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PR’ JE ZER (ISSN 18547583) je pri lo ga Go renj ske ga 
gla sa o ob či ni Je zer sko. Pri lo go pri prav lja ured ni štvo 
Go renj ske ga gla sa, d. o. o., Kranj, Ble i we i so va ce sta 
4, Kranj, od go vor na ured ni ca Ma ri ja Volč jak, ured ni ca  
Da ni ca Za vrl Žle bir. Te le fon 04/201-42-00, faks: 
04/201-42-13, e-pošta: info@g-glas.si. Oglas no tr že-
nje Bo že na Av sec, tel. 04/201-42-34, bo ze na. 
av sec@g-glas.si. Teh nič ni ured nik Gre ga Flaj nik, tel: 
04/201-42-56. Pri pra va za tisk Go renj ski glas, Kranj, 
tisk Ti skar na Lit te ra pic ta d. o. o., di stri bu ci ja Poš ta 
Slo ve ni je. Pr’ Je zer, štev. 4, je pri lo ga 101. šte vil ke  
Go renj ske ga gla sa, ki je iz šla 19. decembra 2014 v 
na kla di 410 iz vo dov, prej me jo jo vsa go spo dinj stva v 
ob či ni Je zer sko.

Na slov ni ca: Srečno novo leto 2015 
Foto: Tina Dokl

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

Ker si je g. Markič za »finale« še enkrat več 
dovolil napad name – v uvodniku glasila Pr' 
jezer št. 3 iz oktobra 2014 – sem se odločil, 
da skladno z zakonom izkoristim pravico do 
odgovora. To pravico mi je odgovorna ure-
dnica, ob očitnem demokratičnem presežku, 
odredila v obsegu 757 znakov, kar je natančno 
toliko, kolikor besedila boste prebrali. Uvo-
dnik ni bil le napad name, pač pa tudi zloraba 
javnega glasila za potrebe volilne kampanje 

in terja odgovor, ki ga bodo občani Jezerske-
ga prejeli na drug način. Opis »ruševin« in 
stanja, v kakršnem naj bi kot župan prevzel 
občino, je samo nadaljevanje zgodbe, ki jo je 
po začetnem cincanju »ali bi bil ali ne bi bil« 
začel z izjavo, da je dobil samo »šop ključev 
in kup papirja«. V letu 2015 želim županu 
Juretu Rebolju veliko poguma, pokončnosti 
in samostojnosti, vsem nam pa veliko sreče. 

Milan Kocjan, Zg. Jezersko 

Ni skrbi za obstoj občine Jezersko –  
odgovor bivšemu županu Juretu Markiču

Kako je minil prvi mesec vašega župano-
vanja?

„Kolikšen je obseg tega dela, šele dobro spo-
znavam. Res pa je, da se je treba o nekaterih 
bistvenih stvareh zelo hitro odločiti, denimo o 
kanalizaciji, ki jo 1. januarja 2015 prevzame 
v upravljanje Komunala Kranj. Pogovarjamo 
se namreč o cenah odvajanja odpadnih vod. 
Drugo je nadomestilo za uporabo stavbnih 
zemljišč, ki ga ureja precej zastarel odlok z 
nekaterimi celo ustavno spornimi določili, kot 
so na primer na eni strani preveč obremenjene 
počitniške hiše, premalo pa nezazidana stav-
bna zemljišča. Stanovanjska hiša je denimo 
ocenjena z 12 točkami, počitniška s 400, kar 
je res prevelika razlika. Poskušali bomo odlok 
urediti tako, da bo skupni znesek, ki se z nado-
mestilom nabere vsako leto, približno enak 
sedaj pobranim nadomestilom. Obe stvari sta 
povezani z denarjem in bremeni za občane. 
Tretja stvar, s katero smo se začeli ukvarjati in 
bo tudi pomembna za občane, pa je občinski 
prostorski načrt, ki ga želimo po več letih pri-
prav končno sprejeti.“

Pri omenjenih stvareh ste si zadali zelo 
kratke roke, zakaj?

„Pri občinskem prostorskem načrtu (OPN) 
smo v soglasju s prejšnjim županom sklenili, 
da se postopek  vleče že več let in je že čas, da ga 
sprejmemo. Sprejeli bi ga takega, kot ga predla-
ga pripravljavec, vzporedno s sprejetjem pa bi 
že peljali postopek za dopolnitve in spremem-
be OPN, saj se pri občanih ves čas pojavljajo 
pobude o spremembah. Morda z OPN, kakršen 
je predlagan sedaj, marsikdo ne bo zadovoljen, 
vendar bo še naprej mogoče dajati pobude in ga 
pozneje spremeniti.“

S tem ste mi tako rekoč že odgovorili na 
vprašanje, katero stvar boste kot župan 
naredili najprej. Sedaj pa vidimo, da je 
prvih stvari kar nekaj ...

„Res je tako. Zelo pomembna stvar, ki jo prav 
tako pripravljamo in za katero želim, da pri 
njej v kar največji meri sodelujejo občani, pa je 
nastanek strategije razvoja Jezerskega za krat-
koročno, srednjeročno in dolgoročno obdobje, 
kar nam bo olajšalo planiranje denarja v prora-
čunu, in za naprej bomo tudi natančno vedeli, 
kaj si želimo in bomo stvari lažje načrtovali. 
Večje finančne zalogaje bomo vodili posto-
pno. Rok za sprejetje strategije smo si zadali do 
konca zime. K snovanju strategije so povabljeni 

Jurij Rebolj, župan občine Jezersko

Oblikovali bodo strategijo 
za razvoj občine

Novi župan občine Jezersko Jurij Rebolj od 1. novembra naprej deluje 
poklicno. Ko je na drugi seji občinskega sveta prvič poročal o svojem 

delu, je ugotovil, da se je njegovo življenje pospešilo in ne upočasnilo, kot 
bi nemara kdo na Jezerskem pričakoval. Res pa si je nova občinska oblast 

že takoj na začetku naložila več zahtevnih nalog.

Jurij Rebolj / Foto: Tina Dokl

Občinski prostorski načrt je v fazi pripra-
ve predloga na podlagi stališč do pripomb 
ter predlogov javnosti  in bo konec meseca 
januarja 2014 poslan nosilcem urejanja pro-
stora (NUP) za pridobitev mnenj. Po prido-
bitvi vseh pozitivnih mnenj, odločbe o spre-
jemljivosti vplivov izvedbe OPN in sklepa 
o ugotovitvi usklajenosti OPN občinski 
prostorski načrt sprejme Občinski svet 
Jezersko z odlokom, Občina pa ga objavi v 
uradnem glasilu. V času od 22. decembra 
2014 do 5. januarja 2015 si lahko na www.
jezersko.si ogledate stališča do pripomb in 
predlogov javnosti, podanih v času javne 
obravnave in javne razgrnitve dopolnjene-
ga osnutka OPN. Priložena je tudi delovna 
verzija predloga odloka OPN (dopolnjen bo 
še z omilitvenimi ukrepi iz dopolnjenega 
okoljskega poročila). Na besedilo odlok 
lahko podate vsebinske pripombe, ki niso 
vezane na namensko rabo zemljišč.

Občinski prostorski načrt

Občinski svet bo ob koncu decembra 
sprejemal Odlok o proračunu občine Jezer-
sko za leto 2015 v prvi obravnavi. V skladu 
s 86. in 87. členom poslovnika občinskega 
sveta (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 
01/2011) je predlog proračuna v javni raz-
pravi najmanj sedem dni, predvidoma pa 
bo to do vključno 12. januarja 2015. V času 
javne razprave vam je zagotovljen vpogled 
v predlog proračuna: sklep o javni razpravi 
in predlog proračuna bo objavljen na spletni 
strani Občine Jezersko, vsi dokumenti pa 
bodo na vpogled tudi v prostorih občine. 
Ker bomo med prazniki prilagodili delovni 
čas, vas prosimo, da se za ogled predhodno 
najavite. Pripombe in predlogi k proračunu 
za leto 2015 se pisno naslovijo na župana 
Občine Jezersko. Za več informacij sprem-
ljajte spletno stran www.jezersko.si.

Javna razprava o proračunu
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vsi občani. Najprej smo povabili predsednike 
društev, ki bodo med svojimi člani pridobiva-
li pobude in jih prenašali na občino, aktivno 
bodo sodelovali tudi občinski odbori. Potekale 
bodo tudi delavnice: te bodo januarja vsak četr-
tek, na njih bomo obravnavali različne teme. 
Tako bo denimo ena namenjena le mladim, ki 
bodo povedali, kako vidijo razvoj kraja, ena 
bo o turizmu in malem gospodarstvu, ena se 
bo dotikala lastnikov gozdov, spet ena starejše 
populacije, tako da nameravamo pokriti vse 
segmente. Na delavnice so vabljeni vsi obča-
ni, ki jih tematika delavnic zanima, ter tako 
lahko prispevajo svoja videnja in želje po raz-
voju občine. Za izražanje svojih pobud glede 
strategije smo za občane odprli tudi internetni 
naslov: strategija@jezersko.si.“

Pa že imate kak okviren predlog, v kakšni 
smeri naj bi šel razvoj?

„Osebno sem si zadal, da bom velik pouda-
rek dajal razvoju turizma in lesnopredelovalni 
dejavnosti, strategija pa bo seveda pokrivala 
še marsikaj drugega. Pri pripravi dokumenta 
nam pomaga zunanja sodelavka Julija Maro-
šek, ima izkušnje s pripravo strategij in s črpa-
njem evropskih sredstev. Strategije ne delamo 
le zaradi dokumenta samega, pač pa da postavi-
mo smernice, kako naj se naš kraj razvija v pri-
hodnje. Naj pa poudarim, da bo strategija živa 
stvar, ki se bo lahko spreminjala. Če denimo 
razmišljamo o razvoju centra za tek na smučeh, 
potem bomo v proračunu vsako leto predvideli 
del denarja zanj: prvo leto na primer za tepta-
lec, nato napravo za umetno zasneževanje, nas-
lednje leto za osvetlitev, da bo mogoč nočni tek, 
in tako po korakih tudi pri drugih strateških 
ciljih. S tem stvari postopoma nadgrajujemo, 
postopnost pa je potrebna tudi zato, ker smo s 
proračunom finančno precej omejeni. Ali ko 
govorimo o lesnopredelovalnem obratu: vsako 
leto se načrtno v proračunu rezervira denar s 
ciljem, da se v nekaj letih vzpostavi kakovo-
sten obrat, kjer se bodo izdelovali lesni peleti, 

kakovostni leseni izdelki ali kaj drugega, pove-
zanega z lesom. Pri tem me vodi želja, da bi na 
Jezerskem ustvarili pogoje, da bi ljudje videli 
možnost zaposlitve in prihodnosti v domačem 
kraju. Na občini je že kar nekaj narejenih pro-
jektov (projektna dokumentacija), ki jih bomo 
na različne načine vključevali v strategijo. 
Ravno danes sem gledal gradbeno dovoljenje 
za sanacijo občinske stavbe. V spodnjih prosto-
rih je mišljen večnamenski prostor za turistič-
ne namene (projekcije), v nadstropju občinska 
uprava in na vrhu dve stanovanji. Mogoče sledi 
tudi energetska sanacija, za preostalo pa bo tre-
ba pridobiti druga sredstva.“

Pred koncem leta je tudi prvo branje pro-
računa za leto 2015. Kolikšen bo?

„Rad bi se zahvalil svojemu predhodniku 
Juriju Markiču, ki je ob primopredaji zapustil 
na računu 700 tisoč evrov, kar kaže na zelo 
gospodarno in varčno ravnanje z občinskim 
denarjem. V tem času smo sicer poravnali še 
nekaj računov, a kljub temu v naslednje leto 
prenašamo okoli 500 tisočakov. Sicer pa pred-
videvamo za 1,3 milijona evrov prihodkov in za 
1,8 milijona evrov odhodkov.

