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ŽUPAN OBČINE JEZERSKO JURIJ REBOLJ

Županoval sem s strastjo
Ob izteku mandata smo se za lokalno glasilo še zadnjič pogovarjali z županom
Jurijem Reboljem. O zadnjih nalogah pred novimi lokalnimi volitvami in tudi
o tem, zakaj ne bo več kandidiral za župana.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• Kakšni so še vaši načrti do konca
mandata?
"Čakamo na tri gradbena dovoljenja: za
izgradnjo toplovoda, za zajem vode za
zasneževanje in potrebe gašenja požarov ter za elektrifikacijo Ravenske Kočne. Elektrifikacijo bi radi tudi še izvedli
v letošnjem letu."
• Kaj z elektrifikacijo pridobite?
"Dobimo elektriko za obe tovorni žičnici,
dobi jo gorniški center Dava Karničarja. Potrebujemo jo za črpališče na novi
vodni vrtini, če se izkaže, da je voda v
testni vrtini ustrezna. V Ravenski Kočni nameravamo urediti parkirišče, za
kar prav tako potrebujemo elektriko, in
za Štularjevo planino, ki jo nameravata lastnika urediti za potrebe turizma.
Nekoč v prihodnosti pa bi morda elektriko potegnili tudi do obeh planinskih
koč, do Češke in Kranjske koče. Da bo
razumljivo, občina skupaj z Elektrom
Gorenjska zgradi primarni vod do tovornih žičnic, sekundarni vodi pa so v
domeni privatnih investicij."
• Šlo je za delo celega mandata, kajne?
So še kakšne naloge trajale tako dolgo?
"Res je. Prav tako dolgo trajajo postopki pri urejanju lastništva cest. Ta projekt postopoma uresničujemo, vmes je
nekoliko zastal zaradi rekonstrukcije
državne ceste, gre za večletni projekt.
Naloga, ki terja daljši čas, je tudi sprejemanje občinskega prostorskega načrta.
Ta je zdaj v sklepni fazi, in ker želimo
postopek pripeljati do konca, pobude
za spremembe namembnosti zemljišč,
vložene v zadnjih mesecih, ne bodo
upoštevane, pač pa bodo predmet prihodnjih sprememb OPN."

Župan Jurij Rebolj kot slavnostni govornik ob občinskem prazniku / Foto: Gorazd Kavčič

• Letošnje poletje ste se največ ukvar-

jali z rekonstrukcijo državne ceste
skozi središče Jezerskega. Je že povsem končana?
"Skoraj v celoti je končana. Osebno sem
zadovoljen z izvedbo, res pa je, da se je
časovnica zelo raztegnila. A to zdaj pomeni, da je center Jezerskega urejen."
• Letos ste na Jezerskem prvič praznovali uradni občinski praznik in
podelili priznanja. Kakšen vtis imate?
"Imam zelo dober vtis, menim, da je
bilo na slovesnosti veliko pozitivne
energije. S ponosom sem segel v roke
vsem prejemnikom občinskih priznanj
in želim si, kot sem povedal že na praznovanju, da bi imeli prejemniki občinskih priznanj med občani čim več
posnemovalcev."
• Na občinski prireditvi ste tudi oznanili, da se v naslednjem mandatu ne
boste ponovno potegovali za mesto
župana. Zakaj?

"Karkoli v življenju počnem, to delam s
strastjo, enako velja tudi za moje županovanje. Zanj pa zdaj nimam več energije. Poleg tega je bila zaradi mojega
polnega angažmaja prikrajšana družina, hčerka odrašča tako rekoč brez
mene in tudi zato sem se odločil, da je
dovolj."
• Je k temu pripomogel tudi napovedani referendum o spremembi meje
med Jezerskim in Kamniško Bistrico?
"Bralci glasila Pr' jezer se bodo spomnili, da sem že lani v tem času dejal, da
ne bom ponovno kandidiral za župana,
razen v primeru, da se za kandidaturo
ne bi odločil nihče drug. Pobuda za referendum pa je poleg ostalega pripomogla, da ne želim biti več župan. Pogovore
o spremembi meje sem z ministrstvom
za gospodarstvo vodil od januarja letos, ves čas sem občinski svet in s tem
javnost seznanjal o njih, nikoli ni bila
dana pobuda o razpisu referenduma,
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šele junija je predlagatelj referenduma
na seji občinskega sveta problematiziral to temo. Ob dejstvu, da je ta zgodba znana od leta 2012 in da se je zanjo
vedelo tudi od začetka tega leta, bi kakršno koli pobudo pričakoval že prej.
Tako pa se je to zgodilo po drugi junijski seji (na prvi so svetniki predlog za
spremembo meje zavrnili), ko je večina
svetnikov spremembo meje sprejela. Če
je namen resen, referendum predlagaš
takoj, in ne šele ko vidiš, da ni bilo izglasovano to, kar si sam želel. Ne samo
pobudo za referendum, pač pa dejstvo,
kako množično so jo občani podpisovali, sem razumel kot nezaupnico mojemu delu, zaradi česar sem ocenil, da mi
na županskem položaju ni več mesta."
• Kaj bi ob koncu mandata in ob svojem slovesu z mesta župana sporočili
občanom?
To priložnost bi rad izkoristil za zahvalo vsem, s katerimi sem sodeloval, ki
so imeli posluh za moje delo in mi pri
njem pomagali. Zahvala tudi vsem tistim, ki so s svojim ravnanjem potrdili,
da sem prav vodil občino. Kot sem dejal
tudi v slavnostnem nagovoru ob občinskem prazniku, bi ob tem posebej omenil dve osebi, ki sta mi bili v resnično
oporo, in sicer podžupana Petra Sušnika
in svojo ženo Tanjo, ki sedaj zelo dobro
ve, kaj pomeni biti županova soproga.

Jurij Rebolj in Stanislav Ficko pred spominsko ploščo na Jezerskem vrhu / Foto: Tina Dokl

Slovesnost na Jezerskem vrhu
Na Jezerskem vrhu so proslavili dogodke izpred 27 let, ko je nastala samostojna Slovenija
in ko smo na mejah branili pravkar nastalo mlado državo. Spomini na čas, ko smo enotno
in goreče živeli za isti cilj, krepijo našo narodno zavest in nam v trenutkih malodušja dvignejo samozavest, je na prireditvi dejal župan Občine Jezersko Jurij Rebolj. Podrobneje je
o dogajanju v letih 1990 in 1991, ki je privedlo do osamosvojitve naše države, o napadih
Jugoslovanske armade in o tem, kako so teritorialci in miličniki branili Jezerski vrh, govoril
slavnostni govornik Stanislav Ficko iz Policijskega veteranskega društva Sever Gorenjska,
v času slovenske osamosvojitve pa komandir postaje milice. Župan Jurij Rebolj, Stanislav Ficko iz združenja Sever Gorenjska in Anton Rešek iz Združenja veteranov vojne za
Slovenijo Kranj pa so položili venec k plošči v spomin na dogodke na Jezerskem vrhu. V
kulturnem programu so nastopili kvartet trobil iz policijskega orkestra, ljudske pevke z
Jezerskega, učenci Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor ter inštrumentalista Marko in
Tobija Smrtnik.

Politične stranke določajo kandidate za župane in liste kandidatov za člane občinskih svetov skladno z njihovimi pravili.
Skupine volivcev določajo kandidate za župane in liste kandidatov za člane občinskih svetov z dajanjem podpore na predpisanih obrazcih.
Občinska Volilna komisija Občine Jezersko obvešča, da je od 3. 9. 2018 dalje na
upravnih enotah in matičnih uradih mogoče potrjevati obrazce podpore za kandidate, ki jih določajo skupine volivcev.

Osrednja letošnja naložba je bila
rekonstrukcija državne ceste skozi središče
Jezerskega. / Foto: Marko Meško
Ob koncu mandata pa naj občanom še
sporočim, naj se opogumijo, kandidirajo in kot župan ali občinski svetniki prevzamejo svoj del odgovornosti za dobro
občine. Jezersko imam rad in mu želim
dobro, s tem zavedanjem sem tudi sam
v preteklih dveh mandatih (v prejšnjem
kot občinski svetnik in v tem kot župan)
zanj delal po svojih najboljših močeh.

V zvezi s tem je komisija sprejela ugotovitveni sklep o potrebnem številu podpisov
v primeru, ko določa s podpisovanjem kandidata za župana oz. listo kandidatov za
člane občinskega sveta skupina volivcev, in sicer:
• če določa listo kandidatov za člane občinskega sveta Občine Jezersko za lokalne
volitve 2018 skupina volivcev, mora biti lista kandidatov podprta z najmanj tridesetimi (30) podpisi volivk in volivcev, ki imajo stalno prebivališče v občini Jezersko,
• če določa kandidata za župana Občine Jezersko za lokalne volitve 2018 skupina
volivcev, mora biti kandidatura za župana podprta z najmanj petnajstimi (15) podpisi volivk in volivcev, ki imajo stalno prebivališče v občini Jezersko.
Rok za predložitev kandidatur je 18. oktober 2018. Kandidature se lahko vlagajo v
času uradnih ur Občine Jezersko ter dne 18. 10. 2018 do 19. ure v prostorih Občine
Jezersko.
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Prvič uradno praznovali občinski praznik
Doslej je Občina Jezersko praznovala junija, od letos naprej, ko je bil tudi z odlokom
uradno potrjen občinski praznik, je ta 10. septembra. Prvič proslavili s podelitvijo
občinskih priznanj.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Prejšnji praznik je občina podedovala še
iz obdobja, ko je bila krajevna skupnost,
po dveh desetletjih obstoja samostojne
Občine Jezersko pa so slednjič uradno
potrdili občinski praznik. S posebnim
odlokom so ustoličili 10. september,
dan, ko je bila leta 1919 podpisana senžermenska pogodba, ki je po koncu prve
svetovne vojne določila mejo z Avstrijo.
Jezersko je bilo z njo izvzeto iz območja,
na katerem je bil kasneje izveden koroški plebiscit – in s tem dokončno določena državna meja. Podpis senžermenske
pogodbe je takrat za Jezersko pomenil,
da je bilo priključeno matičnemu narodu in temu pripisujejo ključen pomen,
češ da ravno po zaslugi tega dejanja danes na Jezerskem govorijo slovensko.
O tem za Jezersko pomembnem prvem
dejanju in nato tudi o referendumski
odločitvi v devetdesetih letih prejšnjega
stoletja, da Jezersko postane samostojna občina, je bilo na prireditvi ob občinskem prazniku veliko slišati. Tudi to, da
država v prvem koraku ustanavljanja
občin ni spoštovala referendumske volje ljudi in da so se še štiri leta zavzeto
borili, da je leta 1998 Jezersko slednjič
dobilo občino, pri čemer so poudarili
ključno vlogo Milana Kocjana, prvega
župana Občine Jezersko. Za to njegovo
prizadevanje in za vse, kar je v prihodnjih letih za Jezersko z ekipo naredil

