer z rokami, se gibati, glasno in jasno dajati navodila in 
opozorila, tekoče spremljati številke tekmovalcev ...“ Kasneje 
smo slišali, da so kontrole dobro opravile svoje delo. Kako ne, 
saj je bilo med njimi kar polovico deklet!
Predsednica PD Anja Karničar si je zaželela možnosti nastopa 
žensk na daljši progi. Spodbuda za komentar in odziv nasto-
pajočih deklet je dana. Predsednik GRZS Igor Potočnik je na to 
temo posrečeno hudomušno zaključil svoj govor in celo dvora-
no pripravil do smeha. Jasna Pečjak, predsednica KGŠ pri PZS, 
je čestitala tekmovalcem in tekmovalkam, njim in organiza-
torjem čestitala ter poudarila, da je rada prišla na Jezersko in 
bo vesela povabila tudi naslednje leto. Župan Jurij Rebolj je z 
zadnjim stavkom najavil tudi svojo udeležbo s štartno števil-
ko na nogi. Planinsko društvo v sodelovanji z ostalimi društvi 
Jezerskega (GRS, Klub mladih, turistično društvo, društvo upo-
kojencev, aktiv kmečkih žena, športno društvo in Timing Je-
zersko, gasilci, lovska družina ...) vabi vse, da se dogodka ude-
ležimo naslednje leto, ko bodo ob okroglem, 20. Memorialu 
pripravili prav poseben program oziroma presenečenje.
Zahvaljujejo se vsem sponzorjem in darovalcem praktič-
nih nagrad, s katerimi so lahko dodatno razveselili vsa-
kega nastopajočega (Iskra TEL, Proloco Scott, Rodeo Trade, 
AGP Pro, Garmin, KoNet, Zavarovalnica Triglav, Zelišča 
Kočna, Šenkova domačija, turistična kmetija Kovk, Pro 
Montana, Fritz Klaura, Gorenjski tisk, Franc Zadnikar, Me-
toda Karničar, Bojan Čepin in Pečjakovi).
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Franci Tičar, moj nečak, je umetniška 
duša že od mladih nog. Začel je z risa-
njem manjših in večjih risbic, poskušal 
s slikanjem na platno in se nazadnje 
našel kot umetnik, ki najde v lesu skrito 
umetnino, kot jo je Michelangelo v mar-
morju. Z lesom je začel ustvarjati lani. 
Njegov prvi izdelek ni bil »kr' nekej«, 
ampak prekrasen sokol, ki ga je izrezal 
iz hruškovega lesa in ga podaril prijate-
lju iz Češnjice ob njegovi 40-letnici. Ko 
je požagal skrivenčeno češnjo ob hiši, 
je iz grče prilezla njegova češnjeva kača 
klopotača. V decembru pa je iz Strahinja 
pripeljal ogromno jesenovo deblo, z mo-
gočno ritino. 
Vprašala sem ga: »Franci, ali si imel za-
misel, kaj boš naredil, že v glavi, ko si 
iskal deblo? Ali je zamisel prišla ob po-
gledu na mogočen kos lesa?«
»Tetka, v glavi sem imel sliko kozoro-
ga, nato sem iskal primerno deblo. Biti 
mora precej večje, kot je končni izdelek. 
Kozoroga sem naredil za tastov rojstni 

dan, ki je rojen v tem znamenju. Dela 
sem se lotil z velikim veseljem, s tremi 
motornimi žagami z različno dolgimi 
meči in z rezilko za fina dela. Tudi z 
brusnim papirjem sem na koncu obde-
lal gladke površine in izdelek premazal 
z vremensko obstojno barvo."

»Koliko časa si ga izdeloval?« me zanima.
»Končal sem ga v petih dneh, saj je šlo 
kot po maslu,« odgovori. 
«Stric, a je živ?« je vprašala nečakinja 
Brina, ko ga je zagledala.
Ja, res je bil kot živ. Škoda, da je odpoto-
val v dolino.

A je živ?