Kar zadeva nepovratna sredstva, sedaj čaka-
mo na sredstva od otroškega igrišča. Za ener-
getsko sanacijo Korotana in šole (zamenjava 
oken) kandidiramo za sredstva švicarskega 
mehanizma REAAL, v proračunu je za to pred-
videnih 120 tisoč evrov. Se pa še dogovarjamo, 
ali bi kurilnico v šoli obdržali ali pa bi imeli 
eno samo kurilnico in bi povezali s toplovodom 
vse stavbe v lasti občine, lahko pa bi se nanj pri-
ključila tudi bližnja hotela. Potem bi iskali nove 
vire za toplotno izolacijo teh stavb. Kar nekaj 
sredstev je namenjenih za odkupe zemljišč (za 
ceste in parkirne površine, ki še niso v občinski 
lasti in tudi še ne vrisani v kataster). Kar nekaj 
projektov pa smo prijavili v regionalni razvojni 
program, računamo na razpise iz nove evrop-
ske finančne perspektive 2014–2020 (operativ-
nega programa evropske kohezijske politike).“

Že na začetku mandata pa vas jezi pro-
padajoča Kazina, ki za okolico že postaja 
nevarna. Kaj ste izvedeli o njenem morebit-
nem rušenju?

„Streha je nevarna in bati se je, da bo s snegom 
ali vetrom kaj padlo na cesto. Skrbi nas, da bo 
zadelo kakega človeka. Inšpektorica za ceste 
in gradbena inšpektorica sta s prej omenjeno 
problematiko seznanjeni, vendar ne moreta 
ničesar narediti oz. ukrepati. Naročili sta, in 
naj ju obvestimo, če bo kaj padlo s strehe. Z 
lastnikom smo v kontaktu in zagotavlja, da bo 
objekt (stari del Kazine) v kratkem odstranil. 
Vsekakor upam, da do tragedije ne bo prišlo, 
obenem pa si zelo želim, da bi Kazina na novo 
zaživela in predstavljala srce razvoja turizma 
na Jezerskem.“ 

O življenju na Jezerskem imate nekaj zani-
mivih misli ...

„Življenje na Jezerskem bo sčasoma postalo 
privilegij. Vse je bolj oddaljeno in zato dražje, 
na primer komunalne storitve, o čemer se prav 
sedaj pogajamo s Komunalo Kranj. Ko smo 
odmerjali komunalni prispevek, je morala 
občina primakniti precejšen delež, da občani 
ne bi bili preveč obremenjeni, in pri tem smo 
bili v primerjavi z drugimi občinami kar rado-
darni. Ko se pogovarjam za uvedbo bankoma-
ta, banke pogojujejo tolikšno število dvigov 
denarja, da za Jezersko ni realno. Prav tako 
se bojim, da bodo ugasnile še nekatere druge 
dejavnosti. Tudi zato pravim, da je življenje na 
Jezerskem postalo luksus. Kraj bo moral biti 
živ, saj bodo ljudje sicer odhajali tja, kjer so 
vsakdanji pogoji boljši.“ 

Kaj bi sporočili svojim občanom za bližnje 
praznike in prihajajoče leto 2015?

„Vsem želim lepe in mirne božične praznike, 
v letu 2015 pa veliko sreče, zdravja, zadovolj-
stva in optimizma. To jim želim v svojem in v 
imenu sodelavcev v občinski upravi in občin-
skih svetnikov.“  

Danica Zavrl Žlebir

Občinski svet je na svoji prvi (konstitutivni) seji, ki je potekala 
14. oktobra, soglasno potrdil mandate članom občinskega sveta 
in županu, izvoljenim na letošnjih lokalnih volitvah. Župan Jurij 
Rebolj je za podžupana imenoval Petra Sušnika. Na sliki člani 
občinskega sveta: Andrej Karničar, Jurij Markič, Boris Meško, 
Primož Muri, Mija Murovec, Peter Sušnik, Iztok Tonejec z župa-
nom Jurijem Reboljem.

Izvoljeno novo vodstvo občine

Ob iztekajočem se letu 
se zahvaljujemo vsem občanom, 
poslovnim partnerjem, društvom, 
združenjem in drugim ustanovam 
za uspešno sodelovanje. 

V novem letu pa si želimo, 
da bi spoznali nove ljudi,  
ubrali prave poti  
ter storili dobre reči.

Vesel božič in srečno novo leto

Župan Jurij Rebolj s svetniki in sodelavci
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Janez Ham je prišel na Jezer
sko leta 2002, vendar pa je z našo 
vasjo povezan že od otroštva, ko 
je sem hodil s svojim očetom. Po 
rodu je sicer Kranjčan, kot župnik 
pa je deloval po različnih krajih v 
Sloveniji. Najprej je bil kaplan v 
Ribnici na Dolenjskem, potem je 
delo nadaljeval v župniji Preska 
(pri Medvodah), preden je prišel 
na Jezersko, pa je deset let deloval 
v Notranjih Goricah.

Duhovnik je že več kot petdeset 
let, ni pa bila to njegova prva izbira 
poklicne poti. Po končani gimna
ziji se je namreč najprej vpisal na 
gozdarstvo, vendar je kaj kmalu 
zamenjal študij in se posvetil teo
logiji. Vendar tudi ta kratkotrajna 
izkušnja pride še kako prav na 

Jezerskem, saj ima župnija nekaj 
gozda, župnik pa sam skrbi, da je 
ta skrbno vzdrževan in očiščen, 
fizično delo na svežem zraku pa 
zagotovo pripomore k vitalnosti, 
ki jo izžareva.  

Župan Jurij Rebolj je ob častit
ljivem jubileju obiskal jezerske
ga župnika, mu zaželel še obilo 
zdrav ja in življenjske moči, ki 
jo pri svojem delu potrebuje. V 
sproščenem pogovoru ob kavi 
je beseda potekala predvsem 
o neprecenljivih zgodovinskih 
zapisih, ki jih hrani župnija, ter 
o tem, kako bi vse to zgodovin
sko bogastvo lahko predstavili 
domačinom, da bi več vedeli o 
svoji zgodovini in kulturi, s tem 
pa bi jo tudi bolj cenili.

Župnik Janez Ham  
je praznoval osemdesetletnico

Ob življenjskem jubileju je jezerskega župnika obiskal župan Jurij Rebolj.

Letošnji jubilant, župnik Janez Ham z jezerskim županom Jurijem Reboljem

Sedemdeset letnikov je v našem društvu sedem: Nuša Gotz, Francka 
Karničar, Milan Kocjan, Tone Štirn, Majda in Franc Weisseisen in Pe
ter Muri. Razen dveh, ki sta bila zadržana, so se srečanja vsi udeležili. 
Osemdesetletniki so trije: Majda Krč, Katarina Šiberle in Franc Zadni
kar. Na naše veselje so se vsi trije udeležili srečanja. Devetdesetletnici 
Marija Pogačnik in Ljudmila Prešeren pa se zaradi slabega zdravstve
nega stanja srečanja nista mogli udeležiti. Srečanje smo organizirali 20. 
septembra v gostišču Valerija. Zelo smo bili prizadeti, ker nas je gospa 
Marica Pogačnik kmalu po praznovanju za vedno zapustila.

Srečanje je potekalo v prijetnem vzdušju. Prisotne sta pozdravila 
predsednica Društva upokojencev Jezersko Helena Naglič in podžu
pan Peter Sušnik. Predsednica je jubilante obdarila s skromnimi – 
ročno izdelanimi – darili. Ljudske pevke so zapele štiri pesmi, Lonca 
pa jih je pozdravila s svojo pesmijo. Da je srečanje potekalo v prijaz
nem vzdušju, je poskrbelo tudi prijazno osebje z odlično postrežbo in 
hrano. Zadovoljni smo se razšli, saj smo skupaj preživeli nekaj zelo 
prijetnih uric. Ob slovesu so bili vsi udeleženci mnenja, da so taka 
srečanja nekaj posebnega in jih ne smemo opustiti. Anica Jakopič

Srečanje »okroglih« jubilantov 
Kot že vrsto let je tudi letos društvo upokojencev organiziralo srečanje svojih članov, ki so v tem letu 

praznovali okrogli jubilej: sedemdeset, osemdeset ali devetdeset let.

Občina Jezersko je bila v preteklem obdobju 
relativno uspešna, uspelo ji je izvesti pomem
bne okoljske infrastrukturne investicije s 
pomočjo evropskih sredstev. Nova finančna 
perspektiva 2014–2020 prinaša številne spre
membe in izzive, še zlasti za majhne občine. 

Namen razvojnega programa je doseči 
soglasje vseh deležnikov o prihodnjem razvo
ju Občine Jezersko. Z njim želimo opredeliti 
srednje in dolgoročne cilje občine na podro
čju gospodarskega, družbenega in okoljskega 
razvoja, jih medsebojno uskladiti in opredeli
ti prioritetne projekte ter potencialne vire za 
realizacijo v naslednjih sedmih letih. Pripra
va razvojnega programa bo potekala sočasno 

s pripravo občinskega prostorskega načrta, 
oba dokumenta pa predstavljata krovna raz
vojna dokumenta občine.  

Kakšno občino si želimo v prihodnje? Kako 
se lahko gospodarsko okrepimo? Kako mla
dim omogočiti, da bodo ostali in ustvarjali v 
občini? Kako zagotoviti potrebne storitve oz. 
preprečiti njihovo ugašanje? Kako nadalje 
podpirati delo društev v občini? Katerim izzi
vom bomo dali prednost, da jih uravnotežimo 
s finančnimi zmožnostmi občine?

Vprašanj je veliko, verjamemo, da tudi odgo
vorov. V pripravo razvojnega programa želimo v 
čim večji meri aktivno vključiti občane in orga
nizacije v okolju, da prispevajo svoje poglede, 

ideje, načrte in cilje. Vemo, da odločitve, spre
jete danes, lahko bistveno vplivajo na kakovost 
našega bivanja v občini v naslednjih letih. Zato 
je prav, da o njih skupaj spregovorimo.

V januarju 2015 bo potekal prvi krog temat
skih srečanj, na katerih bomo obravnavali 
posamezna področja razvoja: gospodarstvo s 
poudarkom na turizmu, gozdarstvu; perspe
ktive za mlade, društveni in socialni razvoj 
... Vabimo občane, da se aktivno vključijo v 
pripravo programa in se udeležijo tematskih 
srečanj. Termini leteh bodo objavljeni v 
koledarju dogodkov in prireditev. Svoje ideje 
in predloge pa lahko kadarkoli posredujejo 
občinski upravi na strategija@jezersko.si. 

Razvojni program Občine Jezersko 2014–2020
Občani povabljeni k oblikovanju strategije razvoja občine.
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Avto-moto društvo  
Šenčur
Stranska pot 1, 4208 Šenčur 
Telefon: 04 25 16 420
Faks: 04 25 16 421
E-pošta: avtomotosencur@siol.net
Spletna stran: www.amd-sencur.si
Uradne ure: torek in četrtek od 16. do 18. ure

Spoštovane članice in člani, občanke in občani!
Kakor utrinki izginjajo leta v večnost časa. Iskreno želimo, da bi vaš 
utrinek z letnico 2015 zaznamovali: zdravje, sreča, mir, varna 
vožnja ter številni uspehi.

Še niste naš član? Včlanite se!
Z včlanitvijo v našo organizacijo postanete član/ica velike družine, 
ki pod okriljem AMZS združuje preko 70.000 članic in članov, od 
tega je v naše društvo včlanjenih 821. Za članice in člane, ki 
potrebujejo brezplačno pomoč na cesti doma ali v tujini, smo 
dosegljivi 24 ur na dan. Seveda pa ste deležni še številnih drugih 
ugodnosti in popustov. Več o članstvu in dejavnosti društva si lahko 
preberete na naši spletni strani www.amd-sencur.si.

Sredi novembra je bila v dvorani Korotan 
Retrospektiva 2014 in projekt Pomagajmo Kri-
stini. Za to akcijo smo se odločili med drugim 
tudi zato, ker je Kristinina mamica Jezerjanka. 

