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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• Kaj se je na Jezerskem novega zgo-
dilo v mesecih od zadnjega pogovora 
za naše glasilo?
"V sodelovanju s fakulteto za arhitektu-
ro in tamkajšnjo skupino študentov ter 
podjetjem Locus, d. o. o., ki vodi pobude 
za spremembo občinskega prostorskega 
načrta (OPN), pripravljamo arhitektur-
no delavnico. Študentje so registrirali 
in zavedli vse objekte na Jezerskem, do 
februarja pa naj bi predstavili izsledke. 
Cilj je med drugim tudi, da po lansko 
leto sprejetem OPN dobimo tudi na-
črt urbane opreme. Moja želja je, da bi 
bil eden od rezultatov delavnic katalog 
občine, v njem pa bi bili tipi ograj, ut, 
avtomobilskih nadstreškov, kakršne 
bi bilo dopustno v skladu s tukajšnjim 
prostorom postavljati na Jezerskem. S 
tem bi prispevali k celostni podobi kra-
ja, saj sedaj opažamo, da je to precej 
neurejeno. Občane pozivam, naj berejo 
OPN in skušajo slediti njegovim usme-
ritvam, ko začenjajo graditi katerega od 
teh objektov. Kot občina smo že začeli in 
bomo še bolj restriktivno pristopali, če 
kaj ne bo narejeno po smernicah iz tega 
dokumenta."
• Se pripravljate na kak večji nalož-
beni projekt? 
"Veliko delamo na tem in eden večjih 
projektov, za katerega srčno upam, da 
nam ga bo v letu 2017 uspelo izpeljati, 
je rekonstrukcija regionalne ceste sko-
zi središče Jezerskega in ob tem izgra-
dnja pločnika od občinske stavbe do 

spomenika, ureditev razsvetljave, dveh 
avtobusnih postajališč, ob to pa bi lahko 
umestili tudi možnost napeljave siste-
ma daljinskega ogrevanja na biomaso 
in drugih vodov, od vodovodnega do ele-
ktričnih in telekomunikacijskih. Pro-
jekt sicer že imamo, a prišlo je do ne-
katerih novih idej, zato ga bomo delno 
popravili. Marca bo to narejeno, takrat 
pa bo Direkcija RS za infrastrukturo lah-
ko objavila razpis za izbiro izvajalca. V 
letu 2017 bi lahko to že zgradili. Je pa to 
precejšen finančni zalogaj, ki zajema 
dobršen del investicijskega dela občin-
skega proračuna."
• Razmišljate tudi o tem, da bi konč-
no „uzakonili“ občinski praznik? 
"V današnjem glasilu Pr' jezer je obja-
vljen tudi poziv občanom, naj dajo pre-
dloge, kdaj naj naša občina obeležuje 
svoj praznik. Kot vemo, ga občina for-
malno nima (praznujemo še stari kra-
jevni praznik), prav tako ni odloka, v 
katerem so običajno zajeta tudi določila 
o podeljevanju občinskih priznanj. Zato 
smo se odločili, da se bomo tega resno 
lotili. Občanke in občani naj do začetka 
februarja 2017 prispevajo svoje predloge 
s kratkimi utemeljitvami. Želim si čim 
več predlogov, da bomo izbrali datum, ki 
bo sprejemljiv za kar najširši krog obča-
nov. Imenoval bom komisijo, ki se bo do 
predlogov opredelila in najustreznejše 
pripravila kot predlog za občinski svet."
• Decembra nastaja tudi proračun za 
prihodnje leto. Kolikšen bo v letu 2017? 
"Proračun je občinska uprava pripravila 
in občinski svetniki so ga 21. decembra 
dobili v prvo obravnavo. V proračunu 
zelo izstopa strošek prej omenjenega 
projekta gradnje pločnika. Če bi gradnjo 

začeli leta 2017, bi jo deloma prenesli 
tudi v leto 2018, da bomo temu strošku 
lažje kos. Ob občinskem proračunu, 
visokem 1,1 milijona evrov, bi nam ta 
naložba, ocenjena na petsto tisoč evrov 
(polovico bi sicer prispevala država, ker 
gre za državno cesto), pogoltnila večino 
sredstev, namenjenih investicijam. V 
pripravi proračuna smo precej klestili 
in nekatere projekte, ki so bili predvide-
ni za leto 2017, premakniti v leto 2018. 
Kar nekaj sredstev manj bodo žal preje-
la tudi društva. Proračun je na prihod-
kovni strani torej vreden 1,1 milijona 
evrov, še tristo tisoč evrov pa v nasle-
dnje leto prenašamo iz leta 2016."
• Kako se razpleta prizadevanje za 
kategorizacijo občinskih cest?
"Gre za zelo občutljivo vprašanje, pove-
zano z lastništvom zemljišč. K pripravi 
dokumenta, ki bo te stvari urejal, sem 
povabil neodvisne strokovnjake, ki so pri-
pravili metodologijo za izračun cene, po 
kateri bi od lastnikov, kjer potekajo ob-
činske kategorizirane ceste, odkupovali 
zemljišča. Moj namen je najti za obe stra-
ni čim boljšo rešitev, pri tem pa računam 
na dobro voljo sogovornikov, da bodo pri 
tem zaznali javni interes. Lep primer 
imamo v sosednji vasi Kokra, kjer se je 90 
odstotkov lastnikov zemljišč, po katerih 
potekajo javne ceste, odločilo za brezplač-
ni prenos zemljišč na občino Preddvor."
• Prej ste omenili ureditev ceste in 
pločnika v najožjem središču Jezer-
skega, kako pa je z načrti za pločnik 
po večjem delu Zgornjega Jezerskega?
"V letu 2017 bi radi pristopili k izdelavi 
projekta za izvedbo. Idejna študija ure-
ditve pločnika od Grabnarja do Štularja 
je narejena in že kar nekaj časa je vsem 

JURIJ REBOLJ, 
ŽUPAN OBČINE JEZERSKO

Pridobimo  
občutek za  
lepoto
Pri urejanju prostora  
bodo na Jezerskem 
pripravili merila, kakšna  
je za ta kraj primerna 
urbana oprema. Župan 
Jurij Rebolj pričakuje,  
da bodo s tem pridobili 
tudi občutek za lepoto.
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Ob iztekajočem se letu se zahvaljujemo vsem občanom,  
poslovnim partnerjem, društvom, združenjem in drugim ustanovam  

za uspešno sodelovanje.
V novem letu pa si želimo, da bi spoznali nove ljudi,  

ubrali prave poti ter storili dobre reči. 
Vesel božič in srečno novo leto

Župan Jurij Rebolj s svetniki in sodelavci

na voljo za vpogled. Z nekaterimi lastni-
ki na tej trasi sem že opravil pogovore 
glede odkupa zemljišč in tudi tu upam, 
da bo pokazano razumevanje za naše 
skupne potrebe. Pločnik je namreč izje-
mnega pomena zaradi varnosti udele-
žencev v prometu, predvsem domačih 
sprehajalcev, šolarjev in tudi turistov."
• Pred kratkim ste se udeležili zase-
danja Alpske konvencije. Kaj lahko 
poveste o tem?
"To je bila zanimiva izkušnja. S slovenske 
strani smo se predstavili trije župani: Tol-
mina, Slovenj Gradca in Jezerskega, rdeča 
nit so bile Karavanke, prednost dvojezič-
nosti na tem območju, možnosti gospo-
darskega sodelovanja, primeri dobrih 
praks, trajnostnega razvoja in podobno. V 
svojem nagovoru sem kot prednost Jezer-
skega poudaril dokaj neokrnjeno naravo 
in da to predstavlja dober temelj za razvoj 
ugodnih pogojev za življenje prebivalcev 
in razvoj turistične dejavnosti v smislu 
butičnega trajnostnega turizma. Ta vi-
denja bi navezal na prej omenjena priza-
devanja arhitekturne delavnice za lepšo 
enotnejšo podobo Jezerskega, da bi ta pro-
stor, ki smo ga dobili zelo lepega, ohranili 
in poskušali pri izgradnji tega prostora 
najti občutek za lepoto." 
• Jezersko sta obiskala predsednik 
Državnega sveta Mitja Bervar in dr-
žavni svetnik Miro Kozelj. Kaj si obe-
tate od obiska?
"Vedno je dobro imeti sogovornika na 
strani države, ki ti lahko pomaga pri 
odpiranju vrat na državnih institucijah, 
ko potrebuješ njihovo sodelovanje. Naše 
prijetno druženje je temeljilo predvsem 
na predstavitvi občine Jezersko ter na-
črtih za prihodnost."
• Vaš pogled na pravkar minulo leto?
"Razmere niso ravno rožnate, vendar 
lahko rečem, da sem osebno zelo zado-
voljen z delovanjem občinske uprave, 
dveh sodelavk in sodelavcev, ki se skupaj 
trudimo delo opravljati profesionalno 
ter obenem z dušo in srcem. Tako bomo 
ravnali tudi naprej. V letu 2017 pa občan-
kam in občanom želim veliko sreče, ve-
selja in uspehov, voščim pa jim tudi lepe 
božične praznike."

Konec oktobra je Jezersko obiskala dele-
gacija Državnega sveta, drugega doma 
slovenskega parlamenta. Vodil jo je 
predsednik Mitja Bervar, v njej pa so bili 
še državni svetnik Miro Kozelj (iz Šen-
čurja) in sodelavca iz predsednikovega 
kabineta, Jezerjanom dobro znana Ari-
ana Debeljak in Robert Celestina. Župan 
Občine Jezersko Jurij Rebolj je gostom 
predstavil "lepote in tegobe" Jezerskega, 
razvojne potenciale in načrte, povezane 
predvsem z razvojem trajnostnega turiz-
ma. Tudi obiskovalci so se strinjali, naj 
Jezersko svoj razvoj utemelji v skladnosti 
z neokrnjeno naravo, vse svoje prednosti 

pa naj povežejo v zgodbo, ki bo privlačna 
za turiste. Beseda je tekla tudi o priho-
dnji reorganizaciji občin v Sloveniji in o 
tem, kakšna je prihodnost tako majhnih 
občin, kot je Jezersko. Župan Rebolj je 
izrazil odločenost, da Jezerjani ostanejo 
gospodarji na svojem, že sedaj se mo-
rajo večidel zanesti sami nase, v smeri 
racionalizacije pa razmišljajo, ko se z 
nekaterimi službami povezujejo s sose-
dnjimi občinami. Župan je goste popeljal 
v podružnično šolo, k pitniku z jezersko 
slatino, ki je že ena takih priložnosti za 
turistično zgodbo, in na turistično kme-
tijo Šenk, ki je že uspešno zaživela.