»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

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 
in 2017 je določil pogoje za priznanje pravice do zdravstvenega 
varstva vojnih veteranov v letu 2016. Plačilo zdravstvenih storitev 
(dodatno zdravstveno zavarovanje)  v  višini  razlike do polne vre-
dnosti storitev, zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja, se 
v letu 2016 zagotavlja vojnemu veteranu, ki je dopolnil starost 55 
let ali je pri njem nastala trajna popolna izguba delovne zmožnosti, 
če: prejema veteranski dodatek ali izpolnjuje pogoje za pridobi-
tev veteranskega dodatka, ali je prijavljen v evidenci brezposelnih 
oseb ali je uveljavil pravico do poklicne, predčasne, starostne ali 
invalidske pokojnine v skladu s predpisi o pokojninskem in invalid-
skem zavarovanju. Ta pravica se uveljavlja na zahtevo stranke in gre 
upravičencu od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahte-
ve. Vloga je dostopna na spletni strani državnega portala e-uprava: 
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=407 ali na 
vseh upravnih enotah. UPRAVNA ENOTA KRANJ

Zdravstveno varstvo vojnih  
veteranov JANEZ LOGAR

Pogosto ne vemo točno, kakšne notranje sile imamo. Niti se vemo 
natančno, kako smo se oblikovali, kdo, kdaj in kako so drugi po-
membni ljudje vplivali na naše življenje. Vsi pa dobro vemo, da 
nam je kdaj zelo lepo, občasno pa tako zelo čudno, da težko naj-
demo besede. Ko pa jih že najdemo, spet nimamo sočloveka, ki 
bi nas bil pripravljen sočutno poslušati. Kadar delimo veselje s so-
ljudmi, se nam le-to pomnoži, in kadar delimo žalost z drugimi, se 
le-ta razpolovi.  Prav bi bilo, da se vsak dan veselimo življenja in 
čudovite narave, kjer lahko bivamo. Tujci nam to zavidajo, nam se 
pa zdi kar samo po sebi umevno, da gledamo lepe hribe, imamo 
dobro vodo in čist zrak. In še bolj je prav, da smo veseli in srečni 
ob ljudeh, ki nas obdajajo. Velika je sreča, če smo radi skupaj z za-
konskim partnerjem, in pomnožena je radost, ko se medsebojno 
spoštujemo z otroki. Res je škoda, kadar ne uspemo uživati, kar 
nam je dano. In dana nam je radost. Zato je zelo smiselno, da pri 
sebi (in nikjer drugje) začnemo raziskovati ovire, ki smo si jih ne-
hote postavili in ki nam preprečujejo, da bi bolj svobodno zaživeli 
– da bi imeli nekaj manj strahov in da bi lažje obvladovali svojo 
jezo, da ne bi na besedo sočloveka takoj odreagirali z užaljeno-
stjo, da bi si medsebojno več pomagali (ali vsaj ne nagajali). Saj 
ni treba storiti veliko pri sebi, da se izboljšajo naši odnosi. Bolj ko 
se zavedamo, kaj se dogaja v nas in kaj nosimo dan in noč v sebi, 
manj avtomatično bomo reagirali, bolj bomo svobodni in srečni. 
O teh, takih in podobnih temah se bomo pogovarjali na skupini 
za osebnostno rast. Pred poletjem se bomo dobivali v knjižnici na 
Jezerskem ob 19. uri 6. aprila, 11. maja in 8. junija 2016.

Kaj nosim v sebi?
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Lani PGD Jezersko ni obveščalo o svojem 
delovanju, zato to popravlja tokrat. Bili smo 
aktivni vse leto. Že takoj po novem letu nas 
je poklical petelin na dimniški požar, ki pa 
se k sreči ni razvil v kaj večjega in posledic 
ni bilo. Marca smo bili obveščeni o goz-
dnem požaru, enako avgusta, obakrat se je 
dobro končalo. Že nedolžna iskra v naravi 
lahko zaneti požar večjih razsežnosti. Zato 
polagam na srce vsem – bodite previdni. 
Strela pa je bila glavni krivec za požar na 
tovorni žičnici za Kranjsko kočo na Ledi-
nah. Na žalost je objekt pogorel. 
Postali smo tudi prvi posredovalci. Za to 
delo je usposobljenih 13 članov našega 
društva ter štirje člani GRS. Jeseni smo 
opravili testiranje za podaljšanje licen-
ce. Pri tem delu je v veliko pomoč avto-
matski defibrilator in upamo lahko, da 
ga bomo s pomočjo občine kmalu tudi 
dobili. Lani smo se kar nekajkrat odzva-
li na pomoč obolelim osebam.
Na področju izobraževanja smo lani 
usposobili dva člana za inštruktorja, 
dva člana za delo z izolirnim dihalnim 
aparatom za gašenje v notranjih prosto-
rih, dva člana sta opravila nadaljevalni 
tečaj za gasilca, dobili smo tudi sodnika 
gasilsko-športnih disciplin, trije člani so 
obnovili licenco za delo s helikopterjem 
in 13 članov za prve posredovalce. Vsako 
leto dopolnjujemo in obnavljamo opre-
mo. Lani smo kupili novo motorno bri-
zgalno Rosenbauer Fox3 15/1000 (slove-
sni prevzem bo spomladi 2016), za prevoz 
dodatne opreme smo nabavili tovorno 
prikolico, za tehnično reševanje pa dvi-
žni program in obnovili nekaj osebne za-
ščitne reševalne opreme. 

