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Občina

Novoletne zaobljube:
-  z vsemi izzivi se bomo soočali 
 samozavestno in pogumno,
-  širili bomo pozitivizem,
-  spoštovali bomo naravo in tradicijo,
-  sprejemali bomo drugačnost,
-  trudili se bomo, da bo življenje na Jezerskem lepše,  
  bolj polno in prijaznejše.
                                                                                                                                                           

Vsem občankam in občanom želimo  
blagoslovljene božične praznike 
ter srečno, zdravo 
in uspešno novo leto.

         
     Župan, podžupan, občinski svet 

in sodelavci v občinski upravi

PR’ JE ZER (ISSN 18547583) je pri lo ga Go renj ske ga 
gla sa o ob či ni Je zer sko. Pri lo go pri prav lja ured ni štvo 
Go renj ske ga gla sa, d. o. o., Kranj, Ble i we i so va ce sta 
4, Kranj, od go vor na ured ni ca Ma ri ja Volč jak, ured ni ca  
Da ni ca Za vrl Žle bir. Te le fon 04/201-42-00, fax: 
04/201-42-13, e-pošta: info@g-glas.si. Oglas no tr že-
nje Bo že na Av sec, tel. 04/201-42-34, bo ze na. 
av sec@g-glas.si. Te-h nič ni ured nik Gre ga Flaj nik, tel: 
04/201-42-56. Pri pra va za tisk Go renj ski glas, Kranj, 
tisk Ti skar na Lit te ra pic ta d. o. o., di stri bu ci ja Poš ta 
Slo ve ni je. Pr’ Je zer, štev. 4, je pri lo ga 101. šte vil ke  
Go renj ske ga gla sa, ki je iz šla 20. decembra 2013 v 
na kla di 410 iz vo dov, prej me jo jo vsa go spo dinj stva v 
ob či ni Je zer sko.

Na slov ni ca: Srečno 2014 
Foto: Tina Dokl

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

Spoštovane občanke, spoštovani občani, dra-
ga mladina!

Leto 2013 se poslavlja, v občini Jezersko 
pa imamo kar nekaj vzrokov biti zadovoljni z 
doseženim. Smo sredi adventa, najmirnejšega 
časa v letu, ko si moramo najti čas za postavlja-
nje novih ciljev in se pogovoriti s sodelavci in 
prijatelji v bolj sproščenem vzdušju.

Uspelo nam je operativno izvesti projekt 
kanalizacija in čistilna naprava, tako da lah-
ko mirneje čakamo leto 2017, ki je z evropsko 
direktivo določeno leto, ko morajo biti naselja 
opremljena s sistemom za čiščenje fekalnih 
voda. Naročeni so idejni projekti poteka trase 
kanalov od Stare pošte pa do Sibirije ter študije 
malih čistilnih naprav. Življenje je ponavadi 
sestavljeno iz uspehov in stvari, ki se jih v dolo-
čenem časovnem obdobju ne da izpeljati tako, 
kot si želimo. To bi lahko rekel za občinski pro-
storski načrt, ki je najpomembnejša podlaga za 
trajnostno načrtovanje vseh posegov v občin-
ski prostor. Želim si, da bi jezerskega sprejeli v 
letu, ki prihaja.

Državna cesta, ki pelje skozi dolino Kokre v 
občino Jezersko in naprej proti Avstriji, je na 
nekaterih mestih v zelo slabem stanju. Nare-
jeni so projekti za sanacijo, vendar bo glede na 
trenutno stanje investicij v Sloveniji kljub nene-
hnim prošnjam Ljubljani na obnovo potrebno 
počakati še nekaj časa.

Na področju turizma, ki bo po zgledu pri-
merljivih krajev moral postati nosilec gospo-
darskega razvoja v občini, grejo stvari v pozi-
tivno smer. Verjetno bo vodenje tega segmenta 
potrebno urediti bolj profesionalno, vendar pa 
se moramo zavedati lastnih zmožnosti, koliko 
imamo in kaj s tem lahko pokrivamo. Dobili 
smo meteorit Jezersko, ki so ga predstavili na 
tednu astronomije v Prirodoslovnem muzeju v 

Ljubljani, kjer so aktivno sodelovali predstav-
niki občine in turističnega društva.

Zelo sem zadovoljen, da je uspešno zažive-
la izmenjava vzgojiteljic v vrtcih Jezersko in 
Železna Kapla in posledično učenje slovenšči-
ne in nemščine otrok v obeh vrtcih. 

Kar se tiče proračuna za prihodnje leto, 
obstajajo želje in pobude; za nekatere projekte 
imamo denar, drugi bodo morali počakati. Na 
Občini skušamo dobro gospodariti. Z denar-
jem, ki nam je na razpolago, moramo ravnati 

skrbno in varčno ter ga plemenititi z evropskim 
in državnim sofinanciranjem vsebinsko dobro 
izbranih projektov. Naš cilj je, da se usmerimo 
k projektom, ki nas bogatijo. Veliko se bomo 
imeli v prihodnje pogovoriti in prav tega se 
najbolj veselim.

Vam, vašim najbližjim in dobrim prijateljem 
želim vesele in mirne božične praznike ter 
zdravo, optimistično in uspešno leto 2014. 

Vaš župan Jure Markič

Več vzrokov za zadovoljstvo
Leto 2013 se poslavlja, v občini Jezersko pa imamo kar nekaj vzrokov biti zadovoljni z doseženim.
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Občina

V začetku pomladi 2013 smo pričeli izvajati 
dela na projektu Kanalizacijski sistem za nasel-
je Zgornje Jezersko. Gradnja je potekala v dveh 
sklopih, in sicer prvi sklop po trasi kanalov 
javnega omrežja kanalizacije od »Kvancev« do 
Stare pošte, kjer je bil izbrani izvajalec podje-
tje Garnol, d. o. o., ter drugi sklop na zbirnem 
centru Remont, kjer je čistilno napravo gradilo 
izbrano podjetje Gorenjska gradbena družba, 
d. d. 

