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Turistična kmetija Olipje že dolgo časa 
nudi nastanitve v svojih sobah. Zaradi laž-
je dostopnosti do gostov se je že stari oče 
Janez odločil, da bo postavil objekt v cen-
tru kraja, kjer bomo lahko gostom ponudi-
li svoje izdelke in pridelke z naše kmetije. 
Tako je leta 2008 začel z gradnjo stavbe v 
centru Jezerskega zraven bencinske črpal-
ke. Nedokončan objekt v centru Jezerske-
ga  in turistično kmetijo Olipje sem leta 
2015 po smrti ata Janeza podedoval jaz, 
vnuk Jaka. Letos dokončani objekt smo 
odprli 23. marca. Poimenovali smo ga 
Kočna. Deluje v sklopu turistične kmetije 
Olipje  in nudi hrano, narejeno iz lastnih 
izdelkov ter pridelkov. Vse meso in izdelki 
iz njega, ki so kakorkoli vključeni v našo 
ponudbo, od narezkov do mesnih oblog 
na picah,  ja vzrejeno, zaklano in prede-
lano na naši kmetiji, tako da imamo zane-
sljivo kakovost in sledljivost. V prihodnjem 
mesecu bomo na kmetiji Olipje zgradili 
lasten rastljinjak, da bomo lahko povsem 
samooskrbni tudi z zelenjavo. V Kočni tako 
nudimo tudi izdelke z drugih kmetij, deni-
mo domače sokove, žgane pijače in drugo. 
V Kočni pečemo domače pice, ki so sesta-
vljene iz lastnih izdelkov: od šunke, salame, 
šunkarice. Uporabljamo moko iz lastne 
pšenice, ki nam jo zmeljejo v mlinu v dolini, 
nudimo pa tudi solate. Kočna ima šest lič-
no v macesnu opremljenih sob, kjer lahko 
gostom ponudimo tudi nastanitev. V toplih 
dneh pa bodo lahko posedeli na zunanji te-
rasi s pogledom na vrhove Kočne. 
Kočna svoja vrata odpira vsak dan od 
6.30 dalje, domače pice pa začnemo peči 
med tednom ob 14. uri, ob koncih tedna 
pa ob 11. uri.

V Kočni je vse domače
V središču Jezerskega smo v petek, 23. marca, odprli  
lokal Kočna, ki deluje v sklopu turistične kmetije Olipje.

Zg. Jezersko 166, Jezersko
T: 08 200 80 25
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• Pomlad se je letos pozno začela, na 
Jezerskem pa je že opaziti gradbeni 
utrip. S katerimi gradbenimi deli za-
čenjate?
"Začenjamo z deli že dolgo najavljene 
rekonstrukcije cestnega odseka od Ko-
rotana do občine. Najprej se bo obnovil 
vodovod in vse napeljave pod cesto, za-
tem sledijo dela na sami cesti. Ob tem 
bomo delno v tla položili tudi kanale za 
prihodnji toplovod, ki je sicer od ceste 
finančno povsem ločena investicija. Gre 
za ureditev 300 metrov dolgega odseka, 
vrednost projekta je okoli pol milijona 
evrov. Z naložbo, ki jo za cestni del fi-
nancira država, občina pa vso dodatno 
infrastrukturo, bomo pridobili pločnik, 
dve avtobusni postajališči, prehod za 
pešce, urejene in bolj pregledne dovoze. 
Dela so se s pomladjo začela in priča-
kujem, da bodo končana v treh mese-
cih. Prometni režim v času gradnje bo 
spremenjen, bodo delne in občasno 
tudi popolne zapore, ob katerih bomo 
po najboljših močeh poskrbeli za ozna-

čene obvoze. Občane prosim, naj bodo 
potrpežljivi. O vsem bodo obveščeni, va-
bimo jih tudi k spremljanju občinskih 
spletnih strani, kjer bo vse pravočasno 
objavljeno."
• Kaj pa je z načrtovano gradnjo to-
plovodnega omrežja?
"Pogledat sem si šel primer daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso v Loški Po-
tok. Gre za sistem ogrevanja, ki je pri-
bližno enakega obsega, kot bi ga lahko 
imeli na Jezerskem. Model, kot so ga 
tam uporabili za izvedbo sistema, mi je 
bil všeč in bi ga želel prezrcaliti na Je-
zersko. Občina je tam pomagala usta-
noviti zadrugo, ki je povezala lokalne 
gozdarje in proizvajalce lesne biomase. 
Ta zadruga je nato pridobila koncesijo 
občine za izvedbo sistema daljinskega 
ogrevanja v občini, pridobila je nepo-
vratna sredstva za izvedbo investici-
je, investicijo uspešno izpeljala in zdaj 
sistem tudi uspešno upravlja. Ko bo po 
velikonočnih praznikih seja občinskega 
sveta, bo na njej sodeloval tudi svetova-
lec občine, ki je tamkajšnji sistem da-
ljinskega ogrevanja na lesno biomaso 

zasnoval in pomagal realizirati. Naj-
prej bo predstavil projekt svetnikom, 
pozneje v aprilu pa tudi občanom. Kot 
mi je dejal svetovalec, je navdih za za-
družni model dobil pri Janezu Evange-
listu Kreku, ki je bil eden prvih in tudi 
največji promotor zadružnega modela 
na Slovenskem. Osnovno vodilo Kreka 
je bil razvoj podeželja, in ne generiranje 
dobička, kar je tudi moje vodilo pri tem 
projektu."
• Napovedujete dinamično leto, kaj je 
še del te dinamike? 
"V zaključni fazi so vsa dovoljenja za 
gradnjo sistema za zasneževanje in 
požarnega bazena na predvideni loka-
ciji smučišča. Naj ob tem izrazim za-
dovoljstvo, da se je tu pojavil tudi za-
sebni interes in kapital. Ustanovljeno 
je podjetje, kar zagotavlja, da bo stvar 
delovala in bo poslovanje lahko uspe-
šno. Pridruženi so jezerski podjetniki, 
ki bodo v sistem investirali in ga upra-
vljali. Pripravlja se dokumentacija, ki 
je potrebna za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za toplovod, kajti predvide-
no je, da bo toplovod zgrajen še letoš

ŽUPAN OBČINE JEZERSKO JURIJ REBOLJ

Leto  
pospešenih 
gradenj
Leto 2018 je leto 
intenzivnih dogajanj: 
rekonstrukcija ceste 
skozi Jezersko, gradnja 
toplovoda, vzpostavitev 
sistema zasneževanja in 
povečan vrtec so le  
nekatera, ki jih tokrat  
v pogovoru omenja župan 
Jurij Rebolj.

Župan Jurij Rebolj / Foto: Tina Dokl
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JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva  

in podeželja v občini Jezersko v letu 2018

Predmet javnega razpisa je dodelitev pomoči za naslednje ukrepe:

Vrsta ukrepa Znesek pomoči

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

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

1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 5.000,00 EUR

1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 1.500,00 EUR

De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)

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

2.000,00 EUR

UKREP 5 Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na podro-
čju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave 
in trženja

   700,00 EUR

UKREP 7 Podpora investicijam za varno delo v gozdu    800,00 EUR

Ostali ukrepi občine

UKREP 8 Podpora delovanju društev in združenj s področja 
kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja

   500,00 EUR

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Jezersko, in sicer na 
http://jezersko.si/objave/58.

Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 7. 5. 2018.

njo jesen. Objavljen je bil javni poziv za 
dobavo opreme za zasneževanje, za kar 
so odobrena evropska sredstva. V me-
secu dni je predvidena dobava prvih 
kosov opreme, jeseni dobimo tudi oba 
topova." 
• V kratkem bo uradni dogodek ob 
sprejemu Jezerskega med Gorniške 
vasi. Kdaj bo in kako se nanj pripra-
vljate?
"Velik zalogaj za občino je priprava in 
organizacija vseh aktivnosti, ki nas 
bodo konec maja pripeljale do uradnega 
sprejema v družino Gorniških vasi (Ber-
gsteigerdörfer). Potekajo širša usklaje-
vanja z ministrstvom za gospodarski 
razvoj in tehnologijo ter ministrstvom 
za okolje in prostor. Na prireditvi priča-
kujemo tudi oba ministra, generalnega 
sekretarja Alpske konvencije, nekaj žu-
panov iz avstrijskih pristopnih krajev, 
tako da bo 26. maja uraden sprejem v to 
družino velik dogodek. Projektna skupi-
na, ki se na Jezerskem s tem ukvarja, 
ima veliko dela. Zbrati je treba vso do-
kumentacijo, ki sledi vsem smernicam 

tega združenja, v slovenskem in nem-
škem jeziku, ter o projektu seznaniti in 
izobraziti turistične delavce." 
• Kaj še lahko poveste o letošnjih po-
segih na Jezerskem?
"Elektro Gorenjska nam gre že ves čas 
zelo na roke in kaže, da nam bo v na-
slednjih dveh letih uspelo Jezersko 
pokazati brez vidnih daljnovodov, in 
sicer od Bajt mimo Jezerskega vse do 
mejnega prehoda in z vsemi stranski-
mi kraki. Letos naj bi se začelo graditi 
tudi širokopasovno omrežje v okviru 
Junckerjevega sklada. Trajalo naj bi to 
in naslednje leto, kar bo do vseh hiš 
na Jezerskem pripeljalo širokopasovno 
omrežje. V letošnjem letu je predvide-
na javna razsvetljava od jezera do Sibi-
rije, za kar imamo odobrena evropska 
sredstva."
• Vaša stalna naloga pa je tudi ob-
činski prostorski načrt. Kje ste s temi 
postopki?
"V tem trenutku smo sredi intenzivnih 
pogajanj s soglasjedajalci za občinski 
prostorski načrt (OPN), za nove pobu-

de, ki jih skušamo uveljaviti v prostoru. 
Moram reči, da so pogajanja in uskla-
jevanja z državnimi institucijami zelo 
naporna. Moj pogoj je, da imajo svetni-
ki dokument do jeseni na mizah, javna 
razgrnitev za vse občane pa je načrtova-
na v mesecu maju 2018. Med večjimi ze-
mljišči, kjer je predvidena stanovanjska 
gradnja, sta denimo gozdiček nasproti 
šole in širitev območja pozidave pri Ko-
vaču. Občina pa za svoje potrebe legali-
zira območja parkirišč na območju pred 
in za Planšarskim jezerom ter v dolini 
Ravenske Kočne."   
• Spomladi bo večji tudi vrtec na Je-
zerskem. Kdaj točno?
"V vrtcu se po 1. aprilu odpira drugi od-
delek, predvidoma bo v vrtcu dodatno še 
devet otrok. Vrtec bo dobil povsem novo 
pohištvo, sanirale so se sanitarije, za-
posliti pa bo treba tudi dodatno osebje. 
V proračunu imamo za vse prej našteto 
rezervirano 50 tisoč evrov." 
• Boste tudi letos na javnem posvetu 
na voljo občanom za njihova vpraša-
nja?
"Tudi letos načrtujem javni posvet z žu-
panom, ki bo v torek, 24. aprila, v dvora-
ni Korotan. Lahko se ga udeležijo vsi ob-
čani in me vprašajo karkoli. Lani je bil 
odziv dober, večinoma so se vprašanja 
občanov dotikala lanskih komunalnih 
podražitev."
• V prvih mesecih leta so tudi občni 
zbori društev. Kako jih spremljate?
"Udeležil sem se občnih zborov društev 
na Jezerskem. Ob teh priložnostih opa-
žam, da se društva močno angažirajo in 
pripravljajo veliko dogodkov. Pohvalim 
naj njihovo delovanje in jim želim, da 
bodo še naprej tako delavni in zavzeti 
za kraj."  