Aktivni so tudi naši najmlajši. Že febru-
arja so imeli prve preizkušnje v znanju. V 
osnovni šoli na Jezerskem smo pripravili 
kviz gasilske mladine. Ob tej priložnosti 
se šoli zahvaljujemo, da so nam odstopili 
šolske prostore. Naši mladi so se na tek-
movanju odlično odrezali. Aprila so se z GZ 
Kokra udeležili tridnevnega mladinskega 
tabora na Rogli. Maja so bili na orientacij-
skem teku v Preddvoru, kjer so bile odlič-
ne mladinke z 2. in mladinci s 3. mestom. 
Hvala vsem za udeležbo, tudi mentorjem, 
ki našo mladino dobro usmerjate. Spomla-
di so se tudi članice aktivno pripravljale na 
tekmovanje, ki je bilo jeseni na Visokem. 
Dobivale so se dva- do trikrat tedensko vse 
poletje in na koncu se je trud poplačal s pr-
vim mestom. Čestitke vsem udeleženkam 
in mentorjem.
Med letom je bilo izvedenih deset različ-
nih vaj. Ena od njih je bila pripravljena, 
kot da bi šlo zares. Vajo smo izvedli v 
hiši, namenjeni rušenju, z reševanjem 
oseb in notranjim napadom. Udeleži-
li smo se tudi vaj v drugih društvih: v 
Črni na Koroškem, Solčavi, Železni Ka-
pli, Preddvoru. Sodelujemo tudi na vseh 
prireditvah na Jezerskem, največji zalo-
gaj je sodelovanje na Ovčarskem balu.
V korist razvoja gasilstva na Jezerskem 
vlagamo ogromno prostovoljnih ur, do-
bre volje in moči. Menimo, da smo dobro 
opremljeni in usposobljeni, kar pa nam 
ne bi uspevalo, če nam ne bi prisluhnila 
občinska uprava in vi, dragi domačini in 
drugi. Zato se vsem še enkrat zahvalju-
jemo za vaše prispevke in drugo pomoč. 
Naj se še iskreno opravičimo za vse ti-
skarske napake v letošnjem koledarju. 
V prihodnje se to ne bo več ponovilo. Z 
gasilskim pozdravom Na pomoč!

Gasilci aktivni vse leto
Daj, umakni se že enkrat zima,
kje si pa doslej hodila?
Saj si imela svoj termin,
vedi, to je zadnji opomin!

Kaj si zima nam storila,
več ni dobra tvoja klima.
Nastala je taka megla,
ki se več ur ni polegla.

Snega nasula si pol metra,
potem dodala si še vetra,
dva dni noro je deževalo,
komaj kdaj je sonce posijalo.

Prinesla si nam le bolezen,
taka tvoja je ljubezen.
Močno nas je bolela glava,
bacile, viruse nam ponujala.

Spelji se že enkrat od nas,
pomlad prijazna k nam gre v vas.
Nestrpno smo te čakali,
zadnji evro bi zate dali.

S tabo ptički bodo prileteli,
prelepe pesmice nam žvrgoleli.
Zapeli nam bodo serenado,
da zbudila bo našo vlado.

Sonce toplo nas bo grelo,
vse, prav vse bo ozelenelo,
na travnikih, bregovih bo zacvetelo,
v čebeljih panjih zašumelo.

Z njo prišla bo velika noč,
ki ima prav posebno moč.
Naj pride v naše srce in dušo
saj še nismo za pod rušo.
Spomnili se bomo na Jezusovo trpljenje
in slavili njegovo vstajenje.
Upam, da spet toplo sonce bo sijalo,
ko iz kuhinje bo po potici zadišalo.

Lepe praznike vsem.

LONCA

Zima–pomlad

ARIANA DEBELJAK,  
PREDSEDNICA KD ARIANA

Spoštovane občanke in občani Jezerske-
ga, dragi prijatelji in obiskovalci glasbe-
nega festivala Vox Laci! Letos napovedu-
jemo 10. jubilejni glasbeni festival Vox 
Laci. Od julija do oktobra bo Jezersko 
znova prizorišče vrste zanimivih glasbe-
nih dogodkov. Vljudno vabljeni. Podro-
ben program bo pravočasno objavljen. 