Gradbena dela projekta so končana. Čistilna 
naprava je zgrajena, trenutno pa čakamo tehni-
čni pregled, kjer bo določeno, koliko časa bo 
trajalo poskusno obratovanje, preden upravna 
enota izda uporabno dovoljenje. Obenem sle-
di tehnični pregled kanalizacijskega omrežja, 
kjer bo uporabno dovoljenje izdano takoj, ko 
komisija ugotovi, da je kanalizacijski sistem 
zgrajen ustrezno.

Kanalizacija in čistilna naprava
Kanalizacijski sistem za naselje Zgornje 

Jezersko sestavljajo: čistilna naprava z možnos-
tjo čiščenja odpadne komunalne vode za 800 
populacijskih enot, 5100 metrov gravitacijskih 
vodov s pripadajočimi 212 jaški, 620 metrov 
tlačnih vodov s petimi čistilnimi jaški in pet 
črpališč. Čistilna naprava zajema vtočni jašek 
z dvema črpalkama, primarni oziroma gravita-
cijski del, biološki del, sekundarni del z dvema 
črpalkama in iztočni jašek. Jaški kanalizacij-
skega sistema so večinoma revizijski, nekaj pa 
je tudi kaskadnih in umirjevalnih. V vsakem 
črpališču pred tlačnim vodom sta dve črpalki, 
ki delujeta izmenično. Črpališče je opremljeno 
s krmilnim delom, ki javlja morebitne napake 
vzdrževalcem, in z lučko, ki v tem primeru tudi 
utripa. Če pride do okvare ene črpalke, druga 
deluje nemoteno.

V sklopu gradnje kanalizacijskega sistema 
so bili zgrajeni vsi kanalizacijski priključki, 
ki potekajo po asfaltiranih javnih površinah. 
Individualne priključke, ki predstavljajo stro-
šek lastniku stavbe, bo (vključno s priklopom) 
možno izvesti spomladi 2014. 

Obnovljen del sekundarnega 
omrežja

Pri gradnji kanalizacijskega sistema je bil 
obnovljen tudi del sekundarnega vodovodnega 
omrežja v dolžini približno 1230 metrov. Po 
končani gradnji kanalov je bilo skupno obnov-
ljeno okoli 7700 kvadratnih metrov asfaltnih 
površin.

Nekaterih zaključnih del na posameznih kana-
lih v letošnjem letu ni bilo mogoče izvesti; to je 
fino planiranje zemlje in sejanje trave. Ta dela 
bo izvajalec opravil spomladi, takoj ko bodo 
to dopuščale vremenske razmere. Prav tako 

bo izvajalec zaključil nameščanje mejnikov, 
ki jih je bilo potrebno v fazi gradnje odstraniti. 
Lastnike zemljišč ponovno pozivamo, da javijo 
lokacijo manjkajočih mejnikov ob trasi gradnje 
kanalizacije, če tega še niso storili. Prosim, da to 
sporočite na elektronski ali poštni naslov Obči-
ne Jezersko (obcina@jezersko.si).

Svetniki odločajo o komunalnem 
prispevku  

Občinski svet je na svoji 16. redni seji spre-
jel Odlok o odvajanju in čiščenju komunal-
ne odpadne ter padavinske vode na območju 
Občine Jezersko. Predvidoma v januarju 2014 
bo končana tudi finančna konstrukcija projekta 
in takrat bo naloga občinskega sveta, da sprej-
me Odlok o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omre-
žja v naselju Zgornje Jezersko in s tem potrdi 
višino komunalnega prispevka, katerega plač-
nik je lastnik stavbe, ki se priključuje na javno 
kanalizacijsko omrežje. S plačilom komunal-

nega prispevka so poravnani vsi stroški priklju-
čevanja stavbe na kanalizacijski sistem, razen 
hišnih kanalizacijskih priključkov, ki bremeni-
jo lastnika stavbe.  

Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu 
čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja 
bodo lastniki stavb pisno obveščeni o mož-
nosti priključitve na kanalizacijsko omrežje. 
Lastniki stavb, za katere se odmeri komunal-
ni prispevek, so dolžni zagotoviti priključitev 
stavb na novo zgrajeno kanalizacijsko omre-
žje v roku šestih mesecev po izdaji odločbe 
za odmero komunalnega prispevka. Pogoj za 
pridobitev soglasja za priključitev, ki ga izda 
upravljavec, je poravnan komunalni prispe-
vek. Skladno z Odlokom o odvajanju in čišče-
nju komunalne odpadne ter padavinske vode 
na območju Občine Jezersko je priklop stavb 
na javno kanalizacijsko omrežje obvezen. Za 
vsa vprašanja in pojasnila v zvezi z izvedbo 
priključkov vam je na voljo strokovna služba 
Občine Jezersko.

Kanalizacija in čistilna naprava 
zgrajeni

Zaključevanje gradbenih del projekta Kanalizacijski sistem za naselje Zgornje Jezersko. 
Več kot pet kilometrov cevovodov in čistilna naprava za 800 populacijskih enot.

Čistilna naprava 
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Občina

Vse dobro v letu 2014

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

Zadnji konec tedna v septembru so pevci 
Cerkvenega pevskega zbora dva dni sku-
paj vadili svoje glasilke, da bodo kar se da 
ubrano služile, ko bo nastop. Pri Matku, v 
toplo zakurjeni »hiši« je bil ves ta pevski 
trud nagrajen še z okusno hrano in dobro 
pijačo. Kako nam je šlo na vajah, smo slišali 
na koncertu, ki smo ga pripravili v petek, 
17. novembra, v dvorani Korotan. Pravza-
prav so slišali poslušalci:  nas, ki smo zapeli 
program, sestavljen iz venčka slovenskih 
popevk iz osemdesetih let preteklega sto-
letja, in šaljiv komentar dveh simpatičnih 
lutk Altke in Baska, ki sta  razkrila marsi-
kateri ocvirek z naših vaj. Dvorana, polna 
do zadnjega kotička, je z navdušenjem spre-
jela našo interpretacijo pesmi Vrtiljak, Čez 
Šuštarski most, Na nebotičnik, Mandolina 
in drugih in nas nagradila z gromkim aplav-
zom. Ja, bil je lep večer, poln večnih melodij 
in lepih spominov. Za vse, ki ste ta koncert 
zamudili, in za vas, ki radi prisluhnete lepim 
božičnim pesmim, pa še vabilo na božični 
koncert v staro cerkev sv. Ožbalta v petek, 
27. decembra, kjer bomo nastopili ob 18. uri.