Člani KUD Jezersko o razvoju občine na šaljiv
način / Foto: Gorazd Kavčič

Prvi nagrajenci Občine Jezersko / Foto: Gorazd Kavčič

V preteklosti je Občina Jezersko
podelila eno samo občinsko
priznanje. Leta 2014 ga je dobil
zdaj že pokojni Vinko Tepina,
ki je veliko energije vložil v
razvoj športa in delo z mladimi
generacijami.
na čelu občine, so se mu na prireditvi
zahvalili z najvišjim priznanjem občine, naslovom častnega občana.
Občane je za praznik nagovoril župan
Jurij Rebolj, ki je med drugim povedal,
da se od županovanja poslavlja. Zahvalil se je svojima predhodnikoma Milanu
Kocjanu in Juriju Markiču in vsem članom ekipe, s katero je delal kot župan,
saj so pomagali soustvarjati skupnost.
"Pred nami je še veliko izzivov, vendar
vem, da v prav ničemer kaj dosti ne zaostajamo za drugimi občinami. Seveda
ne bomo imeli nikoli takšne infrastrukture in ponudbe storitev, kot jo imajo
večje in bogatejše občine, zagotovo pa
bomo imeli infrastrukturo in storitve,
ki jih Jezersko potrebuje," je dejal župan. Ko je podelil občinska priznanja, se
je prejemnikom zahvalil za vloženo delo
in energijo v dobro vseh občank in obča-

nov ter obiskovalcev Jezerskega. "Svet bi
se zagotovo vrtel tudi brez vas, vendar
pa bi se vrtel bistveno manj prijazno
in optimistično, kot pa se vrti skupaj z
vami," je dodal in si zaželel, da se najde
čim več njihovih posnemovalcev.
Na prireditvi so nastopili člani KUD Jezersko, Cerkveni pevski zbor Jezersko ter
Tobija in Marko Smrtnik. Vrhunec večera
je bila podelitev občinskih priznanj. Poleg
najvišjega, naslova častnega občana, ki ga
je prejel Milan Kocjan, so podelili še štiri.
Priznanje občine je prejela ekipa prvih posredovalcev pri Prostovoljnem gasilskem
društvu Jezersko, ki pomaga v življenjsko
ogrožajočih situacijah. V imenu skupine
je priznanje prevzel gasilski poveljnik
Robi Kaštrun. Zlato priznanje je dobilo
Prostovoljno gasilsko društvo Jezersko, v
imenu društva ga je sprejel predsednik
Ožbolt Plaznik. Zlati priznanji sta prejela
tudi Drejc Karničar, ki dve desetletji vodi
domače društvo gorskih reševalcev, je
član odbora Gorniških vasi, zadnja leta
pa z ženo vodita uspešno turistično Šenkovo domačijo, in Milan Šenk, dolgoletni
predsednik planinskega društva, gorski
reševalec, alpinist, znan predvsem kot
organizator vsakoletnih turnosmučarskih tekmovanj.
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Prvi župan je postal prvi častni občan Jezerskega
Milan Kocjan prejel naslov častnega občana občine Jezersko
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
FOTO: GORAZD KAVČIČ
Milan Kocjan je bil 12 let (1986–1998)
predsednik Krajevne skupnosti Jezersko in nato še tri mandate župan novoustanovljene Občine Jezersko. V času,
ko je bil predsednik KS, je bil izpeljan
eden najpomembnejših projektov v zgodovini Jezerskega: dobili so novo vodno
zajetje in napeljali vodovod. V zavesti
Jezerjanov ostaja predvsem spomin na
Kocjanovo požrtvovalno vodenje projekta in neverjetno angažiranost in povezanost velike večine prebivalcev Jezerskega pri prostovoljnem delu v skupno
korist. Pozneje je imel veliko vlogo pri
prizadevanjih za samostojno občino.
Kljub plebiscitarni odločitvi prebivalcev
Jezerskega za samostojno občino že na
prvem referendumu leta 1994, so morali nanjo še štiri leta počakati znotraj
nove preddvorske občine. Kljub bojkotu
Jezerjanov na volitvah v preddvorski
občinski svet je KS Jezersko pod Kocjanovim vodstvom uspešno preživela tudi
to obdobje. S pronicljivostjo, prepričljivostjo in osebnim zgledom mu je uspelo
prepričati ključne odločevalce na vseh
državnih ravneh, da si Jezersko zasluži
ponovno vzpostavitev svoje lastne občine. To so leta 1998 tudi dobili – in takrat
je Milan Kocjan postal njen prvi župan.

NA ČELU OBČINE JEZERSKO
Poleg formalnih nalog ob vzpostavitvi
nove občine v prvih letih samostojnosti
izstopa obnova stoletne šolske zgradbe, ki je zaradi poplavljenih prostorov
prva zahtevala hitre in odločne ukrepe.
Strateško je bila dogovorjena delitvena
bilanca kranjske in preddvorske občine ter odločitev za nakup objekta Storžič, kjer je danes sedež občine, uspešno
pa je bila zaključena denacionalizacija
za kulturni dom Korotan. Poleg tega
se je zavedal pomembnosti vzpostavitve ključne infrastrukture za delovanje
občine, zato mu gre tudi zahvala za
aktivnosti v zvezi z nakupom helioporta in še zlasti zemljišča za komunalne
dejavnosti/remonta. V naslednjih dveh
mandatih izstopajo predvsem naslednji projekti: oživitev knjižnične dejav-

Prvi župan in častni občan Milan Kocjan v družbi aktualnega župana Jurija Rebolja
nosti v prenovljenih kletnih prostorih
osnovne šole na Jezerskem, adaptacija
Zdravstvene postaje Jezersko, obnovitev kulturnega doma Korotan, prenova
šolskega in vrtčevskega igrišča, obnova
kuhinje, krušne peči in strehe ter izgradnja male čistilne naprave pri Češki koči, obnova pokopališč in mrliške
vežice, cerkva in Hubertove kapelice,
zamenjava oken v osnovni šoli, ureditev kletnih prostorov objekta Storžič za
dejavnost gorske reševalne službe in
planinskega društva, obnova pokopališkega zidu pri Ravenski cerkvi, obnova
številnih mostov, preplastitve najbolj
obremenjenih občinskih cest, opravljanje zimske službe pluženja cest in še
mnogi, mnogi drugi, kot npr. priprave
za avtomatsko meteorološko postajo in
sprejem novih občinskih prostorskih
načrtov ter pridobitev gradbenega dovoljenja in evropskih finančnih sredstev
za izgradnjo kanalizacije.

TEŽKA POT DO EVROPSKEGA DENARJA
Pri delu so mu stali ob strani mnogi sodelavci, med njimi Lidija Nahtigal, ki je
ravno tako kot Milan življenje in delo
posvetila delovanju lokalne skupnosti
na zavidljivo visokem nivoju profesionalnosti in izredno širokem področju
delovanja. Vseh nalog, ki jih je težko našteti, pa ne bi zmogel tudi brez podpore

družine, žene Anice. V letih, ko ni več na
županskem položaju, se je posvetil gospodarskemu delovanju Župnije Jezersko, kar je znova v korist občanov.
Milan Kocjan je ob prejemu laskavega
naziva priznal, da je bil najprej v dvomih, ali naj ga sploh sprejme. Potem
pa se je odločil, da ga nameni vsem občankam in občanom, ki so pripomogli,
da so projekti v času njegovega županovanja uspeli. V teh letih ni bilo lahko,
je dejal. Veliko prevoženih kilometrov,
veliko prepričevanja in poniževanja, ko
se je potegoval bodisi za priznanje občine bodisi za denar, ki naj bi ga dobili za
potrebe občine. V svoji kleni govorici je
Milan Kocjan pojasnil, da so si s somišljeniki prizadevali za samostojno občino, ker so želeli sami gospodariti na
svojem. Pri tem se je oprl na zgodovino
in na stare Jezerjane, ki so ga pri tem
spodbujali. Omenil je tudi, kako je težko
priti predvsem do evropskega denarja,
ki ga je Jezersko tik pred koncem njegovega županovanja pridobilo za ureditev
kanalizacije. V okviru Razvojne agencije BSC je takrat Milan Kocjan prepričal
gorenjske župane, da so se odrekli svoji
kvoti sredstev, da je lahko denar dobilo
Jezersko. Te solidarnosti ne bo pozabil,
zelo pomembno pa se mu zdi tudi, da
ljudje na Jezerskem držijo skupaj. "Le
tako bomo kaj dobili," pravi in pribije,
naj od države ne pričakujejo preveč.
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Bohlonej, ker smo prijatelji
Zlato plaketo Občine Jezersko je dobil Andrej Karničar.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Drejc Karničar je po smrti brata Luka Karničarja leta 1997 nasledil vodenje Gorske reševalne službe Jezersko in ekipi postal
kot oče svoji družini. Kot predsednik jih uspešno vodi že celih
dvajset let – ob nesrečah v gorah in dolini, na izobraževanjih
in tekmovanjih. To se je posebno odrazilo leta 2014, ko je Jezersko prizadel žled in lani še vetrolom. Vsem in vsakomur
so gorski reševalci vedno na razpolago. Sicer pa je bil nagrajenec tudi eden glavnih pobudnikov pri postavitvi Parka češko-slovenskega prijateljstva leta 2015 ob praznovanju 115-letnice
Češke koče. Je tudi član projektne skupine Gorniške vasi, ki je
ogromno dela že opravila in je dejavna še naprej. Z ženo Polono na Šenkovi domačiji razvijata turizem in oživljata kulturno in arhitekturno dediščino, kultivirata krajino, kakršna
je nekoč že bila. Lep primer je oživljanje Jenkove in Štularjeve
planine. Drejc je vsakomur vedno na razpolago in nikoli ne
reče: "Nimam časa, pridi kasneje ali pokliči drugič." Odgovori
takoj in jasno. Ni mu za lastno slavo, ampak za dobrobit vasi
in njenih ter tujih ljudi.
Ko se je na prireditvi zahvalil za prejeto zlato priznanje, se je
zahvalil staršem, ki sta ga vzgojila v duhu vrednot, kot so ljubezen do Boga, domovine, gora in Jezerskega, pa tudi bratom
in sestri ter sedanji družini in ekipi, s katero dela na Šenkovi

Drejc Karničar / Foto: Gorazd Kavčič
domačiji. Hvaležen je za svoje alpinistične izkušnje in tudi
gorskim reševalcem, s katerimi dela že toliko let. Pravi, da je
ponosen Jezerjan in pripravljen delati za dobro te skupnosti.
Zahvalo je sklenil v svojem značilnem slogu: "Bohlonej, ker
smo prijatelji!"