Vox Laci – desetič
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Voda po svetu postaja naravni vir, ki ga vedno bolj priman-
jkuje. Na planetu je manj kot en odstotek vode, ki se lahko up-
orablja kot pitna voda. Več kot milijarda ljudi po vsem svetu 
nima dostopa do zdrave pitne vode. V evropskih državah je 
vode na splošno še dovolj, čeprav je na nekaterih področjih 
primanjkuje. Enako velja tudi za Slovenijo. Vsi vodovodni 
sistemi v upravljanju Komunale Kranj se oskrbujejo s pitno 
vodo, ki prihaja iz podtalnice. To je voda, ki je nasičena 
v vodonosnikih pod zemeljskim površjem. Se naravno 
napaja in obnavlja s padavinskimi vodami (dež, sneg).

Kakovost pitne vode iz virov, ki jih upravljamo, je zelo do-
bra in jo lahko varno pijemo iz pipe. Zato svetujemo, da 
vodo iz plastenke raje zamenjajte za vodo iz pipe. S tem 
boste ustvarili veliko manj odpadne embalaže in razbre-
menili naše okolje. 
Ustekleničena voda 100-krat bolj obremenjuje okolje 
kot voda iz pipe. Ustekleničena voda pogosto vsebuje 
več bakterij in nečistoč od vode iz pipe. Prepotuje dolgo 
pot in pogostokrat mine dolgo časa, preden iz skladišča 
pride do vas. 

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

Voda iz pipe je zdrava 

PRIJA  

OHLAJENA

Letno poročilo o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi  
v občini Jezersko za leto 2015

V občini Jezersko upravljamo vodo-
vodni sistem Jezersko.  Naša glavna 
skrb je zagotoviti zadostno količino 
pitne vode, ki je ustrezne kakovosti. 
Skladno s Pravilnikom o pitni vodi iz-
raz »ustrezna kakovost« pomeni, da 
pitna voda ne vsebuje mikroorganiz-
mov ter drugih snovi v koncentracijah, 
ki same ali skupaj z drugimi snovmi 
lahko predstavljajo nevarnost za 
zdravje ljudi.
Najpomembnejše je obvladovanje 
mikroorganizmov v pitni vodi. Če 
voda vsebuje mikroorganizme, lahko 

ogroža zdravje ljudi, zato se prednost-
no spremljajo mikrobiološki parametri 
v vodi. Pri tem upoštevamo parametre 
(mikrobiološke, kemijske in indikator-
ske) in mejne vrednosti iz državnega 
Pravilnika o pitni vodi.
Mikrobiološki parametri pokažejo ob-
seg in stopnjo onesnaženosti pitne 
vode z mikroorganizmi. Iz rezultatov 
preskušanj je razvidno, ali je voda 
onesnažena s fekalnimi klicami, ki 
imajo izvor v človeških in/ali živalskih 
iztrebkih, ali z indikatorskimi klicami 
– parametri. Zaradi uživanja vode, 

onesnažene s fekalnimi klicami, la-
hko zbolimo. Preskušanje vzorca 
pitne vode na posamezne kemijske 
parametre (kot so na primer nitra-
ti, amonij, oksidativnost, motnost, 
pH-vrednost ...) pokaže obseg in 
stopnjo onesnaženosti pitne vode s 
kemičnimi snovmi, ki lahko predstav-
ljajo tveganje za zdravje ljudi. Kljub 
velikemu številu kemikalij v okolju so 
v normative vključene le nekatere, s 
katerimi si pomagamo pri oceni. Do-
datno spremljamo tudi indikatorske 
parametre, kjer mejne vrednosti niso 
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določene na osnovi neposredne ne
varnosti za zdravje, ampak dajo infor
macijo o urejenosti celotnega sistema 
in nas opozarjajo, zlasti ob spremem
bah, da se z vodo nekaj dogaja in jih je 
treba raziskati.
Pravilnik o pitni vodi predpisuje dve 
vrsti nadzora nad zdravstveno us
treznostjo pitne vode, in sicer notranji 
nadzor in monitoring. Notranji nad
zor izvajamo upravljavci vodovodnih 
sistemov. Vzpostavljen je na osnovah 
sistema HACCP, ki omogoča prepo
znavanje mikrobioloških, kemičnih in 
fizikalnih dejavnikov, ki lahko pred
stavljajo potencialno nevarnost za 
zdravje ljudi. 
Izvajamo ukrepe in stalen nad
zor na tistih mestih sistema, kjer 
se tveganja lahko pojavijo. V sklopu 
sistema HACCP imamo opredeljena 
mesta vzorčenja, vrsto in pogostost 