Občankam in občanom 
Jezerskega želimo vesele 

velikonočne praznike
Župan Jurij Rebolj 
Občinska uprava

Občinski svet
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BORIS MEŠKO, SPV JEZERSKO

Občina Jezersko je kandidirala na razpisu Agencije za var-
nost v cestnem prometu Republike Slovenije (v nadaljevanju 
AVP) za radarski prikazovalnik in bila tudi izbrana, za kar gre 
zasluga tako Občinski upravi kakor tudi SPV Jezersko. Poleg 
dveh prikazovalnikov, ki že več let beležita število vozil in nji-
hovo hitrost, se je pridružil še tretji prikazovalnik, tako da 
imamo zdaj na področju »mehkega« umirjanja prometa do-
bro poskrbljeno in so vozniki dobro seznanjeni in opozorjeni, 
da so v naselju v območju omejitve 50 km/h. Postavitev v ovi-
nek je bila namenoma izbrana zato, ker namen tega prikazo-
valnika ni zbiranje hitrostnih rekordov, pač pa je namen opo-
zoriti voznika, da je še vedno v naselju s hitrostno omejitvijo 
50 km/h, saj je prej marsikdo mislil, da je zaradi razpršene 
poselitve že izven naselja.
V drugi polovici januarja 2018 in prvi polovici februarja 2018 je 
bilo izmerjenih okoli 16.000 vozil, ki so se pripeljala iz smeri 
Kranja. Dobra polovica voznikov je peljala pod omejitvijo, 5984 
vozil je imelo hitrost od 51 km/h do 60 km/h, nadalje je 1548 
vozil prevozilo območje merjenja s hitrostjo med 61 km/h in 70 
km/h, hitrost med 71 km/h in 80 km/h pa je imelo 225 vozil. 
Hujše prekoračitve hitrosti, se pravi med 81 km/h in 90 km/h, 
je povzročilo 23 vozil, pet vozil pa se je približalo hitrosti 100 
km/h. Skrb vzbujajoče je, da je to statistika zimskega meseca, 
ko je kratek dan in pogosto slabša vidljivost. Pohvalno pa je, da 
se je v tem prvem mesecu število prehitrih voznikov znižalo 
za devet odstotkov na mesečni ravni, za kar gre zasluga temu 
prikazovalniku in seveda vsem voznikom, ki so to upoštevali 
in začeli voziti bolj počasi. 
Večletno monitoriranje prometa z ostalima dvema prikazo-
valnikoma je pokazalo, da t. i. mehki načini umirjanja hi-
trosti žal niso vedno dovolj učinkoviti in določenemu sklopu 
voznikov nikakor ne dopovejo, da kršijo predpise in ogrožajo 

prometno varnost. Hitrosti, izmerjene v obratni smeri proti 
Kranju z že obstoječima prikazovalnikoma, so še višje in ne-
katere že primerne za na avtocesto. Število vozil se povečuje 
iz leta v leto, strmo narašča tudi število motoristov in ko-
lesarjev, zaradi spravila lesa je veliko tovornjakov in zato je 
ta cesta postala zelo obremenjena. Na podlagi vseh teh ugo-
tovitev so se poleg sodelovanja z AVP, DRSC, Medobčinskim 
inšpektoratom in Policijo že začele odvijati tudi aktivnosti za 
pridobitev in postavitev stacionarnega radarja. 
Na Skupnost občin Slovenije sem se obrnil s prošnjo, naj svoje 
članice pozove, da pošljejo svoje stališče do motorističnega 
prometa, ki zaradi svoje dinamike, hitrosti in hrupa moti 
krajane. To je vrsta prometa, ki je samemu sebi namen in 
nudi užitke zgolj tistemu, ki ga uporablja, zaradi previsokih 
hitrosti določenih motoristov in posledično tudi trušča pa 
ogroža in greni življenje krajanov. 
Za konec naj povem, da je iz KS Kokra prispel kratek dopis. 
V njem je navedeno, da so meritve hitrosti z radarskim pri-
kazovalnikom pri Arnežu pokazale, da so hitrosti 120 km/h 
praktično dnevno prisotne ter da na podlagi opažanj kar ne-
kaj krajanov Jezerskega niti približno ne spoštuje omejitev 
hitrosti, in zato prijazno pozivajo, naj le-te upoštevamo. 

Nov prikazovalnik hitrosti in umirjanje prometa
Tako v Evropi kakor tudi v Sloveniji se na splošno vsako leto izvaja več aktivnosti  
na temo izboljšanja varnosti v cestnem prometu. Eden bistvenih vzrokov za  
hude prometne nesreče s hudimi telesnimi poškodbami in smrtnim izidom je  
tudi prevelika hitrost, ki je v razpotegnjenih naseljih, kot je Jezersko, še posebej 
pogosto prisotna.

Hitrost km/h Ocena št. prevozov %

1–10 0 0

11–20 308 2

21–30 788 5

31–40 2.132 13

41–50 5.783 37

51–60 4.984 32

61–70 1.547 10

71–80 225 1

81–90 23 0

91–100 5 0

Skupno 15.795 100

Očistimo Jezersko
Tudi letos bomo organizirali očiščevalno akcijo na območju 
občine Jezersko. Vse občanke in občane vabimo, da se nam 
pridružijo v petek, 20. 4. 2018, ob 15. uri pred gasilskim do-
mom, s seboj pa prinesite primerno orodje (lopata, grablje 
…). S tem bomo vsi skupaj prispevali  k še lepšemu videzu in 
urejenosti okolja, kjer prebivamo. Po koncu čiščenja ste lepo 
povabljeni k druženju ob malici. Se vidimo.
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JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva  

v občini Jezersko v letu 2018

Predmet javnega razpisa je dodelitev pomoči za naslednje ukrepe:

Vrsta ukrepa Znesek pomoči

UKREP B Spodbujanje začetnih investicij in investicij v 
razširjanje dejavnosti in razvoj

8.000,00 EUR

UKREP C Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in 
samozaposlovanja

1.000,00 EUR

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Jezersko, in sicer  
na http://jezersko.si/objave/58 .

Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 7. 5. 2018.

Vabimo k sodelovanju:  
Informator v Turistično informacijskem centru

Občina Jezersko za poletno delo v TIC-u vabi k sodelovanju dve osebi, ki bosta skrbeli za 
nemoteno poslovanje in razvoj TIC-a v našem kraju. Dinamično in zanimivo delo poleg 
osebnega kontakta s strankami zajema: urejanje spletne strani, socialnih omrežij in 
drugih spletno trženjskih orodij, pripravo potrebnih turističnih materialov, koordinacijo 
dogodkov in vodenih turističnih programov. Delo bo predvidoma  potekalo v mesecih 
junij in september (konci tedna) ter julij in avgust (vse dni v tednu), 7 ur dnevno. 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z visoko motivacijo za delo, znanjem in izkuš-
njami s področja turizma in trženja ter stalnim bivališčem na Jezerskem, predpogoj je 
znanje angleškega jezika. Prijave, ki naj vsebujejo tudi kratko osebno vizijo turističnega 
razvoja Jezerskega, pošljite najkasneje do petka, 13. 4. 2018, na naslov: Občina Jezer-
sko, Zg. Jezersko 65, 4206 Jezersko oz. elektronsko na: marko.mesko@jezersko.si. 

Z izbranima kandidatoma želimo vzpostaviti trajnejše sodelovanje tudi v prihodnje. 

FRANCE EKAR 

Osnovnošolcem od prvega do petega ra-
zreda jezerske podružnične šole sta lovca 
LD Jezersko predstavila vsebine dela LD 
Jezersko, knjižico Maja in Marko na lovu 
in brošuro LZS Sledi divjadi.

V programu LZS in prizadevanjih ZLD 
Gorenjske je, kako tudi mladim na ne-
posreden način predstaviti lov in lo-
vstvo v današnjem času. Zato je Lovska 
družina Jezersko pripravila t. i. lovsko 

Lovca med  
šolarji
Lovca France Ekar in  
Davo Karničar sta učencem 
jezerske podružnične  
šole predstavila vsebino 
dela Lovske družine 
Jezersko, knjižico Maja in 
Marko na lovu in brošuro 
LZS Sledi divjadi. 

šolsko učno uro o delu in vrednotah 
lovstva. Enaintrideset učencev jezer-
ske šole od prvega do petega razreda 
je z zanimanjem prisluhnilo lovcema 
LD Jezersko: Davu Karničarju, lovske-
mu čuvaju, in starešini Lovske družine 
Jezersko Francu Ekarju. Davo Karničar 
je predstavil življenje v gozdu, vrste ži-
valstva ter tudi odnos do varovanja in 
ohranjanja. Pokazala sta tudi poster 
Lovske zveze Slovenije o večjih živalih. 
Za otroke je bila zanimiva tudi brošura 
Sledi divjadi, tako so se na preprost in 
zanesljiv način seznanili, katere živali 
so vidne v snegu na poti v šolo ali na 
njihovem vrtu: kune, zajci, lisica, sr-
njad ... 
Starešina LD Jezersko je opisal delo in 
obvezo lovca, lovstvo kot dejavnost v 
javnem interesu v korist in dobro pro-
sto živeče divjadi in narave. Zatorej 
mora biti v vsej popolnosti strokov-
no usposobljen v poznavanju narave, 
biti njen ljubitelj in varuh. Pojasnil je 
tudi pomen lovskega pozdrava "Dober 
pogled": da bo kar najbolj učinkovi-
to v gozdni tišini opazoval življenje v 
gozdu in tu zaznal, ali so nastale oz. 
so ugotovljene kakšne nepravilnosti 
v škodo narave in divjadi. To je treba 
zabeležiti in čim prej odpraviti. Za kar 
najbolj popolno opazovanje narave, 
živalstva in ostalih zanimivosti so se 
učenci seznanili z »megadaljnogle-
dom« in tradicionalnim lovskim dalj-
nogledom. Lovska »učna ura« je lepo 
uspela, kar je zasluga vodje OŠ Jezer-
sko ter učiteljic Mije Kuhar in Irene 
Končan. Ob obisku so se dogovorili, da 
bodo poleti pripravili skupne pohode v 
naravo po lovskih stezah in stečinah 
ter obiskali lovsko kočo. 