Vedno pripravljeni pomagati
Zlato plaketo Občine Jezersko je dobilo Prostovoljno gasilsko društvo Jezersko.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Jezersko so podelili zlato
plaketo kot zahvalo za pomoč pri odpravljanju posledic dveh
naravnih nesreč, ki sta v zadnjih letih prizadeli Jezersko: žled

Predsednik PGD Jezersko Ožbolt Plaznik / Foto: Gorazd Kavčič

leta 2014 in močan veter leta 2017. Priznanje pa jim gre tudi za
dolgoletno požrtvovalno in srčno delo na področju gasilstva,
nudenja prve pomoči, vključevanja mladine v svojo dejavnost
in sodelovanja pri prostovoljnih dejavnostih. PGD Jezersko je
bilo ustanovljeno leta 1911. Danes šteje 159 članov, veliko časa
posveča izobraževanju in usposabljanju članov, preventivi
pred požari ter gasilski mladini. Operativci svojo visoko usposobljenost zagotavljajo s številnimi vajami in usposabljanji.
Veliko svojega prostega časa namenijo pomoči in sodelovanju z drugimi društvi in organizacijami v občini. Pomoč so
pripravljeni nuditi v vsakem trenutku: ob požaru, prometni
nesreči, nepredvideni bolezni, tehnični napaki, poplavi ali
močnem vetru. Pomoč nudijo v najhujših trenutkih, pa čeprav tudi sami v tistem trenutku na svojem domu potrebujejo pomoč. In na delu so tudi takrat, ko posije sonce in je najhujše že preteklost, da odpravijo še zadnje posledice nesreče.
Predsednik PGD Jezersko Ožbolt Plaznik, ki je prevzel priznanje, se je zahvalil predlagateljem in občanom ter jim obljubil,
da se bodo še naprej trudili po najboljših močeh in operativnih sposobnostih. In tudi za prihodnost gasilstva na Jezerskem se ni bati, saj imajo veliko mladih, ki se urijo in hodijo
na različna tekmovanja.
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Planinec, alpinist, reševalec, organizator ...
Zlato plaketo Občine Jezersko je prejel Milan Šenk.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Milan Šenk je v več kot štiridesetih letih neprekinjenega delovanja na področju športa, planinstva, alpinizma, turnega
smučanja in gorskega reševanja na Jezerskem pustil neizbrisen pečat. Sodi v prvo generacijo jezerskih alpinistov, pozneje
se je začel ukvarjati s turnim smučanjem in je prav gotovo
najbolj zagnan, vztrajen, predan in uspešen tekmovalec, organizator in promotor tekmovalnega turnega smučanja v
Sloveniji. Poleg številnih naslovov državnega prvaka in odličnih rezultatov v mednarodni konkurenci že več kot dvajset
let skrbi za brezhibno organizacijo Memoriala Luke Karničarja in Rada Markiča na Jezerskem. V komisiji za gorske športe
pri Planinski zvezi Slovenije odgovoren za tekmovalno turno
smučanje. Vse življenje je športnik in za zdrav in aktiven način življenja navdušuje in opogumlja vse generacije jezerskih
tekačev, planincev, feratarjev in turnih smučarjev. Skoraj dve
desetletji je vodil domače planinsko društvo, tri desetletja je
gorski reševalec, organiziral in vodil je tudi številna izobraževanja za gorske reševalce, med reševalci je tudi še vedno aktiven in opravlja naloge namestnika načelnika postaje GRS Jezersko. S svojim delom je lep zgled današnjim in prihodnjim
generacijam gorskih reševalcev, ki v naših gorah opravljajo
nevarno in humano poslanstvo.

Milan Šenk / Foto: Gorazd Kavčič
Ob svoji zahvali za priznanje, za katero ga je predlagalo društvo GRS Jezersko, je izrazil zadovoljstvo, da je širša skupnost
prepoznala pomembnost dela gorskih reševalcev, ki v gorah
pomagajo pomoči potrebnim. Sprejel ga je tudi v spomin na
Luko Karničarja in Rada Markiča, reševalca, ki sta se smrtno
ponesrečila pred dvema desetletjema na Okrešlju in v njun
spomin tudi poteka vsakoletno turnosmučarsko tekmovanje.

Prvi posredovalci lahko rešijo življenje
Priznanje Občine Jezersko je prejela ekipa prvih posredovalcev Prostovoljnega
gasilskega društva Jezersko.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Ob nenadni hudi bolezni ali poškodbi človeka je čas ključnega pomena za preživetje. Oseba, ki doživi srčni zastoj, vsako
minuto, ko ji nihče ne pomaga, izgubi desetino možnosti, da
bo preživela brez posledic. Čas je odločilen dejavnik preživetja tudi pri možganski kapi, nezavesti, hudih krvavitvah in
drugih težkih poškodbah. Oddaljenost Jezerskega od Zdravstvenega doma Kranj in težje dostopni tereni žal terjajo več
časa do prihoda nujne medicinske pomoči iz Kranja. Na srečo
imajo v občini ekipo usposobljenih prvih posredovalcev prostovoljcev, večinoma članov Prostovoljnega gasilskega društva Jezersko, nekaj pa je tudi članov Gorske reševalne službe
Jezersko. Aktivira jih zdravnik regijskega centra za obveščanje. Prvi posredovalci lahko pridejo na kraj dogodka hitreje
kot reševalci iz Kranja in do njihovega prihoda lahko bolnega
ali poškodovanega ohranjajo pri življenju. Tem prostovoljcem, ki prvi pomagajo v življenjsko ogrožajoči situaciji (in so
za to tudi primerno usposobljeni), se Občina Jezersko oddolžuje s priznanjem. Na slovesnosti ga je prevzel Robi Kaštrun,
poveljnik PGD Jezersko.

Robi Kaštrun / Foto: Gorazd Kavčič
"Največja dragocenost občine so njeni ljudje," je ob prejemu
priznanja dejal Robi Kaštrun in dodal, da zato ekipa prvih posredovalcev želi narediti vse, da bi živeli varno ob zavedanju,
da so v bližini ljudje, ki jim lahko pomagajo.
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Obišče nas več turistov iz tujine
Letošnje leto je bilo za jezerski turizem zgodovinskega pomena, saj smo kot turistična
destinacija vstopili v mednarodni projekt gorniških vasi Bergsteigerdörfer.
GREGOR REBOLJ, TIC JEZERSKO, FOTO: PRIMOŽ ŠENK
Za Jezersko kot planinsko-gorniško destinacijo je vključitev v
projekt izjemno pomembna, saj pripomore k njeni večji prepoznavnosti in privablja turiste, ki želijo uživati in raziskovati naše naravne lepote ter neokrnjeno naravo.
Letos je turistična pisarna odprla svoja vrata za obiskovalce
2. junija. Sprva smo nudili informacije le ob koncih tedna, od
23. junija do konca avgusta pa smo bili na voljo turistom in
obiskovalcem vse dni v tednu, v septembru pa smo zopet odprti le ob sobotah in nedeljah. Ker je glavna naloga turistične
pisarne usmerjanje gostov in podajanje uporabnih informacij, smo tudi letos napeli vse sile, da so naši obiskovalci odšli od nas zadovoljni, saj je to najpomembnejše za pozitivno
reklamo in posledično vračanje ter prihajanje novih gostov
v našo dolino. Ekipa turistične pisarne je vestno skrbela za
stalno informiranje prek družbenih medijev, pomagala pri
koordinaciji lokalnih dogodkov in aktivno sodelovala pri komunikaciji z novinarji ter izvedbi občinskih projektov.
Letošnjo poletno turistično sezono ocenjujemo kot nadpovprečno uspešno, saj kljub deževnemu juliju beležimo trideset
odstotkov več nočitev kot v enakem obdobju lani. Tudi letos
beležimo porast tujih obiskovalcev. Leta 2014 smo zabeležili
razmerje šestdeset proti štirideset v prid domačih gostov, leto-
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šnji podatki pa kažejo razmerje 67 : 33 v prid tujih gostov, kar
pomeni, da se Jezersko kot destinacija odlično obnese na tujih
trgih in lahko pričakujemo svetlo prihodnost. O tem priča tudi
povprečna letna stopnja rasti pobrane turistične takse v občini
Jezersko v letih 2014–2018, ki znaša trideset odstotkov.
Med obiskovalci iz tujine letos prevladujejo Nemci, Nizozemci in Čehi, sledijo pa jim Belgijci, Italijani, Francozi, Slovaki,
Španci … Naše kraje so začeli odkrivati tudi Američani, Rusi,
ter gostje iz Bližnjega ter Daljnega vzhoda, kot so Turki, Izraelci, Kitajci, Indijci in drugi. V povprečju se tuji turisti pri nas
zadržujejo tri dni, družine pa tudi do deset dni.
Turiste pri nas najbolj očarajo predvsem mir, tišina, neokrnjena narava ter brezskrben oddih. Vsak lahko najde prostor
zase. Nikakor pa ne smemo pozabiti odlično označenih gorskih in tematskih poti, ki zelo pripomorejo k prepoznavnosti
jezerske doline. Pohodništvo in gorništvo sta eden glavnih
ciljev med turisti, ki prihajajo k nam iz tujine. Najbolj obiskane točke so Češka koča, Kranjska koča na Ledinah, Goli vrh,
Veliki vrh, Grintavec in Kočna. V športno ferato Češka koča pa
se vsako leto podaja vedno več navdušencev.
Glavni poletni dogodek na Jezerskem je bil seveda Ovčarski
bal, letos že šestdeseti po vrsti. Ocenjujemo, da ga je obiskalo
med 11 in 12 tisoč ljudi, torej je dosegel rekordno obiskanost,
kar je več obiskovalcev v enem dnevu kot kadarkoli prej v
zgodovini "naše doline pr' jezer".
Jezersko bo tudi pozimi postreglo z dogodki, zanimivimi tako
za domačine kot tudi za tuje goste. Dan teka na smučeh, turnosmučarski reli, Ski venture, smučarskotekaška tekmovanja, smuk Starih korenin, ter kulturno-umetniški dogodki
bodo poskrbeli za pestro zimsko dogajanje.
Odzivi domačih in tujih obiskovalcev so v veliki meri pozitivni, saj gostje opažajo, da se Jezersko razvija v pravi smeri in
da bo dolina zaživela, kot je treba, saj imamo enega najboljših
potencialov v tem delu Evrope. Skupaj naprej, v pravo smer!

www.pogrebnik.si
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Nekateri vplivi vremenskih ujm na lovstvo
Vremenske ujme so vse pogostejše in posledice njihovih učinkov imajo vse večji
vpliv na številne deležnike, ki so s svojimi aktivnostmi vezani na prizadeta območja
(lastniki gozda, gozdarske gospodarske družbe, lesnopredelovalna industrija, turizem,
planinstvo, pohodništvo, naravovarstvene in športne organizacije ter številne druge).
PROF. DR. JANEZ KRČ
FOTO: ANDREJ TARFILA
Stopnja in način prizadetosti posameznega deležnika sta različni, predvsem
pa odvisni od deležnikove dejavnosti
na prizadetih površinah (dejavnosti,
povezane s poslovno na eni ali povezane s prostočasno dejavnostjo na drugi
strani). Tudi lovstvo in lovske organizacije prištevamo med deležnike, na
katere imajo vremenske ujme številne,
tako kratkoročne kakor tudi dolgoročne
posledice. V nadaljevanju povzemamo
ugotovitve vpliva ujm na lovstvo po tuji
literaturi (Schenk 2003).