preskušanja. Vzorčenje opravljamo 
sami in v sodelovanju z Nacionalnim 
laboratorijem za zdravje, okolje in 
hrano, enoto Kranj, kjer se izvajajo tudi 
laboratorijska preskušanja.
Kakovost pitne vode se poleg notran
jega nadzora spremlja tudi v okviru 
državnega monitoringa, ki ga zago
tavlja Ministrstvo za zdravje, nosilec 
monitoringa je Nacionalni laboratorij 
za zdravje, okolje in hrano.
Vodovodni sistem Jezersko s pitno 
vodo oskrbuje 687 prebivalcev v na
selju Spodnje in Zgornje Jezersko. V 
letu 2015 smo v sistem distribuirali 
32.437 m3 pitne vode.
Vir pitne vode je zajetje Anclovo, ki 
se napaja iz razpoklinskega vodon
osnika. Pitna voda se lahko občasno 
dezinficira z natrijevim hipokloritom 
(tekočim klorom). Klor je preventivno 
dezinfekcijsko sredstvo, ki predstav

lja dodatno varnost pred naknadnih 
onesnaženjem. 
V letu 2015 je bilo za mikrobiološka 
preskušanja odvzetih petnajst vzorcev 
pitne vode, za fizikalnokemijska pre
skušanja pa dva. Mikrobiološka pre
skušanja so pokazala, da so bili štirje 
odvzeti vzorci (v sklopu dveh vzorčenj) 
neustrezni. V prvem sklopu vzorčenja 
je bil neustrezen en vzorec zaradi pri
sotnosti koliformnih bakterij. Po po
novnem vzorčenju je bila voda ustre
zna. V drugem sklopu vzorčenja so bili 
vsi trije odvzeti vzorci neustrezni, zato 
smo vodo stalno dezinficirali s klo
rom v času od 22. 10. do 20. 11. 2015. 
Po tem datumu je bila voda ponovno 
ustrezna. Ostalih enajst vzorcev je bilo 
ustreznih. Fizikalnokemijska presku
šanja so pokazala, da sta bila glede na 
obseg opravljenih preskušanj oba od
vzeta vzorca ustrezna.

Porabniki ste soodgovorni za ohranjanje kakovosti vode
Pomembno je, da voda, ki priteče do 
porabnikov, enako dobra priteče tudi 
iz vaših pip. Zato poskrbite za redno 
vzdrževanje hišnega vodovodnega 
omrežja, ki vključuje cevovod, op
remo in naprave, ki so vgrajene med 
priključkom na sistem za oskrbo s 
pitno vodo in mestom uporabe pitne 
vode. Priporočamo, da približno en
krat na 14 dni čistite mrežice na pipah. 
Čiščenje pomeni spiranje z vodo in po 
potrebi odstranjevanje vodnega kam
na. Vodo uporabljajte na vseh pipah v 
stanovanju oziroma hiši. Vsako jutro 
na pipi, pred prvo uporabo tega dne, 
stočite nekaj vode. Voda naj teče dve 
minuti oziroma do ustalitve tempera
ture vode. Enako naredite, ko pridete 
domov, predvsem pa, ko se vrnete po 

daljši odsotnosti. Na mestih, kjer voda 
v omrežju zastaja, izvajajte tedensko 
izpiranje do stabilizacije temperature 
vode. Odkrijte in odstranite slepe roka
ve, do takrat pa spirajte vodo iz slepih 
rokavov vsaj enkrat na teden.

Za ohranjanje čiste pitne vode je 
pomembno, da ne zlivamo v odtok 
kemikalij, barv, lakov, insekticidov, 
zdravil in drugih nevarnih odpadkov. 
V odtok ne zlivajmo jedilnega in mot
ornega olja. Vse te snovi lahko nega
tivno vplivajo na delovanje sistema za 
čiščenje odpadnih vod, s tem ko uničijo 
favno in zamašijo cevi. Nevarne odpad
ke oddamo v zbirnih centrih za ločeno 
zbiranje odpadkov ali v času letne ak
cije zbiranja nevarnih odpadkov.

Včasih je zaradi okvar oziroma pose
gov na javnem vodovodnem omrežju 
in objektih oskrba s pitno vodo mo
tena. Ob izrednih dogodkih moramo 
včasih izdati poziv k prekuhavanju 
vode, zato je pravočasno obveščanje 
izrednega pomena. 