Mija Murovec in Brane Žagar 

Vaje in koncert cerkvenih pevcev

V skladu s 86. in 87. členom Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Jezersko (Uradni 
vestnik Občine Jezersko, št. 01/2011) je pred-
log proračuna v javni razpravi do 31. decembra 
2013. Svetniki so na zadnji letošnji seji obrav-
navali predlog proračuna, ki znaša 2.123.898 
evrov. To ne bi bilo mogoče, če Jezersko ne 
bi bilo uspešno pri pridobivanju namenskega 
sofinanciranja, seveda pa precejšnji del sred-
stev predstavljajo tudi privarčevana sredstva, v 
letošnjem letu nujno potrebna za zagotavljanje 
tekočih plačil za vseh obveznosti, ki so v sep-

tembru in oktobru zaradi gradnje kanalizaci-
je presegala tudi več kot 500 tisoč evrov. Na 
občinski račun se bo prihodnje leto iz proraču-
nov republike in EU nateklo 605 tisoč evrov za 
projektno sofinanciranje; od tega bo država za 
investicije zagotovila 147 tisoč evrov. Za nalo-
žbe je prihodnje leto namenjenih 1,1 milijona 
evrov. 

Tudi v letu 2014 se občina ne namerava zadol-
ževati. Več o nameravanih projektih si lahko 
preberete v obrazložitvah proračuna. V času 
javne razprave vam je zagotovljen vpogled v 

predlog proračuna – sklep o javni razpravi in 
predlog proračuna je objavljen v občinskem 
uradnem glasilu in na spletni strani Občine 
Jezersko, vsi dokumenti pa so na vpogled tudi 
v prostorih občine. Ker bomo med prazniki 
prilagodili delovni čas, vas naprošamo, da se 
za ogled predhodno najavite oz. pridete v času 
uradnih ur.

Pripombe in predlogi k proračunu za leto 2014 
se pisno naslovijo na župana Občine Jezersko. 
Obravnavani bodo predlogi, ki bodo poslani do 
vključno 31. decembra.

Javna razprava o proračunu
Občinski svet Jezersko je na 16. redni seji 19. decembra v prvem branju obravnaval predlog 

Odloka o proračunu občine Jezersko za leto 2014.

S koncerta Cerkvenega pevskega zbora Jezersko / Foto: D. Karničar, B. Žagar
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Turizem

Mrzli poznojesenski dnevi, sneg nad 1000 
metri in vedno krajši dnevi že nekaj časa napo-
vedujejo prihod zime in z njo zimskih radosti 
ter seveda tudi nevšečnosti. Ob nevšečnostih 
pomagajo stara dobra lopata, za naše hrbte 
vedno bolj potrebna snežna freza, tople roka-
vice in obilo dobre volje. Zimske radosti pa 
na Jezerskem lahko užijemo s smučkami ali 
drsalkami na nogah, na saneh ali zgolj dobro 
obuti na zasneženih poteh. Lanska, s snegom 
izjemno bogata zima, nam je v turističnem 
društvu dala zagon in ideje za letošnjo zimsko 
sezono. V upanju, da bomo januarja deležni 
pošiljke belega zlata z neba, smo pripravili dva 
zimska paketa, ki ju bomo tržili preko letakov 
in na spletu. Družinam bomo ponudili zimske 
radosti na snegu, vsem tekačem in takim, ki bi 
to še radi postali, pa ure učenja teka na smu-
čeh. Seveda v kombinaciji z nastanitvijo, dobro 
domačo hrano in večernim druženjem v savni. 

Želja po smučišču
Letos se še prepuščamo velikodušnosti zim-

skega neba in čakamo na brezplačno pošiljko, 
ki nam bo omogočila izvajanje naših aktivno-
sti, za naslednje leto pa moramo biti mi tisti, ki 
bomo v hladnem vremenu proizvedli primer-
no količino snega za dričanje, tek in smučanje. 
Se strinjate, da bi bilo to tisto pravo, ki bi nas 
razveselilo in nam popestrilo ter pocenilo naše 
zimske športne aktivnosti? Kaj je lepšega, kot 
smučati doma ter svojemu otroku in svojemu 
gostu ponuditi smučanje brez enourne vožnje 
na najbližje smučišče? Smučišče z zasneževan-
jem in tekaški poligon sta torej na prvem mestu 
v rubriki Plani za 2014.

Zemljevidi in pohodniški paketi
Pred naslednjo zimo pa nas čakajo še trije 

letni časi, ko tudi ne bomo počivali na lovori-
kah, ampak zagrizeno delali naprej. V načrtu 
je zopet sklop izobraževanj, namenjen turistič-
nim ponudnikom in turističnim vodnikom ter 
seveda vsem ostalim Jezerjanom. Nekaj želja 
smo že prejeli, za ostale pa vas na tem mestu 
prosim, da jih posredujete na naslov turistične-
ga društva. Kaj je tisto, česar še ne veste, o čem 
želite izvedeti kaj več? Izdelati želimo brošuro 
z vsemi ponudniki na Jezerskem; na enem mes-
tu bi zbrali turistično ponudbo, domače izdel-
ke, lokalne storitve in vse, kar lahko ponudimo 
drug drugemu ter našim gostom. Tudi za to 
vas prosimo, da nam posredujete vaše predlo-
ge in podatke. Da se gostje ne bodo izgubljali 
in hodili po napačnih poteh, bomo posodobili 
zemljevid Jezerskega in v sodelovanju s sosed-
njimi občinami v sklopu KSA izdali zemlje-
vid pohodniških poti, ki nas povezujejo med 
seboj. Zemljevidu bomo dodali nekaj pohodni-
ških paketov z nastanitvami, ogledi in domačo 
kulinariko. Ponudbo bomo tržili na internetni 

strani s pomočjo sodobnih spletnih orodij in 
v katalogih, ki jih izdaja naša krovna organi-
zacija SPIRIT. Za obiske sejmov in kontakte z 
agencijami smo zaenkrat še malo »prekratki«, 
zato bomo veseli vsake sugestije in namiga ter 
poznanstev, ki bi nam pomagali pri prodoru na 
prave trge in do pravih ciljnih skupin gostov. 
Ne želimo, da k nam prihajajo gostje, ki nimajo 
pravega odnosa in ne znajo ceniti naše narave, 
domačinov in naše kulture, ampak se moramo 
z dvigom kakovosti naše ponudbe vsi skupaj 
truditi v smeri pridobivanja za nas primernih 
gostov, ki bodo cenili naše napore.