Obisk iz Državnega sveta

Župan Jurij Rebolj s predsednikom Državnega sveta Mitjo Bervarjem (skrajno levo) in 
državnim svetnikom Mirom Kozeljem / Foto: Tina Dokl
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Spoštovani občanke in občani, ker sem na polovici svojega žu-
panskega mandata, sem se odločil, da bom z vami delil neka-
tera svoja opažanja in dognanja, ki so se mi nabrala v času 
dvoletnega županovanja.
Že v uvodu moram iskreno priznati, da sem si vse skupaj pred-
stavljal nekoliko drugače. Pred nastopom mandata sem živel v 
prepričanju, da smo dokaj povezana skupnost, ki zna prepo-
znati skupne izzive in se z njimi identificirati. Realnost je skozi 
moje oči po dveh letih županovanja žal drugačna in nemalo-
krat se mi je zgodilo, da kar nisem mogel verjeti, kako se stvari 
zapletajo, pa so bile, spet skozi moje oči, enostavno rešljive. 
Prepletanje zgodovine naših medčloveških odnosov, starih za-
mer in doslednega zagovarjanja samo lastnih interesov me je 
nemalokrat pustilo povsem odprtih ust – in tega resnično ni 
bilo malo. Večkrat se vprašam, ali trenutno živimo v letu 1800, 
1945, 1991 ali 2016.
Način delovanja naše skupnosti je v velikem nasprotju z mojim 
značajem in vzgojo, ki sem je bil deležen. Morda bo kdo rekel, 
da je to moj problem. Morda, čeprav sem prepričan, da ni tako. 
Sam sem pristopil k županovanju s prepričanjem, da moram 
narediti čim več dobrega za našo skupnost, niti slučajno pa ne 
z namenom, da bi skozi županovanje uresničeval svoje osebne 
interese. In ko se dnevno srečujem s problemi in izzivi naše 
skupnosti, mi nekateri občanke in občani brez zadrege pogosto 
dajo jasno vedeti, da jih javni interes ne zanima, da je zanje 
popolnoma nepomemben, da jih zanimajo zgolj in samo nji-
hovi ozki osebni interesi. 
Zame – kot za nekoga, ki skrbi za javni interes, in kot za člo-
veka – je to nesprejemljivo. V prizadevanjih, da bi vendarle na-
redili korak naprej, sem vedno na voljo vsem za kakršnokoli 
pojasnjevanje oz. usklajevanje, vendar je zanimanja med ob-
čankami in občani za to sila malo. 
Zelo zanimivo prakso opažam tudi pri medsebojni komuni-
kaciji. Sila težko si na kulturen način drug drugemu odkrito 
povemo v obraz, kaj zares čutimo oziroma razmišljamo. Žal je 
veliko več besed in spremenjenih stališč potem, ko se razidemo. 
Ta način funkcioniranja žal zelo zastruplja naše medsebojne 

odnose. Problem ni v različnih pogledih, ti lahko celo bogatijo 
razpravo in iskanje rešitve. Problem je, da sogovornika z raz-
ličnimi pogledi ne znata na kulturen način razpravljati o teh 
stališčih.
Imam se za sila samokritičnega in moja težava je, da nekaj 
podobnega pričakujem tudi od drugih. Značilno je, da nega-
tivnost ne premore samokritičnosti, v naši skupnosti pa je žal 
veliko negativnosti. Dostikrat slišim, da je to splošen slovenski 
pojav, ki se je z nedavno ekonomsko krizo še okrepil, zdaj pa na 
srečo popušča. Žal je to na Jezerskem kar trajen in prevladujoč 
pojav.
Ne živim v upanju, da bom kogarkoli uspel prevzgojiti, živim 
pa v upanju, da bom s pozitivnimi zgledi uspel prepričati lju-
di, da se splača delovati tudi v pozitivnem duhu, da živimo na 
čudovitem koščku te naše lepe Slovenije, da se bomo od ljudi, 
ki nas obiščejo in z odprtimi usti občudujejo našo naravo, tudi 
kaj naučili. Morda so nasmeh in lepa beseda ter čut za sku-
pnost veliko močnejši kot trmasto in nesmiselno vztrajanje za 
okopi.
Trdno sem odločen, da me moje županovanje ne bo osebnostno 
spremenilo, čeprav opažam, da mi včasih negativnost že leze 
po kožo. Še naprej se bom trudil in skušal zasledovati cilje, ki 
sem jih imel pred očmi, ko sem se odločil potegovati za mesto 
župana. Prav je, da ob tem odgovorim tudi na očitke, s kate-
rimi se srečujem. Da občino namesto mene vodi nekdo drug, 
da delam samo v korist kmetov, na drugi strani pa očitki, da 
delam proti kmetom, potem da delam le za ljudi, ki ne živijo 
stalno na Jezerskem, pa očitki o vplivu županov iz soseščine, da 
delam samo za nekatere občane, za druge pa nimam posluha 
itd. 
Že očitki, ki so diametralno nasprotni, govorijo sami zase. Sam 
pa bi rad poudaril, da sem župan s svojo glavo in svojim pre-
pričanjem in tako bo tudi ostalo.
Trudim se delati v korist skupnosti, zavedam pa se, da so moje 
poteze marsikomu, ki ne pozna celotne zgodbe, nerazumljive, 
še bolj pa vem, da moje odločitve ne odgovarjajo vsem, saj je to 
nemogoče. Če bi v večji meri stopili izza trdnih okopov samo 
lastnih interesov, sem prepričan, da bi bilo tudi splošno zado-
voljstvo večje. 
Težko sprejmem dejstvo, da moram ogromno svoje energije 
porabiti za brezplodno razčiščevanje preteklosti, na katero žal 
ne morem vplivati, smo pa na neki način vsi talci te preteklo-
sti, kar je velik nesmisel. Edine žrtve tega smo mi sami, nih-
če drug. Mi smo obtičali v zaprtem krogu. Če želimo, da bodo 
mladi ostajali tukaj, da bodo tukaj videli svojo prihodnost, da 
bomo obdržali lekarno, bencinsko črpalko, trgovino, banko-
mat in vse druge storitve, potem moramo kraju vdihniti novo 
energijo. Za to smo vsi skupaj odgovorni, ne le župan.
Glede na to, da naši skupnosti z vsem srcem in dušo podarjam 
najplodnejša leta svojega življenja, si zato v letu 2017 želim, da 
bi me naša skupnost znala bolje izkoristiti.
Spoštovani občanke in občani, v letu, ki prihaja, vam od srca 
želim vse dobro. Pozitivno naravnanim želim, da to dragoceno 
lastnost ohranite, da bi jo v prihajajočem letu čim bolj raztro-
sili naokrog. Nam vsem skupaj pa želim napredka, razvoja, 
poslovnih in osebnih uspehov, predvsem pa zdravja!

ŽUPAN JURIJ REBOLJ

Na polovici mandata

Javni poziv 
občankam in občanom za posredovanje predlogov uradnega 

datuma občinskega praznika Občine Jezersko

Statut Občine Jezersko določa, da ima občina praznik, katere-
ga vsebina in uporaba se določi z odlokom. Občina Jezersko 
vse od njene ustanovitve še nima uradnega datuma občinske-
ga praznika, določenega z odlokom. Na podlagi tega dejstva 
župan Občine Jezersko javno poziva občanke in občane, da 
podajo predloge, kateri dogodek v zgodovini Jezerskega je bil 
tako pomemben, da je primeren za dan, ki ga bomo obeleže-
vali kot praznik naše občine. 

Vse občane/ke zato pozivamo, da najkasneje do 2. 2. 2017 pisno 
na naslov Občine Jezersko, Zgornje Jezersko 65, 4206 Zgornje 
Jezersko ali po elektronski pošti na e-naslov obcina@jezersko.si 
predlagajo datum občinskega praznika z obrazložitvijo.
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Občina Jezersko je v letu 2014 zgradila 
kanalizacijski sistem za naselje Zgor-
nje Jezersko in ga 1. februarja 2015 pre-
dala v uporabo javnemu podjetju Ko-
munala Kranj kot izbranemu izvajalcu 
gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpadnih in pa-
davinskih voda v občini Jezersko.
Občinski svet občine Jezersko je 28. 
januarja 2015 sprejel tudi cene stori-
tve izvajanja in omrežnine za odva-
janje in čiščenje komunalne odpadne 
vode. Cene so bile določene na podlagi 
elaboratov Komunale Kranj. Cena v 
elaboratu je bila določena na podla-
gi predvidenega števila priključkov, 
predvidene količine odvedene in oči-
ščene vode ter predvidenih stroškov 
delovanja in vzdrževanja sistema.
V mesecu decembru smo skupaj z iz-
branim izvajalcem te obvezne gospo-
darske javne službe, javnim podjetjem 
Komunala Kranj, izdelali obračun. 
Ugotovili smo, da so pri izvajanju sto-
ritve odvajanja (kanal in črpališča) v 
predračunski kalkulaciji za 2015 pred-
videni nižji stroški električne energije 

glede na dejanske, na izgubo pri izva-
janju storitve čiščenja (čistilna napra-
va) pa so najbolj vplivali višji dejanski 
stroški dela od predvidenih. Potrebnih 
je bilo več odvozov odpadnega mulja.
Višji del cene predstavlja omrežnina, 
ki je določena s predpisi. Tudi ta se je 
v preteklem obdobju zaračunavala pod-
cenjeno, saj je bilo ocenjeno, da bo na 
javni sistem priključeno več uporabni-
kov. Tu ne gre toliko za število gospo-
dinjstev, ki je znano, pač pa za velikost 
vodomera, od česar je odvisen tudi ob-
račun omrežnine. 
Zaradi navedenih dejstev smo občin-
skemu svetu predlagali povišanje cene 
storitev izvajanja in omrežnine za od-
vajanje in čiščenje komunalne odpa-
dne vode v občini Jezersko in poračun 
za leto 2016 v letu 2017. Če bo predlog 
sprejet, bodo cene v letu 2017 vsebovale 
tudi poračun za preteklo obdobje, po-
tem pa se bodo glede na nov obračun 
ponovno uskladile. Občinskemu svetu 
bomo ponovno predlagali tudi sklep o 
60-odstotnem subvencioniranju cen 
omrežnine. 

Podražitev komunalnih storitev

Kot ste najbrž zasledili na spletu, v re-
klamnih letakih, na oglasnih deskah ali 
v prejšnjih številkah občinskega glasila 
Pr' jezer, si na občinski upravi prizade-
vamo za kvalitetnejše lokalne predpise 
na področju urejanja prostora. V ok-
tobru 2015 je začel veljati nov občinski 
prostorski načrt (OPN). Ker z vsebino in 
ponujenimi rešitvami nismo bili v ce-
loti zadovoljni, smo pristopili k iskanju 
drugačnih, primernejših in tudi boljših 
rešitev na posameznih področjih. 
Tokrat želimo posebej poudariti eno-
stavne objekte, kot so nadstreški za av-
tomobile, vrtne lope in druge pomožne 
stavbe ter ograje, balkonske in tiste, ki 
ograjujejo zemljišče. Zavedamo se, da 
trenutne rešitve v prostorskih načrtih 
niso odlične, ne z vidika urejanja pro-
stora ne s funkcionalnega vidika. Zato 
izvajamo navedene aktivnosti, katerih 
cilj bo uporabnikom ponuditi katalog 
dovoljenih rešitev, ki bodo boljše od tre-
nutnih in nedvoumne. Upamo, da vam 
ga bomo lahko predstavili že v prvi po-
lovici leta 2017.

Zavedamo se, da se je zakonodaja v 
preteklosti na tem področju spreminja-
la oziroma niti ni bila natančno opre-
deljena. Na posameznih področjih je še 
vedno pomanjkljiva. Ne glede na to pa 
prostorsko načrtovanje nima velikega 
smisla, če se ne izvaja v okolju.
V zadnjem času smo opazili porast prej 
navedenih objektov, ki niso v skladu s 
prostorskimi načrti, ne prejšnjim PUP 
ne veljavnim OPN. Lastnike teh in vseh 
novo zgrajenih objektov bomo pozvali, 
vsaj ob izdaji navedenega kataloga, da 
te objekte uskladijo z vsebovanimi reši-
tvami. Vsekakor bomo v prihodnje bolj 
aktivni na področju izvajanja ustrezne-
ga urejanja prostora. V primeru, da ste 
v dilemi, kako graditi objekte, za ka-
tere ne potrebujete posebnih dovoljenj 
(tudi za vse take pa velja, da morajo biti 
usklajeni s prostorsko zakonodajo, dr-
žavno in lokalno), se obrnite na občin-
sko upravo Občine Jezersko. Če bomo 
znali, vam bomo z veseljem pomagali, 
sicer pa vam bomo poiskali ustrezno 
pomoč. Lepo vabljeni.