S prijavo na brezplačno obve-
ščanje v času motene oskrbe s 
pitno vodo poskrbite, da bodo 
informacije pravi čas prišle do 
vas. Prijavite se na osebno obve
ščanje po SMS in/ali z elektron
skimi sporočili. Pišite nam na 
info@komunalakranj.si ali izpol
nite obrazec na naši spletni strani  
www.komunalakranj.si.

Prenovili smo spletno stran 
Stran smo oblikovno izboljšali in vsebinsko dopolnili, zato upamo, da bo iskanje informacij in pregledovanje 
vsebin za vas sedaj lažje. Obiščite www.komunalakranj.si, veseli bomo vaših mnenj in predlogov. 
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POLONA VIRNIK KARNIČAR 

Naš turizem je močno odvisen od vremenskih razmer, zlasti 
pozimi, saj zadnja leta vedno bolj postajamo vzorno urejena 
tekaška destinacija. Če le imamo sneg. V tej zvezi si skupaj z 
občino prizadevamo, da bi z zasneževanjem omogočali do-
stojno preživetje turističnih ponudnikov tudi pozimi in ob 
slabših snežnih razmerah. Je pa konec lanskega januarja na-
rava le poslala snežno pošiljko in omogočila izvedbo tradicio-
nalnega turnosmučarskega tekmovanja, hkrati pa omogočila 
prvi snemalni dan novega jezerskega promocijskega filma, ki 
smo ga s pomočjo več kot 53 sodelavcev snemali vse leto in 
ga prikazali na gorniškem festivalu v Pragi konec novembra. 
Nosilec projekta je bila občina, zato se županu na tem mestu 
za prekrasen izdelek najlepše zahvaljujem. Prav tako glavne-
mu koordinatorju Marku in njegovemu pomočniku Primožu. 
Konec januarja smo se že tradicionalno udeležili turističnega 
sejma v Ljubljani, kjer smo se prvič pokazali v novih pripa-
dnostnih oblačilih. Na občnem zboru lani smo si oblačila tudi 
ogledali na modni reviji, majice, jopice, srajce in krila pa je že 
možno kupiti ali naročiti.
V maju smo si ogledali teren, kjer želimo urediti majhno 
smučišče. Nato pa smo se odpeljali na ogled nekaj primerov 
dobre prakse izven domačega kraja. Ogledali smo si podoben 
športni park v Završnici, tematski pravljični park na Bledu in 
doživljajski park v bližini Celovca, saj razmišljamo, kako bi 
povezali projekt izvedbe zimskega turizma s poletnim doga-
janjem. V načrtu so letno-zimski doživljajsko-družinski park 
z majhnim smučiščem, pravljično potjo za najmlajše, zasne-
ževanje tekaških prog in spremljevalna infrastruktura.
Začetek junija, začetek julija in konec avgusta smo gostili tri 
skupine tujih novinarjev: Belgijce, Špance in Italijane.
Junija je v skupni organizaciji občin v Kamniško-Savinjskih 
Alpah prvič potekal Pohodniški festival s pohodi in spremlje-
valnim programom. Na Jezerskem so se zvrstili štirje pohodi, 
med drugimi dogodki pa je bil najzanimivejši pripovedoval-
ski večer v organizaciji KUD Jezersko. Predstavili so se pripo-
vedovalci zgodb, štorij in pripovedk iz Solčave, Luč, Kamnika, 
Preddvora in Jezerskega. Zahvala gre Maji in njeni ekipi za en-
tuziazem in kvalitetno izvedbo, občini Jezersko pa za pomoč 
pri sofinanciranju izvedbe celotnega dogajanja festivala.

POLETJE NA JEZERSKEM

Tudi letos smo pripravili dvomesečno poletno dogajanje s po-
navljajočimi se tedenskimi dogodki: Primož je poučeval o fo-
tografskih veščinah, spoznavali smo jezerske znamenitosti 
in naravne zakonitosti s čebelarjem Jožetom, ovčerejo (pohod 
do Jenkove planine z iskanjem in soljenjem ovc in prikaz pre-
delave ovčje volne ob Mijinem kolovratu), vrhunec pa je bil v 
Jenkovi kasarni, kjer se je v povprečju zbralo vsaj dvajset ljudi, 
ki so v treh kratkih zgodbah spoznali delček naše zgodovine, 