Otroci so z zanimanjem prisluhnili lovskemu čuvaju Davu Karničarju.
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Mama je od vseh ljudi najboljša na svetu,
ker se mi rada smeji in ker je par očetu.
Niko Grafenauer

KAJ NAJRAJE POČNEM Z MAMI IN KAJ Z OČKOM?
Z mami grem najraje na sladoled, berem, kuham, gledam 
filme in se igram igre. Z očkom se najraje hecam, gradim, 
gledam filme in igram šah. Pia Pirc, 3. j

Z mami se najraje igram, kuham, perem in likam.
Z dedom najraje ležim, se hecam in hodim z njim v planino.
Z mamo najraje pospravljam, se igram družabne igre in po-
mivam posodo. Tim Meglič, 3. j

Z mami najraje kuham. Z atijem najraje delam lesene izdelke 
in mu rad pomagam pri hranjenju živali, žaganju desk in v 
gozdu. Martin Muri, 3. j

Z mami najraje igram enko, jo strašim, pomagam peči pe-
civo, se z njo hecam, lovim in igram družabne igre. Z očkom 
se najraje igrava družabne igre, se cukava, loviva, strašiva in 
hecava. Neža Rupar, 3. j

Z mami najraje pospravljam in kuham mlečni riž. Z očkom 
najraje hodim po travi in pakiram klobase. Sara Čekon, 3. j

Z mami se najraje igram družabne igre in ji pomagam obe-
šati perilo. Z očkom najraje hodim na jezero in igram enko.
Nuša Osterman, 3. j

Z mami se rada hecam, kepam in delam čaj. Z očkom sem šla 
najraje v delavnico, se z njim hecala in valjala po travi. 
Pija Smrtnik, 3. j

Z mami najraje kuham, ji podajam oblačila pri likanju in 
obešanju, skupaj igrava družabno igro skip-bo, gledava filme 
in greva v gore. Z atijem najraje igrava skip-bo, se hecava, 
gledava filme in hodiva v hribe. Iva Pestotnik, 3. j

NAJMLAJŠI ČLAN NAŠE DRUŽINE
Petega julija 2016 je moja mami odšla od doma v porodnišni-
co, Izidor, Lovrenc, jaz in ati pa smo ostali doma in upali, da 
se bo vse dobro izteklo.
Ko sem se naslednjega dne zbudila, so me pričakali z veselo 
novico, rekoč: "Ati je šel k mamici, saj smo dobili novega čla-
na naše družine, MARTINA!"
Komaj smo pričakali naslednji dan, ko smo mamico in Mar-
tina obiskali. Takrat je bil še tako miren in nežen!
Naslednje jutro je Martin prvič videl domač kraj.
Njegova prva beseda je bila "mama". Eva Karničar, 5. r.

Moja mami je super mami, ker za menoj pospravlja.
Najlepša je, ko se stisne k meni.
Rada jo imam, ker mi kupuje stvari. Živa Rebolj

Moja mami je super mami, ker lika. Najlepša je, ko pospravlja. 
Rada jo imam, ker mi pomaga pri domači nalogi. Tjaša Rebol

Moja mami je super mami, ker pospravlja.
Najlepša je, ko je prijazna.
Rada jo imam, ker mi pomaga. Nika Šinkovec

Iz šolskih klopi

Moja mami je super mami, ker mi pomaga.
Najlepša je, ko me ima rada.
Rad jo imam, ker je prijazna. Frančišek Rogelj

Moja mami je super mami, ker pospravlja.
Najlepša je, ko mi da telefon.
Rad jo imam, ker se z mano igra. 
Svit Ožbalt Smrtnik

Moja mami je supermami, ker mi pomaga pri nalogi.
Najlepša je, ko ima na sebi obleko.
Rada jo imam, ker mi prinese najljubše darilo. 
Julija Meško

Moja mami je supermami, ker vsak dan kuha kosilo. 
Najlepša je, ko gre v cerkev.
Rad jo imam, ker mi vsak dan pripravi risanko. 
Viktor Dolinšek

IRENA KONČAN

Tik pred materinskim dnevom so tudi letos v Korotanu naši šolarji 
in malčki nastopili za mamice, očke, dedke in babice. Tokrat sta 
nas Anica in Jakob (Neža in Tim) spretno popeljala v svet knjižnih 
junakov iz Debele repe, Zvezdice Zaspanke, Mačka Murija, Pike 
Nogavičke in Kekca. Na začetku so nas, kljub še zimski naravi, 
prisrčno povabili na zelene livade otroci iz vrtca. Na prireditvi pa 
ni manjkalo niti plesa, deklamacij, lutk, petja in igranja na glasbi-
la. Za konec se je oglasila še Milanova harmonika, ki je s pesmijo 
združila nastopajoče na odru in številne obiskovalce v dvorani.

Prireditev ob materinskem dnevu
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Spremljamo kakovost pitne vode

Letno poročilo o kakovosti vode, namenjene za prehrano  
ljudi v občini Jezersko za leto 2017

V občini Jezersko upravljamo vodovodni sistem Jezersko. Naša 
glavna skrb je zagotoviti zadostno količino pitne vode, ki je ustrezne 
kakovosti. Izraz »ustrezna kakovost« pomeni, da pitna voda ne vse-
buje mikroorganizmov ter drugih snovi v koncentracijah, ki same ali 
skupaj z drugimi snovmi lahko predstavljajo nevarnost za zdravje 
ljudi.
Zaradi možnih akutnih posledic je obvladovanje mikroorganizmov 
v pitni vodi na prvem mestu po pomenu za zdravje. Zaradi tega se 
v pitni vodi prednostno spremljajo mikrobiološki parametri. Mikro-
biološki parametri nam pokažejo onesnaženost pitne vode z mikro-
organizmi, ki se rutinsko preiskujejo v pitni vodi in lahko ogrožajo 
zdravje ljudi. Zdravstveno ustreznost pitne vode ocenjujemo glede 
na vrsto in vrednost preseženega parametra ter v povezavi z osta-
limi parametri. 
Pri določanju ustreznosti pitne vode upoštevamo parametre in mej-
ne vrednosti parametrov iz Pravilnika o pitni vodi – v nadaljevanju 
pravilnik.
Kakovost pitne vode ugotavljamo z odvzemom vzorcev vode na 
različnih mestih v omrežju. Odvzeti vzorci se nato transportirajo v 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, kjer opravijo pre-
skušanja na izbrane mikrobiološke in fizikalno-kemijske parametre. 
Odvzeti vzorci nam kažejo tudi ustreznost uporabljenega postopka 
obdelave pitne vode in ustreznost vzpostavljenih preventivnih ukre-
pov v sklopu nadzora nad kakovostjo pitne vode.
Vodovodni sistem Jezersko s pitno vodo oskrbuje 654 prebivalcev v 
naselju Spodnje in Zgornje Jezersko. 

Vir pitne vode je zajetje Anclovo, ki se napaja iz razpoklinskega vo-
donosnika. Pitna voda se od oktobra 2017 dezinficira z natrijevim 
hipokloritom. V vodovodni sistem smo distribuirali 30.715 m3 pitne 
vode.

V letu 2017 je bilo za mikrobiološka preskušanja odvzetih petnajst 
vzorcev pitne vode, medtem ko sta bila za fizikalno-kemijska pre-
skušanja odvzeta dva vzorca pitne vode. Mikrobiološka preskušanja 
so pokazala, da je bilo devet odvzetih vzorcev neustreznih. V sedmih 
neustreznih vzorcih so bile prisotne koliformne bakterije (to so indi-
katorske bakterije in so pokazatelj sprememb, ki nimajo neposredne 
nevarnosti za zdravje). V dveh neustreznih vzorcih so bile prisotne 
bakterije fekalnega izvora in koliformne bakterije, zato smo uvedli 
ukrep stalne dezinfekcije pitne vode s klorovim preparatom (natrijev 
hipoklorit). Fizikalno-kemijska preskušanja so pokazala, da sta bila 
glede na obseg opravljenih preskušanj oba odvzeta vzorca ustrezna.

Laboratorijska preskušanja, opravljena v letu 2017, so pokazala, 
da je pitno vodo v vodovodnem sistemu v občini Jezersko, ki je v 
upravljanju Komunale Kranj, nujno treba stalno dezinficirati, saj je 
izredno velik delež neustreznih vzorcev. 

Po vzpostavitvi stalne dezinfekcije smo bolj pogosto spremljali 
kakovost vode pred dezinfekcijo. Laboratorijska preskušanja so 
pokazala, da je kakovost vode izredno nestabilna, saj se je iz tedna 
v teden spreminjala neodvisno od vremenskih razmer. Vzrok za to 
je tudi v tem, ker je število bakterij v pitni vodi majhno, same bak-
terije pa niso enakomerno razporejene v vodi.

Vzrok za večji delež neustreznih vzorcev je tudi v tem, ker se pri 
laboratorijskem preskušanju uporablja novejša gojišča kot v pre-
teklosti. Gojišče je sredstvo z ustrezno sestavo, ki bakterije pre-
skrbi z vodo in hranilnimi snovmi in jim tako omogoči rast. Novejša 
gojišča so bolj občutljiva, zato se na njih zaznavajo nove skupine 
koliformnih bakterij, ki jih v preteklosti ni bilo možno zaznati.

Vodni viri niso neomejeni, zato z njimi ravnajmo skrbno, celovito in 
trajnostno. Le tako bomo lahko tudi v bodoče pili zdravo in svežo 
vodo – vodo iz pipe.

Kakovost pitne vode se poleg notranjega nadzora spremlja tudi v 
okviru državnega monitoringa. Zagotavlja ga Ministrstvo za zdrav-
je, nosilec monitoringa je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje 
in hrano.