KRATKOROČNE POSLEDICE
Kratkoročnih posledic vremenskih
ujm je več. Zaradi podrtega drevja je
otežena izvedba lova, spremenjene so
stečine divjadi (ovira jih podrto, prelomljeno in izruvano drevje). Ponekod je
potrebna zamenjava oz. prilagoditev
načina izvedbe lova. Pogoni divjadi se
nadomestijo z lovom s preže (posledica manjše možnosti divjadi za pobeg
pred lovskimi psi goniči, ki so v takih razmerah bolj okretni od divjadi).
Potrebna sta zamenjava lokacij in popravilo poškodovane lovne infrastrukture (npr. prež).
Kot pozitivno posledico vremenskih ujm
pa velja omeniti večji mir v lovišču, ki je
posledica že same izvedbe lova (menjava iz pogonov na lov s preže) kakor tudi
manjšega števila obiskovalcev v gozdnem prostoru in posledično več miru
za divjad (po sanaciji se obisk vrne, zato
je ta posledica začasna).

DOLGOROČNE POSLEDICE
Na bolj dolgoročne posledice vremenskih ujm na lov prav tako učinkujejo
številni vplivi. Čiščenje po ujmi prizadetih površin vpliva na nastanek povečanega deleža obsežnih pomlajenih
površin gozda, s čimer se na prizadetem območju večajo prehranske zmo-

gljivosti in se posledično pričakuje rast
populacij divjadi. Na drugi strani se
prav tako povečuje delež potencialno
po divjadi ogroženih novih, pomlajenih
gozdnih sestojev (z objedanjem, lupljenjem). Vse to vpliva na potrebo in obseg
izvedbe lova.
Gosti mladi sestoji pa na drugi strani
otežujejo izvedbo lova, ki mora biti zaradi povečanih populacij hkrati tudi intenzivnejši (posledično se izvedba lova
premakne na površine, ki so lažje dostopne oz. je izvedba odstrela učinkovitejša). Povečana potreba po izvedbi lova
je povezana tudi z večjo porabo časa za
kontrolo populacij divjadi (posledično
se poveča možnost pomanjkanja lovcev
za dejavnosti, ki zagotavljajo kontrolo
povečanih populacij divjadi).
Pri izvedbi čiščenja in obnove po ujmi
poškodovanih površin (posek in izdelava drevja, spravilo lesa, skladiščenje
in odvoz lesa, obnova gozdnih sestojev,
gojitvena in varstvena dela) je prav tako
evidentiran velik vpliv na lovstvo. Pri
izvedbi gozdarskih del prihaja do daljše
blokade stečin in se poveča obremenitev predelov s hrupom. Klub temu lovci
odobravajo izvedbo sanacije, kar se kaže
v naslednjih njihovih stališčih: Lovci
podpirajo strategijo, da se najprej očistijo prometnice in odprejo zaselki. Ne

podpirajo pa rabe težke mehanizacije, a
jo zaradi njene učinkovitosti tolerirajo
(opažajo pa, da le ta za dlje časa prežene
divjad, da divjad postane bolj plašna).
Podpirajo popolno čiščenje prizadetih
površin (vključno z dosledno izvedbo
gozdnega reda), saj se s tem olajša izvedba lova in drugih lovskih aktivnosti. Ne podpirajo izvedbe del na sanaciji
gozdov v težavnih razmerah oz. klimatskih okoliščinah (namočena, slabo nosilna tla).
Kot osrednjo dilemo so lovci poudarili prizadevanja za puščanje določenih,
mozaično razporejenih golih površin,
kar bi omogočilo učinkovitejšo izvedbo
lova in s tem lažjo regulacijo populacij
divjadi. S tem v zvezi pa se pojavljajo
vprašanja, ki še niso rešena (npr. kdo
naj izvede krčitve in na kakšen način
povrniti odškodnino, do katere je v takih primerih upravičen lastnik gozda).
V zvezi z obnovo gozdnih sestojev pa
lovci dajejo prednost naravnemu pomlajevanju (to ima za posledico več
hrane za divjad, kar vpliva na zmanjšan obseg objedanja in lupljenja mladih
gozdnih sestojev) z rastišču prilagojeno
mešanico drevesnih vrst. Pri varstvenih
delih pa podpirajo individualno zaščito
dreves, ki naj ima prednost pred skupinsko zaščito dreves (z ograjami).
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Argumenti proti spremembi meje
Predlagatelj referenduma o argumentih proti spremembi meje med jezersko
in kamniško občino
PRIMOŽ MURI,
POBUDNIK REFERENDUMA
Kot pobudnik referenduma želim predstaviti argumente, ki govore proti spremembi meje med občinama Jezersko in
Kamnik, torej proti uveljavitvi Odloka
o spremembi meje med naseljema Kamniška Bistrica in Zgornje Jezersko, ki
ga je sprejel jezerski občinski svet.
*Sprememba meje je dokončno, nepovratno dejanje za vse prihodnje rodove.
Poti nazaj po spremembi ni več!
*Meja med Jezerskim in Solčavo je zgodovinska in se za potrebe dnevne politike ne spreminja.
*Jezersko ima po novem občinski praznik na dan, ko je bila določena meja
Jezerskega, občinski svet pa sedaj z
mejo mešetari! Kako ironično!
*Jezersko s spremembo meje lahko veliko izgubi, ne pridobi pa ničesar.
*Sprememba meje ni usklajena z občino
Solčava. Sprememba meje ima namreč
povsem enake posledice tudi v občini
Solčava (formalno pa na predlagano
spremembo meje nimajo vpliva).

Obveščam vas, da sem v
torek, 25. septembra 2018,
vložil zahtevo za razpis
naknadnega referenduma o
Odloku o spremembi meje med
naseljema Kamniška Bistrica
in Zgornje Jezersko. Na ta
način bo referendum lahko
izveden sočasno z lokalnimi
volitvami. Podporo zahtevi za
razpis referenduma je do danes
podpisalo 46 volivk in volivcev
od 27 potrebnih. Nadaljnje
zbiranje podpisov tako ni več
potrebno. Vsem domoljubnim
Jezerjankam in Jezerjanom, ki
ste podpisali pobudo in zahtevo
za referendum, se iskreno
zahvaljujem.
Primož Muri, pobudnik
referenduma

*Občine osrednjeslovenske regije po trenutnih pravilih lahko kandidirajo na
razpisih za čezmejne projekte, število
prebivalcev te regije pa ni upoštevano
pri višini sredstev za ta namen. Te težave ni dolžno reševati Jezersko (s tem,
da odstopi mejo), pač pa naj odgovorni
zahtevajo od Bruslja, da če jim dajo denar za čezmejne projekte, naj upoštevajo še število prebivalcev.
*Kdo nam lahko zagotovi, da bodo tudi
pri naslednjem finančnem obdobju, pri
naslednji evropski komisiji … pravila
igre enaka? Politika se spreminja, meja
pa bo ostala.
*Osrednjeslovenska regija je, kot že ime
pove, v središču Slovenije in ne more
biti hkrati še obmejna. Deležna je vseh
koristi osrednje lege. Po vseh razvojnih
kazalcih je najrazvitejša regija v Sloveniji in je potemtakem zadnja, ki potrebuje dodaten denar.
*Dodatnih dvajset milijonov evrov naj bi
Slovenija dobila s spremembo meje med
Jezerskim in Kamnikom. Glede na višine proračunov osrednjeslovenskih občin
(Ljubljana 325 milijonov evrov, Kamnik
27 milijonov, Domžale 29 milijonov,
Medvode dvajset milijonov …) je to drobiž. So morda v ozadju še kakšni drugi
interesi, ki nam niso bili predstavljeni?!
*Poznano je, da se razpisni pogoji pogosto vnaprej prikrojijo konkretnim kandidatom, ki so vedno veliki in vplivni
(prav taki želijo dostop do meje).
*Pred šestimi leti so v Ljubljani in Kamniku želeli koridor do avstrijske meje ter
mejo z Avstrijo ne zgolj v točki, pač pa v
določeni dolžini (menda sto metrov). Očitno ima tudi dolžina meje pomen. Kdo

nam lahko zagotovi, da čez leta, desetletja ne bomo potrebovali za posamezen
namen več kot le točko meje s Solčavo?
Jezerska društva zelo verjetno največ sodelujejo prav z društvi iz Solčave.
*Izigravanje pravil se lahko prikazuje celo
kot zakonito, vendar ni pošteno. V primeru, da se izkaže, da Evropska unija zavrača takšno izigravanje pravil, kot je storjeno z omenjeno spremembo meje, bomo
Jezerjani prvi na tnalu. (Zakaj bi Jezerjani
za osrednjeslovensko regijo hodili po vroč
kostanj v žerjavico?)
*Gorenjska regija izgubi mejo s Savinjsko regijo.
Po drugi strani do danes ni bila predstavljena še nobena konkretna korist, ki bi
jo imelo Jezersko s to spremembo meje.
Posredujem še svoje mnenje glede državotvornosti, ki se vedno znova omenja v
kontekstu spremembe meje: Izigravanje
pravil, kar konkretna sprememba meje
je, ni državotvorno dejanje. Pomoč pri
tem, da pridejo velike, bogate, neobmejne
občine do denarja, ki je namenjen obmejnim, manjšim in revnejšim občinam,
nima ničesar skupnega z državotvornostjo.
Državotvorno je pravilno ugotoviti dejansko stanje. Nesporno dejstvo je, da niti mesto Kamnik niti katerikoli kraj, ki spada v
občino Kamnik, ne leži niti blizu meje z
Avstrijo. Vsak korak v smer, ki izničuje oz.
izigrava to dejstvo, je nedržavotvoren.
Če pristanemo na tako razumevanje državotvornosti, potem po enakem principu
lahko tudi Jezersko dobi s prekucijami mej
koridor do slovenske obale in postane še
pomorska občina; posledično pa Slovenija
dobi več denarja. Zveni državotvorno?
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Za ohranitev meje s Solčavo
DAVORIN KARNIČAR
Obledele, zeleno obrobljene markacije naju s sinom vodijo do
sedla, kjer se pot strmo spusti do Mrzlega dola, Okrešlja, Logarske doline. Vzpon nadaljujeva levo po krušljivem grebenu
in kmalu doseževa vrh Križa.
Mejni kamen XXII/262, kjer se konča naša vzhodna meja z
Republiko Avstrijo in začne z Občino Solčava. S ptičje perspektive špekulirava, kje bi morala potekati meja, da Jezerskega
in Savinjskega sedla ne bi ločevalo avstrijsko ozemlje. Vendar
ne, meja sledi naravni poti – grebenu, tako kot meja s Solčavo
vse do vrha Koroške Rinke.
Vse bolj se zavedamo, da nas v varno prihodnost pelje, kar je
naravno, trajnostno in na izkušnjah naših prednikov. Zakaj
potem spreminjati, zarisati mejo na strma pobočja Kranjske in
Koroške Rinke, le lučaj nad naš Ledenik pod Skuto?
Ideja in želja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Občine Kamnik ni nova. Naši občinski skrbniki so
v preteklosti ohranili ozemeljsko celovitost in sosedski status. Stalnica je izrazito prizadevanje Kamnika za tovrstno
spremembo, čeprav si največjo potencialno korist obeta
osrednja slovenska regija v celoti. Omenjena regija po navedbah ministrstva že sedaj lahko v polnosti črpa iz programa čezmejnega sodelovanja z Avstrijo. Zakaj potem ponovni
poizkus – in to ravno ob okoliščinah, ko so politične karte
in moč v Sloveniji na novo razdeljene? Česa ne vemo? Kako
velika je figa v žepu?