Na Jezersko na aktiven oddih
Za naše goste želimo v poletnih mesecih pri-

praviti sklop rednega tedenskega dogajanja, 
ki bo vključevalo razne aktivnosti, kot npr.: 
organizirano vodenje po Jezerskem, predelavo 
volne, kuhanje pastirskih jedi, prikaze iger, 
ipd. Zopet je na mestu poziv vsem, ki to bere-

te (prenesite še naprej takim, ki ne berejo), da 
prosimo za vaše predloge. Edino skupaj lahko 
izvedemo vse, kar sem zapisala, in edino pove-
zani lahko drug drugemu pomagamo ustvariti 
boljši svet. Zadnjič mi je nekdo dejal, da je v Pr' 
Jezer vse tako lepo napisano, tako pocukrano, 
da ni nikjer nič slabega, nič »jamranja«. Priz-
nam, da mi je bilo ob tem komentarju kar malo 
hudo in nisem vedela, kaj naj si pravzaprav 
mislim. Slabih novic in tarnanja imamo vsak 
dan vsepovsod dovolj. O dobrem in o lepem pa 
je napisanega in izrečenega zelo malo. Vsi takoj 
vidimo, česa nekdo ni naredil oziroma kaj je 
narejeno slabo, vse, kar je dobrega, pa neka-
ko kar spregledamo. Pa ni prav tako. Zato vam 
v prazničnem času, ki nas obdaja, in v novem 
letu, ki nas pričakuje, želim veliko dobre volje 
in pozitivne naravnanosti ter stremenja k dob-
remu, boljšemu svetu. Proti slabemu se lahko 
borimo le z dobrim. Srečno!

Polona Virnik Karničar

Zima, zima bela,  
nas boš v sneg odela?

Lanska, s snegom bogata zima nam je v turističnem društvu dala zagon in ideje za letošnjo zimsko sezono.
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Zanimivosti

V Sloveniji so bili doslej najdeni trije mete-
oriti: prvi že leta 1908 v Avčah, druga dva pa 
leta 2009, eden na Jesenicah (razpadel je na tri 
dele in ga je del padel tudi na avstrijsko stran) in 
eden v Javorjah v Poljanski dolini, ki so ga našli 
pri kopanju ceste. Za obstoj četrtega ni vedel 
niti njegov najditelj, Kranjčan Božidar Jernej 
Malovrh, ki ga je dve desetletji hranil doma, 
nato pa novembra lani predal Prirodoslovne-
mu muzeju Slovenije, kjer so ga potrdili in prvi 
teden v decembru tudi predstavili javnosti.

»Oba z ženo Vero sva kot člana Planinskega 
društva Kranj v minulih letih veliko hodila v 
hribe. Leta 1988 sva bila tudi prvič na Češki 
koči, nato pa znova leta 1990, ko smo z družino 
prisostvovali proslavljanju 90-letnice Češke 
koče. Prireditev smo opazovali s prostora, 
kakih petdeset metrov oddaljenega od koče. 
Ko smo šli septembra 1992 znova k Češki 
koči, smo počivali na istem mestu kot dve leti 
poprej. Na tem mestu sem takrat našel kamen 
rjave barve, ki je med bleščeče belim kame-
njem močno izstopal. Zaradi zanimive barve 
in ovalne oblike, kot bi ga vzeli iz talilnega 
lonca, sem ga vzel in v nahrbtniku odnesel v 
dolino. Bil je tudi precej težak, zaradi česar 
so me moji hribovski sopotniki med potjo ves 
čas zbadali,« je o okoliščinah svoje nenavadne 
najdbe pripovedoval Božo Malovrh. Doma je 
kamen preizkusil z magnetom in ugotovil, da 
ga privlači. Kamen je označil z datumom naj-
dbe, 19. septembra 1992, kar je zabeležil tudi v 
planinskem dnevniku, kar se je po tolikih letih 
izkazalo za smiselno, saj je napis na kamnu sča-
soma zbledel, dnevniški zapis pa je ostal.

»Deset let sem kamen hranil v omari, nato 
pa se je umaknil v klet, da je napravil prostor 
knjigam o gobah,« nadaljuje Božo Malovrh, 
navdušen gobar, poznavalec gob in tudi soavtor 
knjig o njih. Gobe so bile tudi posreden povod, 
da je iz pozabe spet izkopal nenavadni kamen 
z Jezerskega.

»Lani novembra se je pri meni oglasil nekda-
nji sodelavec Davo Preisinger z neko gobo, da 
bi si jo ogledal in mu jo pomagal določiti. To 

sva naredila, potem pa sem se domislil kamna, 
kajti Davo je zbiratelj in dober poznavalec fosi-
lov in mineralov. Kamen je tudi njega presene-
til s svojo posebnostjo. Predlagal mi je, naj ga 
nesem v Prirodoslovni muzej v Ljubljano, kjer 
bodo o njem lahko povedali kaj več. Upošteval 
sem njegov nasvet in že po nekaj dneh dobil 
odziv kustosa dr. Miha Jerška, da je kamen 
geološko zanimiv in da ga bodo še podrobneje 
raziskali. Začele so se raziskave in iz Ljubljane 
so pogosto prihajale vesti o tem, kako napredu-
jejo. Potrdile so, da gre za meteorit, dokončno 
potrditev in predstavitev pa je meteorit, ki je po 
kraju najdbe dobil ime meteorit Jezersko, dobil 
na prvem tednu astronomije v Prirodoslovnem 
muzeju Slovenije od 2. so 8. decembra letos,« 
pripoveduje Božo Malovrh, ki mu je kamen 
zbudil veliko zanimanje. 