Veselo razpoloženje so takoj na začetku 
ustvarili otroci OPZ POŠ Jezersko in mladin-
ke z lutkami. 

Program je zajemal nekaj utrinkov iz naših 
letošnjih predstav in nekaj novosti. Novost je 
bilo enkratno solo petje Maje Markič ob sprem-
ljavi Ane Smrtnik s klavirjem. V dvorano pa 
je številne obiskovalce privabila tudi Francka 

Šenk, ki je prelepo zapela ob spremljavi citrarja 
Tomaža Plahutnika. Med posameznimi točka-
mi je nastopila Lonca Šavs z doživeto prebra-
nima jezerskima štorijama, rdeča nit pa je bila 
pravljica Vsem ljudem nikoli ne ustrežeš, ki jo 
je prebiral Drejc Karničar. 

V tako pestrem programu je zagotovo vsak 
našel nekaj, kar mu je bilo všeč, družina Koci-
jančič pa je bila srečna ob izkupičku 1169,50 
evra, s katerim bodo lažje postavili hišno dvi-
galo za Kristino in ji tako omogočili samostoj-
no pot v svet. Mija Murovec, KUD Jezersko

Pomagajmo Kristini
Na prireditvi v Korotanu pomagali družini Kocjančič, ki želi za hčerko 

Kristino postaviti hišno dvigalo.  

V poletnem času je skupina Ročna dela svoje izdelke razstavila 
v preddverju dvorane v Korotanu. Večina obiskovalcev si jih je 
ogledala ob občinskem prazniku, a tudi v času počitnic razstava ni 
samevala. Ogledovali so si jo vsi, ki so obiskali turistično informa-
tivno točko TIC. Vse izdelke, ki so bili za prodajo, so pokupili, tako 
da imamo za nadaljevanje svojega dela še večje veselje. 

Občina Jezersko pod vodstvom župana Markiča nam je omogo-
čila, da smo se lahko srečevale v prostorih Korotana, za kar se 
jim najlepše zahvaljujemo. Tudi sedanji župan in svetniki imajo 
za naše delo posluh in nam omogočajo, da se še naprej srečujemo 
vsak ponedeljek od 18. do 20. ure v prostorih Korotana. Lepo ste 
povabljeni v našo skupino, če bi radi ob prijetnem klepetu kaj lepe-
ga naredili in se kaj novega in koristnega naučili. 

Zanimivi zapiski iz knjige vtisov o razstavi:
Hvala za prizadevnost in originalne ideje.
Koliko vaših ur je bilo potrebnih za razstavljeno delo. Všeč mi je 

razgibana postavitev.
Koliko ur, koliko spretnih rok, koliko veselja, novih idej, sprav-

ljenih v življenje.

In še tale, ki prav 
gotovo pomeni nekaj 
dobrega!!!

Mija Murovec

Ročna dela

V skladu z Zakonom o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o opravljanju plačil-
nih storitev za proračunske uporabnike 
(Uradni list RS, št. 111/2013) bodo od 1. 
1. 2015 dalje pravne in fizične osebe ter 
proračunski uporabniki za dobavljeno bla-
go, izvedene storitve ali izvedene gradnje 
dolžni proračunskim uporabnikom poši-
ljati račune v elektronski obliki (e-računi).

Podrobnejše informacije v zvezi z e-ra-
čuni so dostopne na spletni strani Uprave 
Republike Slovenije za javna plačila, ki je 
enotna vstopna oziroma izstopna točka za 
izmenjavo e-računov: http://www.ujp.gov.
si/dokumenti/dokument.asp?id=258

PODATKI ZA IZDAJO E-RAČUNA 
ZA OBČINO JEZERSKO:

Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65
4206 Zg. Jezersko
ID za DDV: SI84980923
Matična številka: 1332112000
Šifra PU: 76627
Št. podračuna pri Banki Slovenije: 
SI56 0136 3010 0007 047
SWIFT koda: BSLJSI2X
Prosimo vas, da si uredite vse potre-

bno glede izdajanja e-računov, da bo naše 
sodelovanje tudi v prihodnje potekalo 
nemoteno.

Od novega leta e-računi

Uradne ure na Občini Jezersko 
od 1. januarja 2015:
v ponedeljek med 9. in 12. uro ter med 13. 
in 15. uro, v sredo med 9. in 12. uro ter med 
13. in 17. uro, v petek med 9. in 12. uro.

Uradne ure na občini
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Šola

OBISKALI SMO ŠOLSKI MUZEJ
Vstopili v Slovenski šolski muzej. Stopnice 

so nas vodile do garderobe, slekli smo bun-
de. Šli smo naprej po muzeju in prišli pred 
staro učilnico, tam pa smo dobili uniforme. 
Gospa nam je rekla, kako naj pozdravimo 
gospoda učenika in kako mu odgovarjamo.                                                                          
Šli smo v učilnico, zazvonil je zvonec, roke 
smo imeli vsi na hrbtu in spoštljivo smo pozdra-
vili. Najprej smo imeli matematiko, potem pa 
smo brali pesmice in uganke. Učenik je bil zelo 
strog. Če smo bili poredni, smo morali klečati 
na koruzi ali sedeti na lesenem osličku. Na kon-
cu ure je zazvonil zvonec in učenik je zapustil 
razred. Čakali smo, da pride gospa. Nato smo 
se sprehodili po muzeju in opazovali razstavo. 
Gospa nas je spraševala in mi smo odgovarjali. 
Nato smo se v garderobi oblekli. Z avtobusom 
smo se vrnili na Jezersko.

Lovro Karničar, 3. r.

Iz šolskih klopi

GASILCI
20. 11. 2014 so med poukom v razred pri-

šli gasilci. Rekli so nam, naj gremo iz šole, 
ker je začel spuščati plin. Šli smo iz šole. 
Učiteljice so nam rekle, naj gremo pred 
gasilski dom. Tam so nas gasilci razdelili v 
tri skupine. Ogledali smo si dihalno mas-
ko. Gasilci so nam pokazali, kako deluje 
jeklenka za dihanje. Potem smo si ogleda-
li gasilski kombi in opremo, ki je v njem. 
Nazadnje smo si ogledali še medicinsko 
opremo, ki jo gasilci uporabljajo pri reše-
vanju. Gasilci so nam na koncu pokazali, 
kako pogasiti ogenj. Povedali so nam, da 
ognja ne gasimo z vodo, ampak z gasilnim 
aparatom. Tudi sami smo lahko poskusili 
s pršilnikom pogasiti ogenj. Imel sem se 
zelo dobro, saj sem izvedel kar nekaj nove-
ga o gasilcih.

Kristjan Zupan, 4. r

V sredo, 19. 11. 2014, so v šolo prišli 
gasilci in so rekli, da moramo iti ven iz 
šole. Šli smo ven iz šole. Zbrali smo se 
pred šolo in šli h gasilskemu domu. Gasilci 
so nam predstavili prvo pomoč, sestavne 
dele jeklenke in gasilski avto. Gledali smo 
tudi, kaj se lahko zgodi, če pustimo pri-
žgan štedilnik. Rekli so, da ga ne smemo 
gasiti z vodo, ker bo nastal še večji požar. 
Tak požar moramo gasiti z mokro cunjo ali 
z gasilnim aparatom. Na koncu smo lahko 
poskusili gasiti z gasilnim aparatom.

Borut Resman, 4. r                 

Na začetku so gasilci prišli v naš razred. 
Rekli so, da moramo hitro ven. Najprej 
smo se zbrali pred šolo, potem smo šli v 
Gasilski dom. Tam so nam razkazali opre-
mo. Na koncu so zakurili še ogenj. Pogasili 
so ga z mokro cunjo in s prahom.  

Jurij Rupar, 2. r.

PEKA PARKELJNOV

V petek smo imeli tehniški dan. Pekli smo 
parkeljne. Najprej smo si ogledali recept. Kma-
lu smo se razdelili v dve skupini. V vsaki je 
bila po ena učiteljica, saj se nam je pridružila 
še gospa Mirjana. V vsaki  skupini smo zame-
sili testo in ga dali počivati. Potem je gospa 
Mirjana odšla.  Med tem smo prepisali recept. 
Kasneje smo šli na  malico. Po malici smo 
pogledali, kaj se je zgodilo in videli smo, da je 
od druge skupine testo šlo kar čez posodo. Na 
srečo ni padlo ven, saj je bil čez testo pokrov in 
še krpa. Kmalu smo začeli pregledovati testo 
in začeli smo ga rezati. Vsak je dobil en kos 
testa. Začeli smo oblikovati testo. Vsak je obli-
koval parkeljna. Kar je ostalo od testa, so fantje 
še nekaj oblikovali in dali peči. Naša kuhari-
ca, gospa Meta, pa je vse to spekla v pečici.  
Po oblikovanju smo imeli se družbo in likovno 
umetnost. Po likovni umetnosti smo šli po par-
keljne, jih zavili in odnesli domov. V tem dnevu 
sem zelo uživala. Tinkara Muri, 5. r

Za prave smučarje!Obiščite nas v PE Britof 240
ali na spletuwww.bucan.sikupon za 10% popust
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Vrtec

Gre lahko vrtec okoli sveta? SEVEDA, naš 
vrtec Palček gre lahko! Z najhitrejšim čarob
nim letalom smo se oktobra odpravili na poto
vanje okoli sveta. 

Prijazen pilot Tine nam je povedal, kako se 
obnašamo na letališču, in nam predstavil svoje 
delo. Ko smo prvič vstopili na naše letalo, nas 
je bilo kar malce strah. Malo se je treslo, ropo
talo in ko smo prileteli na letališče k Indijan
cem Severne Amerike, smo veselo zaploskali 
našemu pilotu Tinetu. Takrat se je zabava šele 
pričela!

Spoznavali smo Indijance, se z njimi družili 
v jutranjem indijanskem krogu, izdelali smo si 
svoja indijanska oblačila, ogrlice in seveda per
janice. Smešna nam je bila njihova pesem Epo e 

tai tai e, a smo se jo hitro naučili in jo prepevali 
skoraj vsak dan. Izdelali smo tudi prave indi
janske bobne, s katerimi smo zaplesali okoli 
ognja pri indijanskem šotoru. Povabili smo tudi 
starše na pravo indijansko zabavo v plemenu 
Orlovo gnezdo. Pripravili smo jim metin napi
tek (iz mete, ki je zrasla na našem vrtu) in spekli 
slaaaasten jabolčni zavitek. Starše smo nauči
li indijanski ples in jih povabili k ustvarjanju 
lovilcev sanj in sovic, s katerimi smo polepšali 
našo garderobo. 

Ob koncu meseca oktobra pa nas je Tine kli
cal na letalo in nam pokazal nov del sveta – Av
stralijo. S težavo smo se poslovili od Indijancev, 
a zanimalo nas je, kaj zanimivega se še dogaja 
po svetu. Po dolgem letu smo tokrat pristali h 

koalam in kengurujem. Mesec oktober je bil 
torej namenjen druženju z avstralskimi žival
mi. Z očetom deklice smo plezali po avstral
skih gorah, z lovcem smo spoznavali njegovo 
delo in različne živali, gasilci pa so nas rešili 
iz goreče opere v Sydneju. Srečali smo se tudi 
z Aborigine, ki so nam predstavili bumerang. 
Seveda smo bumerange želeli imeti tudi mi, pa 
smo jih izdelali kar sami. 

Konec meseca smo se morali zopet poslo
viti in zaradi malce domotožja prosili Tineta, 
da nas odpelje domov v Slovenijo. Praznični 
december preživljamo na domači zemlji in 
komaj čakamo januar, da nas pilot Tine prese
neti s predstavitvijo novega dela sveta. 

Na pobudo gasilcev smo z največjim veseljem 
okrasili tudi vaško smrečico in upamo, da vam 
je všeč!

Zaradi obilice dala z raziskovanjem tega 
zabavnega sveta se vam opravičujemo, ker 
vam nismo poslali nobene razglednice, zago
tavljamo pa vam, da neizmerno uživamo in da 
je najlepše prav doma v Sloveniji.