Pomenljivo je vprašanje, na katerega ne najdemo odgovora
v uradnih zapisih. Zakaj te umetne meje ne predlagajo na
solčavski strani? Zakaj jih kot sosedov pristojno ministrstvo
ni niti obveščalo o nameri hitrega postopka sprejetja spremembe. Zaradi bistveno strmejših sten ali ker bi se potem
Štajerska Rinka lahko preimenovala v Kamniško, zaradi Solčavanov in Solčavank samih?
V zamenjavo nam ponujajo precejšnji del Kranjske Rinke in
del Malih Podov pod Skuto. Bomo vrh Turskega žlebu ob planinski poti postavili napis: Pozdravljeni v Občini Jezersko?
Omenjena ministrstvo in služba vlade sta nam pisno podala
tudi obljubo, da: »… se Občini Jezersko povečuje priložnost za
pridobitev razvojnih projektov«. Kaj ni njihova osnovna naloga, da že sedaj pravično skrbijo za razvoj celotne države? Mar
takšna izjava ne diši po korupciji na visokem nivoju?
S Solčavo smo tudi zgodovinsko povezani, ne nazadnje imamo v svoji zastavi simbol, ki utemeljuje nerazdružljivost.
Svojo voljo o meji bomo lahko sporočili na občinskem referendumu. Kot vidimo, čutimo, razumemo in odgovorno, pošteno, naravno.
Uradnim dopisom daje veliko težo besedna zveza nacionalni
interes. Nekateri to berejo kot državotvornost. Ali ni namera in predvsem način bližje korupciji, prevari, pričakovanju
koristi?
Za vse nas, še posebno pa za naše izvoljene upravljavce občine, je pomembno, kako se bomo odločili. Bomo ponosni, če
Jezerjanom in Jezerjankam v prihodnosti odrečemo, kar smo
prejeli od predhodnikov?

»Borcem« za jezersko občinsko mejo
Pred novim "bojem" za vsako ped naših občinskih meja bi rad na kratko obudil
spomin, kako smo do svoje občine in njenih meja v naši bližnji preteklosti sploh prišli
in koliko smo se bili pripravljeni zanjo boriti.

IZIDOR KARNIČAR
Pred dobrimi dvajsetimi leti smo Jezerjani na državnem referendumu večinsko izglasovali samostojno občino. Čez
čas je država izničila izid referenduma
in nas samovoljno priključila Občini
Preddvor. Večina Jezerjanov se s tem
ni strinjala, zato je bil organiziran javni sestanek v Korotanu, ki se ga je žal
udeležilo le okoli štirideset krajanov.
Podana sta bila dva predloga, kako samostojno občino priboriti nazaj:
1. izvajanje državljanske nepokorščine
vseh krajanov do uveljavitve na referendumu izglasovane samostojne ob-

čine (neudeležba na sestankih Občine
Preddvor, bojkot volitev itd.)
2. še nadaljnje sodelovanje z Občino
Preddvor, za naše pravice pa se hodi v
Ljubljano pogajat takratni predsednik
KS Jezersko Milan Kocjan
Z večino (trideset proti deset) je bil izglasovan drugi predlog. Iz tega torej sledi, da
nosi glavne zasluge za našo samostojno
občino Milan Kocjan, ki je v to vložil ogromno truda, večina drugih krajanov pa se
ni želela izpostavljati ali se boriti za svojo
demokratično izglasovano samostojnost.
Pa še na kratko o aktualni temi, ki je
vzrok temu članku. Gre za teoretični
premik občinske meje na Jezerskem se-

dlu, ki v zadnjem času dviga toliko prahu in ustvarja konflikte. Vprašanje je, ali
smo kamniški občini pripravljeni odstopiti nekaj metrov naše občinske meje in
ji s tem pomagati do lažjega pridobivanja evropskih sredstev. Ta poteza bi jim
omogočila hitrejši dvig standarda, mi pa
s tem ne bi izgubili nobenih ugodnosti.
Sam resnično ne vidim nobenega razloga, da jim ne bi pomagali.
Tržičani, Solčavani, Kamničani, Preddvorčani in Kapelčani niso naši sovražniki, pač pa naši sosedje. Če se v bližnji
preteklosti nismo izkazali kot "pravi"
borci, se danes izkažimo kot prožni, odprti in resnično dobri sosedje.
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Iz šolskih klopi
POČITNIŠKE DEJAVNOSTI
PLANINSKI TABOR
Letos smo imeli planinski tabor na Kofcah. Z nami sta šla godpa
Ana in Simon Babič. Do koče smo šli peš. Med potjo smo se zabavali. Ko smo prispeli, smo bili utrujeni. Dobili smo topel čaj in za
kosilo slastne makarone. Nato nam je gospa Ana razkazala sobe.
Vsak dan smo imeli dobro hrano. En dan smo šli na Veliki
vrh. Ko smo se vračali, nas je ujela sodra. Zadnji dan smo
imeli lov na lisico. Domov smo prišli živi in zdravi.
(Iva Pestotnik, 4. r.)
SNOVIK
Med počitnicami smo šli v Terme Snovik. Bilo nas je za poln avtobus. Ko smo prispeli, smo pomalicali, potem smo se preoblekli
v kopalke in šli v bazen. Spuščali smo se po toboganih, malo
smo se tunkali in veliko plavali. Skoraj vsi smo uživali tudi v
džakuziju. Potem nas je seveda zeblo.
V termah smo imeli tudi kosilo. Po kosilu smo se vrnili v bazen še za dve uri. Potem smo se z avtobusom odpeljali nazaj
domov. (Tim Meglič in Pija Smrtnik, 4. r.)
SUPANJE
Med poletnimi počitnicami je športno društvo organiziralo
supanje. Kar nekaj učencev se nas je zbralo pri Planšarskem
jezeru. Oblekli smo kopalke in si nadeli rešilne jopiče. Potem
smo se s supi in kajaki vozili po jezeru. Na enem supu smo se
peljale Jerca, Neža, Nuša in jaz. S supa smo skakale v vodo.
Voda je bila mrzla, zato smo hitro splavale na sup. Za kosilo
smo dobili pomfri in zrezek. Pili smo vodo. Po kosilu smo se
še malo vozili po jezeru. Nato smo se poslovili in odšli domov.
(Neža Rupar in Nuša Osterman, 4. r.)

Foto: Peter Pirc

PLEZANJE
Med počitnicami smo plezali. S kolesom sem se pripeljal na
igrišče. Šli smo do Mlinarjeve peči in se pripravili. Nadeli smo
si plezalne pasove in čelade. Varovala sta nas Denis Durić in
Primož Šenk.
Prva smer je bila lahka, nato je bila vsaka težja. Četrto, najtežjo smer sem preplezal samo jaz. Bilo je zelo dobro. (Martin
Muri, 4. r.)

GASILCI
Z gasilci smo letos pri jezeru otroci gasili ogenj. Nato smo tekmovali v teku, streljanju v tarčo in izdelovanju vozlov. Pri tem
smo zmagale Hana, Julija in jaz. Na koncu smo se učili še
oživljanja. Vklopili smo tudi gasilsko sireno in se pogovarjali
z mobiteli iz enega vozila v drugo. (Fiona Jevtič Lekše, 3. r.)

OVČARSKI BAL
PRIGON OVAC
Pred Ovčarskim balom vedno priženemo ovce s Kovkove planine Žlebine. Zjutraj vstanemo ob svitu, vzamemo sol in gremo ati, Jožef, Pavel, Svit in jaz po trop ovac. Ko pridemo v
Žlebino, ovce še počivajo. Nebo je modro, zrak čist in hladen,
oglašajo se prvi ptički. Zares se veselimo dneva. Ati pokliče
ovce z »bice, bice, su, su«. Ker imajo ovce sol rade, hitro pritečejo. Odženemo jih v hlev. Izberemo okoli 35 najlepših ovc
in jih prek rampe naložimo na traktorsko prikolico. Nato jih
Peter odpelje v ogrado ob Planšarskem jezeru. Tam se zberemo pastirji, majerica, lovec in harmonikar Marko. Med čakanjem se dogovorimo, kako bomo gnali ovce v prireditveno
ogrado pri jezeru. Napoči trenutek in 12 pastirjev nas med
množico obiskovalcev Bala trop varno popelje v ogrado.
Kot običajno je šlo tudi tokrat, na šestdesetem Ovčarskem
balu vse po sreči in prikazali smo prigon ovac tako, kot je to
potekalo že od nekdaj. (Irenej Smrtnik, 5. r.)

ŠOLSKA STOJNICA
V preteklem šolskem letu smo se v šoli odločili, da bomo imeli
na Ovčarskem balu svojo stojnico. Izdelali smo ovčke iz medenega testa in iz ovčje volne. Na nedeljo zjutraj smo pripravili
stojnico z ovčkami. Pri stojnici smo dežurali učenci in starši
prostovoljci. Otrokom smo dajali tudi zelene balone. Za malico
smo dobili pokovko in sladkorno peno. Z ovčkami smo zbrali
precej denarja, ki smo ga namenili šolskemu skladu. Odločili
smo se, da bomo pripravili stojnico tudi naslednje leto.
(Jerca Piskrnik, 5. r., in Pia Pirc, 4. r.)