V Prirodoslovnem muzeju so naredili odlitek 
meteorita, izvirnik pa prerezali na pol in ga del 
razstavili v muzejski vitrini, del pa ga še naprej 
raziskujejo, menda celo v Kanadi, kjer naj bi 
ugotovili, koliko časa je ležal na zemlji. Z njim 
se po besedah najditelja ukvarja še en Gorenjec, 
mladi inženir geologije Bojan Ambrožič, ki je 
diplomiral na temo jeseniškega meteorita, jezer-
ski pa je predmet njegove magistrske naloge.

»Meteorit so 2. decembra letos predstavili 
na novinarski konferenci, ob odprtju razstave 
pa so bili navzoči tudi domačini z Jezerskega, 
med njimi predstavniki občine in tamkajšnjega 
turističnega društva, ki so poskrbeli za pogo-
stitev. Vesel sem bil, da sem med njimi srečal 
tudi Drejca Karničarja, sina sedaj že pokojne-
ga dolgoletnega oskrbnika Češke koče Andre-
ja Karničarja,« je pripoved o meteoritu sklenil 
Božidar Jernej Malovrh.

Našel ga je pri Češki koči
Najditelj najnovejšega slovenskega meteorita je Božidar Jernej Malovrh, Kranjčan, ki je v preteklosti rad 

hodil v hribe. Leta 1992 je v bližini Češke koče našel nenavaden kamen, ga odnesel domov in tam hranil dve 
desetletji, ne da bi vedel, da gre za meteorit.

Božidar Jernej Malovrh z odlitkom meteorita Jezersko / Foto: Matic Zorman

Jezerski meteorit pod steklom v Prirodoslovnem muzeju Slovenije / Foto: Matic Zorman
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Zanimivosti

Velika večina meteoritov izvira iz glavnega 
asteroidnega pasu med Marsom in Jupitrom. 
Stari so okoli 4,6 milijarde let in so edinstvene 
priče nastanka našega osončja. Če so majhni, 
ob padcu ne povzročijo večje škode, veliki 
pa lahko povsem spremenijo podobo Zemlje. 
Meteoriti so sestavljeni iz mineralov. Za veči-
no meteoritov velja, da imajo višjo gostoto kot 
kamnine v njegovi okolici. Poleg tega imajo 
temno rjavo do črno žgalno skorjo, jamice na 
površini, v notranjosti so svetli, beli ali sivi, in 
običajno so magnetni. 

Novi meteorit na območju Slovenije
Meteorit Jezersko je našel planinec Božidar 

Jernej Malovrh 13. septembra 1992, kakih 
petdeset metrov jugozahodno od Češke koče. 
Pomislil je, da je našel ostanek taline, a ker je 
bil tako drugačen od preostalih kosov kamnin, 
ga je vzel s seboj v dolino. Doma je preizkusil 
kamen z magnetom in ugotovil, da se privlači-
ta. Po več kot dvajsetih letih je kamen pokazal 
nekdanjemu sodelavcu Davorinu Preisingerju, 
ki mu je svetoval, naj se obrne na geologe, da 
kamen raziščejo. 

Strokovnjaki z Oddelka za geologijo Nara-
voslovno tehniške fakultete v Ljubljani, Geo-
loškega zavoda Slovenije in Prirodoslovnega 
muzeja Slovenije so meteorit v dogovoru z naj-

diteljem prerezali in odvzeli primerno količino 
materiala za analize. Da se neki meteorit vpiše 
v mednarodno bazo podatkov in s tem posta-
ne mednarodno priznan in prepoznaven, je 
namreč potrebna vrsta raziskav, poleg morfo-
loškega opisa tudi podrobna analiza mineralne 
in kemijske sestave. Danes vemo, da je meteorit 
Jezersko – meteoriti dobijo ime po najbližjem 
kraju padca oziroma najdbe – kamniti meteo-
rit hondrit. Sestavljen je pretežno iz silikatov, 
pogosti pa so tudi za meteorite značilni kovin-
ski minerali, ki nastopajo v obliki velikih polj 
med hondrulami in kot vključki v hondrulah. 
Glede na mineralno in kemijsko sestavo glav-
nih mineralov spada meteorit Jezersko med 

kamnite meteorite hondrite z visoko vsebnos-
tjo železovih mineralov (H4 hondriti).

Meteorit Jezersko je šele četrti meteorit, ki 
je padel in bil najden na območju Slovenije. 
Prvič je bil javnosti predstavljen na 1. tednu 
astronomije v Prirodoslovnem muzeju Slove-
nije. Začetek tedna smo s svojo prisotnostjo 
sooblikovali tudi Jezerjani in s pogostitvijo 
gostov dostojno obeležili edinstven zgodovin-
ski dogodek. V Ljubljano smo ponesli doma-
če dobrote; kruh, sir, salamo in pecivo, kot 
osnovno zanimivost pa ponudili sveže kuhan 
masunjek. Ob klepetu z najditeljem meteori-
ta, ogledom planetarija in razstave se nam je 
porodila želja, da bi najdbo »našega« meteorita 
primerno obelodanili tudi v domačem kraju in 
na mestu najdbe. Zahvaljujem se vsem, ki ste s 
svojim prispevkom pomagali pri tem dogodku; 
Slavki za peko kruha, Jani, Olgi, Miji, Majdi, 
Brigiti, Ksenji in Manci za peko peciva, Marja-
ni za sir in salamo ter Metki, Branetu, Marku in 
Drejcu za izvedbo pogostitve. Zelo veseli smo 
bili tudi obiska podžupana Petra Sušnika in 
ostalih Jezerjanov v Prirodoslovnem muzeju. 
Skupaj smo zopet dokazali, da nam je mar za 
naš kraj in vse, kar je povezano z njim.

Po članku dr. Mihe Jerška  
(Prirodoslovni muzej Slovenije) povzela  

in uredila Polona Virnik Karničar

Meteorit, poimenovan po Jezerskem
Padci meteoritov in opazovanja svetlih kometov so redke priložnosti, ki vzbujajo marsikatero čustvo in misli. 
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Lokalna novica je kraljica

Meteorit Jezersko /Foto: dr. Miha Jeršek
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Zanimivosti

Na kako velikem območju deluje Lovska 
družina Jezersko?