Lep pozdrav,
Otroci vrtca Palček in Daša Pučko

Naše potovanje po svetu

Splača se biti naročnik 
Gorenjskega glasa

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: 
narocnine@g-glas.si
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Društva

Obiskal nas je Sv. Miklavž, prvi od treh 
decembrskih dobrih mož. S seboj je prinesel 
poln koš daril in jih v dvorani Korotan razdelil 
otrokom. 

Otroci so bili veseli daril, pred tem pa tudi 
igrice Miklavžev parkeljc. Sv. Miklavž in 
angelčki v belih oblekicah so prikazali, kako 
obdarujejo otroke. Seveda morajo ti to zaslužiti 
– vsaj z molitvico Sveti angel varuh moj …, če 
ne kaj bolj zahtevnega. Tudi parkeljni so se pri-
družili in z rožljanjem z verigami nagnali strah 
v kosti najmanjšim in najbolj pridnim. Seveda 
so tisti večji, porednejši, od njih zaslužili pali-
co. Naj stoji kje v kakšnem kotu in naj zadošča, 
da starši samo pokažejo nanjo!

V spominu imam miklavževanje, ko naju je 
z Olgo ata peljal od Jenka k Skubru na sankah. 
Sv. Miklavž je takrat otroke obiskal v njiho-
vi »hiši«. Tudi na druga Miklavževa darila v 
otroštvu so spomini nepozabni. Ohranjajmo 
jih!

Za letošnja darila pa gre zahvala predvsem 
občini Jezersko, ki je finančno omogočila 
izved bo prireditve.

Mija Murovec, KUD Jezersko

Miklavžev obisk
Gasilci so se zbrali 
za akcijo vsi,
so smreko poiskali 
v gozdovih vrh Ravni.

Smreka zdaj ponosna
center Jezerskega krasi, 
otroci so veseli 
okraske delali.

To ni več stara smreka,
temveč prelep drevešček, 
ki z angelčki, bomboni
ves v lučkah se blešči.
 
 Mija Murovec

Drevešček

V tokratnem prispevku bom opisala še nekaj dogodkov, ki jih je 
Matjaž v svoji poštarski službi doživel pozimi.

Seveda je Matjaž tudi pozimi pošto raznašal z mopedom. Malo vas 
je, ki si lahko predstavljate, kako gre z mopedom po snegu. Če je zmrz-
njeno, še gre, če je pa plundra ali pa poledica, pa je hudo. 

Do leta 1970 je Rebanov Francl (Franc Plaznik) s konjem oral stran-
ske ceste. Kasneje sta Matjaž in Jože Lustek s Holderjem preorala poti, 
da sta lahko raznašala pošto. Za tem je Roblekov Peter kupil traktor 
Lindner s plugom. Večkrat je moral Matjaž zjutraj vzeti traktor strica 
Petra in spotoma najprej preorati sneg. Takrat je tudi pošto raznašal 
kar spotoma.

Na Makekovo je bila pogosto zelo ledena cesta. Ko se je peljal mimo 
Makekove bajte dol, je bila cesta kot bob proga. Seveda je moral 
»bremzati« tudi z nogami, da ni šlo prehitro. Ko se enkrat tako driča 
navzdol, zasliši za seboj vpitje: »Matjaž, ti samo pri miru bodi, midva 
te bova že obvozila!!!« Mimo njega sta na smučkah kot divja jaga pri-
drvela Luka in Drejc Karničar. 

Podobno je bilo tudi pri Cibašku, le da je tam Karničarjev Tejko s 
»krosovcem« zletel v grmovje. K sreči mu ni bilo hudega. 

Leta 1979 je dobila pošta za raznašanje pošte v Kokri avto. Tam so 
kmetije zelo visoko v hribih – Krems, Suhadolnik, Pestotnik, Celar-
jevo, Bergant … Včasih je moral Matjaž namestiti verige na vsa štiri 
kolesa, da se je izkopal iz zametov. Gospodinje so ga bile vesele, ko je 
prišel naokoli, in so ga pogostile z malico in ta domačim! Pri Arnežu 
mu je mama Micka postregla z dobrimi vampi (njen recept je šel z njo 
v grob – škoda) in v zameno ji je pripeljal plinsko bombo ali »fasngo«. 
Matjaž pravi, da je bila pri Celarjevi Ici »Dobrodelna ustanova Celar«. 
Ica je bila dobra in dobrosrčna kuharica. Vedno je imela kuhan kakšen 
golaž za družino, za obiskovalce gozdarje in lovce. Matjaž je prinesel 
pošto ravno v času malice, tako je je bil tudi on deležen. To je šlo mar-
sikateremu v nos, pa jim Matjaž ni ostal dolžan: »Vi kar govorite, jaz 
bom pa le sit!« Tem dobrim kokrškim gospodinjam je za njihove mali-
ce in dobro srce še vedno hvaležen. Včasih so ljudje precej več pisali 

tudi za božične in novoletne praznike kot sedaj. Dobrunov Francl je 
imel navado, da je vse voščilnice z žebljički pritrjeval na vrata »hiše«. 
Ko so bila vrata polna, je rekel: »No, ta je zadnja. Sedaj bo pa božič!« 
Kje so tisti časi? Sedaj so nabiralniki polni reklam, čestitko pa le redko 
najdemo med njimi. Zato imamo samo še pogodbeno pošto. In še to – 
do kdaj?  Mija Murovec

Matjaževa poštarska leta
(četrti del)
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Društva

Brez kakršnega koli zardevanja lahko reče-
mo, da smo lahko vzor v podobnih situacijah 
tudi na državni ravni. V marcu smo imeli trav-
niški požar na težko dostopnem kraju na Sp. 
Jezerskem, v maju pa nas je zajel še močan 
veter, ki je podiral drevje, pomagali pa smo 
tudi pri pokrivanju strehe. K sreči ni bilo huj-
ših posledic. Imeli smo tudi delovno nesrečo v 
gozdu, v avgustu pa smo črpali vodo iz kleti. 
Za vse te intervencije je poskrbelo vreme, ki je 
letos že vseskozi muhasto.

Konec aprila smo svoje mlade člane popeljali 
na gasilski tabor v Marindol. Spopadli so se z 
raznoterostmi na temo gasilstva, pogasili pravi 
mali ogenj in si zadnji dan ogledali še Gasil-
ski dom v Črnomlju, kjer so lahko preizkusili 
tudi avtolestev. V maju smo pripravili gasil-
sko športno tekmovanje pri jezeru, ki smo se 
ga udeležili tudi člani in članice ter veterani. 
Veseli smo, da smo po dolgih letih premora 
sestavili ekipo članic, ki je zasedla 2. mesto. 
Tudi letos moramo pohvaliti pionirje in mla-
dince, ki so se udeležili orientacije v Preddvoru 
in zasedli solidna mesta. 

V mesecu juniju je GZ Kokra praznovala 
60-letnico obstoja, ob kateri je bilo več prire-
ditev. Jezerjani smo prevzeli organizacijo slav-
nostne akademije, kjer so povabljeni razprav-
ljali o pomenu, vzrokih in učinkih povezovanja 
gasilskih društev v gasilsko zvezo ter nasploh o 
pomenu in vplivu gasilstva na družbo. Jezerski 
gasilci smo skupaj z ostalimi društvi in posa-
mezniki ta vpliv pokazali praktično z odlično 
pogostitvijo udeležencev slavnostne akademije. 
Vsem, ki ste nam pri tem pomagali, se iskre-

no zahvaljujemo.   Na demonstrativni gasilski 
vaji Požar v naravi, ki je potekala 28. junija na 
Možjanci, je sodelovalo 119 gasilk in gasilcev. 
Poleg prikaza postopkov gašenja in reševanja pri 
požarih v naravnem okolju je bil cilj vaje zago-
toviti vodo za gašenje iz 230 višinskih metrov 
nižje ležeče reke Kokre. Pri vaji so gasilci polo-
žili 2600 m cevi, uporabili 11 motornih brizgaln 
in 14 gasilskih vozil. Zaključek praznovanja pa 
smo obeležili z gasilsko parado v Šenčurju, kjer 
se je zbralo največ gasilk in gasilcev iz vseh 
društev, povezanih v GZ Kokra. 

Prva sobota v septembru je tradicionalno 
rezervirana za tekmovanje voznikov gasilskih 
vozil v Preddvoru. Naloga je sestavljena iz 
spretnostne vožnje voznika in hitrosti izvedbe 
nalog preostalih dveh članov ekipe. Prva ekipa 
avtocisterne je drugo leto zapored osvojila 1. 
mesto in prehodni pokal. Tekmovalcem želi-
mo, da se uresniči želja po osvojitvi prehodnega 
pokala v trajno last. Druga ekipa je osvojila 6. 
mesto, ekipa s kombijem – orodnim vozilom je 
pristala na 3. mestu. V oktobru smo pripravili 
kviz gasilske mladine, kjer so naši mladinci 
zasedli odlično drugo mesto in se udeležili 
regijskega tekmovanja v Stražišču pri Kranju. 
Ta dan je bil tudi dan odprtih vrat gasilskega 
doma. V začetku novembra je PHE Kranj v 
gasilskem domu organizirala tečaj prve pomo-
či za PRVE POSREDOVALCE, modul A. 
Prvi posredovalci  so prostovoljci, ki so uspo-
sobljeni za nudenje prve pomoči, predvsem ob 
zastoju srca, hkrati pa imajo znanje za varno 
in učinkovito delo z defibrilatorjem. Aktivirajo 
se preko regijskega centra ali PHE Kranj. Čla-

nice pa so se v Podbrezjah udeležile posveta 
gasilk Gorenjske. Članice PGD Podbrezje so 
predstavile svoj kraj, seznanile pa smo se tudi z 
zgodovino podeljevanj priznaj ter z družbenim 
pomenom PGD in zgodovino delovanja žensk v 
gasilstvu ter potek intervencij od a do ž.

Postavljanje novoletne jelke je bilo letos zau-
pano gasilcem. Darovala jo je Marinka Arh. 
Ob prižiganju lučk nam je spregovoril župan, 
članice KUD-a pa so pripravile program, ki se 
je čudovito zlil v adventni čas. Prišlo je kar lepo 
število obiskovalcev, veseli in zadovoljni obra-
zi pa so zgovorno dejstvo, da je finančni vložek 
občine stoodstotno upravičen. Naslednji dan pa 
so piko na i dodali še otroci iz vrtca s svojimi 
domiselnimi okraski.

Naši člani se redno tudi izobražujejo. Tako so 
letos opravili tečaj za vodjo enot 4 člani in pri-
dobili naziv gasilski častnik, tečaj za tehnično 
reševanje so opravili 3 člani, za delo z motorno 
žago 2 člana, tečaj za uporabnika dihalnega 
aparata – IDA sta opravila 2 člana, 2 članici 
pa sta pridobili naziv bolničar. V decembru pa 
bomo izvedli še začetni tečaj za gasilca. Ude-
ležili se ga bodo 4 člani. Želeli bi, da bi se nam 
pridružilo več mladih.

Zahvaljujemo se vsem, ki nas kakorkoli pod-
pirate, ki darujete za koledar, in tistim, za kate-
re ne vemo, to so ljudje, ki namenjate določen 
odstotek od dohodnine kot donacijo našemu 
društvu. 

Gasilke in gasilci vam želimo blagoslovljene 
božične praznike ter srečno, uspešno in zdravo 
novo leto 2015.

 Izidor Parte in Darinka Milošič

Ena ali dve o gasilcih
Za nami je pestro leto. Veliko se je dogajalo, najprej nas je zajela naravna ujma, ob kateri smo spoznali,  

da so vse službe in vsi drugi udeleženi v tej intervenciji svoje delo opravili profesionalno.