KAJ PRIČAKUJEM OD LETOŠNJEGA ŠOLSKEGA LETA?
V 2. razredu si želim, da bi bil pouk le ob sobotah in nedeljah.
Med tednom pa si želim, da bi plaval v bazenu in na morju.
(Viktor Dolinšek, 2. r.)
Želim si, da bi se veliko naučil, dobro računal, pisal in bral.
(Filip Babič, 2. r.)
Želim si, da bi bilo 2. razreda čim prej konec, da bi se lahko
med počitnicami spet kopal v jezeru v Avstriji. (Svit Ožbolt
Smrtnik, 2. r.)
Komaj čakam, da se naučim računati do sto in da bi čim prej
znala pisati in brati male pisane črke. (Nika Šinkovec, 2. r.)
Rada bi se čim več naučila in spoznala nove prijatelje. (Staša
Rajšp, 1. r.)
Šole se veselim. Naučila se bom lepo risati. Bratje, sestre in
oči so mi povedali, da se bom v šoli naučila bolje brati, čeprav že dobro berem. (Polona Rogelj, 1. r.)

SPOMINI NA POČITNICE IN ŽELJE ZA LETOŠNJE ŠOLSKO LETO
Med počitnicam mi je bilo všeč, da sem plavala v bazenu. V tem
šolskem letu si želim čim več naučiti. (Julija Meško, 3. r.)

Med počitnicami mi je bilo všeč, ko sem
se kotalkala. V tem šolskem letu si želim, da se naučim poštevanko.
(Fiona Jevtič Lekše, 3. r.)
Med počitnicami mi je bilo najbolj všeč,
ko sem kolesaril. V tem šolskem letu si
želim nove prijatelje.
(Frančišek Rogelj, 3. r.)
Med počitnicami mi je bilo všeč, ko smo
tekmovali v počasni vožnji s kolesi. V
tem šolskem letu si želim dobro računati in pisati. (Ajda Piskrnik, 3. r.)
Med počitnicami mi je bilo všeč, ko sem
jahala konje. V šolskem letu si želim, da
bi se več učili. (Tjaša Rebol, 3. r.)
Med počitnicami mi je bilo všeč, ko sem
plavala v ogromnem bazenu in se naučila dobro kotalkati. V tem šolskem letu
si želim, da bi se čim več naučila. (Živa
Rebolj, 3. r.)
Med počitnicami mi je bilo všeč, da sem
božala mucka in da sva z Jerco rolali ter
delali kolesa. V tem šolskem letu si želim, da bi imeli bazen in da bi se imeli
lepo v šoli. (Hana Kaštrun, 3. r.)

Jezerski izvajalci
kulturnega programa
Na spominski slovesnosti na Jezerskem
vrhu v kulturnem programu vsako leto sodelujejo tudi jezerski izvajalci. Letos so ob
kvartetu trobil policijskega orkestra nastopile jezerske ljudske pevke (Marija Polajnar, Darinka Markun, Polona Šavs, Helena
Naglič, Ana Ţagar, Irma Karničar-Šenk, Ana
Čarman pod vodstvom zborovodkinje Anice
Jakopič) in recitatorji (Polona Šavs, upokojenka, Lucija Zupan, dijakinja ekonomske
gimnazije, ter Jan Meglič, Kristjan Zupan,
Matic Retej in Tim Meglič – vsi učenci OŠ
Matije Valjavca Preddvor ali PŠ Jezersko), in
inštrumentalista Marko in Tobija Smrtnik.

Pastirji so pod vodstvom Janeza Smrtnika s planine prignali trideset ovc jezersko-solčavske
pasme. / Foto: Tina Dokl

Praznik v čast pastirjem in ovcam
MAŠA LIKOSAR
Letošnji jubilejni, šestdeseti Ovčarski
bal je bil etnografski, kulturni in glasbeni presežek oziroma praznik, kot mu
pravijo domačini Jezerskega, ki so dokazali, da še vedno izredno cenijo pastirje in njihove ovce.
Danes je na Jezerskem ovčjereje mnogo
manj kot nekoč, je pa še vedno približno
petnajst rejcev ovc. Eden izmed njih je
tudi pastir in predsednik Društva rejcev ovc jezersko-solčavske pasme Janez
Smrtnik. Pod njegovim vodstvom so na
šestdesetem Ovčarskem balu prignali
trideset ovc s planine in prikazali striženje in pridelavo volne na star način.
Smrtnik pojasni, da je jezersko-solčavska ovca bistvena za pridelavo mesa in

volne. "Naša pasma je ena izmed štirih
slovenskih avtohtonih pasem in je pri
nas najbolj razširjena. Na pogled je zelo
markantna in lepa, predvsem pa koristna. Želimo jo ohraniti in prenesti naslednjim rodovom, ker vendarle obstaja
že več kot sto let."
Člani KUD Jezersko so uprizorili tudi
razgovor med gospodarjem kmetije in
pastirjem, ki je čez poletje na planini
skrbel za njegovo čredo. Obiskovalci so
imeli hkrati možnost okusiti tradicionalno planšarsko jed iz kisle in sladke
smetane ter ajdove moke, imenovano
masovnek. Za glasbeno popestritev pa
so letos poskrbeli harmonikar Gašper
Tičar, ansambel Jutro, trio Horuk, dekleta Smrtnik iz sosednje Koroške, domači folkloristi in Modrijani.

Nagrada za najboljšega serviserja vozil znamke Citroën leta 2017!

SERVISNE UGODNOSTI

ZA ČLANE
ZA
ČLANEZ LETI
RASTEJO
RASTEJO Z LETI
SERVISNE UGODNOSTI

Na podlagi starosti vozila
ste vsako leto upravičeni
do
Na višjega
podlagipopusta.
starosti vozila

SKUPAJ

SKRBIMO
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ZANESLJIVO
SKRBNI
ZANJ

4 LETA
IN VEČ

3 LETA
IN VEČ

SERVISI CITROËN
SERVISI CITROËN

Na Jezerskem vrhu so nastopili tudi učenci z
Jezerskega, ki obiskujejo OŠ Preddvor ali PŠ
Jezersko. / Foto: Tina Dokl

ZANESLJIVO
O splošnihSKRBNI
pogojih članstva v klubu
zvestobe MyCitroën plus in ugodnostih

si preberite na spletni strani www.citroen.si.
Slika je simbolična.
O splošnih pogojih članstva v klubu
zvestobe MyCitroën plus in ugodnostih
si preberite na spletni strani www.citroen.si.
Slika je simbolična.
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Družinski pohod k partizanski bolnišnici Krtina
ANICA JAKOPIČ, FOTO: ARHIV ZB
Že osem let Zveza borcev Jezersko zadnjo nedeljo v juliju organizira družinski pohod k partizanski bolnišnici Krtina. Letošnjega se je udeležilo lepo število
mladih in malo manj mladih družin z
Jezerskega in iz drugih krajev Gorenjske, kakih sedemdeset jih je bilo. Del
udeležencev pohoda se je odpravil proti
bolnišnici peš mimo stare cerkve, Virnikove kmetije in Smrečja, nekaj pa se
jih je z avtomobili pripeljalo do vznožja
vzpetine, kjer v strmi soteski stoji partizanska bolnišnica, ki je kot spomenik
edina ohranjena na območju nekdanje
občine Kranj. Člani organizacij ZB in
DU Jezersko so pripravili kulturni program, v katerem so sodelovali učenci
OŠ Jezersko in OŠ Preddvor, dijakinja
ekonomske srednje šole, deklamatorka
DU in pevska skupina ljudskih pevk DU
Jezersko. Tudi v izvajanju programa, ki
ga je povezovala Zinka Piskernik, so prisotni lahko spoznali, kako pomembno
vlogo je ta majhna bolnišnica odigrala v
času druge svetovne vojne. Biti moramo
ponosni, da so naši predniki sodelovali z narodi, ki so se uprli okupatorju in
tako tlakovali pot naši mladi državi Sloveniji. Tega nikoli ne smemo pozabiti!
Nastopajoči so predstavili pesmi Karla
Destovnika - Kajuha, Toneta Pavčka, Črtomira Ščinkovca, Pavla Zidarja in Milene Batič, ljudske pevke pa so zapele tri
partizanske pesmi.
Uvodoma so položili venec padlemu
partizanu Stanku Grošlju, obstali v
minuti tišine in prisluhnili slovenski
himni, predsednik ZB Jezersko Dušan
Šemrov pa je predstavil partizansko bolnišnico Krtina. Zgrajena je bila septembra 1944 in je nudila zdravniško pomoč
ranjenim partizanom. Gotovo bi bila
dočakala konec vojne, če ne bi bila izdana. Kljub svoji majhnosti je odigrala
pomembno vlogo v času druge svetovne
vojne, česar nikakor ne smemo pozabiti. V njej so se zdravili predvsem borci
drugega bataljona Zahodnokoroškega
odreda. Bolnišnico so zgradili in zanjo
skrbeli domačini: Viktor Robnik, Anton
Štirn, Matevž Debeljak, za ranjence pa
so skrbeli Jože Mali iz Sel, Franci Flegar
iz Domžal, Božo Arizanović iz Srbije in
Jože Kenda. V njej se je zdravilo povprečno 25 do 30 ranjencev. Bolnišnica je

bila dobro oskrbovana in skrita v ozki
soteski. Zaradi izdaje so belogardisti 13.
januarja bolnišnico napadli. Večini ranjenim partizanom se je posrečilo pobegniti, težko ranjenega partizana Stanka
Grošlja pa so ujeli, ga ustrelili, bolnišnico pa zažgali. Ko so se belogardisti umaknili v dolino, so tovariši ubitega soborca pokopali na mestu, kjer je padel. Po
vojni je bil prekopan na pokopališče v

domačo vas Hotemaže. Na pobudo krajevnega odbora ZB NOV Jezersko so po
vojni bolnišnico Krtina obnovili.
Na koncu smo se okrepčali z okusnim
golažem, ki sta ga pripravila mlada člana Lovske družine Jezersko, se odžejali
in si obljubili, da se drugo leto prav gotovo spet srečamo, saj tako ohranjamo
spomin na težke čase, ki jih je naš narod preživljal v drugi svetovni vojni.

Upokojenci na zanimivih izletih
DU JEZERSKO
Izleti, druženje in pogovori – to naj bi se dogajalo upokojencem. No, nekaj od tega se
res dogaja, predvsem zanimivi izleti, ki nam jih je letos uspelo organizirati z zadostno
udeležbo. Maja smo šli v Italijo, obiskali smo starodavno mesto Čedad ob reki Nadiži,
začetki tega mesta namreč pripadajo Juliju Cezarju. V Čedadu smo si ogledali zanimive
spomenike, ki pričajo o sedežu langobardske vojvodine, sedežu oglejskih patriarhov in
prestolnici Furlanije. Obiskali smo tudi Staro Goro s svetiščem, ki je posvečeno Mariji in
je znana stara romarska pot. Od taborskega obzidja je bil prekrasen razgled na Benečijo
in Furlanijo. Septembra smo se odpravili na Hrvaško v Rovinj, kjer smo si ogledali njegove srednjeveške stavbe in se sprehodili po ulicah. Deležni smo bili tudi enkratnega
zanimivega kosila, ribjega piknika na ladjici, s katero smo se vozili po Limskem kanalu.
Kljub primerni udeležbi pa nimamo med sabo nobenega "novinarja", da bi naša potovanja
ovekovečil na fotografiji. Lepe spomine hrani vsak sam. Da se imamo na izletih prijetno,
potrjuje vsakoletno povpraševanje po njih. Upokojenci smo pač tisti, ki "nimamo cajta", in
tako se zgodi, da drugih dogodkov ne organiziramo. Izjema so ljudske pevke, ki vztrajajo
že mnogo let in v bližnji prihodnosti pripravljajo koncert.
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Uprizarjali so Jezersko štorijo
Tudi letošnje poletje so na Jezerskem uprizarjali igro Jezerska štorija in pod
tem naslovom izvedli več etnografskih prireditev.