Gradnja enostavnih objektov

Na Kovkovem marofu se je 26. novembra 
leta 1921 rodila Frančiška z dekliškim pri-
imkom Brkovec. Letos je gospa dopolnila 
častitljivih 95 let, prav zato sva ji s sodelav-
ko Mojco kot predstavnika občine voščila 
pri njej doma. Frančiška se je poročila zelo 
zgodaj ter se nato z možem preselila v nov 
dom (po domače Pr' Jeklu). Stanovala sta 
v zgornjem nadstropju, v kleti hiše pa sta 
imela pekarno, ki sta jo vestno upravljala. 
Pred tem je Frančiška dela tudi v drevesni-
ci, teh časov se rada spominja, saj sta ji pri 
delu družbo delali dobri prijateljici Milica 
Robnik in Minka Parte. V času vojne se je 
Frančiška preselila v Kranj, kjer je preživela 
najbolj aktivna leta svojega življenja. Ro-
dila je dve hčeri, ovdovela pa zelo zgodaj, 
pri 52 letih. Svoje življenje živi preprosto, 
nekoč je rada pletla, bere pa še danes zelo 
rada. Večkrat pove zgodbe iz starih časov, 
kot je na primer ta: Otroci so s Kovkovega 
marofa v hudih zimah vsak dan hodili peš 
v šolo in nazaj. Njihova mama pa je naj-
prej naredila gaz v globok sneg, po kateri 
so lahko stopali otroci v dolino. Skoraj ne-
predstavljivo za današnji čas.

Na obisku pri jubilantki  
Frančiški Jagodic

Spoštovani starši, dragi otroci! V januarju 
2017 bo v prostorih Medgeneracijske sku-
pine zaživela brezplačna učna pomoč za 
osnovnošolce. Predvidoma bo potekala 
dvakrat tedensko v popoldanskem času 
po tri šolske ure. Kot prostovoljki jo bova 
vodili Ksenja Meško Dolinšek in Bernarda 
Strniša. Več informacij prejmete z obvesti-
lom po pošti. 

Učna pomoč

Župan Jurij Rebolj pri 95-letni Frančiški 
Jagodic
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V medgeneracijskem prostoru

To pomeni, da v timu poleg zdravnika 
in srednje medicinske sestre dela tudi 
diplomirana medicinska sestra. Ire-
na Šivic, dipl. m. s., izvaja svetovanje o 
zdravem načinu življenja, zgodnje od-
krivanje dejavnikov tveganja za razvoj 
kroničnih bolezni, vodenje bolnikov z 
urejenimi kroničnimi obolenji, kot so 
astma, kronična obstruktivna pljučna 
bolezen (KOPB), sladkorna bolezen, po-
višan krvni tlak, bolezni prostate, osteo-
poroza in depresija, ter opravlja preven-
tivne preglede odraslih.
S pomočjo vprašalnikov vam bo sveto-
vala glede dejavnikov tveganja: alko-
hol, kajenje, visok krvni tlak, povišan 
holesterol, nezdrava prehrana, telesna 
neaktivnost, ogroženost za stres, tve-
gano ali škodljivo pitje alkohola. S tako 
obravnavo je posameznik deležen ak-

tivnega pristopa glede na posamezno 
vrsto problema, prejme natančne infor-
macije o dejavnikih tveganja za nasta-
nek kroničnih (nenalezljivih) bolezni in 
ustrezno zdravstveno vzgojno svetova-
nje za spremembo načina življenjskega 
sloga.
V primeru, da ste bolj ogroženi za dolo-
čene kronične nenalezljive bolezni, bo-
ste skupaj z medicinsko sestro pripra-
vili načrt za izboljšanje zdravstvenega 
stanja, zmanjšanje dejavnikov tveganja 
in spremembo življenjskega sloga. Ob 
ugotovljenih stanjih in zaključku obrav-
nave vas bo medicinska sestra lahko 
napotila v zdravstveno vzgojne delavni-
ce v Zdravstveni dom Kranj.
Na pregled k diplomirani medicinski 
sestri boste vabljeni vsi odrasli pacienti 
od 30. leta starosti dalje, ki ste še zdravi, 

in tudi tisti, ki že imate določena kro-
nična obolenja in zato jemljete zdravila. 
Na pregled vas lahko medicinska sestra 
povabi po telefonu ali s pisnim vabilom, 
lahko vas napoti vaš osebni zdravnik ali 
pa kar sami pokličete v referenčno am-
bulanto k diplomirani medicinski sestri 
Ireni Šivic.
Urnik dela: vsak prvi in tretji ponedeljek 
popoldne in vsak drugi in četrti torek 
dopoldne. Kontaktna telefonska števil-
ka: 04 25 45 028.
Ker je zdravje ena izmed najpomemb-
nejših vrednot v življenju, upamo na do-
bro medsebojno sodelovanje in čim večjo 
odzivnost vabilu na obravnavo.
Lepo vas pozdravlja vaš tim referenč-
ne ambulante družinske medicine Je-
zersko. Obenem vam želimo srečno in 
zdravo novo leto 2017!

Referenčna ambulanta tudi na Jezerskem
V splošni ambulanti družinske medicine zdravnice Barbare Vencelj na Jezerskem  
je začela oktobra delovati referenčna ambulanta družinske medicine.

Vsa društva, pravne subjekte, interesne skupine in posameznike obveščamo, da je medge-
neracijski prostor (lokacija nekdanje pošte v Korotanu) pripravljen do te mere, da že omogo-
ča uporabo. V njem sta trenutno dve večji mizi, stoli, prenosni računalnik, prostor je ogrevan 
in pokrit z brezžičnim internetnim omrežjem. Deljen je na dva dela; prvi, večji je namenjen 
srečevanju, drugi, manjši pa shranjevanju gradiva in opreme. Ta je tudi že opremljen z manj-
šo kuhinjo. Nadaljnja preureditev in opremljenost prostora je predvsem odvisna od interesa 
in dejanske uporabe s strani občanov. Do sedaj so bile v njem že uspešno prikazane tri 
razstave, razstava starih jezerskih razglednic pa poteka prav ta čas. Za dodatne informacije 
glede uporabe prostora se, prosimo, obrnite na marko.mesko@jezersko.si ali 051 219 282.

Medgeneracijski prostor zaživel
V soboto, 21. januarja, bo v kulturnem domu 
Korotan ob 18. uri koncert Cvetje v jeseni s 
citrarko Tanjo Zajc Zupan. Nastopili bodo 
tudi kitarist in pevec Hervin Jakončič, pev-
ka Teja Saksida in voditeljica Ana Zupan. 
Nastopajoči obljubljajo poseben večer. Mili 
zvoki citer se bodo zlili s čudovitim petjem. 
Vrhunec koncerta bo točka, ko Tanja in Ana 
poslušalce popeljeta v čudovito melodijo in 
besede iz filma Cvetje v jeseni, ko Janez za-
prosi Meto za roko. Zaigrali in zapeli bodo 
slovenske ljudske in narodno-zabavne 
pesmi, slovenske popevke, dalmatinske 
pesmi in večno zelene melodije, na primer 
Kje so tiste stezice, Venček narodnih, Avse-
nikov venček, Morska pravljica, Prinesi mi 
rože, Moj dom, Ribič, ribič me je ujel, La-
rina pesem iz filma Doktor Živago, Srce, ki 
ranjeno je, Večerni zvon, Kalinka; dalmatin-
ske pesmi, ki jih v izvirniku izvajajo najbolj 
znane klape, Tereza Kesovija, Severina (Gar-
delin iz filma Petelinji zajtrk), uspešnice El-
visa Presleya ... Koncerti po Sloveniji so bili 
odlično sprejeti. Razprodani so bili koncerti 
na Jesenicah, v Gornji Radgoni, Ajdovščini, 
Radovljici, Dolu pri Ljubljani, Cerknici, Gro-
suplju, Šmarju - Sap, Tolminu … Vstopnice 
za koncert prodajajo Društvo upokojencev 
Jezersko (051 316 364), posamezna društva, 
trgovina Jezerjan (04 254 51 50).

Mili zvok citer 
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100 hitrih in preprostih receptov,  
s katerimi boste navdušili svoje goste.
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Cena knjiga je

21,90
 + poštnina

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.

Tradicija izdelovanja 
suhih mesnin bogati 
našo kulinarično 
ponudbo. Knjiga 
je namenjena 
vsem, ki želijo 
obogatiti svoja 
praktična znanja 
o pripravi mesa 
ter izdelovanju 
klobas, salam in 
želodcev. 

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
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IZDELOVANJE klobas,
salam in `elodcev

ZALO@BA KME^KI GLAS

S T A N I S L A V R E N ^ E L J

Tradicija izdelovanja suhih mesnin bogati na{o

kulinari~no ponudbo. Suhe mesnine pomenijo bolj{e

ovrednotenje pra{i~jega mesa in prispevajo k razvoju

dopolnilnih dejavnosti kmetij in podjetni{tva.

Knjiga je namenjena vsem, ki `elijo obogatiti svoja

prakti~na znanja o pripravi mesa ter izdelovanju

klobas, salam in `elodcev. Potreben je premik v smeri

urejanja su{ilnic in izbolj{anja pogojev su{enja/zorenja

mesnin. Cilj je zmanj{ati tveganost proizvodnje,

izbolj{ati kakovost ter pove~ati tr`no uspe{nost.

ZALO@BA KME^KI GLAS

Cena knjige je 

EUR
16     

FRANCE EKAR 

Julius Born je bil judovskega rodu, rojen leta 1840 na območju 
današnje Poljske. Že v mladosti se je uveljavil kot uspešen go-
spodarstvenik in odličen finančnik berlinskega bančništva. 
Kot finančnik je med drugimi investicijami z denarjem po-
magal tudi cesarju financirati železnico Dunaj–Trst. Kot lovec 
je v drugi polovici 19. stoletja začel prihajati v tržiški karavan-
ški svet. Leta 1891 pa od Kranjske industrijske družbe odku-
pi delnice vseh posesti in zemljišča od kmetov in preostalih 
posestnikov. Na ljubeljski strani je s tem postal tudi lastnik 
rudnika živega srebra, nad Tržičem na območju Jelendola pa 
posestnik mogočnih gozdov z vsemi lovnimi pravicami. Po-
sest je začel ograjevati in naseljevati jelenjad iz Madžarske, 
Poljske, Avstrije, Štajerske. Ograjeno območje so upravljali 
uradno zaposleni lovci-gozdarji. Julius Born je razvijal lovni 
turizem za politično in gospodarsko elito, tudi njegova sinova 
Julij in Karl sta bila lovska navdušenca. Predvsem Karl je šel 
po očetovih stopinjah, še zlasti se je dokazoval v okoliših nad 
Tržičem, od vrhov Karavank do Jelendola, Stegovnika. Pred 
121 leti je dal zgraditi tunel skozi Dovžanovo sotesko, enako 
manjše predore na ljubeljski strani, na poti na planino Preval 
pod Stegovnikom. Domačini, ki so se zaposlili pri Bornovih, 

jih cenijo zaradi zaposlitve in tudi pravičnega plačila. Prva pri 
Bornu zaposlena slovenska lovca sta bila Matevž Ahačič času 
od 1897 do 1926 in Jakob Žumer, ki se je zaposlil v letu 1895. 
Od približno 1930 do 1945, do konca druge svetovne vojne so 
bili na seznamu zaposlenih trije gozdni čuvaji in lovci: Ignac 
Nahtigal z Jezerskega, Anton Plečnik in Jurij Štelcer.
Zadnji lastnik Bornovine v Jelendolu Carl Born je moral pred 
nacisti zbežati v Italijo, ker je bil judovskega porekla. Po vojni 
se je nastanil na Dunaju in leta 1957 umrl. Od lovskih čuvajev 
se je Ignac Nahtigal, Žmitkov po domače, vrnil na Jezersko in 
se zaposlil v gozdnem obratu. Leta 1957 se je včlanil v LD Jezer-
sko. Na delo in lovstvo pri Bornovih je imel lepe spomine pa 
tudi skrb, da se je vsaj še nekaj Bornove zapuščine ohranilo. 
Nahtigal je z družino živel v Jelendolu in se je tudi poročil v 
tržiški farni cerkvi. Poroko je opravil kaplan Anton Vovk, ka-
snejši ljubljanski metropolit in nadškof.

Lovski čuvaj pri Bornovih
Septembra letos je izšla knjiga Pričevanja 
o življenju tržiških baronov Bornov 
avtorja dr. Bojana Knifica.