se spopadli z jezerskim narečjem in na koncu posladkali z do-
brotami Jenkove gospodinje Olge. Prikazali smo tudi domačo 
kulinariko s kuhanjem masunjeka ob Planšarskem jezeru, ta 
jed se je dobro uveljavila kot protokolarna jezerska jed in ga 
postrežemo ob vsakem večjem lokalnem dogodku. Matej je ob 
nedeljah s svojim zeliščarskim pohodom zaokrožil tedensko 
dogajanje. Ob vrhuncu poletja, Ovčarskem balu, smo s pomo-
čjo sredstev TZS in modne oblikovalke Tadeje Pance oblekli 
gospodinjo Mijo Murovec v nova oblačila. Program Jezerske 
štorije, ki je lepo popestril jezersko dogajanje, si je v juliju in 
avgustu prislužil več kot 540 obiskovalcev. Julija je častitljivi 
jubilej praznovala naša Češka koča. Na jezersko so prišli viso-
ki gosti, novi slovenski veleposlanik v Pragi, gospod Marc, in 
češka veleposlanica v Ljubljani, gospa Zemanova, češki hima-
lajec, ki je dosegel vrhove vseh 14 osemtisočakov, Radek Jaroš, 
in prijatelji iz češkega planinskega društva pod vodstvom go-
spoda Jiraska iz Prage. V Parku češko-slovenskega prijateljstva 
smo ob lipi postavili štiri dvojezične table o zgodovini Češke 
koče. Pogostitev so pripravili lokalni ponudniki, mladi jezerski 
turistični delavci so dobrote prvič postregli v novih oblačilih.
Konec novembra smo svoje češko sodelovanje nadaljevali na 
filmskem festivalu v Pragi, kjer so bili Češka koča in sloven-
ski hribi osrednja točka tridnevnega festivalskega dogajanja. 
V Prago smo odpeljali poln avtobus Jezerjanov. Naš cerkveni 
pevski zbor je skupaj s pihalnim sestavom izpod Kalsa izve-
del dveurni koncert v cerkvi sv. Tomaža v centru Prage. Sle-
dilo je tridnevno festivalsko dogajanje, kjer smo s ponosom 
predstavili novi jezerski promocijski film, še enkrat zapeli 
dve slovenski skladbi in odprli razstavo o Češki koči. Poleg 
Jezerskega so se v Pragi predstavili tudi Kranjska Gora, GIZ 
Pohodništvo in kolesarjenje ter Posočje. Na tem mestu gre za-
hvala KUD-u ter članom CPZ za pomemben prispevek, Občini 
Jezersko pa za sofinanciranje celotnega dogajanja. Za konec 
tudi zahvala vsem, ki ste se vse poletje trudili in svoj čas, zna-
nje in energijo namenjali gostom in sovaščanom.

Postajamo vzorno urejena tekaška destinacija
Poročilo o delu Turističnega društva Jezersko

Turistično društvo Jezersko je izvedlo že več kot polovico izobra-
ževanj za nove in stare turistične vodnike; čakata nas še vodenje 
po terenu in izpiti. V začetku aprila bo izobraževanje za internetno 
trženje. Smo sredi priprav na osvežitev zelenega kataloga, dodali 
mu bomo še žepno brošuro s pomembnimi podatki o naši turistič-
ni ponudbi. Načrtujemo Pohodniški festival in poletno Jezersko 
štorijo. Želimo izdelati našo kulinarično ponudbo, določiti več ti-
pičnih jezerskih jedi in jih pripraviti na kulinaričnem festivalu. Ker 
si želimo zagotoviti več zimskega turističnega dogajanja, bi radi 
uredili manjše družinsko smučišče z letnim parkom in poskrbeli 
za zasneževanje tekaškega poligona. V investicijo bi ob sofinan-
ciranju  države ali drugih javnih virov šla občina, turistični ponu-
dniki pa moramo poskrbeti za nemoteno delovanje parka. S tem 
namenom načrtujemo ustanovitev turistične zadruge, v katero bo-
ste povabljeni vsi, ki bi želeli pri projektu sodelovati s finančno 
participacijo.