Ljubosumna Johana zapusti Udama, a se kmalu vrne k njemu.
/ Foto: Tina Dokl

Obiskovalci so z zanimanjem prisluhnili Olgi Tičar in jezerskim
amaterskim igralcem. / Foto: Tina Dokl

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

stičnih ponudnikih, obiščejo pa jih tudi enodnevni obiskovalci iz doline.
Letos smo se udeležili ene od uprizoritev Jezerske štorije v
Jenkovi kasarni, ki so bile ob petkih dobro obiskane. Gostiteljica Olga Tičar z Jenkove domačije je gostom najprej razkazala Jenkovo kasarno, petsto let staro stavbo, ki je del njihove
kmetije, v njej pa je etnografski muzej z zbirko predmetov iz
življenja naših prednikov. V preteklih stoletjih je služila kot
prenočišče potujočim trgovcem, ki so potovali čez Jezersko.
Tu domači amaterski igralci odigrajo prizore iz Jezerske štorije. Nato jih je prepustila domačim amaterskim igralcem, ki
so v pristni jezerski govorici odigrali tri "štorije". Ena govori o
Tinčkovi Katri, ki se po več letih služenja v tujini vrne v domači kraj in govori samo še nemško. Druga prikazuje Udama
in njegovo Johano, ki ga je iz ljubosumja zapustila, pa se je iz
domače Kokre kmalu vrnila k njemu. Tretja pa je zgodba Rekarjevega Johana, ki je vešče rezljal gumbe iz roževine, hkrati
pa veljal za velikega "užnivca" (lažnivca). Prizore so zaigrali:
Drejc Karničar (njegov oče je zbral in zapisal zgodbe z naslovom Jezerska štorija v pristni jezerski govorici), Suzana Rebolj, Mija Murovec, Brane in Filip Žagar.

Na Jezerskem so tudi to poletje organizirali niz etnografskih
dogodkov pod imenom Jezerska štorija 2018. Ime Jezerska
štorija izhaja iz knjige, ki jo je pod tem naslovom napisal
domačin Andrej Karničar in je ohranila zgodbe, legende in
spomine na dogodke iz vsakdanjega življenja, ki so se dolgo
časa prenašali le po ustnem izročilu. Dogodki so potekali od
torka do nedelje: ob torkih so vodili oglede jezerskih naravnih in kulturnih znamenitosti, ob sredah so bili pravljični pohodi do Palčkove skale, ob četrtkih prikazi predelave
volne, ob petkih uprizoritve igre Jezerska štorija, ob sobotah kuhanje masovneka na odprtem ognju ob Planšarskem
jezeru, ob nedeljah pa maši v farni in podružnični cerkvi.
Te dogodke ponujajo gostom, nastanjenih pri jezerskih turi-

FRANŠIZNA SKUPINA

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje
Zanimanje so pritegnili tudi stari predmeti v Jenkovi kasarni.
/ Foto: Tina Dokl

Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
Tel.: 04/279 10 00, faks: 04/279 10 30, www.sconto.si
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Namiznoteniška sekcija vse številnejša

Razpoložena ekipa "pinkponkašev" / Foto: B. W.
MIJA MUROVEC

Pri bowlingu / Foto: B. W.

KORDEŽ D.O.O., VISOKO 124, VISOKO

Od oktobra do maja je bila ob torkih telovadnica naša. Kot vidite,
nas je vsako leto več tistih, ki skrbimo za svojo gibčnost, zdravje
in boljše športne dosežke. Za zaključek sezone smo se odpeljali
do gostilne Johanca v Britofu in se veselo družili še ob bowlingu.
V soboto, 8. septembra, je bilo v okviru športne sobote v počastitev občinskega praznika tudi namiznoteniško tekmovanje. Med
desetimi tekmovalci je zmagal naš namiznoteniški »trener«
Brane Weithauser, drugi je bil Sašo Smodiš, tretji pa Jaka Stenovec. Vsi so se krepko in športno borili za te uvrstitve. Nastopala
sta tudi Tim Meglič in Ajda Piskrnik. Brane je bil nad njuno igro
zelo navdušen: iz teh dveh še nekaj bo! Tekmovanje je bilo na
prostem in se je kar zavleklo. Ker se je obetalo slabo vreme, najmlajši niti na vrsto niso prišli. Bodo pa v prihodnje organizatorji
poskrbeli za boljše pogoje s še eno mizo. Za v telovadnico je namreč ŠD Jezersko kupilo novo, stara bo pa prenesena na igrišče.
Tudi letos bomo v oktobru začeli s treningi namiznega tenisa.
Če se nam želite pridružiti pri tej rekreaciji – vabljeni!

ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA
ZA IZDELAVO SEKANCEV
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Športno pestro poletje

BORIS PISKRNIK, FOTO: ARIV ŠD
Poletja in poletnih aktivnosti je skoraj konec. Lovimo še zadnje sončne dni, ki nam omogočajo rekreacijo na prostem.
Med poletnimi počitnicami smo organizirali igre na vodi s
supi in kanuji na Planšarskem jezeru in organizirano kopanje v Termah Snovik. Udeleženci so bili večinoma otroci, ki
med letom obiskujejo šolo športa, in nekaj starejših, le toliko,
da so bile aktivnosti speljane varno in brez poškodb. Slovo poletju smo zaključili s septembrsko športno soboto, za katero
vremenske razmere niso bile obetajoče. Temperature so bile
primerne letnemu času, vendar je bilo zagretosti pri udeležencih toliko več. Dobili smo občinske prvake v nogometu,
odbojki, namiznem tenisu in krosu, celotno športno dogajanje pa smo zaključili s prijetnim druženjem, toplim prigrizkom in napitkom. Medtem smo se pripravljali na jesensko in
zimsko rekreacijo za člane športnega društva, ki bo v šolski
telovadnici. Tudi letos bodo šoloobveznim otrokom na voljo
celoletna šola športa, ki jo bo vodil Gašper Karničar, nogometne urice, za katere bo skrbel Gregor Strniša, in jesenski
tekaški treningi s Primožem Šenkom. Odrasli pa si bomo ude
lahko premigali ob intenzivnih vadbah, namiznem tenisu,
odbojki in nogometu.
Ob zaključku bi se članom upravnega odbora ŠD Jezersko zahvalil za organizacijo športnih dogodkov, staršem, ki svoje
otroke pripeljete na igrišče, drugim članom za udeležbo na
športnih aktivnostih in Občini Jezersko, ki s svojim sofinanciranjem omogoča izvedbo športnih projektov.

Računovodski servis, davčno in poslovno svetovanje
Belska cesta 15, 4205 Preddvor
E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si, T: 04/2559-500

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«
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Družina Miha in
Katrce Košir
(Kovačov'ga Miha in Jokove
Katrce)
PO SPOMINIH MIMI HRASTNIK
IN MIHAELE SKUBER NAPISALA
MIJA MUROVEC
Naš ata Miha Košir je bil rojen 27. septembra 1910 v Grabštajnu na avstrijskem
Koroškem. Po plebiscitu so se preselili
na Zg. Jezersko, kjer je imel njegov oče
Franc Košir st. kovačijo. Naredil jo je poleg majhne hišice ob cerkvi sv. Andreja v
Ravnem. Stari oča je bil že na Koroškem
zelo priznan kovač. Dobro mu je šlo, ker
je bil sposoben in zanesljiv človek. Podkoval je konje, vsa lesena kolesa, ki jih
je naredil kolar, je okoval z železnimi
oblogami. Tudi delovnega orodja se je
lotil. Sam je naredil tudi zelo preprosto
napravo za izdelavo denarja. Nekaj časa
je to napravo na skrivaj uporabljal ter
tako izdeloval takratne kovance. Nekega dne gre njegova prva žena – Mihova
mama – v Železno Kaplo kupovat tudi
s ponarejenim kovanim denarjem. Ob
plačilu pa se je en kovanec zakotalil po
tleh in se razletel na manjše koščke.
Seveda je trgovec prijavil to dogodivščino na žandarmarijo. Stari oča se je bal,

da bodo že naslednji dan prišli orožniki, zato je isto noč odpeljal napravo do
Drave, jo vrgel vanjo ter se tako znebil
dokaza. Niso mu mogli dokazati, da on
izdeluje ponarejen denar. On se je izgovarjal na to, da je pri njem veliko plačila s kovanci ter je tako tak denar pač
slučajno pristal pri njem. Tako oblast ni
našla pri njem nobenih dokazov in se je
rešil gotovega kaznovanja.
Ta dogodek je Miha kasneje takole upesnil:
Je očka moj bil en kovač,
po svet' je on šel srečo iskat.
Al' ona vedno mimo šla,
prišla j' beraška palica.
Kaj treba bo pa zdaj počet,
da b'lo bi mal' denarja v žep?
Kladivo, kleš'e svoje imam,
naredil se bo fovš denar.
O strašna spet usoda b'la,
sta očka, mam'ca v ječi oba.
Zdaj temna noč je že prišla
in z njo je prišla lakota.
Je Mihec spolnil mes'ce tri,
že polno b'lo pri njem uši.
Ga druga mati varvala
al' mam'ca v ječi jokala.
		