Bornov lovski čuvaj je bil tudi Ignac Nahtigal.
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Čas mineva hitro in naj si še tako želimo, 
da bi določene trenutke obdržali ali vsaj 
zadržali, nam ti nenehno polzijo med pr-
sti in puščajo svojo sled v naših spominih 
in skupni preteklosti. V treh mesecih od 
zadnjega zapisa v glasilu se je v vrtcu Pal-
ček veliko spremenilo. Vzgojiteljica Daša 
Pučko, ki je štiri leta s srčnostjo spremlja-
la otroke pri njihovih prvih korakih v širši 
svet, se je za kratek čas poslovila in se bo 
v prihodnjih mesecih posvečala svojemu 
novemu življenjskemu poslanstvu, ma-
terinstvu. Tako so konec oktobra skupaj 
s pomočnico vzgojiteljice Maje Bajželj in 
otrok pripravili predstavo Repa velikanka 
za vse starše in se nato ob prijetnem dru-
ženju poslovili in zahvalili drug drugemu 
za dobro sodelovanje. Oktober je sicer hi-
tro mineval ob raziskovanju, kaj je viso-
ko in kako nizko je lahko nizko. Otroci so 
matematične vrednosti prenesli v gibanje 
in nehote usvajali nova področja in zna-
nja. Že nekaj let tudi pri nas praznujemo 
noč čarovnic, in če v tem času netopirji v 
naravi že mirno sanjajo svoje zimske sa-
nje, so otroci naredili čisto svoje netopirje, 
ki so prijazno strašili vse, ki so stopili v 
Palčkovo garderobo.
Novembra, ko že vsi občutimo, da se dne-
vi krajšajo, so se otroci posvetili novi na-
logi: svetlo – temno. S pomočjo senčnega 
gledališča so raziskovali sence, se preko 
letnih časov podali na potovanje skozi le-
tne čase in iskali svojega najljubšega:
Nika: Poletje, ker grem zelo rada na morje.
Matevž: Jesen, ker pade na tla veliko li-
stja, ki ga potem grabim.
Zoja: Poletje, ker se lahko kopam v baze-
nu in sem lahko v kopalkah.
Kristina: Zimo, ker se rada kepam in 
delam snežaka.
Svit Ožbalt: Pomlad, ker se lahko zunaj 
igram in pomagam atiju.
Filip: Pomlad, ker je na travniku veliko 
rožic, ki jih naberem za mamico.
Anže: Zimo, ker pade veliko snega, lah-
ko se drsam in sankam in ker pozimi 
hodi Miklavž.
Miha: Poletje, ker rad plavam v morju.
Da čas res teče, pokaže tudi vedno večje 
število svečk na naši torti velikanki. Veliko 
lepih želja so otroci zaželeli drug drugemu 
ob praznovanju rojstnih dni, in da smo ve-

dno starejši, se vidi tudi na našem drevesu 
v garderobi, kjer živijo najbolj »načitane« 
sove. Po vsaki obnovljeni zgodbici, ki jo 
otroci povedo pred zbrano skupino, našim 
sovicam zraste repek za kak centimeter, 
in ko je dovolj dolg, si sovica na glavo pove-
zne čisto pravi klobuk. Pa naj še kdo reče, 
da sove niso najbolj učene!
December nam hitro mineva ob preuče-
vanju starega in pričakovanju novega. 
Stari predmeti so bili res drugačni od teh, 
ki jih uporabljamo sedaj, a najbolj zani-
mivi so tisti, ki jih še sedaj lahko upora-
bljamo, kot stara lesena harmonika, na 
kateri so otroci preizkusili svoje glasbe-
no znanje. Obiskal nas je že sv. Miklavž 
in njegovi spremljevalci so nas prav po-
šteno prestrašili. Še dobro, da imamo 
v igralnici kar nekaj kotičkov, kamor 
smo se lahko skrili, dokler nismo zbrali 

poguma, odprli vrat in se podali po sto-
pinjah. Nagrada za naš pogum sta bila 
dva peharja suhega sadja in strah je bil 
ob sladkanju hitro pozabljen. Naša soba 
in garderoba sta vsak dan bolj svečano 
okrašeni in tudi božična tržnica je že v 
polnem zamahu. Pred zaključkom leta 
nas bo v vrtcu obiskal še en dobri mož in 
nato bomo že na pragu novega leta. 
Nesporna resnica je, da je edina stvar, 
na katero se lahko zanesemo, ta, da se 
življenje nenehno spreminja. Stopimo 
naprej, v novo leto z odprtimi rokami 
in se veselimo sprememb, predvsem 
pa prijateljev, ki so z nami na naši poti 
in mi na njihovi. Skupaj z Majo, Anjo 
in otroki vam želimo veliko zdravja in 
lepih trenutkov v novem letu ter da se 
naše poti srečajo, prepletejo in napišejo 
novo zgodbo.

Potovanje skozi 
letne čase
Dogajanja v vrtcu Palček

Z Miklavževimi dobrotami v vrtcu

Bralna značka
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OSKRBNIK ŽIVALSKEGA VRTA

Če bi bil oskrbnik živalskega vrta, bi 
skrbel za vse živali. Obiskovalce bi vodil 
in jim razkazoval živali. Živali bi nagra-
dil s »cukrčki«. Mladičke bi hranil in se 
z njimi igral. Če bi kakšna žival zbolela, 
bi poklical veterinarja. Papigo bi naučil 
govoriti. Slona bi naučil loviti arašide. 
Vsak večer bi preveril kletke in vrata, da 
živali ne bi ušle.

IRENEJ SMRTNIK (3. J)

MIKLAVŽ

Na oder sem šla sama. Parkelj mi ni dal 
palice. Dobila sem kosti iz lesa za sesta-
vljanje. Najbolj vesela pa sem bila bun-
de in kombinezona. 

JULIJA MEŠKO, 1. R

Darila so me čakala doma in pri babici. 
Dobila sem hišico za punčke, ki jo je ati 
že sestavil, in tudi obleke. Najbolj všeč 
mi je obleka Elsa. Nisem pa dobila, kar 
sem si želela – omare za preoblačenje, 
kamor se lahko skriješ. Parkeljnov sem 
se bala. 

TJAŠA REBOLJ, 1. R

Miklavž mi je prinesel dvoje copate, 
sponke za lase, šminko, lak z bleščicami 
in natikače Elsa. Najbolj všeč pa mi je ve-
lik moder konjiček. Ko so prišli parkeljni, 
sem jim zmolila in so mi dali mir. 

ŽIVA REBOLJ, 1. R

Parkeljnov me je bilo strah, Miklavža 
pa sem bila vesela. Najbolj všeč mi je bil 
hrček in konjički lego friends. V Korota-
nu mi je bila zanimiva lutkovna pred-
stava.

HANA KAŠTRUN, 1. R

Parkeljni so bili grozni, ker so klicali 
moje ime. Predstava v Korotanu mi je 
bila všeč. Ko je je bilo konec, so me par-
keljni uščipnili. Dali so mi palico, pa še 
atiju so dali eno in jo je vzel. Dobila sem 
čokolado, spodnjo majico in parkeljna 
za pojest.

FIONA JEVTIČ LEKŠE, 1. R

Dobila sem veliko daril in mandarine. 
Prej jih nisem jedla, sedaj so mi pa zelo 
všeč. Dobila sem tudi sir. V Korotanu 

sem šla z odra po stopnicah, čeprav so 
bili parkeljni zraven. Drugi so kar skoči-
li z odra. Nisem dobila nobene šibe. 

AJDA PISKERNIK, 1. R

NAJ SE PREDSTAVIM

Ime mi je Žiga. Star sem deset let. Moji 
lasje so temno blond, skoraj rjavi. Sem 
edini v razredu, ki ima modre oči. Med 
sošolci ni velike razlike v velikosti. Sem 
drugi največji. Hodim v kombinirani 
oddelek četrtega in petega razreda, kar 
me velikokrat moti pri pisanju ali pri 
razmišljanju. Hodil sem že na različne 
treninge, ampak najljubši mi je nogo-
met. Preizkusil sem se tudi v atletiki, 
košarki, pinkponku. Upam, da mi bodo 
vsi športi prišli prav. Mimogrede, živim 
na Jezerskem, kjer imamo jezero. Živim 
v majhni hiši, kjer se imamo lepo. Ko 
odrastem, bom kuhar ali natakar. Moj 
največji uspeh je osvojeno 5. mesto na 
zaključnem tekmovanju v golfu.

ŽIGA PETEK, 5. RAZRED

Ime mi je Tilen. Star sem deset let. 
Imam temno rjave lase, oči pa prav 
tako. Po obrazu imam pege. Ko sem bil 
mlajši, sem želel postati mizar. Zdaj mi 
je bolj všeč poklic reševalca. V prostem 
času igram nogomet. Moja najljubša 
hrana so kalamari, ne maram pa jetrc. 
Moji prijatelji so Kristjan veliki, Kristjan 
mali, Jurij, Žiga, Lovro in delno Dejan. 
Živim na Jezerskem. Tu je svet hribo-
vit, zato grem med počitnicami v hribe. 
Grem tudi v gozd, kjer naberem kakšno 
užitno gobo.

TILEN TIČAR, 5. RAZRED

BARVE DREVES

Oranžna drevesa so za pomaranče in 
ogenj, v njih domujejo lisice in veverice.

Siva drevesa so za plesnivo sadje in  
lišaje, v njih domuje vihar.

Prozorna drevesa so za steklo, 
zrak in lak.

Rjava drevesa so za prst, njihova glavna 
sestavina je temno rjav les.

Zlata drevesa so za zlato in nakit,
v njih domuje sončni svit.

PAVEL SMRTNIK, 5. RAZRED

MAMA IN LISICA
Nekdo se okoli medu potika.
A, to je lisica,
ona huda je tatica!

Mama mislila je na grozd,
a lisica na gozd.

Ta mama bila je dama,
prava dobra mama.

Mama lovila je lisico,
a to bila je le igra,
saj lisica hitrejša je od tigra.

Lisica stekla je v gozd, 
mama pa čez most.

EVA KARNIČAR, 4. RAZRED

ČE BI BIL ODRASEL
Hodil bi v službo. Šel bi večkrat v kino. Ku-
pil bi si dober avto. Imel bi manjšo hišo. 
Sam bi naredil pohištvo. Delal bi to, kar bi 
sam želel. Poleti bi šel dvakrat na morje. 
Po poklicu bi bil mizar, delal bi v podjetju.

JURIJ RUPAR, 4. RAZRED

Iz šolskih klopi

PREDDVOR
041/635 043
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Srečno vožnjo 2017!

•CENITVE IN POPRAVILA ZA ZAVAROVALNICE
•KLEPARSTVO
•LIČARSTVO

•MEHANIKA
•NADOMESTNA VOZILA

Ponujamo vam: 
 razčesavanje  striženje  

 trimanje  kopanje  
 nego oči, ušes in krempljev  

 celotno nego

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

Delovni čas po dogovoru.  
Naročanje na: 041/692 770
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MAJA LESAR, KUD JEZERSKO

Kultura je srčna infrastruktura,
duhovna skulptura lepih navad.
Sprva se zdi nadležna dresura –
posebno takrat,
ko je človek še mlad.