»Območje naše lovske družine zajema 4300 
hektarjev lovišč, ki na zgornjem delu mejijo 
na državno mejo, spodaj pa na državno lovi-
šče Kozorog. V visokogorskem lovišču imamo 
opraviti s srnjadjo, jelenjadjo in gamsom, obča-
sno ga s Kamniškega obiščejo kozorogi, k nam 
zaide tudi divji prašič, letos pa nas je obiskal še 
medved. Slednjega ščiti država in brez njene 
odločbe odlov ni mogoč.«

Kakšna je sicer vloga lovske družine?
»Naše delo je gospodarjenje z divjadjo, zau-

pana nam je skrb za ta živelj. Številčnost divja-
di uravnavamo z odstrelom, kar nam predpiše 
zavod za gozdove. Lovska družina vsako leto 
izdela svoj plan, odloči pa zavod. Po njihovi 
odredbi je vsako leto več odstrela, kot bi ga 
opravili po našem planu, kar je tudi zaradi 
interesov kmetov in pašnih skupnosti. Svojo 
vlogo pri tem ima tudi ministrstvo. Kot reče-
no, delamo po sprejetem lovnem načrtu in smo 
ga dolžni izpolnjevati, v nasprotnem nas lahko 
kaznuje inšpektor, če pa ga ne izpolnjuješ dve 
leti zapored, grozi odvzem koncesije, ki jo ima-
mo za dvajset let podpisano z državo.«

Koliko ste dolžni odstreliti po vašem lovnem 
načrtu?

»Letno gre za odstrel petdeset kosov srnja-
di in po 25 kosov jelenjadi in gamsov. Vsaj pri 
gamsih smo odstrel skušali zmanjšati, saj se 
nam zdi to preveč. Številčno pa nismo omejeni 
pri divjih prašičih. Zavod nam predpiše tako 
spol kot strukturo odstrela.«

Torej niste lovci tisti, ki želijo streljati zaradi 
svojega lovskega ponosa in trofej?

»Ne gre za to, da bi želeli ubijati, pač pa za 
vzdrževanje naravnega razmerja. Včasih sli-
šimo obsodbe raznih društev za odpravo lova, 
a so neutemeljene. Če bi lov prepovedali le za 
eno leto, bi se divjad tako namnožila, da bi 
divji prašiči hodili po cesti, in bojim se, da bi 
potem kmetje vzeli stvar v roke, ker bi bilo toli-
ko škode v gozdovih in na drugih kmetijskih 
zemljiščih. Tako pa lovci tudi z lastniki išče-
mo kompromise in poravnavamo škodo, če do 
nje pride. Kar težko je včasih najti srednjo pot 
med različnimi interesi. Na divjad danes vpliva 
mnogo dejavnikov, tudi vse večja obljudenost 
gozdov v času gobarjenja, množičnost planin-
stva, gorski kolesarji, turni smučarji. Pogoji za 
prebivanje živali se zaradi tega spreminjajo in 
omejujejo, divjad se bori za preživetje. Zlasti 
to velja pozimi, ko vso svojo energijo porabi za 
iskanje hrane. Če pri tem nima miru in mora 
iskati še mirne kotičke, porabi veliko energije 
in pri tem mnogo živali shira.«

Kako torej deluje lovska družina?

»Lovci plačujemo članarino in je del name-
njamo Lovski zvezi Slovenije, del gorenjski 
lovski organizaciji in nekaj za lovsko kinolo-
gijo. Obveznost imamo opraviti dvajset delov-
nih dni, imamo pa tudi natančna pravila, kaj 
posamezniku v letu pripada za odstrel. Vsak 
lovec ima lovsko izkaznico, pa tudi lovsko 
dovolilnico. Tisto, kar lovec ustreli, mu pripa-
da kot trofeja, ki je sicer v lasti lovske družine, 
on pa jo ima v hrambi. Tri gamse na leto pro-
damo tujcem, in sicer zato, da dobimo denar 
za hrano za jelene. Seno zanje pridelamo sami, 
a živali potrebujejo tudi drugo hrano. Za tro-
fejni odstrel ne pride vsakdo iz lovske družine 
vsako leto na vrsto (imamo namreč 61 članov, 
med njimi tudi tri članice), za redni odstrel pa 
v okviru lovnega načrta.«

Ste si v štirih desetletjih, kolikor ste lovec, 
nabrali veliko trofej?

»Kar veliko jih je, z lova doma in na tujem. 
Pa ne gre toliko za zbiranje trofej kot za doži-
vetja. Bil sem med drugim v Ameriki, Kanadi, 
Afriki in doživel tudi veliko različnih načinov 
lova. Doma pretežno lovimo peš, na tujem pa 
sem spoznal tudi lov iz avtomobila, čolna, s 
konji, psi ... Na ta doživetja spominjajo tudi 
fotografije.«

Kakšni so pogoji, da nekdo lahko postane 
lovec?

»Pogoj je le polnoletnost. Kdor želi postati 
lovec, pa mora biti prej leto dni pripravnik in 
imeti dva mentorja. Naredi se načrt dela z njim, 

po pripravništvu pa opravlja lovski izpit, teore-
tičnega na Lovski zvezi Slovenije, praktičnega 
v domači lovski družini. Tu mora pokazati zna-
nje pri pripravi solnice, preže, krmišča, skratka 
spoznati ves proces skrbi za živali. Po oprav-
ljenem izpitu pa lahko nabavi orožje in dela. 
Starostne omejitve navzgor pa ni, vsak je lahko 
lovec, dokler zmore, če ne drugega, pa skrbi za 
okolico lovskega doma ali kaj o lovstvu pove 
mlajšim rodovom.«

Pod Turni imate zelo lep lovski dom; kako 
skrbite zanj?