Načrti za leto 2016



ANICA JAKOPIČ

Pusta se vedno in povsod veseli staro in mlado. Tudi na Je-
zerskem je tako, saj je bil pust od nekdaj napovedovalec to-
plejših dni. Na Jezerskem, kjer imamo daljše zime, je malo 
drugače. Na pustno nedeljo bi tradicionalno morala biti smu-
čarska tekma v maskah, kjer tekmujejo starejši od 25 let na 
čim starejših smučeh in se imenuje Smuk starih jezerskih 
korenin. A letos narava na pustne dni do Jezerjanov ni bila 
prizanesljiva. Tekma starih korenin je odpadla, ker ni bilo 
snega. Na pustni torek pa je vsakoletno otroško veselje pre-
prečilo nemogoče vreme.
 Veter, dež! Veter se je stopnjeval iz ure v uro, nalivi dežja 
so postajali vedno močnejši. Mislili smo, da se bliža »sodni 
dan«. Najbolj smo se bali, da bo zmanjkalo elektrike. In prav 
to se je zgodilo, ker so polomljene veje padale na električne 
žice in jih poškodovale. Ob pol sedmih zvečer so ugasnile luči, 
še malo posvetile, potem pa konec. Zgornje Jezersko se je za-
vilo v temo, zunaj pa pravo neurje. Ko se to zgodi, človek ve-
dno pomisli na ljudi, ki so odvisni od električne energije: na 
bolnike, starše z majhnimi otroki, na gostince, na kmete ... 
Pomislila sem, da v takem vremenu delavci Elektra ne mo-
rejo na teren, saj bi bili v smrtni nevarnosti. A se je zgodilo 
ravno nasprotno. Ni še minila ura, ko so že bili na terenu in 

iskali napake v nemogočih in nevarnih razmerah. Gledala 
sem jih skozi okno, ko so na drogovih odpravljali napake ob 
svetlobi ročnih svetilk in avtomobilskih žarometov, veter in 
dež pa sta jih neusmiljeno bičala.
Mi smo lahko samo opazovali in želeli, da se ne bi komu kaj 
pripetilo. Ob tem človek pomislil, ali tem fantom kdo plača 
za pripravljenost, ljudem, ki ne žrtvujejo samo svojega časa, 
ampak dobesedno svoja življenja. Delali so do enih ponoči in 
v nemogočih razmerah odpravili napake. Hvala, fantje, veseli 
smo, ker ste to, kar ste! 
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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

DREJC KARNIČAR, ŠD JEZERSKO

Tudi letos je Športno društvo Jezersko 
med zimskimi počitnicami za jezerske 
otroke organiziralo tečaj alpskega smu-
čanja na Peci. Na tečaj se je prijavilo 37 
otrok, ko smo k tem prišteli še nekaj 
staršev, ki so spremljali najmlajše smu-

čarje, in močno učiteljsko vrsto, je bila 
avtobus poln – kot vsako leto. 
Izjemen odziv je bil letos tudi v učitelj-
skih vrstah, saj je za delo z jezerskim 
smučarskim podmladkom skrbelo kar 
12 učiteljev (Anja, Ajda, Ana, Karmen, 
Sabina, Tone, Boris, Primož, Urh, Ido, 
Rok in Drejc). Boljše smučarje smo raz-

delili v pet majhnih homogenih skupin, 
začetnike pa smo v prve zavoje vpeljeva-
li tako rekoč individualno. 
Vsako leto nam je med tečajem malo po-
nagajalo vreme. Tako slabo, kot je bilo 
letos, pa še ni bilo nikdar. Samo v torek 
je bilo vedro. Vse druge dni tečaja je deže-
valo in snežilo. V sredo pa je zapadlo toli-
ko snega tudi na Jezerskem vrhu, da smo 
raje ostali doma. Kljub temu naše navdu-
šenje in vztrajnost nista popustila vse do 
zaključnega tekmovanja. Vsi tečajniki so 
za uspešno zaključen tečaj in za borbeno 
vožnjo v veleslalomu prejeli spominsko 
priznanje in sladko spodbudo. Najhitrej-
ši pa so si prislužili tudi čisto prave me-
dalje. Ob slovesu smo bili kljub mokrim 
oblačilom srečni in zadovoljni prav vsi: 
otroci, starši, dedki, babice, spremljeval-
ci, navijači in učitelji, da smo vztrajali in 
da se je tečaj končal srečno in uspešno za 
vse udeležence. Hvala vsem učiteljem za 
požrtvovalno in odgovorno delo, staršem 
za zaupanje, otrokom za navdušenje, Iz-
idorju za varne vožnje, športnemu dru-
štvu za organizacijo in Občini Jezersko za 
finančno podporo! Smuk!

Smučarski tečaj na Peci

Letošnje pustne nevšečnosti na Jezerskem



S-Cross 
že od 15.800 EUR

Vitara 
že od 14.500 EUR

Celerio 
že od 8.599 EUR

Suzuki Swift 
že od 10.999 EUR

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

Gosteče 8, 4220 Škofja Loka
tel.: 04 50 22 000

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO
2
:  

4,0-5,7 l/100 km in 106 – 131 g/km
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