Kultura je včasih le kreatura
in avantura, ki vodi v propad.
Kadar je narodu zgolj receptura –
ne pa natura,
se, žal, nima rad!
(Zvezdana Majhen)

Letos smo v temeljnem aktu KUD-a Je-
zersko naredili nekaj predvsem lepo-
tnih popravkov, temeljni cilji, usmeri-
tev in naloge članov društva ostajajo še 
naprej enake. Včasih poskusimo tudi s 
kakšno novo dejavnostjo in hkrati pri-
dobivamo še nove izkušnje. Takšne, iz 
katerih se, upam, tudi kaj naučimo.
Najštevilnejša in najbolj dejavna sekcija 
po zaslugi Joža in Ane Smrtnik je cer-
kveni pevski zbor. Letos smo poleg re-
dnih nedeljskih maš v farni cerkvi na-
nizali kar pet nastopov: petje pri maši 
v Tunjiški cerkvi (april), na odprtju Po-
hodniškega festivala KSA in razstave 
razglednic (junij), s koncertom v Solčavi 
(julij) in slovensko-češko mašo na Češki 
koči (avgust) ter tradicionalnim letnim 
koncertom v decembru. Ob zaključku 
prenove stare mežnarije poleti smo 
pevci dobili nazaj tudi svojo prenovljeno 
»pevsko sobo«, ki smo jo jeseni opremili 
z novo clavinovo, ki je zamenjala star 
harmonij. Ob tem se moramo zahvaliti 
osebni donaciji Ančke Žagar, ki je na-
kup pokrila s tretjino svojega prispevka. 
Zato Ančki najlepša hvala.
Vidno mesto naših prireditev zadnjih 
nekaj let so razstave v knjižnici na Je-
zerskem. Oblikujemo in pripravljamo 
jih po tematskih sklopih letnih časov. 
Stare voščilnice so nas spodbudile, da 
smo pričeli zbirati in urejati tudi stare 
razglednice z motivom jezerske doline. 
Joža je imel že precejšnjo zbirko po za-
slugi Ivana Bajta, Marije Grobelnik Krč 
in Jurija Rebolja. Nekaj sta jih prispevali 

Mija Murovec in Brigita Virnik. Iz mno-
žice več kot tristo razglednic smo odbra-
li najbolj reprezentativne, ki jih je Brane 
z oblikovalsko žilico zasnoval na pa-
nojih, tekst pa sem s pomočjo Jezerske 
kronike Andreja Karničarja prispevala 
jaz. Razstava na osmih panojih je bila 
tudi ena glavnih točk odprtja Pohodni-
škega festivala. V nadaljevanju poletja 
pa je bila na ogled v medgeneracijskem 
prostoru nasproti TIC-a Jezersko. S tem 
smo "iztrgali delček pozabljenega časa" 
in ga preslikali na panoje, tako bodo v 
trajen spomin Jezerjanom in obiskoval-
cem Jezerskega.
Amaterska slikarka in ljubiteljica jezer-
ske narave Draga Soklič z Bleda nam 
je svoja čudovita dela, olja na platnu, 
»posodila« za celo poletje in upam, da 
se je poleg številnih turistov našel tudi 
kakšen Jezerjan, ki si je razstavo ogle-
dal. Ne nazadnje je njena slika cvetoče 
češnje našla prostor tudi v enem od je-
zerskih domov. 
Poleti je na Jezerskem aktualna Jezer-
ska štorija v Jenkovi kasarni vsak petek 
zvečer. To unikatno jezersko predstavo 
hvalijo tisti od blizu in daleč. Do zdaj 
si jo je gotovo ogledalo več turistov in 
naključnih mimoidočih kot pa domači-
nov, Jezerjanov. 
Ob Pohodniškem festivalu se spomni-
mo še drugega pripovedovalskega veče-
ra na Jezerskem. Jenkova kasarna ima 
res poseben čar. Tam zgodbe kar same 
letijo po zraku, pa naj bodo kamniške 
pripovedke Gašperja Križnika, šaljive 
zgodbe iz Luč ali jezerske štorije. Vsako 
leto nas je več pripovedovalcev in tudi 
navdušenih poslušalcev. Upam, da tako 
tudi ostane.
Od leta 2011 KUD sodeluje pri pripravi 
proslave ob kulturnem prazniku in mi-

klavževanju. Prvo pripravljamo v začet-
ku leta in ima po navadi literarno vse-
bino, drugi se ob vsakoletnih prošnjah 
za pomoč pri pripravi pozna, da gre leto 
h koncu in smo že vsi malce utrujeni. 
Če dobimo po proslavi ob kulturnem 
prazniku pozitivne, enako ne morem z 
gotovostjo trditi za miklavževanje. Res 
so negativne kritike vedno glasnejše 
od tistih, ki so hvaležni in zadovoljni, 
a ne morem mimo dejstva, da je obda-
rovanje Miklavža na Jezerskem očitno 
izgubilo svoj namen in smisel. Do na-
slednjega Miklavževega sprevoda je še 
leto in dan. Morda sama v tem času 
spremenim mnenje, morda pa se bo 
delno začela spreminjati tudi tradicija. 
Pustimo se presenetiti. 
Letos je bilo veliko dogajanja, zato me-
nim, da ste občanke in občani Jezerske-
ga imeli veliko priložnosti, da se ude-
ležite vsaj ene od naših prireditev. Ker 
smo majhna skupnost, se lahko zgodi, 
da ostaja tisti prostor pod odrom na pol 
prazen. Naj nam kultura ne bo »zgolj 
receptura«, kot pravi zgornja pesem, 
ampak naše zadovoljstvo, odkrivanje 
nečesa lepega, dobrega, novega.
Ker je zdaj čas in priložnost tudi za zahva-
le, naj bo moja prva in največja zahvala za 
uspešno leto namenjena prav naši zvesti 
publiki. Hvala, ker vztrajate, nas spodbu-
jate in nam konec koncev dajete vzvode, 
da se trudimo še naprej. Ne gre pa tudi 
brez finančne podpore in spodbud Občine 
Jezersko oz. ljudi, ki jo sooblikujejo. Tu so 
še Brane, Mija, Jolanda, Joža, Ana, Anže, 
Peter, Sabina, Damjana in vsi drugi, brez 
katerih KUD Jezersko ne bi bil to, kar da-
nes počnemo. Hvala tudi vsem vam.
Pod črto nam inventura torej kaže pozi-
tiven saldo. Veselja do ustvarjanja nam 
torej še ni zmanjkalo.   

Kulturna  
inventura za 
leto 2016

Pripovedovalski večer
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- ustvarjamo rešitve za zahtevne

ELEKTROINŠTALACIJE,
IZSUŠEVANJE,

MONTAŽA KOTLOVNIC NA KLJUČ,
SERVIS IN ŠIROKA PONUDBA REZERVNIH DELOV

www.pogrebnik.si

MAJA LAKOTA,  
KOORDINATORKA, SLOVENSKE ALPE, RDO 
GORENJSKA

Predstavniki Slovenskih Alp smo se no-
vembra odpravili na dvodnevno študij-
sko turo v hrvaško Istro. Ture se je ude-
ležilo 15 predstavnikov Slovenskih Alp z 
Bleda, Jezerskega, Jesenic, Kranja, Go-
rij, Tržiča, Škofje Loke, Žirov, TNP, BSC.
Naš prvi postanek je bil v Vižinadi, kjer 
so nas sprejeli predstavniki Istrske tu-
ristične skupnosti in agencije Uniline s 
kratko predstavitvijo najpomembnejše-
ga športno-turističnega produkta v Istri 
– Parenzane, ki je dober primer povezo-
vanja in sodelovanja med destinacijami, 
ponudniki turističnih storitev in dru-
gimi deležniki v tem delu Istre (http://
www.parenzana.net/). Sledila je vožnja 
s turističnim vlakcem po delu Parenzane 
od Vižinade do Motovuna. Celotna dolži-
na popotniško-kolesarske poti je 123 km, 
poteka po trasi nekdanje ozkotirne žele-
znice, ki se začne v Trstu v Italiji, prek 
slovenske obale vodi v notranjost Istre in 
se konča v Poreču. Na vmesnem postan-
ku smo se seznanili s celostno ponudbo 
storitve: prevoz s turističnim vlakcem, 
kulinarična predstavitev in degusta-
cija ter organizacija dogodkov na tem 
delu Parenzane. Sledil je obisk vinar-
stva Benvenuti v majhnem kraju Kaldir 
na istrskem griču v bližini Motovuna. 
Predstavnica podjetja nam je predstavila 
pridelavo treh avtohtonih sort grozdja: 
malvazije, terana in muškata, njego-
vo predelavo v zelo kakovostno vino in 

prodajno mrežo. Naslednjega dne je po-
tekalo predavanje predstavnice Istrske 
razvojne turistične agencije na temo 
novejšega turističnega produkta Istra 
Inspirit, katerega namen je, da z oživlja-
njem istrskih mitov in legend na nekaj 
avtentičnih lokacijah bogati kulturno-
-družabno ponudbo Istre (http://www.
istrainspirit.hr/). Sledil je prevoz v kraj 
Livade, središče nabiranja in predelave 
tartufov, najpomembnejšega kulinarič-
nega simbola Istre. Vodnika sta nam na 
gozdni lokaciji predstavila zanimiv na-
čin nabiranja tartufov; sledil je kratek 

obisk najbolj znanega predelovalca tar-
tufov Zigante (http://zigantetartufi.com/
index.php/en/). Na koncu našega obiska 
Istre smo se ustavili na turistični kmetiji 
družine Tikel. Tipično kamnito istrsko 
hišo na odlični lokaciji s pogledom na 
Istro so adaptirali v restavracijo, kjer nu-
dijo značilne istrske jedi, pripravljene iz 
na domačiji pridelanih proizvodov.
Na tej študijski turi smo spoznali in do-
živeli veliko zanimivega in koristnega, 
tako za delo na svojih področjih kot za 
povezovanje v regiji in pod blagovno 
znamko Slovenske Alpe.

Študijska tura v Istro

Udeleženci študijske ture v Istro

Iskanje tartufov
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Cikotić in partner, d. n. o., 
Pipanova 13a, 4208 Šenčur

04/251 61 00, 040/513 968
pod.kostanji@gmail.com

www.pod-kostanji.com

DELOVNI ČAS: ponedeljek ZAPRTO,
torek–petek 10.00–23.00, sobota 
12.00–23.00, nedelja 12.00–22.00

 
Vsem občanom in občankam 

občine Jezersko želimo srečne  
in vesele praznike.

POLONA VIRNIK KARNIČAR,  
TD JEZERSKO

Po lanski zelo uspešni predstavitvi Če-
ške koče in Aljaževega stolpa ter pou-
darki na češko-slovenskem sodelovanju 
je bilo letošnje slovensko sodelovanje 
precej manjše, pa vendar – bili smo pri-
sotni in objavljeni kot partnerji festiva-
la. Poleg nas se je s samostojno stojnico 
predstavilo še Združenje Pohodništvo in 
kolesarjenje, ki se mu je pridružila še 
predstavnica Gospodarskega razstavi-
šča. Vabila je razstavljavce na sejem Na-
tour v Ljubljani, ki bo prvi konec tedna 

Jezersko  
zopet v Pragi
Tudi letos se je konec 
novembra v Pragi 
na Mednarodnem 
alpinističnem festivalu 
Jezersko predstavilo  
s svojo stojnico.

v februarju. Med udeleženci festivala 
pa moram omeniti tudi naše alpiniste, 
ki so predstavljali svoje letošnje dosež-
ke. Samostojni predstavitvi sta imela 
Marko Prezelj in Aleš Česen, na debati 
o slovenskem alpinizmu pa se jima je 
pridružil še Viki Grošelj. Marko Prezelj 
je letos že četrtič prejel zlati cepin za vr-
hunske dosežke v alpinizmu in je tako 
postal prvi alpinist s štirimi zlatimi ce-
pini na svetu.
V Pragi je bila letošnja pozornost v osre-
dnji meri namenjena legendi Reinhol-
du Messnerju. Ko je bil glavni govorec, 
je bila dvorana Slovanskega doma v 
Pragi 1 nabito polna. Temu primerno 
je bila obiskana tudi naša stojnica, ki 
jo je obiskal tudi slovenski veleposla-
nik v Pragi Leon Marc s sodelavko Petro 
Krylovo. Kot zanimivost naj navedem, 
da ima Messner v šestih različnih kra-

jih postavljenih že šest muzejev, ime-
novanih Messner Mountains Museum 
(Messnerjev gorniški muzej). Zanimiva 
podjetniška ideja, zelo dobra turistična 
popestritev vsakega kraja.
Srečanja in sodelovanje, kot ga gojimo s 
prijatelji v Pragi, so pomembna z vidika 
pridobivanja novih gostov za destina-
cijo in z vidika kreiranja novih poslov-
nih idej in priložnosti. Na enem mestu 
se srečamo ljudje iz različnih krajev, 
različnih profilov in z različnimi izku-
šnjami. Izmenjava teh pa je še najbolj 
dragocena. Pomembno pa je predvsem, 
da se na festivalu zbere ogromno lju-
di, ki jih zanimajo hribi, alpinizem in 
pohodništvo. Zato je naše sodelovanje 
na takem festivalu zelo primerno in 
potrebno, rezultati v obliki povečanega 
števila turistov s Češke pa so vidni vsa-
ko poletje.
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POLONA VIRNIK KARNIČAR, TD JEZERSKO

O Vrba! srečna, draga vas domača, 
kjer hiša mojega stoji očeta; 
de b' uka žeja me iz tvojga svéta 
speljala ne bila, goljfiva kača! 
Ne vedel bi, kako se v strup prebrača 
vse, kar srce si sladkega obeta; 
mi ne bila bi vera v sebe vzeta, 
ne bil viharjov nótranjih b' igrača! 
Zvestó srce in delavno ročico 
za doto, ki je nima miljonarka, 
bi bil dobil z izvoljeno devico;
mi mirno plavala bi moja barka, 
pred ognjam dom, pred točo mi pšenico 
bi bližnji sosed vároval – svet' Marka. 