»Odprt je bil leta 2007. Lep je, a ni prav, da 
smo prehitro zadovoljni, treba je iti naprej. 
Radi bi namreč lepše uredili še njegovo oko-
lico: park, prostor za piknik, travnik in učno 
pot z zasaditvijo grmovnic in drevesnih vrst iz 
našega okolja. Med nami imamo namreč stro-
kovnjake, ki bi lahko pri tem pomagali.«

Jezerski lovci ste znani tudi po nekaterih 
akcijah ...

»Res je, gre za delovna, pa tudi družabna sre-
čanja. Delovne akcije potekajo po revirjih, ker 
nam je tako lažje. Od sklada kmetijskih zem-
ljišč imamo v najemu pašnike, ki jih kosimo 
in vzdržujemo zaradi pasišč. Od družabnih 
dogodkov naj omenim smučanje za kristalne-
ga gamsa (bilo je že dvajseto po vrsti), pa dan 
jezerskega lovstva za vse, ki jih to zanima, raz-
mišljamo tudi o polharski noči. Ob koncu leta, 
ko jage ni več, pa se dobimo na tradicionalni 
Štefanovi jagi. To je tudi zadnji letni lov.«

Služba in hobi hkrati
Letos je starešina Lovske družine Jezersko postal Dušan Šemrov. Lovec je že štiri desetletja,  

od tega se 37 let tudi poklicno ukvarja z lovom. Zaposlen je v javnem zavodu Protokolarni servis Brdo.  
Tako mu je lovstvo služba in konjiček hkrati.

Dušan Šemrov
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Šola in vrtec

Srečanje treh šol Alpe Adria
Na naši šoli smo gostili učence iz Avstrije in 

Italije. Prvi dan smo jih peljali po tematski učni 
poti. Pri Davu smo pojedli malico. V dvorani 
Korotan smo jim zapeli in zaplesali. Potem smo 
imeli večerjo. Po večerji smo zunaj igrali nogo
met. Učenci iz Italije so prespali v telovadnici. 
Drugi dan smo risali in plezali po steni. Učili 
smo se tudi njihov jezik. Obiskali so nas tudi 
gorski reševalci. Odpeljali so nas v gozd. Reše
valni pes nas je iskal. Skrili smo se za skalo. 
Imeli smo se zelo lepo. Matic Retelj, 4.r.

Četrtek in petek sta bila za nas zelo drugačna 
kot po navadi. Namesto pouka so nas obiskali 
učenci iz Italije in Avstrije. Prvi dan smo šli 
po tematski poti in opazovali lepoto Ravenske 
Kočne. Ko smo se vrnili iz pohoda, se je vsaka 
šola predstavila. Obiskal nas je Davo Karni
čar in predstavil svoj projekt. V petek pa smo 
imeli tri delavnice in sicer likovno, športno in 
jezikovno. Prvič doslej smo se družili z učenci 
dveh držav. Bilo mi je zelo všeč.

Aleksander Štular, 5.r.

Gasilci
Vadili smo za požar. Hitro smo morali iz 

šole. Če bi bil res požar, bi morali ven v copa
tih. Potem smo šli v gasilski dom. Videli smo 
gasilce, policista in reševalca. Ogledali smo si 
tak avto, v katerem so zdravila.

Andreja Resman, 1.r.

Gasilci so nas hecali, ker so se delali, kot da 
bi bil požar. Šli smo si ogledat gasilski in poli
cijski avto in tisti avto, v katerem je zdravnik. 
Zelo je bilo fino v policijskem avtu, ker je kot 
v zaporu. Bilo je temno. Nič me ni bilo strah.

Eva Karničar, 1.r.

Vadili smo hiter odhod iz šole, da bomo na
slednjič vedeli, kako hitro moramo res iti. 
Potem smo odšli pred gasilski dom. Policist 
nam je pokazal, kje so ujeti zaporniki. Gasilci 
so imeli na avtu veliko luč. Reševalec pa nam je 
govoril o boleznih. Tilen Tičar, 2.r.

Bili smo v šoli. V razred so prišli gasilci. Rekli 
so nam, da naj hitro zapustimo razred. Vsi smo 
pohiteli na dvorišče. Akcija ni najbolj uspela, 
ker smo nekateri zanjo vedeli. Pred gasilskim 
domom je bil policist. Zaprl nas je v intervencij
sko vozilo. Nato nam je pokazal neprebojni jopič 
in dve različni čeladi. Pred gasilskim domom je 
bil tudi reševalec Tomaž. Pokazal nam je reše
valno vozilo. Kristjan Zupan, 3.r.

Šola v naravi, dom Trilobit
Za šolski teden smo se odpravili z sošolci in 

učiteljico Mijo na Javorniški Rovt. Dneve smo 
preživljali v domu Trilobit. Po dobrem zajtrku 
smo imeli krajši počitek. V večnamenskem 
prostoru so nam predstavili film o narcisah, 
živalih, ki živijo v bližnji okolici, veliko pa 
smo se igrali razne igre. Popoldne smo hodi
li na pohode v naravo. Spoznali smo več vrst 

dreves, rastlin in kako priteka voda s hribovja 
v reke in morja. Še posebej smo se veselili 
igranja košarke, plezanja, streljanja z lokom 
in veslanja s kanuji po jezeru. Lepo se je bilo 
družiti z novimi prijatelji. Tudi disko zabava 
je bila vesela. Pripetila se nam je tudi manjša 

nesreča, ko smo s kombijem zdrsnili s ceste v 
graben. Vedno so nam postregli z dobro hrano 
in nas prijazno vodili vse dni. Spoznal sem 
prijatelja Lovra, s katerim sva se veliko šalila. 
Domov smo prišli srečni in dobre volje.

Jožef Luka Smrtnik, 4.r.

Iz šolskih klopi

Risarji na srečanju treh šol

V vrtcu so dnevi zelo pestri in nikoli nam ni 
dolgčas. Že kar nekaj časa se enkrat tedensko 
pogovarjamo tudi angleško in nemško. Ob 
torkih se nam pridruži gospa Pepi, s katero 
se otroci zabavajo v nemščini, ob četrtkih pa 
nas z različnimi angleškimi igrami in pes
micami motivira gospa Lucija. Gospa Pepi z 
našimi palčki preživi kar tri ure na teden. Z 
njimi poje, ustvarja, hodi na sprehode in pos
krbi, da vsi radi pojedo kosilo. Pogovarjali 
so se o jabolkih, ustvarjali pajkove mreže z 
volno, možice iz storžev, razvrščali drevesne 
liste k pravim drevesom … Sama pa grem ta 
čas v Avstrijo v vrtec v Železni Kapli, kjer 

sem zelo dobrodošla in se prav prijetno poču
tim. Tako pri nas kot tudi v Avstriji so otroci 
navihani, zabavni in željni novih vragolij.  