Zaradi oddaljenosti Jezerskega moramo na nujno medicinsko pomoč 
čakati več kot pol ure, kar je v primeru srčnih zastojev, popolnih zapor 
dihalnih poti ali ob močnih krvavitvah preveč in je lahko žal prepoz-
no. Možnost preživetja pri srčnem zastoju se namreč vsako minuto 
zmanjša za 10 do 12 odstotkov. Rešitev ponuja pilotski projekt organi-
ziranja skupin usposobljenih prvih posredovalcev iz krajev, kakršno 
je Jezersko, ki s takojšnjo odzivnostjo poskušajo pomagati do prihoda 
ekipe nujne medicinske pomoči.  

Jezerjani smo se organiziranja skupine prvih posredovalcev lotili na 
pobudo dr. Mitje Mohorja, vodje prehospitalne enote nujne medicin-
ske pomoči v Kranju. Odzivnost predvsem iz vrst gasilcev in gorskih 
reševalcev je bila več kot odlična, saj se nas je teoretičnega izobra-
ževanja in praktičnega usposabljanja z izpitom lotilo 20. Ob tem je 
treba poudariti, da gre za izredno odgovorno in povsem prostovoljno 
dejavnost, izključno z željo pomagati sočloveku v stiski. Večina nas 
ima že kar nekaj predhodnih izkušenj z nudenjem prve pomoči. Prav 
tako smo na Jezerskem že dokaj dobro opremljeni za nudenje prve 
pomoči, med drugim imamo dva avtomatska defibrilatorja, opremo 
za apliciranje kisika, maske in balone za umetno dihanje ter obvezivni 
material. Enoto bo v primeru potreb aktiviral dežurni zdravnik eno-
te nujne pomoči prek centra za obveščanje. Alarmiranje bo potekalo 
prek pozivnikov. O postopkih medsebojnega obveščanja, prevozih na 
mesto interveniranja in organizacijskih zadevah pa se bomo dogovo-
rili na sestanku skupine.

Formiranje skupine prvih posredovalcev na Jezerskem bo nedvom-
no pomemben korak k izboljšanju varnosti občanov. Miran Štular

Skupina prvih posredovalcev na Jezerskem

Prvi posredovalec ...
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 Kako to? Glavni krivci so 
pravzaprav Čehi, ki so koncem 
devetnajstega stoletja »odkrili« 
Jezersko in Grintovce, zagnali 
turizem in postavili planinsko 
postojanko Češko kočo. Izgrad-
nja Češke koče je bila namreč 
le vrhunec sodelovanja med 
češkim in slovenskim narodom 
na našem območju v burnem 
obdobju pred prvo svetovno voj-
no, ko smo živeli še v isti monar-
hiji. Direktor festivala ing. Ladi-
slav Jirasko je dal pobudo, da se 
v letu, ko Češka koča praznuje 
115 let, z obsežno razstavo pred-
stavi omenjeno sodelovanje. K 
sodelovanju je povabil slovensko 
veleposlaništvo na Češkem, Pla-
ninsko zvezo Slovenije, Sloven-
ski planinski muzej ter Občino 
Jezersko s planinskim in turi-
stičnim društvom. Nekaj aktiv-
nosti je steklo takoj, vrhunec pa 
bo vsekakor z odprtjem razstave 
konec novembra 2015 v Pragi. 
V češkem planinskem vestniku 
Lide&Hory je v zadnji številki 

Jezersko v Pragi
Od 5. do 7. decembra je v Pragi potekal 11. mednarodni alpinistični filmski festival,  

na katerem smo se predstavili tudi Jezerjani.

Na sliki smo jezerski predstavniki skupaj s podpredsednikom PZS Mirom Erženom in Simonom Konobljem, namestnikom 
veleposlanice na Češkem. 

osrednja tema češko-slovensko 
sodelovanje, predstavljeno na 23 
straneh z ogromno slikovnega 
materiala in predstavitvami tur 
po naših Grintovcih.

 V času praznovanja 115-letni-
ce Češke koče (26. julija 2015) 
imajo češki planinci organiziran 
planinski tabor na Jezerskem. 
Na povabilo direktorja festivala 
pa smo Jezersko in Češko kočo 
lahko predstavljali že na letoš-
njem festivalu. Predstavitveni 
prostor smo okrasili z jezerski-
mi simboli, dodali panoramo 
Jezerskega in Češko kočo, pred 
katero smo postavili še repliko 
smerokaza, ki pred kočo vabi 
na okoliške vršace. Po priredi-
tvenem prostoru je bilo še več 
panojev, ki so predstavljali 
Jezersko in Češko kočo. Obisko-
valcem smo ponudili t. i. zele-
ne kataloge, ki smo jih dodatno 

opremili s pohodniškimi paketi 
in prevedli v češčino. Na festiva-
lu se je z izjemnim predavanjem 
predstavil naš vrhunski alpinist 
in alpinistični mentor Marko 
Prezelj. Podpredsednik Planin-
ske zveze Slovenije Miro Eržen 
pa je predstavil našo planinsko 
organizacijo in pri tem izposta-
vil slovensko-češko sodelovanje 
in Češko kočo. Festival je v treh 
dneh obiskalo približno 3000 
ljubiteljev gora in alpinističnega 
filma. Poleg stikov z obiskoval-
ci in razdeljevanjem informa-
cijskega gradiva smo jezerski 
predstavniki (Marko, Polona in 
Drejc) navezali pomembne stike 
za nadaljevanje tradicionalne-
ga turističnega in planinskega 
sodelovanja med Prago (Češko) 
in Jezerskim (Slovenijo).

Drejc Karničar
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Letošnjega aprila je vlada na svoji 54. redni seji sprejela sklep 
o uskladitvi vrednosti točke turistične takse. Vrednost točke od 
1. januarja 2015 znaša 0,115 evra. Vrednost turistične takse v 
občini Jezersko tako znaša 1,15 evra (10 točk krat 0,115 evra).

Nova višina turistične takse
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December je čas pričakovanja 
novega in čas, ko se pripravljamo 
na obračun z minevajočim letom. 
Pripraviti bo treba poročilo o 
dogodkih preteklega leta, pote
gniti črto in pripraviti plane za 
leto, ki prihaja. 

Leto 2014 se z zimsko sezono ni 
izkazalo, ampak nam je zelo zago
dlo s slabo sneženo zimo in katas
trofalnim žledom. Žal se je slabo 
vreme nadaljevalo in z redkimi 
svetlimi (beri: vedrimi) izjemami, 
postreglo z rekordno deževnim 
poletjem, zelo lepim oktobrom in 
neverjetno deževnim preostan
kom jeseni. Če povzamem: vre
me je bilo celo leto zagrizen nas
protnik jezerskega in slovenskega 
turističnega gospodarstva. Mi pa 
vseeno nismo vrgli puške v koru
zo in smo celo poletje z dogodki 
Jezerske štorije nagovarjali in ani
mirali vse turiste, ki so obiskali 
našo dolino. Bili smo uspešni in 
nagrajeni z zadovoljstvom obisko
valcev in turističnih delavcev, ki 
so svojim gostom lahko ponudili 
edinstveno doživetje letošnjega 
poletja. 

Ferata, varovana  
plezalna pot

Dogajanje Jezerske štorije ni bila 
edina novost letošnjega leta. Ko se 
je poletje prevesilo v jesen, smo s 
ponosom odprli nov pomemben 
element jezerske turistične ponud
be – ferato Češka koča. Ekipa prid
nih delavcev je z velikim zanosom 
in neutrudno željo po doseganju 
novih ciljev odlično izdelala prvo 
jezersko ferato, ki je edinstvena v 
slovenskem merilu. Zato še toliko 
bolj zaželena in nepričakovano 
zelo množično obiskana v letošnji 
pozni jeseni. Verjetno jo je od 15. 
oktobra pa do danes obiskalo in 
bolj ali manj uspešno preplezalo že 
okrog 400 plezalcev. Razen enega 
posredovanja jezerskih reševalcev 
in nekaj obračanj večjih težav ni 
bilo zabeleženih, vendar je vseeno 
na mestu opozorilo, da je ferata 
Češka koča zelo zahtevna in za 
uspešen obisk je potrebna dobra 
fizična priprava in uporaba pose
bne varovalne opreme. Jezersko je 
s ferato dobilo pomemben element 
trendovske turističnoplaninske 
ponudbe, zato se na tem mestu v 
imenu vseh turističnih ponudni
kov zahvaljujem Davu in Gorazdu 
z ekipo za idejo in izpeljavo, pla

ninskemu društvu za organizacijo 
in izvedbo, Občini pa za sofinan
ciranje projekta, ki nas uvršča na 
eno prvih mest med slovenskimi 
turističnimi destinacijami s tako 
ponudbo. Upam, da bo prva fera
ta kmalu dobila še svojo sestro v 
Kanceljnu pod Vadinami.

Sodelovanje s Čehi
Aktivnosti na področju zdru

ževanja v KamniškoSavinjskih 
Alpah so letos dobila otipljivo 
obliko, saj smo skupaj izdali zem
ljevid z opisom treh enostavnih 
pohodniških poti v vsaki sode
lujoči občini ter navedli še nekaj 
tur, ki nas medsebojno povezujejo. 
Zraven smo pripravili tudi pakete, 
ki v vsaki občini ponujajo dožive
tje teh poti posameznim pohodni
kom. Skupne akcije bomo nada
ljevali tudi v letu 2015, ko bomo 
obiskali nekaj sejmov in se skupaj 
pripravili na predstavitveni vrhu
nec, ki se bo zgodil v novembru 
na Smihovskem alpinističnem 
festivalu v Pragi. Že Mali princ je 
dejal: »Ko je učenec pripravljen, 

pride učitelj.« Tudi k nam je prišel 
letos poleti v obliki vodje festivala 
in lastnika praške turistične agen
cije Alpy Ladislava Jiraska, ki nas 
je povabil k sodelovanju. Po vzoru 
sodelovanja s Kalsom pod Veli
kim Klekom/Grossglocknerjem, 
kjer je deloval Pražan Stüdl, bi 
želel, da se vzpostavi tudi sodelo
vanje z Jezerskim in Češko kočo. 
K sodelovanju je povabil tudi 
PZS in slovensko veleposlaniš

tvo v Pragi. V letu 2015, ko Češka 
koča slavi 115letnico, bomo tako 
vzpostavili tesnejše sodelovanje s 
potomci naroda, ki je veliko pri
speval k razvoju turizma na Jezer
skem. Tako bo letos v sodelovanju 
pripravljeno praznovanje 115let
nice Češke koče, naši pohodni
ški paketi se bodo prodajali pod 
okriljem agencije Alpy, jeseni pa 
se bomo kot turistična destinaci
ja predstavili na že omenjenem 
festivalu v Pragi, kjer bo osrednji 
dogodek razstava ob 115letnici 
Češke koče in ob sodelovanju med 
slovenskimi in češkimi planinci.

Ker bo leto 2015 malo bolj 
usmerjeno v trženje na tujih trgih 
in sodelovanje s sosedami, bo 
zelo prav prišla enotna oblačilna 
podoba, ki bo luč sveta zagledala 
v začetku leta. Več o tem si lahko 
preberete v članku, ki je v celoti 
posvečen tej tematiki. Za potrebe 
predstavitve na tujih trgih plani
ramo tudi prevode in izdajo dolo
čenih publikacij v tujih jezikih. 
Zaradi nastopa na češkem trgu pa 
bi bilo treba v češki jezik prevesti 
tudi našo internetno stran. Seve
da pa smo odprti za vse predloge 
turističnih ponudnikov in vseh 
ostalih Jezerjanov in če je le v 
naši moči, jih bomo tudi izpeljali. 
Občinski proračun se bo spreje
mal v drugi polovici januarja, 
zato je sedaj ravno pravi čas za 
vsebinske in finančne predloge. 
Seveda pa je predpraznični in 
prednovoletni čas namenjen tudi 
vsem nam, da se srečamo, si sti
snemo roke in zaželimo vse dobro 
v novem letu. Zato Vam sodelav
ci turističnega društva želimo 
zdravja, veselja in medsebojnega 
razumevanja v letu 2015. 