Prešernov sonet, napisan pred več kot 150 leti, je bil aktualen 
zanj in je aktualen tudi za nas. Pravzaprav se tudi nam veli-
kokrat v strup spremeni nekaj, kar si dobrega obetamo, in če 
izgubimo še vero vase, potem nas res lahko notranji viharji 
pripeljejo tako daleč, da prenehamo zasledovati cilj, v katere-
ga smo pred nekaj časa še verjeli.
Verjetno se spominjate, da sem pred časom pisala o ideji usta-
novitve zadruge z željo po zagonu manjšega smučišča in za-
sneževanju tekaških prog. Po že kar plodnih pogovorih znotraj 
skupine somišljenikov se je jeseni ideja malo zapletla v notra-
njih viharjih in oslabljeni veri v lastne sposobnosti in spodob-
nosti kolegov, ki sodelujejo pri projektu. Zato do danes ideja še 
nima otipljivih rezultatov in se je malo potegnila sama vase, 
kjer čaka, da jo pozitivni vzgibi zopet potegnejo na svetlo.
Nikakor nismo obupali sami nad seboj in vsemi, ki nas pod-
pirajo pri našem početju. Za zdaj je le tako, da se »vremena 
Kranjcem še niso zjasnila« in čakamo na pozitivnejše okolje 
delovne skupine, ki se bo projekta lotila ponovno, tokrat boga-
tejša za kar nekaj novih spoznanj in izkušenj. Ker gre za zah-
teven projekt (tako organizacijsko kot finančno), je prav, da vsi 
verjamemo vanj in v kolege, da smo ga sposobni izpeljati in 
dolgoročno tudi vzdrževati.
Nikakor ne potrebujemo dvomljivcev in njihovih negativnih 
misli, ki se na vsako novo pobudo tako ali tako odzovejo s po-
misleki, strahom in kritiko. Ljudi, ki venomer ponavljajo, da ni-
mamo turistične strategije, da ljudje pri nas prebijejo premalo 
časa, da ne znamo privabiti turistov v kraj. Takih, ki za izvedbo 
svoje ideje ne prevzamejo pobude na svoje rame, ampak raje za 
neuspeh krivijo druge. Povabimo pa vse ljudi z dobrim srcem 
in treznim razmišljanjem, da se nam pridružijo, saj vsi skupaj 
potrebujemo dober projekt, ki bi pomenil pozitiven premik na 
zimskem področju razvoja našega kraja. Imamo izdelano stra-
tegijo razvoja Jezerskega, imamo kar nekaj let delovnih izku-
šenj na različnih področjih in imamo željo po spremembah na 
bolje. Veliko jih je že bilo, smo na pravi poti, še več dobrega si 
želimo. Pozitivni odzivi ljudi, tako domačinov kot turistov, nam 
pritrjujejo, da delamo dobro. Delajmo torej dobro še naprej!
Naj se za zaključek vrnem k razmišljanju našega največjega 
pesnika, ki z žalostjo ugotavlja, da bi bilo veliko bolje, ko bi 
ostal doma, v rodni vasi, se poročil in kmetoval pod budnim 

varstvom farnega zavetnika, svetega Marka. Želim si, da bi 
vedno več Jezerjanov spoznalo enako in imelo možnost svoje 
življenje mirno preživeti v domačem kraju. Sem globoko pre-
pričana, da turistični potencial našega kraja to tudi omogoča, 
potrebne je le precej pozitivne energije in močne želje ter se-
veda – zvesto srce in delavna ročica!
V letu, ki prihaja, nam vsem želim veliko pozitivne energije 
naše prelepe narave ter dobre volje ljudi, ki tu živimo! Srečno!

Čakamo, da se »vremena Kranjcem zjasnijo«

Stranska pot 1, 4208 Šenčur 
Telefon: 04 25 16 420, Faks: 04 25 16 421
E-pošta: avtomotosencur@siol.net
Spletna stran: www.amd-sencur.si
Uradne ure: torek in četrtek od 16. do 18. ure

Avto-moto društvo  
Šenčur

 
 

Spoštovane članice in člani – občanke in občani!
Ob božiču, prazniku veselja, miru, upanja in ljubezni, vam 
prisrčno želimo vse najlepše in najboljše!
V željah za prihodnje leto pa si podarimo največ: prijaznost in 
toplino ter se skupaj veselimo uresničenih pričakovanj in drobnih 
presenečenj! Naj vam bo v letu 2017 naklonjeno veliko osebne sreče, 
zdravja, mnogo lepih trenutkov, varnih poti in poslovnih uspehov.

ZAKAJ naj (P)OSTANEM član 
AMZS oz. AMD Šenčur?
Članstvo se splača … več kot 75.000 članov prisega 
na poti brez skrbi.
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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

DARINKA MILOŠIČ, PGD JEZERSKO

V oktobru smo se člani PGD Jezersko odpe-
ljali na izlet v Vipavsko dolino. Prvi posta-
nek smo imeli v Pivki, kjer smo si ogledali 
Park vojaške zgodovine. Iz te vojašnice so 
leta 1991 zapeljali prvi tanki JLA in s tem se 
je začela osamosvojitvena vojna novona-
stale države Slovenije. V nekdanji »koman-
di« so sedaj center parka, muzejska trgo-
vina in muzejska restavracija Kantina. V 
sosednjem prostoru je razstava pomemb-
nih eksponatov iz časa JLA. Tako smo si 
lahko ogledali letalo MiG-21, tank M-84, 
oklepna vozila BVP, BTR in še veliko drugih 
eksponatov. Videli smo tudi helikopter Ga-
zela z oznako Velenje TO-001, prvo zračno 
vozilo, ki je uspelo pobegniti jugoslovan-

skemu letalstvu, in tank T-55, ki je kot del 
tankovske enote začelo agresijo iz pivške 
vojašnice. Nato smo v Sežani obiskali Za-
vod za gasilno in reševalno službo, poklic-
no gasilsko enoto, ki opravlja preventivna 
in operativna dela v zvezi z varstvom pred 
požari ter zaščito in reševanje ob naravnih 
in drugih nesrečah na področju Divače, 
Kozine, Komna in Sežane. Zavod zaposluje 
21 oseb, na tem območju pa sodelujejo še 
z osmimi prostovoljnimi gasilskimi dru-
štvi. Obvladujejo območje veliko 660 km2 
s 24.100 prebivalci. To območje je uvrščeno 
v najvišjo kategorijo požarne ogroženosti v 
Sloveniji, saj je zaradi klimatskih razmer, 
suše in burje ter strukture gozda (črni bor) 
več gasilskih intervencij. Na tem območju 
se letno prepelje več kot dvajset milijonov 

ton blaga, od tega kar trideset odstotkov 
požarno nevarnih snovi. Predstavili so 
nam sodobno opremljeno dežurno sobo, 
kjer ima operater na voljo osem monitor-
jev, ki omogočajo pregledno, udobno in er-
gonomsko delo. Monitorji služijo za video 
nadzor centra, avtomatsko odpiranje vrat, 
vzpostavljanje radijskih zvez, video nadzor 
Krasa, upravljajo svojo vremensko postajo. 
Najpomembnejši je video nadzor Krasa, 
saj lahko na podlagi opazovanj hitro ukre-
pajo, kadar pride do požara, predvsem na 
območju, kjer poteka železniška proga. 
S svojo opremljenostjo sledijo najvišjim 
standardom, saj le tako lahko zagotavljajo 
varnost zaposlenih ter občanov. Nazadnje 
pa smo si ogledali še Vipavsko klet in se po 
degustaciji odpravili nazaj v domači kraj.

V muzeju vojaške zgodovine in pri gasilcih

BRANE ŽAGAR, PD JEZERSKO

Letos se ponovno odpravimo na Primor-
sko, smo sklenili konec poletja, ko je po-
govor nanesel na tradicionalni izlet pla-
ninskega društva. In na Martinovo soboto 
smo se v zgodnjih jutranjih urah res zbrali 
ob avtobusu na mestu nekdanje Kazine. 
Snežilo je in prav nič ni kazalo na prije-
ten izlet. No, v avtobusu je bilo prijetneje 
in med vožnjo po avtocesti proti Postojni 
se je tudi nebo začelo jasniti. Sveže za-
snežen Nanos in burja na vipavskem sta 
nas usmerili proti rezervnemu cilju. Pod 
zasneženo Vremščico smo se sprehodili v 
okolici Škocjana in si ogledali znamenite 
Škocjanske jame. Popoldne nam je naklo-

nilo več sonca, tako da smo dobro izkori-
stili tudi postanek na Gradišču pri Vipavi z 
obiskom Gradiške ture in pokušino vin na 
eni od bližnjih kmetij. V zgodnjem večeru 
smo se zapeljali še v skrivnostno vas Goče, 
kjer nam je svetovljanski oštir Davorin du-
hovito razkazal in predstavil vas s 75 obo-

kanimi kletmi, kjer je z vseh vogalov prav 
omamno dišalo. Prav tako kot v njegovi 
domačiji, kjer so nam postregli zasluženo 
Martinovo večerjo. Domov smo se vrnili s 
trdnim sklepom, da se prihodnje leto na 
martinovo spet kam odpravimo. Pridruži-
te se nam!

Izlet na  
martinovo

Izlet na martinovo
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Če želite zavarovati svoje korake v navpični svet, če bi radi ugodne-
je in večkrat prenočevali v planinskih kočah v Sloveniji in Evropi, 
še zlasti če ste radi del domačega društva, vas vabimo k plačil čla-
narine za leto 2017. Članarino bo po nižjih cenah mogoče plačati 
ob januarskih četrtkih (12., 19. in 26. januarja) ter pred občnim 
zborom društva (16. marca) od 18. do 19. ure v Storžiču. Če vam 
nobeden od terminov ne ustreza, se lahko dogovorite z blagajni-
čarko društva za individualno plačilo ali nakazilo na TRR društva 
(kontakt Polona Virnik Karničar, 031 777 188, polona.karnicar@
siol.net). Po 17. marcu bo članarino moč plačati le še po polni ceni, 
ki jo priporoča PZS. Cenik članarine v PD Jezersko (in priporočena 
PZS): AA družinska članarina: 48//44 (priporočena 55//50 evra); 
BB družinska: 18//15 (priporočena 25//20), B1 (65+): 14 (pripo-
ročena 18,5); S+Š/S+Š družinska: 12//9 (priporočena 16//12,8); 
P+O/ P+O družinska 5//4 (priporočena 7/5,6). Družinska članarina 
velja ob hkratni včlanitvi obeh staršev in otrok(-a) oziroma v pri-
meru enostarševskih družin starša in otrok(-a). Več o ugodnostih 
članstva in pogojih zavarovanja na www.pzs.si.