Voda po svetu postaja naravni vir, ki ga vedno bolj primanjkuje. Na 
planetu je manj kot en odstotek vode, ki se lahko uporablja kot pitna 
voda. Več kot milijarda ljudi po vsem svetu nima dostopa do zdrave 
pitne vode. Vode po Evropi je na splošno še dovolj, čeprav je na ne-
katerih območjih primanjkuje. Enako velja tudi za Slovenijo. Vsi vo-
dovodni sistemi v upravljanju Komunale Kranj se oskrbujejo s pitno 
vodo, ki prihaja iz podtalnice (vodonosnik), ki zadržuje deževnico, ki 
pronica skozi zemeljske plasti. Kakovost pitne vode iz zgoraj ome-
njenih vodovodnih sistemov je zelo dobra, zato jo lahko varno pijete 
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ANICA JAKOPIČ

V nedeljo, 11. marca, smo imeli upokojenci Jezerskega redni le-
tni občni zbor v Korotanu. Bilo je veselje pogledati v dvorano, 
saj so bili vsi sedeži zasedeni.
Bili smo veseli, ker so se občnega zbora udeležili predstavni-
ki društev upokojencev sosednjih občin, prisotna sta bila tudi 
predsednik ZDUS Janez Sušnik in predsednik PZDU Gorenjska.
Predsednica društva je poročala, da je bilo društvo aktivno in 
da so bili izpolnjeni cilji, ki smo si jih zastavili v preteklem 
letu. Nepozaben je bil izlet na Veliki Klek, skrbeli smo za cve-
tlične nasade v občini, za okensko cvetje na občinski stavbi in 
na Korotanu ter sodelovali s planinskim društvom pri izved-
bi spominskega smučarskega relija. Zelo aktivna je bila tudi 
kulturna sekcija, v kateri so nosilke dejavnosti ljudske pevke 
in recitacijsko-dramska dejavnost. Pri slednji se povezujemo z 
učenci osnovnih šol Jezersko in Preddvor, z dijaki srednjih šol 
in s člani Kulturnega društva Jezersko. Na prireditvah vedno 
sodelujeta tudi mlada Smrtnikova muzikanta Marko in Tobi-
ja. Povezava z jezersko mladino nas posebno veseli, s to vrsto 
druženja imamo zelo dobre in lepe izkušnje.
V taki sestavi je bila kulturna sekcija lani organizator ali soor-
ganizator na devetih nastopih: občni zbor društva upokojen-
cev, na prireditvah ob odkritju spominskih plošč hraniteljem 
orožja za slovensko osamosvojitev na Jenkovi kasarni in Ro-
blekovi kmetiji, na spominski slovesnosti na Jezerskem vrhu, 
ob partizanski bolnišnici Krtina, z nastopom smo pevke razve-
selile članice Društva podeželskih žena iz Lukovice, nastopali 
smo s kulturnim programom na komemoraciji ob spomeniku 
padlim med NOB, s petjem ob žari in z govorom naše članice 
smo se poslovili od pokojnega člana društva. Vrsto let v sode-
lovanju z občino v novoletnem času organiziramo srečanje 
starejših občanov Jezerskega. Poskrbeli smo za vso izvedbo, 
srečanje pa popestrili še s kulturnim programom.
Rada bi še povedala, da smo ljudske pevke prejele zlati znak 
sever, ki nam ga je podelilo Policijsko veteransko društvo Sever 
Gorenjska za desetletno uspešno in učinkovito sodelovanje s 
kulturnim programom na njihovih prireditvah.
Obljubljamo, da bomo s svojim delom nadaljevali in ga sproti 
dopolnjevali, da bomo še naprej sodelovali z občino in z druš-
tvi, še naprej bomo vključevali mlade v svoje dejavnosti.

Upokojenci  
izpolnili vse cilje 
Z občnega zbora Društva upokojencev 
Jezersko

Med gosti zbora upokojencev je bil tudi župan Jurij Rebolj.
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iz pipe. Vodo iz plastenke raje zamenjajte za vodo iz pipe, saj s tem 
zmanjšujete tudi količino nepotrebno ustvarjene odpadne embala-
že, ki obremenjuje naše okolje.

Soodgovorni za ohranjanje kakovosti vode
Poskrbeti moramo za redno vzdrževanje hišnega vodovodnega 
omrežja, ki vključuje cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene 
med priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mestom upo-
rabe pitne vode. Upoštevajmo naslednja priporočila:
–  Redno čistimo mrežice na pipah (približno enkrat na 14 dni). 

Čiščenje pomeni spiranje z vodo in po potrebi odstranjevanje 
vodnega kamna.

–  Vodo uporabljajmo na vseh pipah v stanovanju oziroma hiši. 
Vsako jutro na pipi, pred prvo uporabo tega dne, stočimo nekaj 
vode (voda naj teče dve minuti oziroma do ustalitve temperatu-
re vode). Enako naredimo, ko pridemo iz službe, predvsem pa, 
ko se vrnemo po daljši odsotnosti.

–  Na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, izvajajmo tedensko iz-
piranje do stabilizacije temperature vode.

–  Evidentirajmo slepe rokave in jih odstranimo. Do takrat je treba 
enkrat na teden spirati vodo iz slepih rokavov.

Za ohranjanje čiste pitne vode smo seveda soodgovorni tudi upo-
rabniki sami. Zmanjšanje onesnaženosti vode je pomembno ne le 
zato, ker želimo vodo uporabljati, ampak tudi zato, da zaščitimo 
rastline in živali v rekah, jezerih in morjih. Vsak od nas lahko so-
deluje pri zmanjšanju onesnaženja. Ne zlivajte v odtok kemikalij 
– barv, lakov, insekticidov ali zdravil. Izogibajte se zlivanju olja v 
odtok – nobenega olja za cvrtje ali solate in zlasti nobenega mo-
tornega olja! Vsi ti izdelki lahko poškodujejo delovanje sistema 
za čiščenje odpadnih vod, s tem ko uničijo favno in zamašijo cevi. 
Vse te nevarne odpadke oddajte v zbirni center za ločeno zbiranje 
odpadkov.

Obveščanje v času motene oskrbe  
s pitno vodo

Včasih je zaradi okvar oziroma posegov na javnem vodovodnem 
omrežju in objektih (kot so redno in izredno vzdrževanje, obno-
ve, prevezave na omrežju) oskrba s pitno vodo motena. V prime-
ru večjih okvar, moteni oskrbi in o ukrepih prekuhavanja vode 
obvestimo Center za obveščanje, občino in radijske postaje. Ob-
vestilo objavimo tudi na spletni strani www.komunala-kranj.si. 
Dodatno imamo vzpostavljeno tudi osebno obveščanje po SMS- 
in/ali sporočilih po elektronski pošti. Če na osebno obveščanje 
še niste prijavljeni, to lahko storite po elektronski pošti na na-
slov info@komunala-kranj.si, preko obrazca na spletni strani  
www.komunala-kranj.si ali osebno na sedežu našega podjetja. 
Lahko nam tudi pišete na naslov Komunala Kranj, d. o. o., Ulica 
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

Poseben poziv k obvezni prijavi velja za predstavnike javnih usta-
nov (šole, vrtce, zdravstvene ustanove, gostinske lokale …).

O načinih obveščanja v posameznih primerih glede na zahteve pra-
vilnika o pitni vodi vas podrobneje seznanimo v začetku vsakega 
novega koledarskega leta, z obvestilom na hrbtni strani položnic.
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MIRAN ŠTULAR, OBČINSKI ŠTAB CZ JEZERSKO 

V nedeljo, 10. decembra, je najprej začel pihati močan sever-
nik, ki je ustvarjal zamete na cesti proti Planšarskem jezeru, 
ponoči pa se je močno otoplilo, severnik se je obrnil v jugo-
vzhodnik ter se močno okrepil. Proti jutru so se že začele prve 
težave. Zaradi taljenja snežne odeje je hudourniški potok za-
mašil prepust nad Požarjem, sunki vetra pa so podrli prvih 
nekaj dreves, ki so končala na elektrovodu. Moč vetra se je le 
še krepila in posamezni sunki so dobili rušilno moč. Že pred 
poldnevom je podrto drevje oviralo promet proti jezeru in 
kmetiji Ancelj ter podrlo garažo ob stanovanjskem objektu v 
zaselku Gaštej. Ob 13. uri smo dokončno ostali brez elektrike. 
Padajoče drevje v zaselku Gaštej je zaprlo glavno cestno pove-
zavo med Kranjem in Jezerskim. Aktivirani so bili gasilci PGD 
Jezersko, Preddvor in JZ GRS Kranj ter poveljnik štaba Civilne 
zaščite (CZ) Občine Jezersko. Zaradi zapore ceste je bilo tre-
ba poskrbeti za osnovnošolce, ki so se s šolskim avtobusom 
vračali iz Preddvora. Iz varnostnih razlogov so počakali v go-
stišču Kanonir, drugi, ki jim ni več uspelo prispeti na Zgornje 
Jezersko, pa tudi v Osnovni šoli Kokra. 

PRENOČILI V DOLINI

Poveljniško vozilo JZ GRS Kranj in nekaj gasilcev PGD Jezersko 
se je poskušalo prebiti proti Spodnjemu Jezerskemu, vendar 
so se dobesedno znašli v pasti. Pred in za njimi so padala de-
bla smrek, zato so se morali evakuirati v bližnjo stanovanj-
sko hišo. Ob 16.30 je bil aktiviran načrt ob nesreči v naravnem 
okolju in do tedaj delno aktiviran občinski štab CZ je bil po 
tem v celoti aktiviran. Zaradi ekstremnih razmer smo odre-
dili, da so kakršne koli reševalne akcije na terenu nedopu-
stne, saj ni bilo možno zagotavljati niti minimalnih pogojev 

varnosti. Zagotovili smo funkcioniranje začasnih nastani-
tvenih kapacitet v Osnovni šoli Kokra in gostišču Kanonir, 
kjer so prenočili Jezerjani, ki so se vračali iz šole ali službe. 
Poskrbljeno je bilo za evidentiranje, ležišča, prehrano in pre-
tok informacij. Ob 17. uri je prišlo tudi do izpada telekomuni-
kacij. Edina možnost komuniciranja so bile radijske postaje, 
saj tudi bazne postaje mobilne telefonije brez napajanja niso 
delovale prav dolgo, oskrba z električnimi agregati pa je bila 
zaradi cestne zapore nemogoča. V štabu CZ smo začeli s po-
močjo pri organizaciji gozdarskih ekip za čiščenje ceste, ki 
naj bi ob umiritvi razmer čim prej začele z delom. Organizi-
rali pa smo tudi praznjenje črpališč odpadnih voda, ki brez 
električnega napajanja ne morejo delovati.