Zdaj pa še nekaj besed o otroštvu. V tistem času je bilo veliko lažje vzgajati
mladino, kot je to danes. So pač drugačna mnenja, nekatera zelo neživljenjska.
Tako smo mi, Mihovi in Katrčini otroci,
imeli kar lepo mladost. Bil je tudi dober
vpliv stare mame – Urhove matere, kot
smo jo mi klicali. Mihaela, ki je bila naj-

Družina Miha in Katrce Košir / Foto: družinski arhiv

starejša, je bila veliko let z njo, ko smo
še stanovali v Smrečju in nato pri Urhu.
Bila je enkratna babica. Hiška pri Urhu
je stala nasproti sedanje Stare pošte in
so jo leta 1945 udarniško podrli, čeravno je bila potrebna le manjše obnove.
Nato so šli mati in hči Johanca na Staro pošto, kjer je sedaj turistični objekt,
hostel."
Ata Miha je "golcaril" pri Mlinarju in v
Komatevri. Tam je v Smrečju spoznal
bodočo ženo – Jokovo Katrco. Ta je nekaj časa služila pri neki družini v Ljubljani kot gospodinjska pomočnica. Ko
je bila noseča, ji je ta gospodinja omogočila, da je delala pri njih do konca
nosečnosti in je prvorojenko Mihaelo
rodila v ljubljanski porodnišnici. Nesla
jo je domov v Smrečje, v varstvo mami,
prav tako Zdravka čez dve leti. Potem
sta se z Mihom preselila h Kovačov'mu
oču, ki je imel hiško že pri Kovaču.
Tam sta se rodili še Jožica in Mimi.
Leta 1936 je potem župnik Gostiša Mihu
povedal, da Mimi ne bo krstil, če se ne
poročita. Župnik je dal Mihu zemljo
in jima omogočil ohcet, pri Mlinarju
pa je Miha dobil ves les, da je postavil
hiško "p'r Katr'c". Eno leto kasneje se
je rodila Štefka, potem Marjetka, Klementina. Mama je bila prepričana, da
bo fant, ki bi mu bilo ime Klemen. Ker
je bila punčka, je ata Miha rekel, da bo
Klementina Ana. To je bila res zadnja
hčerka. Potem so se rodili še fantje:
Peterček (umrl je star 3 mesece), Matevžek (umrl je ob rojstvu v Ljubljani),
Maks, Janez in Mihec.
Ata Miha je lepo igral citre, najraje ob
nedeljah. Po sveti maši, kjer je pel v cerkvenem zboru, so se pri nas redno ustavile teta Johanca Svatovšek in sestrični
Katarinca in Irena, ki so stanovale na
Vaniški žagi. Ko je igral citre, je rad zraven zapel pesem Katrca, Katrca … in
mama je bila zato zelo "huda" nanj.
Mami je največ pomagala pri skrbi za
otroke najstarejša Mihaela. Čeprav
je bilo veliko otrok, pri hiši ni bilo pomanjkanja. Ata je bil zelo delaven in ljubeč in je otroke rad pocrkljal, mama pa
ni imela časa za to.
Ata Miha je zaslužil pri Mlinarju z "golcarjenjem" – in tudi vse drugo za življenje nam je omogočil Mlinar, za kar smo
mu bili zelo hvaležni. Imeli smo kravo
Rumenko. Gnali smo jo do Mlinarjevega volovjeka, naprej je šla sama z Mlinarjevimi kravami na Mlinarjevo sedlo.
Mama Katrca je šla vsak dan ob enajstih
na Mlinarjevo sedlo kravo molst. Hodila

je dve uri. Doma je v vsako sobico zaprla
po enega otroka, Jožica je pa pred hišo
pazila, da ni bilo kaj narobe. Domov je
prišla čez dve uri vsa premočena in pregreta. Namolzla je okoli dva litra mleka,
saj so molzle po trikrat na dan. Zraven
kravice je imela še po enega prašička
in kure. Preživeti se je dalo z mlekom,
mesom, jajci … Po moko, žito za kure,
otrobe za prašiče, sladkor, olje, sol ... so
hodili v trgovino. Kvas so naredili doma
(domač kvas, droži). Po moko smo hodili tudi na Fužine, v Železno Kaplo. Mihaela je pravila, da sta šli s Tišlarjevo
Micko velikokrat peš po "fas'ngo" – v večjo nabavo v Železno Kaplo. Nazaj smo
se včasih pripeljale s furmani, ki so se
prazni vračali domov. Tega sta bili še
posebno veseli.

Del ekipe prvih posredovalcev / Foto: Sašo Smodiš

Posredujejo v primeru življenjske
ogroženosti
ANJA REBOLJ

Novi Renault CLIO

Renault TWINGO

Novi Renault CAPTUR
V letu 2014 smo se tako kot po drugih

LIFE 1.2 16V + PAKET COOL

LIMITED SCe 70

ZEN ENERGY TCe 90

– Pomoč pri speljevanju v klanec

LIFE SCe 115

– Samodejna 2-področna klimatska naprava s
tipalom zaznave strupenih plinov

– Kartica Renault za prostoročno upravljanje

ZEN ENERGY TCe 115

Renault MEGANE

– Regulator in omejevalnik hitrosti

– Klimatska naprava

– LED dnevne luči

– Poklopljiv naslon zadnje klopi
v razmerju 1/3-2/3

– Radio Bluetooth, USB, AUX

Novi Renault SCENIC

Renault KADJAR

LIMITED ENERGY TCe 130

– Samodejna 2-področna klimatska naprava

– Platišča iz lahke litine 17”

– Kromirana vzdolžna strešna nosilca

– Kartica Renault

– Dodatno zatemnjena stekla zadaj
2

– Parkirni senzorji spredaj in zadaj

– Senzor za dež, avtomatski vklop luči in sistem
za samodejno preklapljanje med dolgimi in
zasenčenimi lučmi

– Multimedijski sistem R-Link 2 s 7''
zaslonom na dotik + DAB

– Meglenki spredaj

– Platišča iz lahke litine 20'' Silverstone
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18.690 €
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Poraba pri mešanem ciklu 3,8–6,3 l/100 km. Emisije CO2 95–144 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse cene so z vključenim rednim popustom, bonusom staro za novo in poletnim bonusom za vozila na zalogi.

krajih v Sloveniji tudi gasilci in gorski
reševalci Jezerskega priključili v ekipo
prvih posredovalcev. Vstopili smo v pilotski projekt učinkovitejše uporabe AED
(avtomatskega defibrilatorja), zato smo
Renault TWINGO
Renault CLIO
Novi Renault CAPTUR
pod vodstvom NMP Kranj opravili tečaj
AUTHENTIQUE SCe 70 + PAKET COOL LIFE TCe 75 + PAKET COOL
ZEN TCe 90
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– Klimatska naprava
– Radio R&GO + Bluetooth
– Radio R&GO MP3 z Bluetooth
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USB AUX z upravljalnikom ob volanu
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USB, DAB
– Kartica Renault
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–
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primeru
življenjsko ogro– Pomoč pri speljevanju v klanec
– Meglenki spredaj
– LED dnevne luči
žajočih nujnih stanj (srčni zastoj, prsna
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vitve, tujki v dihalih). S svojim delova8.190 €
8.990 €
12.690 €
njem skušamo skrajšati čas do prihoda
Poraba pri mešanem ciklu 4,0−5,6 l/100 km. Emisije CO 104−128 g/km. Ogljikov dioksid (CO ) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
dežurnega zdravnika in bolniku nuditi
prizemnega ozona, delcev PM in PM ter dušikovih oksidov. Vse cene so z vključenim rednim popustom, bonusom staro za novo in poletnim bonusom za vozila na zalogi.
*Cene so z vključenimi popusti. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si
ustrezno pomoč. Enkrat letno opravljamo izpit, s katerim podaljšamo licenco
za svoje delovanje, medtem pa se pridno
izobražujemo na internih usposabljanjih. Udeležili smo se tudi srečanja prvih
posredovalcev Gorenjske, ki je potekalo
Renault
KADJAR
Novi Renault MEGANE
Novi Renault SCENIC
ZEN ENERGY TCe 130 septembra na sedežu poklicnih gasilcev
LIFE SCe 115
LIFE ENERGY TCe 115
v Kranju. Na srečanju je poleg prikaza
Renault MEGANE
Novi Renault SCENIC Renault KADJAR
reševanja ukleščenega voznika potekalo
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tudi tekmovanje med ekipami prvih po– Kartica Renault za prostoročno upravljanje
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– Samodejna parkirna zavora
– Regulator in omejevalnik hitrosti
sredovalcev in družabno srečanje. V šetipalom zaznave strupenih plinov
– LED dnevne luči C-shape
– Klimatska naprava
– Senzor za dež, avtomatski vklop luči in sistem
stih različnih scenarijih smo urili znanje
– Vgrajen 7'' TFT barvni zaslon med merilniki
– LED dnevne luči
za samodejno preklapljanje med dolgimi in
– Sistem za pomoč pri zaviranju v sili
zasenčenimi lučmi
– Poklopljiv naslon zadnje klopi
in pridobili marsikatero izkušnjo za delo
v razmerju 1/3-2/3
– Meglenki spredaj
– Pomoč pri speljevanju v klanec
– Radio Bluetooth, USB, AUX
– Platišča iz lahke litine 20'' Silverstone
ob resničnem dogodku. Pohvale organi– Radio Arkamys + DAB
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Občine Jezersko, za kar se zahvaljujemo
Poraba pri mešanem ciklu 3,7–6,3 l/100 km. Emisije CO 95–142 g/km. Ogljikov dioksid (CO ) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
vsem tistim, ki so nas nominirali. Prav
prizemnega ozona, delcev PM in PM ter dušikovih oksidov. Vse cene so z vključenim rednim popustom, bonusom staro za novo in poletnim bonusom za vozila na zalogi.
Slike so simbolne.
*Cene so z vključenimi popusti. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
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nam donirale sanitetni material.

Nevarno odložite na varno – akcija zbiranja
nevarnih odpadkov iz gospodinjstev
Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati z ostalimi odpadki. Zbiramo jih ločeno, saj le tako lahko
preprečimo njihov škodljiv vpliv na okolje. Z ločenim zbiranjem zagotovimo, da se bodo ti odpadki predelali oz. strokovno uničili. Med nevarne odpadke, ki jih lahko oddate, sodijo: odpadna zdravila, barve, laki,
topila, škropiva, pesticidi, razne kemikalije, odpadno jedilno in motorno olje, masti, hladilna tekočina,
akumulatorji, baterije, tonerji, neonske cevi … Oddate lahko tudi embalažo dezodorantov, osvežilcev prostora, lakov za lase, sprejev in barv, ki so pod pritiskom, in čeprav je embalaža prazna, je še vedno nevarna, saj lahko povzroči eksplozijo. Nevarne snovi lahko vsebujejo tudi nekatera čistila ali kozmetična
sredstva in tudi sodijo med nevarne odpadke.
Uporabnike vabimo k oddaji nevarnih odpadkov samo iz gospodinjstev. Komunala Kranj obvešča
vse uporabnike o akciji zbiranja nevarnih odpadkov, ki bo potekala na območju mestne občine Kranj
ter občin Naklo, Šenčur, Preddvor in Jezersko v času od 8. do 19. oktobra 2018. Prijazno vabljeni,
da nas obiščete v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov in poskrbite, da nevarni odpadki ne
bodo ogrožali okolja in ne nazadnje tudi našega zdravja. Preverite lokacije zbirnih mest in časovni
razpored akcije.

Območje

Datum

Ura

Kraj zbiranja

pet., 19. 10. 2018

od 13.00 do 18.00

v zbirnem centru Remont

Občina Jezersko

www.komunala-kranj.si, 04 28 11 300, brezplačna številka 080 35 55
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Nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko vse leto brezplačno oddate tudi v času odprtja zbirnega centra Tenetiše in Jezersko.