Polona Virnik Karničar

Od Jezerske štorije do Prage
Čeprav smo turistični delavci sredi priprav na zimsko sezono, vseeno lahko pogledamo na preteklo leto in na 

kratko že podamo poročilo o delu v letu 2014 ter nakažemo plane za novo leto 2015.

Jezerska stojnica v Pragi

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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Turistični delavci, ki predstavljamo Jezersko 
na raznih sejmih, stojnicah, srečanjih in pred-
stavitvah, smo vsakokrat pred dilemo, kaj obleči 
za posamezni dogodek. Da jo končno razblini-
mo, smo se odločili, da pripravimo in izdelamo 
jezersko turistično predstavitveno oblačilo. To 
je oblačilo, ki ga bomo lahko oblekli vsakokrat, 
ko bomo predstavljali Jezersko na sejmu, stojni-
ci, srečanju z ostalimi turističnimi delavci, ko 
bomo sprejeli večjo skupino ljudi in jih popeljali 
po Jezerskem, ter vedno takrat, ko bomo želeli 
poudariti pripadnost svojemu kraju.

Sodobna turistična oblačilna podoba
Ker imamo na Jezerskem o oblačilni podobi 

precej različna mnenja, z obstoječo oblačilno 
podobo pa ne dosegamo visokih standardov, 
ki nam jih je na svojem predavanju predstavil 
priznani kostumograf dr. Bojan Knific, smo se 
odločili poiskati strokovno pomoč. Za sodelo-
vanje smo zaprosili gospo Jano Vilman, etno-
grafinjo in modno oblikovalko iz Bohinja, ki je 
za svoje delo na področju oblikovanja turistič-
ne oblačilne podobe že prejela priznanje Turi-
stične zveze Slovenije. Oblikovala je predstavi-
tveno podobo bohinjskih turističnih delavcev 
in za nekaj podobnega smo se navdušili tudi mi.

Po štirih srečanjih, ki jih je imela gospa Jana 
na Jezerskem, je pripravila prvi predlog sodo-
bne turistične oblačilne podobe, ki ga je obli-
kovala na podlagi prepoznavnih značilnosti 
območja Jezerskega, naše turistične ponudbe 
in okolja, v katerem živimo. Jezersko se pred-
stavlja s sloganom Kjer je narava najlepša, je 
pohodniško, alpinistično okolje, poznano po 
zdravilni klimi in mineralni vodi, še bolj pa po 
jezersko-solčavski pasmi ovc. Pri izbiri krojev 
se je osredotočila na udobnost in športni način 

življenja, saj nagovarjamo ljudi, ki si želijo 
aktivne sprostitve na Jezerskem. 

Ovčja volna kot osnovni material
Ovčja volna je bila prepoznana kot osnov-

ni material, ki ga je treba vključiti v oblačilno 
podobo, barve predstavitvenih znakov: modra, 
zelena in bela pa kot osnovna barvna kombina-
cija. Naši barvi modro in zeleno se kombinira 
z belo ali sivo in z domačo volno, ki je lahko 
svetlejša (umazano bela) ali temnejša (siva). Vsa 
oblačila se lahko kombinirajo s kavbojkami ali 
irhastimi hlačami. Oblačilna podoba povzema 
alpski oblačilni slog, je barvita, pozitivna in se 
dopolnjuje s športnim, aktivnim videzom. Ker 
je poudarek na pohodništvu in alpinizmu, so 
oblačila udobna, narejena iz naravnih in tehnič-
nih materialov. Velik poudarek je na uporabi 
domače ovčje volne, s čimer se želi spodbujati 
domače gospodarstvo in krepiti prepoznavnost 
izdelkov iz volne ovc jezersko-solčavske pasme.

V fazi oblikovanja so bili pripravljeni vzor-
ci materialov, barve in preverjena zaloga pri 
dobaviteljih. V pletilstvu, s katerim gospa 
Jana sodeluje, so testno strojno spletli vzorec 
iz domače volne, kar je do sedaj v Sloveniji 
veljalo za nemogoče. Vzorci so bili zelo dobri. 
Sedaj bodo poskusili plesti še s Kovkovo volno. 
Če bo vzorčni izdelek dober, pomeni, da bomo 
vse jopice lahko izdelali iz kvalitetne jezerske 
ovčje volne. Drugi materiali se bodo izbrali 
glede na dostopnost, ceno, barvo in primernost 
za nošenje. Ne želimo, da bi bila oblačila preveč 
komplicirana za nošenje in predraga za nakup.

Na zadnji delavnici smo potrdili skice in 
izbrano barvno kombinacijo. Oblikovan je bil 
tudi enostaven napis Jezersko, ki se bo apliciral 
na oblačilne kose in bo diskretno všit na obla-
čila v obliki dekorativnega šiva (predvsem na 
majice). Na oblačilih bodo gumbi, v katerih bo 
graviran napis Jezersko (kopija Johanovega 
gumba, izdelanega iz živalskega roga). Šal in 
kapa bosta namenjena za promocijska darila ali 
spominke z Jezerskega. Gospa Jana bo do nas-
lednjega srečanja pripravila in izdelala vzorčne 
modele posameznih kosov oblačil, da se bomo 
potem lažje odločili, katere kose oblačil bomo 
izbrali in kombinirali med seboj. Možni bodo 
tudi minimalni popravki oziroma dopolnitve.

 

Da bi bila naša oblačila še bolj naša
Do faze vzorca, ki bo osnova za serijsko 

izdelavo, se bo pripravilo sledeče kose oblačil: 
ženska oblačilna podoba (široko poletno kri-
lo, predpasnik, majica, pletena jopica), moška 
oblačilna podoba (majica, pletena podložena 
jopa), dodatni kosi za gostinske delavce (pred-
pasnik, brezrokavnik), ženski jopič in ozko krilo 
ter moški jopič za slavnostne priložnosti, šal in 
kapa in če bo izvedba možna, tudi brezrokavnik 
iz ovčje kože. Za gostinske delavce bosta izdela-
ni posebni verziji predpasnika in brezrokavni-
ka, ki bosta cenovno ugodna in iz pralnih mate-
rialov, enostavnih za vzdrževanje. Lahko bodo 
izbirali med ponujenimi barvami in kroji majic, 

za lastno prepoznavnost na eni strani in pripa-
dnost Jezerskemu na drugi strani. Na koncu bo 
gospa Jana izdelala končno poročilo v obliki 
elaborata (oblačilnega kodeksa), ki bo osnova 
za nadaljnje formiranje oblačilnih elementov.

Na priloženi skici so za lažjo predstavo pred-
stavljena oblačila iz ženske in moške oblačilne 
podobe. Upam, da si boste vsi, ki vas ta oblačila 
zanimajo, sedaj lažje predstavljali, kaj se pri-
pravlja za vas, in močno upamo, da vam bodo 
oblačila pomagala pri vašem vsakodnevnem 
udejstvovanju na turističnem področju in tudi 
drugje. Za vsa vaša vprašanja, pomisleke, pre-
dloge in kritike smo vedno na voljo in upamo, 
da jih boste izrekli v fazi priprave oblačil in ne 
šele takrat, ko bodo vzorci oblačil že izdelani 
in bodo popravki zahtevali dodatne napore in 
finančna sredstva. Izdelavo dokumentacije in 
vseh vzorcev financira Občina Jezersko, za kar 
se vsem iskreno zahvaljujemo. Takoj, ko bodo 
vzorci oblačil pripravljeni, bomo sklicali nas-
lednji sestanek, vam jih predstavili ter skupaj 
določili naše končno predstavitveno oblačilo. 
Vsakdo pa bo lahko tudi izbral izdelke, ki bi jih 
želel izbrati zase in svoje sodelavce. Seveda je 
naša želja, da bi se čim več izdelkov pripravilo 
in izdelalo doma, zato že sedaj apeliram na vse, 
ki se ukvarjate z volno, da jo primerno pripravite 
za pletenje. Nekaj izdelkov bi se verjetno lahko 
doma tudi spletlo. Mogoče imamo tudi kakšno 
šiviljo, ki bi bila pripravljena prevzeti izdelavo 
posameznih kosov oblačil? Tako bodo naša 
oblačila še bolj naša! Polona Virnik Karničar

Oblečeni bolj po jezersko
Jezerska turistična predstavitvena noša 
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Na kratko

Ne. Ne more biti res! 
O Bog, to ne more biti res!
Prazno. Vse je prazno. Nikjer ni iskre razu-
mevanja, nobenega odtenka smisla. Prosim, 
ljubi Bog, naj ne bo res!
Prišel bo okrog vogala in rekel na primer: 
»Tola j´pa mau dl cajta gverov …«  Objokane 
obraze nam bo raztegnilo v nasmešek …
To je bil Damjan. »A veste, kva misl´m?«
Seveda veste. Vsi vemo, da ga ne bomo več 
slišali. Toda zdi se nemogoče to tudi sprejeti. 
«Kdo bo pa zdaj pel bas?« odmeva Marko-
vo vprašanje. Vsepovsod sama vprašanja, 
odgovor pa je le - Tišina. Radi bi se jezili, da 
bi laže zmogli čez prve stopnice žalosti, pa 
se nimamo na koga. Tako mu je bilo name-
njeno. Odšel je, mi pa se bomo učili živeti 
brez njega.  
Skoraj v vsaki hiši v naši dolini je kak kos lesa, 
ki je prišel iz njegove »tišlarske« delavnice. 
Kontrabas, na katerega naj bi se naslanjal 
na stara leta, bo stal v kotu, dokler ga ne bo 
vzel v roke eden od njegovih otrok … Virnikov 
Grintovec bo za nas odslej Damjanova gora. 
A življenje bo šlo naprej, nekako. Damjan je 
odšel, a bo vsak trenutek z vami, draga Dam-
janova družina. In vsi se ga bomo spomnili 
zmeraj, ko bo, nekoč, spet zazvenel smeh iz 
naših grl. Zbogom.

V spomin

Damjan Smrtnik

Hudo nam je, ko za vedno odide kdo, ki smo ga dobro poznali in nam 
je bil blizu. To gotovo velja za vse tri člane našega društva, ki so nas za 
vedno zapustili v tem letu.

Spomladi smo se poslovili od Štefana Zupana. Vsi smo ga dobro po
znali. Ni bil le dober lovec in gasilec, ampak nas je navduševal kot igra
lec v kulturnem društvu in v društvu upokojencev. Jeseni pa sta nas 
zapustili dve naši članici, Pogačnikova Marica in Močnikova Mara. 
Prav gotovo smo obe vsi dobro poznali, Marico kot odlično kuharico in 
aktivno članico našega društva, saj si je prav ona prizadevala za članstvo 
jezerskih upokojencev v Društvu upokojencev (DU) Kranj, saj sami 
še nismo imeli svojega društva. Močnikovo Maro pa smo poznali kot 
odlično cerkveno pevko in pevko v pevski skupini ljudskih pevk, ki 
deluje v sklopu DU. Ljudske pevke smo bile zelo pretresene ob njenem 
dokončnem odhodu. Z nami je prepevala vse od začetka našega prepe
vanja, od leta 1997. Z nami je delila vesele in žalostne trenutke, uspehe 
in neuspehe. Bile smo prepričane, da se nam bo po težki operaciji spet 
lahko pridružila. A bolezen je bila močnejša od naših želja. Odšla je, za 
njo pa je ostala velika praznina. Pogrešamo njen izostren posluh, njen 
kristalno čisti sopran, pogrešamo jo, ker smo jo imeli radi.

Na vse tri člane našega društva, ki so nas letos zapustili, nas vežejo 
najlepši spomini. Anica Jakopič  

Izguba vedno boli

Tudi letos je Krajevna organizacija ZB Jezersko pripravila spo
minsko svečanost v spomin vsem padlim v 2. svetovni vojni. Sveča
nost je bila 30. oktobra ob 19. uri pri spomeniku padlim v središču 
vasi. V zelo kvalitetnem programu so sodelovali učenci podružnič
ne šole Jezersko, Kulturno društvo Jezersko, Društvo upokojencev 
Jezersko in Krajevna organizacija Zveze borcev Jezersko. Program 
je bil posvečen tudi žrtvam prve (letos je sto let od njenega začetka) 
in druge svetovne vojne v spomin vsem padlim in opomin vsem 
živim.  Krajevna organizacija ZB Jezersko

Spominska svečanost ob dnevu mrtvih

SIND TRGOVINA, d. o. o., od letošnjega poletja 
združuje dve primarni storitveni dejavnosti v 
občini: maloprodajno trgovino z živili ter  
pogodbeno pošto.