ODPRAVA POSLEDIC PO UJMI

V torek, 12. decembra, so se sunki vetra toliko umirili, da je 
bilo možno izdelati oceno poškodovanosti regionalne ceste 
ter stanovanjskih objektov. Na osnovi ocene smo določili 

Po decembrski vremenski ujmi
Po lanski zimi, ki je skoparila s količino snega, nas je večina rekreativno razpoloženih 
Jezerjanov komaj čakala nove zime. Začela se je zelo obetavno. Prvič nas je zametlo 13. 
novembra. Temperature so se spustile pod ledišče in tam vztrajale, snežna odeja pa 
se je le še debelila. Toda kot nobena druga pravljica tudi naša snežna ni trajala prav 
dolgo. Od 11. do 15. decembra smo imeli opraviti z močno vremensko ujmo.



taktiko reševanja, dodelili konkretne dolžnosti posameznim 
reševalnim ekipam in začeli z reševanjem. Ekipi gasilcev, ki 
so ostali ujeti na Sp. Jezerskem, je ob pomoči delovnih stro-
jev koncesionarja okrog 11. ure uspelo prebiti en pas ceste, 
tako da je bila uporabna vsaj za nujne primere. Koncesionar 
je medtem nadaljeval s čiščenjem obcestnega pasu pri nase-
lju Bajte in proti mejnemu prehodu Jezerski vrh. Vse gasilske 
enote na terenu so bile usmerjene v pokrivanje streh in od-
stranjevanje neposredne nevarnosti za občane. Delavci Elek-
tra Gorenjska so pregledovali traso daljnovoda ter ocenjevali 
nastalo škodo. Na srečo je večina daljnovoda od žledu naprej 
speljana s podzemnim kablom. Tekom dopoldneva je bila z 
dobavo električnih agregatov ponovno vzpostavljena teleko-
munikacijska povezava. Do 13. ure je ekipi na terenu uspelo 
odstraniti toliko podrtega drevja na regionalni cesti, da je bil 
vzpostavljen enosmerni promet. Elektro je dobavil električni 
agregat, ki je omogočal energijo večjemu delu Zg. Jezerske-
ga. Nekateri zaselki in oddaljenejše domačije so bile še vedno 
brez elektrike. Zvečer smo izvedli krizni sestanek vseh sil za 
zaščito, reševanje in pomoč, štab CZ Občine Jezersko ter jav-
nih služb in šole. Glavni sklepi sestanka so bili, da je možno 
zagotoviti varno enosmerno prometno povezavo s Kranjem 
in da nova situacija omogoča varne pogoje za odprtje šole. 
Štab CZ si je prizadeval za čim boljše obveščanje in informi-
ranje občanov.

POMAGALI TUDI AVSTRIJCEM

Jutro 13. decembra, se je začelo z okvaro električnega agre-
gata, ki je zagotavljal energijo za večji del Zg. Jezerskega. 
Pri tem je prišlo tudi do izlitja pogonskega goriva agregata. 
Aktivirana je bila ekipa JZ GRS Kranj. Poleg tega se je ponov-
no ohladilo, zapadlo pa je dobrih deset centimetrov snega 
in potrebno je bilo pluženje. Napovedan je bil ponovno tudi 
okrepljen veter. Ekipe JZ GRS Kranj, PGD Jezersko in Gorska 
reševalna služba Jezersko so nadaljevale delo na terenu. Od-
kritih je bilo 59 objektov, nekaj oddaljenih domačij je bilo 
še vedno odrezanih od sveta. Na Makekovem Marofu je bilo 
treba sanirati odkrito streho in nuditi oskrbo. Po nekaterih 
nevšečnostih z dobavo manjših električnih agregatov smo 
uspeli zagotoviti elektriko vsem gospodinjstvom. V dogo-
voru z avstrijskimi oblastmi smo ponudili pomoč tudi čez-
mejnim naseljem v sosednji Avstriji. Avstrijci so ponujeno 
pomoč sprejeli in eni od naših ekip se je uspelo prebiti do 
zemeljskega plazu v naselju Bela. Delo na sanaciji streh in 

odstranjevanju dreves, ki so neposredno ogrožala stano-
vanjske objekte, se je nadaljevalo tudi 14. decembra. Prav 
tako se je nadaljevala tudi sosedska pomoč Avstriji, saj smo 
očistili tudi zemeljski plaz v avstrijski Beli, do katerega smo 
se prebili prejšnjega dne. Ker so bili sosedje še vedno brez 
elektrike, smo pripravili tudi konvoj za pomoč z električni-
mi agregati, a je tik pred odhodom sledila odpoved. Pri od-
stranjevanju podrtega drevja ob regionalni cesti je prišlo do 
poškodbe optičnega kabla, tako da smo bili nekaj časa tudi 
brez internetne povezave. Ob intenzivnem delu vseh reše-
valnih ekip, vodstva občine, javnih služb, občinskega štaba 
CZ in požrtvovalnih posameznikov smo do 17. ure dne 15. 
decembra vse zaznane poškodbe sanirali do te mere, da je 
bilo preprečeno nadaljnje nastajanje škode. Zaključek vseh 
intervencijskih posegov je bil 15. decembra ob 17.20.

NESEBIČNI IN ODLIČNO USPOSOBLJENI  

Čedalje pogosteje smo priča ekstremnim vremenskim poja-
vom, zato je še toliko pomembnejši ustrezen odziv na izredne 
razmere, ki nastajajo kot posledica takih ujm. To še posebej 
velja za manjše oddaljene lokalne skupnosti, kot je Jezersko, 
ki so z ostalo Slovenijo povezane z eno samo cestno povezavo. 
Ko ta povezava pade, mora skupnost delovati samozadostno. 
Kljub zahtevnosti in dolgotrajnosti posredovanj nam je na 
podlagi izkušenj, pridobljenih med žledom, in s požrtvoval-
nim in nesebičnim delom vseh reševalnih enot, koncesio-
narjev in javnih služb uspelo sanirati situacijo brez človeških 
žrtev v relativno kratkem času. Dela v gozdovih zaradi števil-
nih podrtih dreves pa ostaja še vsaj za nekaj mesecev. 
Reakcije občanov na funkcioniranje služb za zaščito in re-
ševanje v občini ter na štab CZ so bile večinoma pozitivne. 
Vedno pa se najde kdo, ki morda z odzivnostjo ni povsem za-
dovoljen. Tem bi rad pojasnil, da v tako obsežnih intervenci-
jah moramo določiti prioritete in na njihovi podlagi spreje-
mati odločitve. Za vsakega posameznika je zagotovo njegov 
problem največji, omejeno število reševalcev pa ne omogoča 
takojšnjega posredovanja povsod naenkrat. Včasih je bila 
pozna odzivnost pogojena tudi s tem, da vse informacije 
niti niso prispele do štaba, ki je koordiniral delo vseh enot. 
Kot občan s 35-letnimi delovnimi izkušnjami na področju 
zaščite in reševanja lahko brez pomislekov izjavim, da smo 
lahko ponosni, da v tako majhnem kraju premoremo toliko 
nesebičnih in odlično usposobljenih gasilcev, gorskih reše-
valcev in drugih prostovoljcev, ki so pripravljeni pomagati, 
ko je to najbolj potrebno. 

NARAVNE NESREČE | 11 
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POLONA VIRNIK KARNIČAR

Seveda je treba potencialnim gostom tudi povedati, kaj po-
nujamo. Za to sedaj obstaja ogromno možnosti, od dobre la-
stne internetne strani prek sodelovanja na raznih rezerva-
cijskih portalih in straneh stanovskih združenj, Facebooka, 
Instagrama, Tripadwisorja, Googla do sodelovanj na sejmih s 
klasičnim, tiskanim pristopom v obliki katalogov, zgibank in 
letakov. In gostje pridejo … in potem jih še gostitelji opremi-
mo z materiali ter primerno pogostimo in usmerimo.
V turističnem društvu smo v preteklih letih veliko naredili, 
sedaj že lahko uživamo sadove svojega dela in razmišljamo, 
kaj bi še lahko izboljšali. Ob omejenih sredstvih smo se lani 
udeležili sejma v Ljubljani, ponatisnili zemljevide trganke in 
zgibanke, materiale za Jezersko štorijo in le-to v sodelovanju 
z drugimi društvi in posamezniki ter ob koordinaciji delav-
cev iz TIC-a tudi izvedli. Jeseni smo zopet zastopali Jezersko 

v Pragi na gorniškem festivalu v izvedbi agencije Alpy. Začela 
se je prodaja jezerskih izdelkov na Petrolu, pri kateri je dru-
štvo vezni člen. Za zdaj so količine še zelo skromne, vendar 
se bo prodaja v poletnih mesecih zagotovo dvignila. Nekaj 
spominkov in izdelkov se je prodalo tudi v TIC-u, katerega 
delovanje letos prehaja na občinski režijski obrat. Za delova-
nje TIC-a sta letos vzorno skrbela Lucija Muri in Rok Damja-
nič. Jeseni je bil izveden tudi prvi kulinarični festival; sicer 
ob skromni udeležbi ponudnikov, vendar je vseeno postavil 
temelj za nadaljevanje in nadgradnjo za naprej. V novembru 
smo bili nekateri izmed ponudnikov na izobraževalnem sre-
čanju v Vili Podvin in tam je nastala ideja o rednem meseč-
nem srečevanju. Prvo tako srečanje smo izvedli na pobudo 
Alena in Petre v Vili Koman, sedaj pa se pod okriljem občine 
srečanja odvijajo mesečno pri enem izmed ponudnikov. Delo 
društva in aktivnih posameznikov se zelo prepleta z delom 
drugih organizacij ali skupin. Vsi naj bi sodelovali in si po-
magali na turističnem področju, tako da bi bilo v korist in 
zadovoljstvo vseh.

AKTIVNI V NOVEM ZDRUŽENJU

Marko Meško kot koordinator za turizem na občini je pove-
zovalni element vseh teh združenj in koordinira različne in-
terese in dejavnosti. Najbolj aktivni smo bili nekateri člani 
društva v novem združenju, ki si prizadeva za vzpostavitev 
delovanja zimskega smučarsko-tekaškega parka. Ravno v teh 

Jezerskemu turizmu  
naklonjeno leto
Suho in vroče poletje ter dolga, snežena 
zima … To leto je bilo jezerskemu 
turizmu res naklonjeno. Le kaj bi si še 
lahko želeli? Za ponudbo pa že mora 
vsakdo sam poskrbeti in potem pridejo 
tudi gostje.

                        + poštnina

23
EUR

Knjiga prinaša dobro 
poznavanje zelišč, 
njihovih lastnosti in 
učinkov(in) ter njihove 
uporabnosti. 
Poglavja v knjigi: Zeliščni 
vrt, Zelišča v vrtu skozi 
stoletja, Načrtovanje 
zeliščnega vrta, Kako 
pripravimo zeliščni vrt, 
Uporaba zelišč, Spravilo 
in shranjevanje zelišč, 
Zeliščni pripravki v 
zdravilstvu, Pripravki 
zelišč v kulinariki, 
Opisi rastlin, Napotki 
za zeliščarje. 

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna 
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si

248 strani, 170 x 240 mm, integrirana vezava

TIC JEZERSKO

TIC Jezersko v prihajajoči pomladni in poletni sezoni vabi k so-
delovanju lokalne turistične vodnike. Vsi, ki ste v preteklih letih 
pridobili licenco za turističnega vodnika, pa tudi tisti, ki licence 
še nimate, vendar vas veseli vodenje turistov po naših znamenito-
stih, ste vabljeni, da se pridružite ekipi vodnikov, ki bo soustvar-
jala program turističnega vodenja in poletnega dogajanja Jezerska 
štorija. Število licenciranih vodnikov je na Jezerskem precejšnje, 
število aktivnih turističnih vodnikov pa žal precej manjše. Vsi za-
interesirani za sodelovanje se prijavite na tic@jezersko.si. Hvala!