Planinska članarina 2017

PD JEZERSKO

Sredi gora smo doma, pa vendar pre-
večkrat ostajamo na njihovem pragu. 
Se vam dogaja to, kajneda? Ni časa, ni 
volje, ni opreme, ni družbe, ni znanja. 
Za vse tiste, ki se goram niste približali, 
ker jih preslabo poznate, pa še nikogar 
nimate, da bi šel z vami, smo sklenili 
organizirati niz predavanj in praktičnih 
večerov, kjer vam bomo z besedami, 
slikami in vašim sodelovanjem skuša-
li približati čar srečevanj z gorami. Ne 
le tradicionalno planinsko dejavnost, 
ne le šport, in tudi ne le za take, ki bi 
pravzaprav želeli alpinistične šole, pre-
davanja so namenjena vsakomur med 
nami, drage sokrajanke in sokrajani, ki 
bi želel goram priti bliže. Tule je okviren 
načrt srečanj: 

g 8. januarja: 2017 Uvodna predstavitev 
programa: Vplivi gora na človeka (pre-
davatelj Primož Šenk)
g 15. januarja: "Fascinacija gore" in obi-
skovanje vertikale včeraj in danes (gor-
ski športi in hribovstvo skozi čas (Anja 
Karničar)
g 22. januarja: Osnova gibanja v gorah v ko-
pnih in zimskih razmerah (Žan Karničar)
g 29. januarja: Nevarnosti v gorah (Ga-
šper Karničar)
g 5. februarja: Oprema v gorah, priprava 
in izvedba ture (Primož Šenk)
g 12. februarja: Prva pomoč v gorah (Jan-
ko Rebolj)
g  19. februarja: Osnove orientacije (Aljaž 

Karničar)
g 26. februarja: Nesreče v gorah – ukre-
panje, predstavitev GRS (Drejc Karničar)
g 5. marca: Posebnosti gorske narave - 

predstavitev, varovanje (Matej Tonejec)
g 12. marca: Varstvo pred plazovi, turno 
smučanje (Anže Šenk)
g 19. marca: Ferate – predstavitev, osno-
ve varnega gibanja (Milan Šenk)
g  26. marca: Vreme v gorah (Anže Šenk)
Program se tematsko naslanja na planin-
sko šolo, a bo skušal biti bolj odprt, prakti-
čen in interaktiven, kot se iz papirnatega 
predmetnika zdi. In da bi ga naredili do-
stopnega vsakomur, ne bo zaprt v obsto-
ječe druščine in društvene prostore: odprt 
vsem bo potekal v medgeneracijskem 
centru (prostori nekdanje pošte) v po-
znopopoldanskih urah ob koncih tedna 
(predvidoma nedelje ob 17. uri). Naj bo ta 
priložnost, da skupaj odkrivamo bogastvo 
okolja, naše darilo v letu 2017. Vesele pra-
znike do tedaj, vse dobro v prihajajočem 
letu in se vidimo 8. januarja 2017.

V hribih smo doma:  
vabljene, vabljeni bliže k njim!

   trgovina z lesom
   ročna in strojna sečnja
   žično in traktorsko spravilo lesa
    prevozi lesa in gradbene  
mehanizacije

   priprava drv in biomase
   sanacija in nega gozdov
    izkopi in gradnja  
gozdnih poti

Želimo vam  
lepe božične in novoletne praznike  
ter zdravja in poslovnih uspehov  
v novem letu 2017.

Kolektiv Cirlesa
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BORIS PISKRNIK, ŠD JEZERSKO

Celoletna športna vadba, ki jo organizira ŠD Jezersko, se je zelo 
"prijela". Številke otrok, ki bi z nami vadili, se večajo. Sedaj se 
pripravljamo za zimo. Treba je utrditi noge, hrbet in roke, da nam 
bosta smučanje in tek na smučeh v veselje. Novembra smo si žele-
li na sneg preizkusit naše smučarsko pripravljenost in smučarsko 
znanje. Zagodlo nam jo je vreme, zato smo se raje podali v kranjski 
bazen, kjer smo se naplavali in pogreli za prihajajoče mrzle dni. 
Plavanja se je udeležilo 27 otrok. Razdeljeni smo bili na štiri skupi-
ne glede na plavalno znanje. Po vadbi smo ugotovili, da je plavanje 
čudovit šport in odlična popestritev zimskih dni.

Novembrsko plavanje

Plavanje, imenitna popestritev dolgih zimskih dni

JANEZ KUHAR

Po številni poizkusih, da se Zajeda, plezalna smer v Dolški škrbini 
med Grintovcem in Kočno nad Zgornjimi Ravnami premaga, sta 
jo prva osvojila 16. oktobra 1966 kranjska alpinista Franci Ekar in 
Tomaž Jamnik. Na ta dogodek izpred pol stoletja je opomnil Davo 
Karničar, ki je ob letošnjem osvajanju Zajede nad Češko kočo na-
šel in prinesel v dolino še originalni klin, imenovan kropar, iz 
tistega časa, ki so jih poleg cepinov izdelovali v Kropi. Klin je bil še 
vedno dobro zabit, tudi v notranjosti, in v skalovju ukrivljen, zato 
ga je Davo z lahkoto odvzel iz že nekoliko načete razpoke ter ga 
prinesel Franciju Ekarju kot dragoceno spominsko darilo. 
Ob petdeseti obletnici prve osvojitve Zajede v ostenju Dolške škr-
bine so se oktobra pri Franciju Ekarju v Novi vasi pri Preddvoru 
zbrali alpinisti veterani: Davo Karničar, še vedno aktiven alpi-
nist in ekstremni smučar, Tomaž Jamnik, Tone Škarja, Iztok 
Belehar, Branko Jaklič in načelnik Alpinističnega odseka Kranj 
Miha Zupin. 
Ob praznovanju so se tudi spomnili šestdeset delovnih in ustvar-
jalnih let Francija Ekarja ter njegovega članstva v Planinski zvezi 

Slovenije (PZS), Planinskem društvu Kranj. V času predsedniko-
vanja PZS v prvem desetletju novega tisočletja je zapustil vidne in 
trajne sledi. Tako se je v času Ekarjevega predsednikovanja med 
ostalimi aktivnostmi zgradil Slovenski planinski muzej, in sicer 
skoraj 105 let zatem, ko je bila prvič dana pobuda zanj. 
Po petih desetletjih pa se moramo spomniti tudi na prvo ponovi-
tev osvajanja Zajede, ki sta jo opravila julija 1968 Tomaž Bešter in 
Slavo Markič, AO Kranj, januarja 1983 pa je bil opravljen prvi zim-
ski vzpon, ko sta Zajedo v zahtevnih zimsko snežnih razmerah 
premagala Davo in Luka Karničar iz Alpinističnega odseka (AO) 
Jezersko. Preplezali so jo še: Nejc Zaplotnik – Tone Perčič, nave-
za, ki je opravila prvenstveno smer v ostenju Mawenzija v Afriki, 
Nejc pa je tudi prvi Slovenec na Everestu; Tone Škarja, legenda 
slovenskega himalajizma, s sinom Metodom; Andrej Štremfelj, 
svetovni, evropski in slovenski alpinist, skupaj z Zaplotnikom 
prvi Slovenec na Everestu pa s Tomažem Jamnikom ob svojem 
abrahamu. Jubilej, petdeseta obletnica osvojitve Zajede v Dolški 
škrbini med Grintovcem in Kočno, je potekal v prijateljsko alpi-
nističnem okolju in vzdušju, ko so živahno oživeli spomini na 
nekdanje alpinistične, gorsko-plezalne in smučarske aktivnosti. 

Minilo je petdeset let, kar so premagali Zajedo 
Pred petdesetimi leti sta kranjska alpinista Franci Ekar in Tomaž Jamnik prva 
osvojila plezalno smer Zajeda v ostenju Dolške škrbine.

Po osvojitvi Zajede so se po petdesetih letih zbrali alpinisti veterani, od leve proti desni: Franci Ekar, Davo Karničar, Tomaž Jamnik, Iztok 
Belehar, Brane Jaklič, Tone Škarja in Miha Zupin, načelnik AO Kranj. / Foto: Janez Kuhar
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Marsikdo se ne zaveda, da se biotska pestrost živalskih genskih 
virov ne zmanjšuje samo na račun izumiranja živalskih vrst, 
temveč se v znatnem obsegu zmanjšuje tudi na račun izumira-
nja samih pasem. Tudi v Sloveniji ima med vsemi slovenskimi 
avtohtonimi pasmami domačih živali sedem pasem kritično 
(najvišjo) stopnjo ogroženosti (lipicanski konj, posavski konj, 
slovenski hladnokrvni konj, bovška ovca, istrska pramenka, be-
lokranjska pramenka, drežniška koza), tri pasme so ogrožene 
(cikasto govedo, krškopoljski prašič, štajerska kokoš), ena pa-
sma je ocenjena kot ranljiva (jezersko-solčavska ovca).
Dolgoročno je ohranjanje slovenskih avtohtonih pasem doma-
čih živali mogoče le vzporedno z njihovo trajnostno rabo. Javna 
služba nalog genske banke v živinoreji na Oddelku za zootehni-
ko Biotehniške Fakultete Univerze v Ljubljani v okviru Programa 
varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji kot enega izmed na-
činov ohranjanja in spodbujanja reje slovenskih avtohtonih pa-
sem podeljuje statusa Ark-kmetija in Ark-središče. Ark-kmetija 
je namenjena združevanju dejavnosti kmetovanja in ohranja-
nja slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, Ark-središče 
pa reji slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, prvenstve-
no za namene izobraževanja in ozaveščanja javnosti. 
Izraz "ark" (v neposrednem prevodu barka, skrinja) sporoča, 
da gre za ohranjanje in spodbujanje reje avtohtonih pasem 
v lokalnem okolju. Ark-kmetije in Ark-središča predstavlja-
jo kmetije, kjer se pasme ohranjajo in predstavljajo zbirko 
– skrinjo dragocenih genskih virov. Osnovne mednarodne 
smernice za oblikovanje mreže Ark so nastale kot rezultat 
projekta ELBARN, ki je bil financiran s strani Evropske ko-
misije. Ark je mednarodno uveljavljen izraz, ki se v povezavi 
s kmetijstvom nanaša na rejo avtohtonih pasem domačih 
živali. Vsak obiskovalec iz naziva takoj sklepa o dejavnosti 
kmetije v povezavi z ohranjanjem genskih virov, pod podob-
nimi pogoji, kot so v veljavi v drugih državah. 
Kmetijam, ki ohranjajo slovenske avtohtone pasme domačih 
živali in so bile v slovenskem prostoru prve prejemnice nazi-

vov Ark-kmetija in Ark-središče, smo svečano podelili certi-
fikate na zaključnem dogodku 11. strokovnega posveta Javne 
službe nalog genske banke v živinoreji z naslovom Ohranja-
nje slovenskih avtohtonih pasem domačih živali in situ (v 
živem) in njihova raba, ki je bil 24. novembra v viteški dvora-
ni Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete. Med prvimi 
Ark-kmetijami, ki so se vključile v slovensko mrežo Ark, sta 
tudi kmetija Kovk in Šenkova domačija na Jezerskem. Poleg 
njiju je na prvi podelitvi certifikatov enako priznanje prejela 
tudi kmetija Matk iz Matkovega kota na Solčavskem in Kme-
tija Totter iz Metlike. Še sedem drugi kmetij in organizacij 
(Živalski vrt Ljubljana) je prejelo naziv Ark-središče. 
Podeljen status pomeni posredno priznanje avtentičnosti reje 
avtohtonih pasem domačih živali in posebne vloge reje pri 
ohranjanju biotske pestrosti v slovenski živinoreji. Takšne 
kmetije in središča so odprti za javnost (na primer za izobra-
ževalne ekskurzije osnovnih, srednjih šol, fakultet ipd.) pod 
pogoji, ki jih na posamezni kmetiji ali središču določijo rejci. 
Pri obeh oblikah je zaželeno trženje živalskih izdelkov, usme-
ritev v ekološko kmetovanje in sočasno ohranjanje avtohto-
nih rastlinskih sort.
Na kmetijah in središčih mora biti v reji vsaj po ena pasma iz 
več skupin domačih živali, ki so vključene v pripadajoč rejski 
program ali pa izvirajo iz kontroliranih rej iz izvornega okolja 
posamezne pasme. V reji morajo biti zastopani predstavniki 
iz naslednjih skupin: 
Skupina A: cikasto govedo, slovenski hladnokrvni konj, posa-
vski konj, lipicanski konj, krškopoljski prašič; 
Skupina B: jezersko-solčavska ovca, bovška ovca, belokranj-
ska pramenka, istrska pramenka, drežniška koza; 
Skupina C: štajerska kokoš, kranjska čebela. 
Povzeto po članku: dr. Gasan Osojnik, Petra Rant, dr. Metka 
Žan Lotrič, mag. Danijela Bojkovski, doc. dr. Mojca Sim-
čič (Cikasti zvonček, december 2016). Več informacij na:  
www.ark.si, Javna služba genske banke v živinoreji

Kmetija Kovk in Šenkova domačija sta Ark-kmetiji
Med prvimi Ark-kmetijami, ki so se vključile v slovensko mrežo Ark, sta tudi kmetija 
Kovk in Šenkova domačija na Jezerskem.