SIND TRGOVINA, d.o.o.
Zgornje Jezersko 56/a,  
4206 Zgornje Jezersko

V imenu celotnega kolektiva se vsem našim zvestim  
kupcem in uporabnikom poštnih storitev iskreno 

zahvaljujemo za izkazano zaupanje v iztekajočem se 
letu ter vam v letu 2015 želimo obilo zdravja, sreče 

in osebnega zadovoljstva.

V imenu celotnega kolektiva se vsem našim zvestim  
kupcem in uporabnikom poštnih storitev iskreno 

zahvaljujemo za izkazano zaupanje v iztekajočem se 
letu ter vam v letu 2015 želimo obilo zdravja, sreče 

in osebnega zadovoljstva.
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Pesmi

Leto se počasi izteka,
s spomini se prepleta.
Ne da se jih pozabiti,

ne bolečine skriti.

Odšel si v onostranstvo,
drugo dobil poslanstvo.

Mir spokojnost te obkroža,
zimsko cvetje z groba boža.

Včasih vse težave si prebrodil,
na lov z zeleno bratovščino hodil.

Trofeje so se kar vrstile,
v lovski sobi svoj prostor so dobile.

V ranem svitu šel si čakat petelina,
tam spodaj mirno spala je še vsa dolina.

Ko jutro se je prebudilo in sonce gore 
pozlatilo,

Si Štefan veselo vračal se domov:
»Tokrat ruševc res je bil njegov!«

Zdaj mirno sanjaj svoje sanje,mnogo 
načrtov si vložil vanje,

Vsi ti želimo iz srca,naj ti bo lahka  
jezerska zemljica.

                                                                                                   
Lonca

Štefanu v spomin
Ob 100-letnici lovstva se je zgodilo, da je 

Hubert Karničar Marku Bušalovu poda-
ril lovsko obleko. Marko se je torej tega 
praznovanja udeležil takole »šik« oblečen 
in potem sestavil pesem:

Zdaj lovsko obleko sem dobiv, 
da bom jagr ta prav, 

sem rucok in puško naročiv.
Ko vse to bom imev, 

takoj na jago bom odšev.

Boste ostali jagri videli, 
ko pokat bo začev, 

bom kar od kraja pričev,
vse po tleh okol bo ležav,

boste videli, da sem ta prav. 

Na 100 letnici društva lovskega 
na seb obleko sem že imev-

še jaz sem gori biv, 
pa nič ga nisem krasiv.

Sem reku, da z zračno streljav  ne bom,
s ta pravo pa bom rom pom pom!

Nabralo se bo tolk zveri,
morda lovci ostali jih še niste videli. 

Marko Bušalov

Lovska

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4, Kranj, jo naročite po 
tel.:04/201-42-41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Pregovor pravi: Več znaš, več veljaš. 
Pri učenju angleščine, nemščine in 
italijanščine vam bo pomagal slovar 
z zabavnimi sličicami, s pomočjo 
katerega boste usvojili najbolj 
uporabne besede in fraze. Moto 
slovarjev je: učenje skozi igro.

Zelo primerno tudi za darilo! w
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Pregovor pravi: Več znaš, več veljaš. 

Cena posameznega slovarja
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Cena posameznega slovarja
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Cena posameznega slovarja

POGREBNIK, d. o. o.

Pogrebne storitve,  
Dvorje 13, 4207 Cerklje
 
Tel.: 04/25-21-424,  
GSM: 041 624 685 ali  
070 443 902 
pogrebnik@siol.net ali  
darkojeric72@gmail.com

Pogrebno podjetje Pogrebnik, d. o. o. obvešča, 
da lahko svoje storitve opravlja tudi v krajih 
Šenčur, Cerklje, Šenturška Gora, Sp. Brnik, 
Lahovče, Komenda, Stranje, Selo pri Kam-
niku, Šmartno v Tuhinju, Zg. Tuhinj, Gozd 
nad Kamnikom, Preddvor, Kokra, Jezersko, 
Trboje, Olševek, Trstenik, Goriče, Kokrica in 
Predoslje.
 

Ob boleči izgubi vaših najdražjih smo vam v 
pomoč s prijazno besedo tolažbe in pogrebni-
mi storitvami, opravljenimi z največjo pieteto.
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Društva

Ponujamo vam: 
 razčesavanje  striženje  trimanje  

 kopanje  nego oči, ušes in krempljev  
 celotno nego

Pasji salon Bela
Lucija Mali, s. p., Potoče 1a, 4205 Preddvor

Delovni čas po dogovoru. Naročanje na: 041/692 770

Matjaž Tičar, s. p.
GSM: 041 338 038

www.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.comwww.geodetske-storitve.com

Po klavrnem in deževnem poletju se je z 
lepoto jesenskih hribovskih doživetij na žalost 
povečala tudi potreba po posredovanju gorskih 
reševalcev. V juliju in avgustu smo posredova-
li le enkrat, pa še takrat je težko poškodovani 
planinki hitro in učinkovito pomagala dežurna 
helikopterska ekipa z Brnika. V oktobru smo 
posredovali kar trikrat. Dva sta na žalost v 
naših gorah in gozdovih izgubila življenje. Prvi 
je bil samohodec, ki je želel opraviti turo po 
brezpotju mimo slapu Čedca in Vratc do Češke 
koče. Izkušen planinec, ki je pot prehodil že 
pred desetimi leti, je najverjetneje zdrsnil ali 
omahnil na izpostavljenih nagnjenih ploščah v 
grapi med Čedco in Velikim kupom. Našli smo 
ga šele s pomočjo helikopterja. To je že druga 
nesreča na brezpotju okrog slapu Čedca, kjer 
so se razmere po podorih od leta 2008 močno 
spremenile in poslabšale. Prehod je varno pre-
plezljiv le s primerno alpinistično opremo (v 
navezi) in ob izjemnem poznavanju območja. 

Druga žalostna zgodba se je odvila v gozdu 
pod Ažmanovo kmetijo, kjer je prišlo do zasto-
ja srca 42-letnega gozdnega delavca. Sodelavci 
so poklicali pomoč in takoj začeli z oživlja-
njem, s katerim smo nadaljevali tudi jezerski 
gorski reševalci. Tudi nadaljevanje reanimaci-
je s strani ekipe NMP iz ZD Kranj ni pomagalo 
nesrečnemu gozdarju. Pokojnega smo prenesli 
do gozdne ceste in ga predali pristojni službi. 

Tretje reševanje dveh nepoškodovanih pla-
nincev v ferati pod Češko kočo je bilo v primer-
javi z zgoraj napisanim najbolj vesela zgodba, 
ki pa si kljub temu zasluži našo pozornost in 
tehten razmislek. Trije planinci so se želeli pre-
izkusiti v novi ferati pod Češko kočo. Najprej so 
opazovali neuspešne poizkuse predhodnikov v 
najzahtevnejšem spodnjem delu poti. Predsta-
va jim ni bila všeč, zato so izbrali nekoliko lažji 
zgornji del, do katerega lahko prideš po ozna-
čeni poti. Vendar se jim je tudi tukaj zataknilo. 
Že prvi previs je bil prehud zalogaj. Kaj sedaj? 
Prva dama se odloči za sestop. Modro. Druga 
dva pa sta si zamislila ponoven obvoz. Tokrat 
kar po steni. Po polički v plitev žleb in po njem 
kakšnih petdeset metrov navzgor, potem pa 
levo nazaj na pot v varen objem jeklenic. Na 
žalost ni šlo. Ne naprej in ne nazaj. 47-letna 
gospa in 60-letni gospod pokličeta pomoč. Pri-
demo pomagat. S pomočjo vrvne ograje ju var-
no pripeljemo nazaj na pot in jima pomagamo 
zaključiti zaželeno turo. Pri Češki koči je sneg. 
Stopinje so poledenele. Čez dve uri bo že tema. 
Srečen konec?? Tokrat že, a bi se lahko konča-
lo tudi drugače. Še posebej, ker je obisk ferate 
izjemen in ker bi radi, da se gorniki vračajo s 
tur srečni, zdravi in zadovoljni. Jezerski gorski 
reševalci opozarjamo na nekatera dejstva, ki 
smo jih opazili v teh prvih dnevih po odprtju 
ferate pod Češko kočo. V veliki večini so pla-

ninci za vzpon po ferati primerno opremljeni 
(čelada, plezalni pas, samovarovalni komplet, 
gojzarji ...). Na žalost je med njimi vse preveč 
planincev brez primernih izkušenj in brez 
zadostne fizične moči za take poti (moč se lah-
ko pridobi v telovadnici, izkušnje pa zaenkrat 
na mnogih feratah različnih težavnostnih sto-
penj v italijanskih in avstrijskih stenah). Nik-
dar in za nobeno ceno izven zavarovane poti, 
če za tako ravnanje nimamo potrebne opreme 
in alpinističnih izkušenj (vrv, klini, kladivo, 
vponke, znanje ...). Lotevamo se le takih poti, 
za katere smo psihično, fizično in tehnično pri-
pravljeni. Vedno naj velja načelo postopnosti, 
od lažjega k težjemu, od znanega k neznanemu, 
od krajših k daljšim turam. Ferata pod Češko 
kočo je v izrazito senčni legi (od oktobra do 
marca sploh ne posije sonce), zato je veliko 
pogosteje in hitreje mokra, blatna, poledenela 
in snežena. V hribih še vedno velja, da je bolje 
vstopiti uro prej kot uro kasneje (še posebej, ko 
je kratek dan). Po ferati se ne sestopa, ker je ses-
top mnogo zahtevnejši kot vzpon in ker s tem 
povzročamo dodatne težave in nevarnost tudi 
tistim, ki se pravilno vzpenjajo. In ne nazadnje, 
da tudi za vzpon prek ferate parkiramo na ozna-
čenem parkirišču. Srečno na vseh vaših poteh 
tudi v letu 2015!

Drejc Karničar,  
GRS Jezersko

Srečno na vseh vaših poteh!
Jesen jezerskih gorskih reševalcev
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Društva

Vse dobro v letu 2015 031 / 652 608 http: //www.g-k.si 

Dražba je namenjena prodaji živali, na transparenten način ter zdru-
ženo v enkraten javni dogodek. Dražba ima tudi širši pomen. Na njej 
se srečajo rejci, ki si izmenjajo izkušnje in izmenjave mnenj se vršijo 
tudi s strokovnjaki. Po drugi strani je zanimiva priložnost druženja za 
širšo javnost. Čeprav je v evropskih državah prodaja plemenskih živali 
na javnih dražbah zelo razširjena in ima tradicijo, se v Sloveniji šele v 
zadnjih letih vse bolj uveljavlja.

Letos je bila prireditev že trinajstič po vrsti in ustaljeno na drugo nede-
ljo v oktobru. Po rejskem programu za jezersko-solčavsko pasmo je bilo 
vključenih in spomladi vhlevljenih 25 mladih ovnov, ki so bili preko 
pašne sezone in v skupini pod enakimi pogoji preizkušeni na prirasti 
mesa. Njihov prehranski obrok sestavljajo paša po volji, voda in solni 
kamen. S strani republiške komisije je pridobilo licenco za naravni pri-
pust 15 ovnov. Deset ovnov je na podlagi rezultatov testiranj bilo izlo-
čenih zaradi slabšega prirasta, telesnih napak, slabe kakovosti volne in 
semena. Licencirani ovni so bili predstavljeni v katalogu. 