Povabilo k sodelovanju



www.pogrebnik.si

dneh smo s prvimi pologi kapitala ustanovili podjetje, ki bo 
že kmalu začelo z deli na terenu. Za naslednjo zimsko sezo-
no napovedujemo zagon parka. Pri tem se srečujemo z dolo-
čenimi zakonskimi ovirami, ki spremljajo vsako investicijo. 
Sem pa prepričana, da je to dejanje eno najpomembnejših 
v zadnjem obdobju in bo močno vplivalo na naš nadaljnji 
turistični razvoj. Lani in letos ste lahko sami opazovali, kaj 
pomeni dobra zima in res vzorno urejene tekaške proge. Po-
stajamo ena bolje urejenih tekaških destinacij in ponudniki 
moramo to izkoristiti in za to tudi sami prispevati svoj delež 
k urejanju prog in izboljševanju stanja. Tako ste vsi pova-
bljeni k pristopu v to podjetje; kot direktni investitorji boste 
lahko s svojim (malo večjim) vložkom v jesenskem času pri-
stopili v samo podjetje ali prispevali svoj delež v turistično 
društvo s plačano članarino. Društvo bo namreč tudi eden 
izmed družbenikov tega podjetja. 

MED GORNIŠKIMI VASMI

Intenzivno se pripravljamo tudi na vstop v združenje Ber-
gsteigerdörfer ali Gorniške vasi. V organizacijskem odboru 
prav tako sodelujejo nekateri naši člani in trenutno pripra-
vljajo potrebne materiale. Zainteresirani ponudniki lahko 
podpišete pogodbo in kot partnerji pristopite k združenju. 
Slovesnost ob vstopu Jezerskega kot prvega nenemško go-
vorečega kraja v avstrijsko združenje bo v soboto, 26. maja. 
V planu je izvedba poletnega dogajanja, Jezerska štorija z že 
utečenimi dogodki in željo, da se rednemu dogajanju pri-
družijo še nove aktivnosti. Zato razmislite, ali imate v pla-
nu kakšno redno ali enkratno aktivnost, ki ste jo pripravlje-
ni ponuditi tudi vsem ostalim gostom, da nam jo sporočite 
in jo umestimo na koledar. Zopet nas konec junija čaka Po-
hodniški festival ter v avgustu jubilejni, že 60. Ovčarski bal.
Za letos nam iz proračuna ostane zgolj 2000 evrov, ki naj bi 
jih porabili za prenovo internetne strani in izvedbo Jezerske 
štorije. Vse ostalo bo financirano direktno iz proračuna ozi-
roma preko režijskega obrata. Sredstev je še manj kot lani. 
Torej se moramo bolj ali manj znajti sami. Če potrebujete 
materiale, jih lahko dobite v TIC-u ali pri meni naročite do-
kumente v elektronski obliki in si jih sami natisnete. 
Naj vam v tem predvelikonočnem času zaželim vroče in 
dolgo poletje, dobro letino na njivah in travnikih, zasedene 
mize in polne turistične sobe v vaših nastanitvenih obratih. 
Sporočilo velike noči pa naj vam bo za vodilo in zgled, saj z 
božjo pomočjo nič ni nemogoče! Srečno!

DARINKA MILOŠIČ IN SARA PESTOTNIK

V soboto, 27. januarja, smo se gasilci in gostje zbrali na že 107. 
občnem zboru. Po kratkem kulturnem programu in nagovo-
ru predsednika Izidorja smo nadaljevali s poročili predsedni-
ka, poveljnika, članic in mladine, verifikacijske komisije. Ker 
pa je bilo letos volilno leto, smo po vseh prebranih poroči-
lih razrešili staro vodstvo. Izvolili smo novega predsednika 
Ožbolta Plaznika, ki je sprejel izziv za naslednjih pet let. Da 
mu bo delo lažje, si je za pomočnika izbral Izidorja, doseda-
njega predsednika. Ostali pa smo obljubili podporo in pomoč 
pri njegovem delu. V upravni odbor pa so poleg že vpeljanih 
članov vključeni tudi novi. Poveljstvo bo še naprej vodil Robi 
Kaštrun, njegova desna roka bo tudi v naslednjem obdobju 
Boštjan Tepina. Tudi v poveljstvo so se vključili novi člani, 
brez katerih delo ne more biti opravljeno, kot je treba.  
Društvo lahko dobro deluje, če ima dobro usposobljeno eki-
po. Ker so intervencije postale precej specifične, je treba do-
bivati znanje na več področjih: tehnično reševanje, reševanje 
s helikopterjem, gašenje notranjih požarov, delo z motorno 
žago, obnavljanje znanja za prve posredovalce in drugo. Velik 
poudarek bo tudi na področju dela z mladino, saj je zelo po-
membno pridobivati člane že od malih nog in poskušati najti 
način, da jih bo čim več ostalo v društvu tudi kasneje.
Leta 2021 bomo obeležili visok jubilej. Praznovali bomo 110 let 
delovanja. Da bi ga lahko še bolj slavnostno proslavili, si bomo 
v naslednjih letih poskušali pridobiti dovolj sredstev za nakup 
novega vozila. V zadnjem času se veliko spopadamo z različ-
nimi ujmami: leta 2014 z žledom, decembra lani z vetrom, ki 
je podiral drevje in odkrival strehe. Prav zaradi tega se tudi mi 
trudimo upoštevati smernice pri nakupu nove ustrezne opre-
me. Na občini že nalagamo sredstva na posebni račun za na-
kup avtomobila. Seveda brez njihove pomoči ne bo šlo, pa brez 
sponzorjev in donatorjev tudi ne. Zato bomo veseli vsakega evra, 
priskočili bomo na pomoč, kolikor bo v naši moči, kadar nas 
boste potrebovali. Tudi v zadnjem letu se je pokazalo, da smo 
kot prvi posredovalci pomembni v svojem okolišu, saj če rešimo 
eno življenje, smo dosegli svoj cilj.

Gasilci izvolili novo  
vodstvo
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FRANŠIZNA SKUPINA

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

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

Visoko 124, 4212 Visoko
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DREJC KARNIČAR, GRS JEZERSKO

Za nami je četrt stoletja organizirane-
ga reševanja na Jezerskem. Jubilej dru-
štva je odlična priložnost, da se zahva-
limo zvestim in vztrajnim reševalkam 
in reševalcem. Zlato priznanje GRZS za 
dvajset let požrtvovalnega dela so v ju-
bilejnem letu prejeli Miha Kuhar, Janez 
Krč in Janko Rebolj. Srebrno priznanje 
za 15 let je prejel Rok Teul, bronasto za 
desetletno aktivno delo pa je dobil Ja-
nez Žnidar. Lansko leto je minilo tudi 
dvajset let od tragične nesreče v Turski 
gori, kjer smo izgubili Luka in Rada. V 
središču vasi smo skupaj s planinskim 
društvom postavili lep pomnik svojima 
prijateljema in turnosmučarskemu tek-
movanju, ki ga prirejamo v njun spo-
min.

REKORDNO ŠTEVIL INTERVENCIJ 

Nismo pa vedeli, da bomo jubilejno leto 
zabeležili z rekordnim številom inter-
vencij. Bilo jih je kar 17, od tega 12 gor-

skih, ena prvih posredovalcev v vasi in 
zadnje štiri v času vetroloma sredi de-
cembra. Letošnje intervencije so se do-
gajale skoraj po pravilu v parih, po dve 
na isti dan ali dva dneva zapored. Za-
čeli smo z žalostnim transportom svo-
je ustanovne članice Darje Eržen izpod 
Mlinarjeve peči. Zatem smo pomagali 
planinkama na spomladanskih snež-
iščih pod Češko kočo. Zopet smo imeli 
kar štiri intervencije v ferati. En poho-
dnik je nepravilno uporabljal varovalno 
opremo in padel prek spodnjega dela 
stene, trije pa so po že znanem scena-
riju zapustili ferato, da bi obšli previs 
in nemočni obtičali v izpostavljeni ste-
ni. Konec maja je strmoglavila hrvaška 
padalka v smreke pod Roblekovo plani-
no. K sreči je bilo uničeno samo padalo. 
Zelo hude poškodbe je utrpel alpinist pri 
padcu v smeri Zajeda Ekar–Jamnik, kjer 
smo ga direktno iz stene rešili s pomo-
čjo helikopterja, ki je prepeljal tudi pla-
ninca s psihičnimi težavami iz Češke 
koče. Hitro in učinkovito smo pomagali 
planinki s poškodovano nogo v Žrelu. 

Lani nam je tako helikopter pomagal na 
sedmih intervencijah. Na žalost nam ni 
mogel pomagati pri nočnem reševanju 
zaplezanega avstrijskega popotnika v 
steni Babe, ki je trajalo kar do četrte ure 
zjutraj. Med decembrskim neurjem z 
orkanskim vetrom smo pomagali tudi 
jezerski gorski reševalci z nudenjem 
prve pomoči, popravilom lesenih streh, 
podporo enotam PGD in z logističnimi 
prevozi za oskrbo baznih postaj in od-
daljenih kmetij z agregati.

NOVI GORSKI REŠEVALCI

Zelo ponosen in vesel sem nad izvedbo 
letošnjih usposabljanj. Januarja in de-
cembra smo imeli osrednji zimski vaji v 
Skubrovem vrhu januarja in v Štularjevi 
planini predzadnjega decembra. Letno 
tehniko smo kar petkrat vadili v Mli-
narjevi peči in izvedli stensko vajo pred 
poletno sezono v ferati Češka koča, kjer 
imamo zadnja leta največ intervencij. V 
jesenskem času smo ponovili uporabo 
GPS-naprav, plazovnih žoln, štafetnega 

Bohlonej, k’ smo prjatli!
Delo jezerskih gorskih reševalcev
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spusta, vezave akia čolna in nudenja 
prve pomoči. Posebej želim izpostaviti 
kvalitetno pripravo in izvedbo nosilcev 
usposabljanj, tako inštruktorjev Mi-
lana, Miha in Janeza kot dveh novih 
kandidatov za inštruktorja Primoža in 
Žana ter Janka, ki že vrsto let skrbi za 
izobraževanje naših članov na področju 
nudenja PP. Poleg tega so našteti poskr-
beli za odlično pripravo naših priprav-
nikov na izpite za gorske reševalce. Že 
marca je z opravljenimi zimskimi izpiti 
postal gorski reševalec Gašper. Jeseni je z 
odliko opravil izpite iz letne tehnike naš 
novi član Jaka, ki je uspešno zaključil 
tudi 80-urni tečaj nudenja PP za gorske 
reševalce. Prav v teh dneh pa sta skupaj 
z Denisom opravila še izpite iz zimske 
tehnike. V zadnjih treh letih imamo kar 
osem novih gorskih reševalcev. Čestitam! 
Letalca reševalca Tone in Janko sta se do-
datno usposabljala in dežurala v poletnih 
mesecih na Brniku. Matej in Rin brez te-
žav vzdržujeta visok nivo usposobljenosti 
za reševanje zasutih v plazu. Inštruktorji 
poleg dela v društvu skrbijo za svoje stal-
no strokovno izpopolnjevanje z udeležba-
mi na strokovnih seminarjih. Sodelovali 
smo tudi na jesenski vaji »Gozdni požar«, 
ki jo je organiziral štab Civilne zaščite.