Skupinska slika udeležencev 11. strokovnega posveta Javne službe nalog genske banke v živinoreji / Foto: Petra Rant
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IZIDOR PARTE,  
PREDSEDNIK PGD JEZERSKO

Zopet je tu veseli december. 
Vse bolj ugotavljamo, da je to 
tudi mesec usklajevanja in 
prilagajanja programom in 
prireditvam ter različnim iz v
a  jalcem. Potem je tu še hitenje 
iz ene trgovine v drugo, naza
dnje pa ugotovimo, da nam je 
zmanjkalo časa za nas same, 
za svoje družine, otroke, za 
duhovno oskrbo. Poskušajmo 
že letos narediti korak v dru
go smer. Ob toplem domačem 
ognjišču skupaj z družino pre
glejmo časopis Pr' jezer.
Gasilci smo bili skozi vse leto 
dejavni na operativnem po
dročju in zunaj našega resor
ja. Sodelovali smo z drugimi 
društvi, z občino, z vsemi, ki 
so bili potrebni naše pomoči 
ali nasvetov. Ugotavljamo, da 
smo nepogrešljivi člen vse
ga dogajanja na Jezerskem. 
Hvala Bogu večjih interven
cij v letu 2016 nismo zabe
ležili. Bilo je nekaj manjših 
posredovanj in nekaj akcij 
prvih posredovalcev. Seveda 
pa nismo držali križem rok, 
saj je društvo opravilo deset 
operativnih vaj. Organizira
li smo mednarodno vajo ob 
105letnici društva na obmo
čju mejnega prehoda Jezer
ski vrh. Sodelovalo je 61 ga
silcev z 11 vozili. Pohvala gre 
poveljstvu za dobro taktično 
in operativno pripravo vaje. 
Ob tej priložnosti se iskreno 

zahvaljujemo GGD, d. o. o., 
direktorju Branku Žiberni 
in njegovim sodelavcem za 
pripravo elaborata in Lovski 
družini Jezersko ter vsem, 
ki ste kakor koli pripomo
gli k obeležitvi te obletnice. 
Naši člani so sodelovali na 
sektorski vaji GZ Kokra Ho
temaže 2016. Bila je težka, 
vendar zelo dobro ocenjena 
operativna vaja. Na dvodnev
ni vaji Ruševina Gorenjska 
2016 so se izkazale ekipe za 
reševanje. Potrdila se je tudi 
pravilna poraba namenskih 
sredstev v kar precej drago 
kupljeno opremo za posredo
vanje ob izrednih dogodkih 
(dvižne blazine, žični nategi 
…). Tudi naše članice je tre
ba omeniti, saj poleg sode
lovanja na vseh operativnih 
vajah postorijo še vsa ženska 

dela v društvu, ki jih nikoli 
ne zmanjka, ob enem pa še 
trenirajo za tekmovanja. Le
tos so zopet v okviru GZ Ko
kra zasedle prvo mesto. Naše 
društvo ima kar močan pod
mladek. Mentorji mladine 
jih vse leto zelo dobro pripra
vijo na kviz in orientacijski 
pohod. Naše ekipe na tek
movanjih GZ Kokra poberejo 
kar nekaj medalj. Pripravni
ce pa so se letos uvrstile na 
regijsko tekmovanje. Poleg 
rednega izobraževanja in 
obnavljanja že pridobljenega 
znanja sta dva člana opravila 
tečaj za delo s helikopterjem, 
več članov pa so skupaj z GRS 
Jezersko obnovili licenco za 
AED (prvi posredovalci).
Naj naštejem še nekaj nove 
opreme: dva nova sodobna 
dihalna aparata in dve do
datni jeklenki, vrvna tehnika 
in koritasta nosila za reše
vanje z višine in globine, tri 
radijske veze, štiri čelade za 
tehnično reševanje, motorna 
žaga za beton, aparat AED za 
oživljanje, ki smo ga dobili 
ob odprtju lekarne na Jezer
skem, nove cevi in armatu
re. V novembru smo opre
mili dvorano z projektorjem 
in računalnikom, tako sedaj 

zadostuje za potrebe izobra
ževanja. Na žalost smo gasil
ci sodelovali tudi pri rušenju 
Kazine. Na žalost zato, ker se 
dobro zavedamo, da stavbe, ki 
bi bila tako vpeta v dogajanje 
in življenje Jezerskega, ne bo 
nikoli več. Radi bi se zahvalili 
podjetju Altus Consulting za 
donacijo. V novembru pa nas 
je presenetila novica, da nam 
je podjetje Alt plus pripravlje
no nakazati določen znesek 
za razvoj in posodabljanje 
opreme našega društva. Zato 
direktorju Francu Batagelju 
s sodelavci iskrena zahvala 
gasilk in gasilcev za prejeto 
donacijo in seveda obljuba, 
da bo denar namensko pora
bljen. Spoštovane občanke in 
občani, vsi, ki nam kakorkoli 
pomagate pri našem delu in 
izvajanju našega poslanstva, 
iskrena in globoka zahvala. 
Mogoče samo za osvežitev 
spomina: vsi davčni zavezan
ci nam lahko pomagate tudi 
tako, da svoj del že odmerjene 
dohodnine namenite delova
nju PGD Jezersko.
Gasilke in gasilci vam želimo 
blagoslovljen in miren božič, 
veliko toplih stiskov rok, v 
letu 2017 pa predvsem zdrav
ja in razumevanja!

Vse leto marljivi gasilci 
Večjih intervencij v letu 2016 ni bilo, a gasilci niso stali križem rok.

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

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

E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si, T: 04/2559-500
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DEJAN KAVAŠ,  
ČLAN ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE JEZERSKO

Predpostavka vaje, v kateri je sodelovalo več kot 1500 ljudi, je 
bila, da je Gorenjsko prizadel potres osme stopnje po evropski 
lestvici, ki je porušil številne stavbe in ogrozil veliko število 
prebivalcev. V na vaji sodelujočih občinah Bled, Bohinj, Gorje, 
Radovljica, Žirovnica, Jesenice, Kranj, Škofja Loka, Železni-
ki, Gorenja vas - Poljane in Jezersko so se ekipe za zaščito, 
reševanje in pomoč odpravile na prizadeta območja. Zaradi 
razsežnosti naravne nesreče je regijski štab civilne zaščite, 
zaprosil za mednarodno pomoč, ki so jo posredovali Avstrijci.
Predpostavka nesreče, ki je prizadela občino Jezersko: potres, 
ki se je zgodil okli 16.40, je poškodoval večje število objektov in 
zaradi zemeljskega plazu zasul glavo cesto Jezersko–Preddvor. 
Delovna točka je bila pripravljena na Ankovi karavli, kjer je za-
radi naravne nesreče hudo poškodovalo objekt, v katerem je 
bilo večje število občank in občanov. Pripadniki PGD Jezersko 
so na kraj dogodka prispeli malo pred 17. uro, kjer so opravili 
prvi pregled – oceno poškodovanosti objekta in zavarovali ob-
močje. Zaradi višine objekta so za pomoč zaprosili GRS Jezer-
sko, za zaprtje dovozne poti pa je poskrbela policijska enota. 
V prvi fazi reševanja (ponesrečenci so bili v prvem in drugem 
nadstropju) je bil vstop v objekt zaradi porušenega stopnišča 
možen le čez balkon v prvem nadstropju, ki so ga iz varno-
stnih razlogov podprli z lesenimi podporniki. Člani PGD Jezer-
sko so zaradi suma uhajanja plina v objekt vstopili z dihalnimi 
aparati in pregledali vse prostore. Ko je bilo ugotovljeno, da v 
objektu ni nevarnih snovi, so vanj vstopili še člani GRS in po-
nesrečencem nudili nujno medicinsko in prvo pomoč. Iznos 
ponesrečencev je bil možen le po žičnici, ki so jo postavili pred 
tem. V drugi fazi reševanja (ponesrečenci v pritličju in kletnih 

prostorih) so reševalci vstopili skozi glavni vhod. Ponesrečen-
ce so takoj oskrbeli gasilci in jih varno odnesli do prostora za 
nudenje prve pomoči, ki so jo nudili gorski reševalci. V tretji 
fazi reševanja (oseba, vkleščena pod ruševine in iskanje pogre-
šanih) sta zaradi porušitve dela objekta dve osebi ostali vkle-
ščeni v ruševine. Gasilci so ponesrečenca rešili s posebnimi 
dvižnimi blazinami. Člani GRS pa so ponesrečenca s pomočjo 
reševalnega psa uspešno poiskali, oskrbeli in varno prepeljali 
do mesta, kjer so bile reševalne ekipe.
Zaradi pomanjkanja reševalnih ekip in izčrpanosti reševalcev 
je štab CZ Jezersko okli polnoči za pomoč zaprosil regijski štab 
Civilne zaščite, ki je na pomoč poslal ekipo iz sosednje Avstrije. 
Scenarij reševanja so v nočnem času člani reševalnih ekip iz 
Avstrije v sodelovanju z lokalnimi reševalnimi enotami po-
novili. Scenarij v zelo podobnem zaporedju so ponovno izvedli 
v dopoldanskem času.
V celotnem časovnem obdobju vaje je štab CZ Jezersko poleg 
koordiniranja reševanja na delovni točki opravljalo tudi na-
loge, za katere so pristojni. Dodatno delo pa so imeli z reše-
vanjem nalog, ki bi nastale v tovrstni nesreči. Za čim bolj na-
ravno imitacijo dogodkov je z raznimi klici in obiski v štabu 
poskrbela skupina imitatorjev.
V vaji na Jezerskem je sodelovalo 69 članov lokalnih ekip za 
zaščito in reševanje, 10 imitatorjev, 6 policistov in 20 članov 
tujih enot. Po skupni analizi jezerskih reševalnih ekip so so-
glasno ugotovili, da je bila vaja izvedena v skladu z načrtom 
in da so bili cilji vaje doseženi. Sodelujoči smo se prav tako 
strinjali, da so vaje, kjer so vključene vse reševalne ekipe, zelo 
dobrodošle za medsebojno uigravanje, zato je zelo smiselno 
kontinuirano izvajanje podobnih vaj.   

Vaja Ruševina Gorenjska 2016
Oktobra je potekala 24-urna vaja zaščite, reševanja in pomoči Ruševina Gorenjska 
2016, v kateri je med enajstimi gorenjskimi občinami sodelovala tudi občina Jezersko.
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Vesele praznike in 
sreËno novo leto 2017
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