Dražbo je vodil univ. dipl. inž. kmetijstva Franc Pavlin, ki je posa-
mično vsakega ovna v maneži predstavil s strokovnim komentarjem. 
Predstavitvi so sledile ponudbe kupcev oziroma draženje. Od 15 ovnov 
se je za štiri ovne potegovalo več kupcev in so bili prodani za višjo ceno. 
Oven z najvišjo doseženo ceno je bil prodan v Štanjel na Primorsko. 

Pri pripravah na ta dogodek se nam zdi pomembno vključiti kultur-
no-izobraževalni program, ki je vedno povezan z našo jezersko-solčav-
sko ovco. Letos smo predstavili raziskovalno delo iz čezmejnega projekta 
LANATURA (Občina Idrija) o kakovosti volne raznih pasem ovc. Vodja 
projekta Klavdija Kancler, selekcionistka za drobnico na Kmetijsko goz-
darskem zavodu Nova Gorica, je ugotavljala, da sta jezersko-solčavski in 
jezersko-solčavsko-romanovski pasmi bili ocenjeni kot dobri v primerjavi 
z ostalimi slovenskimi in nekaterimi italijanskimi pasmami. Poudarila je 
vlogo rejcev drobnice pri selekciji kakovostne volne. Raziskava je obenem 
podprla delo organizatorjev prireditve, saj Testna postaja Jezersko skrbno 
vodi selekcijo volne plemenjakov, po drugi strani poskuša voditi tudi rejce 
k bolj ozaveščeni selekciji, ne le pri mesu, ampak tudi pri volni. Darja 
Marko iz podjetja Datalab je predstavila računalniški program Pantheon 
Farming. Program je namenjen kmetom rejcem za lažje vodenje potrebnih 
evidenc na kmetiji in jim omogoča spremljanje učinkov gospodarjenja. 
Na stojnici je Ladka Peneš, predstavnica Društva rejcev ovc jezersko-sol-
čavske pasme in tajnica društva, predstavljala domačo volno, barvano z 
rastlinami. O postopkih barvanja je spregovorila že tudi na predhodnih 
prireditvah. Možnost je bil za nakup barvane volne. 

Število obiskovalcev prireditve na Kmetiji Kovk se vsako leto giblje okoli 
osemdeset. O dogodku poročajo v glasilu Zveze rejcev drobnice Drobnica 

in v Gorenjskem glasu, kjer je objavljeno tudi vabilo na prireditev. Nekaj 
utrinkov predstavimo vsako leto na spletni strani društva, www.ovce.si. 
Prireditev zaznamuje pomembna mera prostovoljnega dela domačinov z 
Jezerskega in Solčavskega, članov društva ter drugih strokovnih sodelavcev.

Vsem sodelujočim se iskreno zahvaljujemo za pomoč. Posebno zahva-
lo namenjamo družini Damjana Smrtnika. V teh dneh, ko oddajamo pri-
spevek za objavo, smo se z globoko žalostjo poslovili od Damjana zaradi 
nepredvidljivega in tragičnega dogodka. Damjan je znal posebno lepo 
voditi ovna pred občinstvo in dosegel lep nastop živali. Strokovnjaki 
državnih ali mednarodnih razstav živali in dražb polagajo veliko svojih 
virov v kakovostno vodenje po maneži. Vodenje je zelo pomemben del 
prireditve in pomaga povečati njen uspeh. 

Društvo rejcev ovc jezersko-solčavske pasme

Dražba plemenskih ovnov 
jezersko-solčavske pasme

Dražbo ovnov organiziramo pod okriljem Društva rejcev ovc jezersko-solčavske pasme na ekološki kmetiji 
Kovk na Spodnjem Jezerskem 14, kjer je lokacija Alternativne testne postaje.
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Šport

Skrbi za računovodstvo in davke preložite na naša 
ramena, saj vodimo poslovne knjige in davčno 

svetujemo samostojnim podjetnikom, zasebnikom,  
d. o. o.-jem, društvom, zavodom, političnim 

strankam, zadrugam, ustanovam, kmetom in 
drugim davčnim zavezancem.

AKCIJA ZA NOVE KLIENTE
BREZPLAČNO uvodno izobraževanje

BREZPLAČNI prevzem računovodstva
BREZPLAČNO oglaševanje na spletni strani

Spremljajte nas na www.vencelj.si.
»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

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

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

25  
LET1990                   2015

SREČNO 2015

Na jubilejno tekmo v letu 2015 smo opozorili v začetku jeseni z maji-
cami, ki smo jih razdelili med vse, ki kakorkoli pomagate pri izvedbi 
tekmovanja. Sedaj smo se že usmerili v pripravo programa, ki bo letos 
razdeljen na spominsko slovesnost in samo izvedbo tekmovanja. Najprej 
se bomo zahvalili vam, ki skupaj z nami že 20 let skrbite, da tekmovanje 
ni le lovljenje uvrstitve na tekmi, ampak tudi praznik spomina na Luka 
in Rada. 

Že sedaj vsi lepo povabljeni na spominsko slovesnost, ki bo en teden 
pred tekmo, 24. januarja 2015. Tekma bo 31. januarja in bo štela tudi za 
državno prvenstvo Slovenije posamezno in slovenski pokal. Močno si 
želimo, da bi bilo toliko snega, da bi lahko štart in cilj tekme imeli na 
»farovških njivah«. Smo pa tudi tokrat odločeni, da tekmo izpeljemo, 
na razmere ne moremo vplivati. Zaključek bo kot že nekaj zadnjih let v 
dvorani Korotan.

V dneh pričakovanja in obiska dobrih mož vam organizacijski odbor 
turnosmučarske prireditve na Jezerskem želi, da z dobrimi deli razvese-
lite sebe in vse, ki jim jih namenjate. 

Srečno 2015!
Za organizacijski odbor: Milan Šenk

Na Jezerskem so 18. oktobra odprli ferato, z jeklenico varovano 
plezalno smer proti Češki koči. Poteka med že obstoječimi potmi in 
pod jeklenicami tovorne žičnice, s čimer sta po besedah Dava Kar-
ničarja ohranjena pristnost in doživljajsko bogastvo doline Ravenske 
Kočne. Ferato sta zasnovala in organizacijsko izvedla Davo Karni-
čar in Gorazd Kocjan. Ideja je pravzaprav Gorazdova, saj je ferate 
dodobra spoznal v tujini, pove Davo in poudari, da se po tej bližnjici 
na Češko kočo lahko vzpenjamo samo ob uporabi čelade, varoval-
nega kompleta in s planinskimi čevlji, prvi vzpon pa je pametno 
opraviti v družbi alpinista, gorskega reševalca ali nekoga, ki ima 
ustrezne izkušnje. Kot investitorja sta pri ureditvi ferate sodelovala 
Občina Jezersko in domače planinsko društvo, pripravili so elaborat, 
umestili novost v prostor in nato po steni napeljali jeklenice, kline 
in druge potrebne pripomočke za plezanje. Pri izvedbi so pomagali 
še GRS Jezersko, turistično društvo, Planinska zveza Slovenije in 
nekateri posamezniki. Ferata je še ena popestritev planinskih dejav-
nosti, ki naj bi na Jezersko pritegnila več obiskovalcev.

Po ferati na Češko kočo

Ferata, bližnjica na Češko kočo

Jubilejni memorial
Jubilejna 20. tekma v turnem smučanju in 18. Memorial Luke Karničarja in Rada Markiča
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  trgovina z lesom
  ročna in strojna sečnja
  žično in traktorsko  spravilo lesa
   prevozi lesa in gradbene  

mehanizacije
  priprava drv in biomase
  sanacija in nega gozdov
   izkopi in gradnja  

gozdnih poti

Želimo vam lepe božične in novoletne praznike ter 
zdravja in poslovnih uspehov v novem letu 2015.

Kolektiv Cirlesa

Super ideja za darilo!

Naročnino lahko podarite v vrednosti, 
ki jo sami določite. Če se boste odločili za celoletno 
naročnino, vam bomo priznali še kup ugodnosti. 
Za več informacij nas, prosimo, 
pokličite, nam pišite ali se pri nas 
oglasite osebno! 

Podarite nekaj lepega.
Podarite naročnino na Gorenjski glas, 
ki za vas izhaja vsak torek in petek.
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Lokalna novica je kraljica
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Roman je napisan tako, 

da bralca moralno in 

duhovno dvigne in v njem 

vzbudi lastno notranjo 

moč. Pisateljica se pri 

delu dnevno srečuje z 

ljudmi: z njihovimi željami, 

hrepenenjem in hotenjem 

kot tudi s težavami, izzivi, 

problemi. Zgodba bo 

univerzalno pomagala 

vsakemu, saj bo na 

enostaven način pridobil 

nova znanja, nov pogled 

na duhovnost, na svoje 

življenje, pa tudi novo  

pot sprejemanja samega 

sebe takšnega,  

kakršen je.

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

Komplet knjige in DVD-jev lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju, ga naročite po telefonu št.: 04/201 42 41 
ali na: narocnine@g-glas.si
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Cena knjige v kompletu s petimi 
DVD-ji o življenju priljubljene  
princese Diane je le
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Komplet knjige in DVD-jev lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova 4 v Kranju, ga naročite po telefonu št.: 04/201 42 41 
ali na: narocnine@g-glas.si

                      + p oštnina

Cena knjige v kompletu s petimi 
DVD-ji o življenju priljubljene  
princese Diane je le

Oglasi
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Na kratko

Srečno 2015Srečno 2015Srečno 2015

Se zvezdice iskrijo,
naj nas temne misli zapustijo,

za sreËo, zdravje, 
veselje in toplino ...
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December je mesec veselih doživetij in 
velikih pričakovanj, še zlasti za otroke. 
Začenja se že z Miklavžem, do konca leta 
pa prideta še dva dobra decembrska moža, 
Božiček in dedek Mraz. Postavimo novo-
letno jelko (kakršna stoji tudi v jezerskem 
vrtcu), jaslice, v pričakovanju praznikov 
vsako nedeljo do božiča prižigamo sveče 
na adventnih venčkih. Tudi vasi in mesta 
so že okrašeni in osvetljeni, središča kra-
jev krasijo novoletne jelke z lučkami, ki 
v zimsko sivino vnašajo več svetlobe in 
energije. Mnogi uživajo ob decembrskih 
slavjih, nekateri novo leto pričakujejo bolj 
intimno. Naj se vam izpolnijo vsa priča-
kovanja! 

Decembrska pričakovanja

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA

Otroci 1.–5. razred 
17.00–18.00
ŠD Jezersko

Otroci 1.–5. razred 
17.00–18.00
ŠD Jezersko

Namizni tenis 
18.30–20.00 
ŠD Jezersko

Otroci 6.–9. razred 
18.00–19.15
ŠD Jezersko

Namizni tenis
18.00–19.30
ŠD Jezersko

Otroci 6.–9. razred 
18.00–19.15
ŠD Jezersko

Odbojka ženske
18.00–20.00
ŠD Jezersko

Nogomet, košarka 
odrasli

19.15–20.30
ŠD Jezersko

Dvoranski hokej         
19.30–20.30
ŠD Jezersko

Nogomet, košarka  
odrasli

19.00–20.30
ŠD Jezersko

Pilates
19.00–20.30

ŠD Sokol  
Stražišče

Razpored telovadnice od 3. 11. 2014 do 31. 3.  2015



Naj bo leto 2015 
prijetno, uspešno in 
zadovoljno.

Energija nas povezuje že 50 let. Zahvaljujemo se vam za vaše 
dosedanje zaupanje in si želimo uspešnega sodelovanja z 

vami tudi v letu 2015.

Ob zaključku leta 2014 smo podjetja v skupini Elektro 
Gorenjska skupaj s poslovnimi partnerji sredstva za novoletna 
darila ponovno namenila programu Ne-odvisen.si, ki bo s 
sprejeto pomočjo lahko gostoval po gorenjskih šolah tudi v letu 
2015. Program Ne-odvisen.si osvešča otroke, mladostnike in 
odrasle o različnih oblikah zasvojenosti sodobnega časa, 
predstavlja pomoči, predvsem pa spodbuja vzpostavitev 
pravega odnosa med generacijami.
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