KORISTNO IN ZELO PRIJETNO

V preteklih letih smo ugotavljali, da 
smo vedno redkeje v hribih in da peša 
naša alpinistična dejavnost. V lanskem 
letu smo zato poskrbeli za nekaj skupne 
akcije. Za odprave še ni pravega navdu-
šenja, pa vendar je Davo uspešno pope-
ljal na vrh Elbrusa še dva naša člana: 
Roka in Ida. Čestitke vsem trem, še po-
sebej našemu najstarejšemu članu! Ve-
liko boljša udeležba je bila na prvi sku-
pni letni plezariji v stenah nad Češko 
kočo. Koristno in zelo prijetno, tako da 
bomo z veseljem ponavljali. V to katego-
rijo vsekakor spada tradicionalni pohod 
h križu na Beštrovi špici, kjer nas je bilo 
res veliko. Štirje smo se odzvali vabi-
lu na turni smuk s Škarjevega roba ob 
80-letnici tržiške GRS. Po dolgem času 
smo organizirali alpsko smučarijo, a je 
bil kljub idealnim razmeram bolj slab 
odziv. Zelo nas povežejo in spodbudijo 
tudi vsa tekmovanja, ki se jih še vedno 
udeležujemo in organiziramo z veliko 
vnemo in lepimi uspehi. Če grem kar 
po vrsti: Patruljni tek na Pokljuki (leta 
2017 izjemno tretje mesto v generalni 
razvrstitvi), naša memorialna tekma, 
lansko leto s kar dvodnevnim progra-

mom (prvi dan samo gorski reševalci 
in drugi dan slovenski pokal), vse tek-
me slovenskega pokala v tekmovalnem 
turnem smučanju, različni gorski teki, 
med katerima izstopata Krim in Češka 
koča, in ne nazadnje tekmovanje v nu-
denju PP ob dnevu reševalcev, kjer se je 
lansko leto naša mlada ekipa izkazala z 
odličnim znanjem.  
Kar nekaj energije posvetimo tudi t. i. pre-
ventivi. V to kategorijo spadajo dežurstva 
za nudenje PP na vseh športnih priredi-
tvah v naši občini in predavanja šolarjem 
ter različnim organiziranim skupinam, 
ki obiščejo našo dolino. Redni sestanki 
v domačem društvu in udeležba na raz-
ličnih sejah organov zveze in Ustanove 
Sklada Okrešelj so tako rekoč sestavni del 
našega normalnega funkcioniranja. 

Lansko leto sem zaključil dvajsetletno 
obdobje vodenja našega društva. Veliko 
smo doživeli skupaj. Veselo in ponosno 
gledam na našo prehojeno pot. Pred-
vsem pa me pri tem prežema hvale-
žnost za pomoč in sodelovanje. Najbolj 
kolegom in kolegicam, družinam, ki 
nas pri našem delu podpirajo, strokov-
nim sodelavcem (Joža, Neža), županu 
in občinskim funkcionarjem, vodstvu 
in zaposlenim zveze, predsednikom 
jezerskih društev in njihovim članom. 
Poleg našega temeljnega poslanstva 
pomagati pomoči potrebnim v gorah je 
prav naše sodelovanje in naša poveza-
nost ključna, da bomo lahko reševali in 
pomagali tudi v prihodnje.
Zato z veseljem zaključim z Lukovimi 
besedami: »Bohlonej k smo prajtli!«

POVELJSTVO PGD JEZERSKO

Ob koncu leta 2017, 11. decembra, je Jezer-
sko prizadela naravna nesreča. Dobršen 
del vasi je bil opustošen po močnem ve-
tru, izruvana so bila drevesa, podrti dalj-
novodi, prekinjene so bile komunikacije, 
neprevozne so bile ceste, odkrite in po-
škodovane stanovanjske hiše in gospo-
darska poslopja. 
Na veliko srečo pa smo jo ljudje, tako 
reševalci kot ostali občani, odnesli brez 
kakšne poškodbe.
Ob reševanju in odpravljanju posledic 
smo operativni člani PGD Jezersko opra-
vili več kot 900 ur, sodelovali pa so tudi 
poklicni gasilci GRS Kranj, prostovoljni 
gasilci PGD Preddvor, člani GRS Jezersko 

in CZ Jezersko ter ostali koncesionarji in 
pogodbeni delavci. V tako obširni nesre-
či, kot je bila v decembru, žal ne moremo 
pomagati vsem hkrati in se držimo pri-
oritet, kot nam jih nalagajo zakonodaja, 
načrti in znanje ob množičnih nesrečah. 
Velika zahvala za sedaj in pa prošnja za 
naprej je, da ste strpni ob takih nesrečah 
in dosledno upoštevate navodila reševal-
cev in vodij, saj s tem pripomorete k laž-
jemu in učinkovitejšemu delu vseh ekip.
Na tem mestu bi se zahvalili vsem eki-
pam za zelo strokovno, varno in profesio-
nalno delo. Zahvala pa gre tudi Vam, ob-
čankam in občanom, ki ste poskrbeli za 
tople napitke in prigrizke ob prihodu ekip 
v gasilski dom, ter denarno donacijo na-
šemu društvu PGD Jezersko. Na pomoč!                                                                                                 

Ob naravni nesreči
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BORIS PISKRNIK 

Gašper je svojo vadbo otrok in mladine nadaljeval v telova-
dnici in jo popestril z zimskimi športi. Večkrat so se podali 
na tekaške smuči in pridno nabirali kondicijo,  Gregor pa je z 
nogometaši nadaljeval z vadbo v telovadnici.  
Organizirali smo športne prireditve, ki so bile v prvi vrsti name-
njene občanom Jezerskega, udeležili so se jih pa tudi drugi obi-
skovalci jezerske doline. Izvedeno je bilo občinsko prvenstvo v 
teku na smučeh, ki ga v lanski zimi zaradi pomanjkanja snega 
ni bilo možno organizirati. V sodelovanju z Gostiščem ob Jezeru 
smo organizirali turnir v kegljanju na ledu, ki so se ga udeleži-
le tudi ekipe z Gorenjskega, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo že 
dlje časa. Jezerske tekaške proge smo promovirali z organizacijo 
Dneva teka na smučeh v sodelovanju z jezerskimi turističnimi 
ponudniki in Občino Jezersko. Kot vsako leto smo organizirali 
smučarski tečaj na Peci, ki se ga je udeležilo 50 otrok. Letošnjo 
zimo smo na Peco odšli samo trikrat, saj nam sneg na cesti ni 
dopuščal prevoza do tja. Čeprav smo dvakrat ostali doma, smo 
se zaposlili z novo zapadlim snegom. Izkoristili smo ga za san-

kanje in "tubanje" po Marinkinem polju. Zadnji dan pa smo na 
isti progi organizirali pravo smučarsko tekmovanje, ki so si ga 
lahko v živo  ogledali tudi starši. Z občinskega prvenstva za ob-
čane Jezerskega in Železne Kaple na Peci smo ekipno zmago pri-
nesli nazaj na Jezersko. Za zaključek smučarske sezone pa smo 
zadnji hip ujeli še zadnje lepe zimske dni in v Črni na Koroškem 
organizirali memorial Vinka Tepine, tekmovanje v veleslalomu. 
Letni zbor članov športnega društva je bil izpeljan v mesecu 
marcu, kjer je društvo dobilo novo oziroma je bila stara ekipa 
izvoljena še za naslednje štiri leta. Za zimo zastavljene cilje 
smo izpolnili v celoti, za kar se zahvaljujem Občini Jezersko, 
ki nas podpira pri organizaciji športne vadbe in ostalih špor-
tnih projektih. 
Ob tem vse prebivalce Jezerske doline vabim, da spremljate 
naše objave na družbenem omrežju, kjer objavljamo prihaja-
joče dogodke, in se nam pridružite pri vseh športnih dogod-
kih. Naša stran na družabnem omrežju ni samo za vabljenje 
na prireditve in ostale aktivnosti društva, temveč tudi za ko-
mentiranje, kritiziranje, hvaljenje, sodelovanje in svetovanje 
za čim boljše delovanje našega društva. 

Do zadnjega izkoristili zimske razmere
Člani Športnega društva Jezersko kljub nizkim temperaturam, snegu in težavam  
z vetrom nismo zaspali, temveč smo do zadnjega izkoristili zimske razmere.

Pri igranju curlinga Dan teka na smučeh

Rusov memorial Tekaško tekmovanje
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Kar nekaj se nas je zbralo pred Lovskim 
domom pod Turni, kjer je bilo poskrblje-
no, da smo »privezali duše«, nato pa šli 
peš do proge, ki je bila strma, trda in po-
polnoma neprimerna za našo opremo. 
To je ugotovil tudi »jager« Boštjan, ki jo 
je poteptal in letos prvič med »korenin-
ci« premagal progo z eno smučko na 
nogi, drugo pa v rokah. Kot veste, smo 
smučali na starih, lesenih smučkah, 
na katere čevlje pripnemo samo z nekaj 
jermeni. Smučke niso popolnoma nič 
ubogale čevljev oziroma nog. Po dveh 
padcih do prvih vratc in po dveh posku-
sih Lidije Nahtigal, da me postavi na 
noge, sem obupala in se sede na smuč-
kah odpeljala do cilja. Smeha je bilo obi-
lo, poškodbe nobene, kar je najvažnejše!
Tudi drugim se ni godilo dosti bolje. He-
leni Plaznik se je že na startu ena smuč-
ka prelomila točno pod čevljem, tako da 
je le z velikim trudom prispela do cilja. 
Zasluženo si je priborila prvo mesto. Na 
drugem je bila Alenka Mušič z rezervnimi 
deli (vse od modrčka naprej) in na tre-
tjem Simona Zadnikar in Damjana Pesto-
tnik kot planšarica in planšar s pravim 
»beckom«, z reklamo za šestdeseti Ovčar-
ski bal, ki bo letos. Med nastopajočimi je 
bil še vesoljček Alf, ki je samo slutil, kje je 
proga, ker je imel tako masko, da ni nič 
ven videl. Sodelovali so še štirje »golcarji«, 
dva planinca, en kavboj in Pehta baba. Jaz 
sem bila pinkponkašica.
Vam moram povedati, da je smuk Stare 
korenine prireditev, ki lahko spada na 
športno, kulturno-umetniško, turistič-
no, zgodovinsko in še na kakšno podro-
čje, in da jo kar malo preveč podcenju-
jemo. Gledalci, ki so se zbrali ob progi, 
so bili nad prikazanim navdušeni. Tisti, 
ki skoraj vsako leto nastopamo, se na to 
pripravljamo s posebnim veseljem in za-
gnanostjo. Alenka Mušič je rekla: »Naj-
prej sploh nisem mislila iti, potem me 
je pa ob desetih dopoldne prijelo in sem 
šla.« Res je tako – ali te prime ali pa ne. 
Razglasitev rezultatov in žrebanje daril 
je bilo spet v Lovskem domu. Kolajne 

nisem dobila, glavno, da nisem bila dis-
kvalificirana!
Drugo leto se pa vidimo, a ne? (Če niste bili 
že letos med navijači ali tekmovalci!) Za to 
priložnost sem letos sestavila tole pesem:

STARE KORENINE

Veselimo se in se radujmo, veselo Pusta 
zej praznujmo!
P'rnesu nam je tolk snega, kot malo kdej 
ga Božič da!
So športniki, gasilci, lovci … rekli si:
Pustu se, kot se šika, poklonimo!
Prišli smo zej na te strmine, pokazat 
staro opremo in veščine,
Koko smučal so se naši predniki, brez 
kant na smučkah in vezi.
Pravila taka so:
Ta p'ru je treba tolk let imet, de med 
Korenine s' p'rštet.
Smučke morš ta stare imet, pa palce 
tud, če se le da.
Smučke »Boh na dej« namazat, da pre-
več na letiš, ker poj povpreč'n cajt uide 
in kolajne ne dobiš.
Dons je treba res pohval't:
Šprt'n društu, k' je poskrbu, de j' proga 
fajn poštamfana
De so ble štoparce uglihane
De kol' na prog niso preveč postran stal, 
de smo j'h uhka urajmal (zgreš'l')
Lovsko dr'žino pa gasilce, k' so poskrbel, 
de smo s ta krahkčmo kaš'n nahod al pa 
cvo prehvad odgnal
Ta več zahvala gre pa nam, 

tekmovalc'm, k' smo dilce poiskal,
pa na bele strmine se podal!
Bom ta p'ru  k'r sama seb hvalo zapeva:
To, de s'm ta bol kuharca, zej že veste,
de s'm pa toko divja pinkponkašica, pa 
še ne!
Tenis je beli šport za zelene površine, 
pink ponk pa za bele strmine.
Je reku trener Brane, de na upa z menoj 
u breh,
de nau dob'r, če se oba znajdeva na tleh!
Mor'm rečt, de smo us' uk'p  toko fajn 
pa fest, 
de j' škoda, de nas ne more saj Golob na 
TV Ljubljana nest!
Upam, de nas je saj kdo posnel, pa na 
fejstbuk poslal, 
de bo drug let tla gledavcov kokr na 
ptujsk'mo karneval!

Stare korenine
Januar je bil tako lep in brez snega, da sploh nismo razmišljali o organizaciji Starih 
korenin na pustno nedeljo, ki je bila letos že 11. februarja. Potem je pa na hitro 
zapadlo dovolj snega in predsednik ŠD Jezersko Boris Piskrnik je kar po e-pošti 
obvestil, da »korenine« na Kropivnikovih njivah bodo. 

Stare korenine

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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PRABABICA LONCA

Naš Tit praznuje,
se radovedno razgleduje,
danes ima rojstni dan,
rojen 19. 3. 2017,
zato ni prav nič zaspan.

Pri nas se sreča sprehaja,
nežna ljubezen fantka obdaja.
Lepo naj razvija fantiček se mali,
na obrazu njegovem nasmeh se zrcali.

Kadar Tit ima koncert,
pomnoži se v lep procent,
vsi poslušamo ga v eni sapi,
ker imamo ga srčno radi.

Zanimivo po svoje govori,
že se v sanje potopi,
ko pa se dovolj naspi,
na sprehod si zaželi.

Mesec in pol že hodi sam,
pester zdaj je naš vsakdan,
hitro, hitro jo maršira,
ne zadrži nobena ga ovira.

Sedem zobkov že ima,
z njimi jesti dobro zna;
pomarančo, jabolko in mandarino,
hrenovko, banano, klementino.

Za kosilo pa dobi
krompir, korenje in cvetačo,
brokoli, piščanca in špinačo.
Včasih vse poje, včasih ne,
Tit odločno se upre.

Aprila v vrtec se odpravi,
užival bo v tej zabavi.
Jasli bodo se odprle,
mnogim skrbi zatrle.
Vse to je naša občina storila
in mlade starše razveselila.

Naš Tit(Ne)znani Sv. Ožbolt 
Prilagamo dve desetletji star rokopis Nade Rebolj, ki jo 
je navdihnila radijska oddaja o Jezerskem. V razmislek 
Jezerjanom, da se poučijo o domačem kraju in ta 
spoznanja delijo z obiskovalci.
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9    90
EUR

Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite ali naročite na Gorenjskem 
glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po 
tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po 
ceniku Pošte Slovenije.

AKCIJA

9    90
EUR

Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite ali naročite na Gorenjskem 
glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po 
tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po 
ceniku Pošte Slovenije.

AKCIJAprodaja  odkup  prepis vozil  rent a car

SP AVTO, d. o. o., Zg. Bela 76, 

4205 Preddvor

info@spavto.si, 

www.spavto.si

Sebastjan Prestor

Gsm: 041 614 466, 

Tel., faks: 059 950 288

Februarja letos smo se na pepelnični 
dan na jezerskem pokopališču poslo-
vili od prve članice Lovske družine Je-
zersko Francke Karničar, roj. Rogelj. 
Francka je bila rojena v lovski družini, 
kjer so bili od očeta Jožeta Roglja, čas
tnega člana LD, večjega posestnika na 
znamenitem jezerskem Resmanovem 
zaselku, do hčere Francke in brata, 
sestre, bratrancev in sestričen skoraj 
vsi lovci. Francka, poročena z aktiv-
nim lovcem, gozdarjem Janezom Kar-
ničarjem, je kot pripravnica vstopila v 
LD Jezersko že v letu 1964. Lovski izpit 
je po uspešnem lovskem pripravništvu 
opravila leta 1966. Z največjo srčnostjo 
je živela in se dopolnjevala z naravo. 
Z enako vnemo je opravljala tudi vse 
»lovskodružinske« obveznosti in na 
vsakem koraku je izkazovala lovsko 
pripadnost. Bila je skrbna mati petih 
hčera. Njen mož Janez je žal prekma-
lu umrl. Francka je bila ves čas lovsko 

pravična »jagerca«. Znala je izslediti 
jelena in ga upleniti; in enako srnja-
ka. Tudi med gamsi je bila povsem do-
mača. Velika lovska strast in ljubezen 
ji je bila zasliševanje in opazovanje 
velikega in malega petelina v »svato-
vanju«. Francka je bila med člani lov
ske družine še lani decembra, ko smo 
praznovali šestdeset let »nove« Lovske 
družine Jezersko in deset let, odkar je 
bil zgrajen lovski dom. Niti slutili ni-
smo, da je Francka tokrat zadnjič med 
nami. Od nje smo se poslovili častno 
z lovskim pogrebom, rogisti, zadnjimi 
lovski streli in poslovilnim nagovo-
rom, s katerim smo se ji še posebej za-
hvalili za vse dobro, kar je naredila za 
lovstvo in lovsko družno. Lovska zveza 
je Francko odlikovala z bronastim in 
zlatim znakom za lovske zasluge in 
tretjim redom za lovske zasluge. Bila 
je prejemnica številnih lovskih pri-
znanj. V zadnje slovo pa so Francki 

jezerski lovci sneli s klobukov smre-
kove vejice in jih položili v Franckino 
krsto v večno spominjanje.

France Ekar

V spomin

Francka Karničar 
1944–2018
Prva članica LD Jezersko

Lovka Frančiška Karničar

DARINKA MILOŠIČ IN SARA PESTOTNIK

V soboto, 10. februarja, je v Šenčurju potekal kviz gasilske mladi-
ne, ki so se ga udeležili tudi mladi iz PGD Jezersko. Tekmovale so 
štiri ekipe pionirjev, tri ekipe mladincev in ena ekipa pripravnic. 
Pripravnice Manca, Lucija in Tamara so dosegle lep rezultat, saj so 
osvojile tretje mesto. Vsem mentorjem se zahvaljujem za pomoč 
pri učenju. Rezultati so bili dobri in odlična motivacija za pripravo 
na orientacijo, ki pride na vrsto spomladi. Do takrat pa vas pozdra-
vljamo z gasilskim pozdravom NA POMOČ. 

Na kvizu gasilske mladine



www.vitara.si
Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,0 - 5,7 l/100 km in 106 - 131 g/km, emisijska stopnja: Euro6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0073 - 0,0558 g/km, trdi delci: 0,00129 g/km, število 
delcev: 3,16 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in 
specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si.  
Slike so simbolične. Naročnik: Magyar Suzuki Zrt., Podružnica v Sloveniji.

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

NOVA VITARA. Živi.
Prišla je popolnoma nova VITARA. Je eno najnaprednejših vozil s štirikolesnim pogonom. Intuitivna tehnologija ALLGRIP 4WD prepozna 
vozno podlago. Radarsko vodeno samodejno zaviranje (RBS) nadzira razdaljo do vozil pred vami in pomaga preprečiti trk. In ker 
je na voljo veliko dodatne opreme in možnosti personalizacije vozila, si lahko sestavite povsem svojo VITARO. Suzuki VITARA. Živi.

Z bogato serijsko opremo ze od 14.500 eur. 

AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000

www.avto-lusina.si, e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000

www.avto-lusina.si, e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

www.vitara.si
Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,0 - 5,7 l/100 km in 106 - 131 g/km, emisijska stopnja: Euro6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0073 - 0,0558 g/km, trdi delci: 0,00129 g/km, število 
delcev: 3,16 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in 
specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si.  
Slike so simbolične. Naročnik: Magyar Suzuki Zrt., Podružnica v Sloveniji.

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

NOVA VITARA. Živi.
Prišla je popolnoma nova VITARA. Je eno najnaprednejših vozil s štirikolesnim pogonom. Intuitivna tehnologija ALLGRIP 4WD prepozna 
vozno podlago. Radarsko vodeno samodejno zaviranje (RBS) nadzira razdaljo do vozil pred vami in pomaga preprečiti trk. In ker 
je na voljo veliko dodatne opreme in možnosti personalizacije vozila, si lahko sestavite povsem svojo VITARO. Suzuki VITARA. Živi.

Z bogato serijsko opremo ze od 14.500 eur. 