Z gospo Lucijo, ki nas uči angleščino, pa 
smo bili pravi pirati, ki živijo na različnih 
otokih (vijoličnem, modrem, zelenem …), 
šteli smo naše prstke, metali iz postelje žira
fo, medvedka in ostale plišaste igračke, praz
novali rojstni dan po angleško in spoznavali 
deželo Božička … Gospa Lucija nam je pred
stavila že veliko angleških pesmi in vesela 
sem, ker se otroci res zelo zabavajo v njeni 
družbi. Zelo vesela pa sem tudi sodelovanja 
s starši naših palčkov. Gospa Eva Piskrnik 
nam je v policijski obleki predstavila delo 
policistov, povedala, kdo je neznanec in 
zakaj mu ne smemo zaupati, kaj storiti, če se 
izgubimo, in pokazala, kako policisti iščejo 
pogrešane. Naslednji teden smo naš vrtec 
spremenili v policijsko postajo: izdelali smo 
si policijske kape, stop znake in policijske 
izkaznice in se igrali, da smo pravi policisti.

Leto se bliža h koncu in tudi pri nas v vrtcu 
je veselo in praznično. Pretekli teden smo 
z ogromnim ponosom stali na vašem odru 
in se predstavili z našo Himno, rajalno igro 
Bugibugi in s plesom Snežka snežaka. Bili 
smo zelo veseli, da ste nam tako glasno plo
skali! Dve mamici sta se prijazno odzvali na 
moje povabilo in uspešno prodajali in pred
stavljali naše izdelke. Ob tej priložnosti pa bi 
vsem vam zaželela čarobno novo leto 2014, 
polno uspehov, sreče, ljubezni, zdravja in 
vsega lepega! Naj bo čisto vsak dan v novem 
letu sončkasto nasmejan in nekaj posebnega!

Vzgojiteljica Daša Pučko

Praznično v vrtcu

Pri angleščini
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Društva

Cilj tradicionalnega Martinovega izleta planinskega društva je 
bila tokrat Bela krajina. Na parkirišču Prepih so se nam pridruži-
li planinci planinskega društva Šmarje pri Jelšah, ki se prav tako 
niso ustrašili slabega vremena, ki je pretilo na začetku, pozneje 
pa nas je pozdravila s soncem obsijana Dolenjska. V kraju Lokve 
pri Črnomlju pa nas je pozdravil planinski vodnik Janez, ki nas je 
s svojim izvrstnim poznavanjem pokrajine, zgodovine in tradicije 
krajev okoli Mirne gore navduševal še ves ljubi dan. Resda smo si 
za pot na vrh Mirne gore, ki po najkrajši smeri traja le pol ure, vzeli 
debeli dve uri časa, a zvedeli smo marsikaj zanimivega o življenju 
kočevskih Nemcev, o izkoriščanju gozdov, o srečanjih na prostrani 
jasi sredi gozda …

Pozno popoldne smo si privoščili še sprehod po valoviti belokranj-
ski deželi in se ustavili v prijetni vaški zidanici, kjer so nam postre-
gli z belokranjsko pogačo, sladicami in mladim vinom. Z zahoda 
so se proti večeru valili vedno gostejši dežni oblaki in pred hudim 
nalivom smo se zatekli na turistično kmetijo Cerjanec, ki pa je bila 
naša končna postaja. Tam nas je pričakala obilna Martinova večerja 
in na naše presenečenje tradicionalni blagoslov mladega vina. Pa ni 
ostalo le pri tem. Mlado vino nas je ob živahnih zvokih harmonike 
zavrtelo tako in drugače …

Pa na svidenje ob naslednjem Martinu! Brane Žagar

Tradicionalni Martinov izlet

Težko mi je pisati o slovesu od nekoga, ki sem ga imela rada in 
sem ga globoko spoštovala. To je gotovo bila Malka. Spoznala 
sem jo, ko sem učila njena otroka – hčerko Metko in sina Slav-
ka. Bila je zelo razumevajoča mama, neverjetno sprejemljiva za 
vse nasvete. Vedno sem imela občutek, da se je zavedala, da naju 
druži skrb in ljubezen do otrok. Poznala sem jo kot tiho, skromno, 
ljubečo, predvsem pa zelo zelo delavno. Bila je kot »Cankarjeva 
mati«, saj ji je bila skrb za družino vedno na prvem mestu. Njena 
velika ljubezen je bilo petje. Vrsto let je prepevala v cerkvenem 
pevskem zboru in nato še v naši pevski skupini ljudskih pevk. Žal 
se je morala zaradi težav z glasilkami in srcem posloviti. Ljudske 
pevke smo jo zelo pogrešale. Pogrešale smo njen kristalno čisti alt, 
manjkala nam je njena razsodnost in poštenost, njena topla bese-
da in njena preudarnost. Vedeli smo, da ji bolezen ne prizanaša, 
vendar se je z njo pogumno borila in spopadala, kot se je vedno 
z vsemi težavami, ki so se pojavile na njeni življenjski poti. Žal je 
bolezen na koncu zmagala.

Vsi, ki smo jo poznali, smo jo imeli radi. Odšla je od nas, a nam 
bo ostala za vedno v najlepšem spominu. Z žalostjo v srcu pa se 
spominjamo še vseh naših sokrajanov, ki so nas to leto za večno 
zapustili: Marija Mušič, Jožef Tepina, Franc Krč, Peter Štern, 
Jožef  Zaplotnik in Marija Bušalov.

Je čas, ki da,
je čas, ki vzame,
pravijo, je čas,
ki celi rane,
in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.                                           

 Anica Jakopič

Slovo od Miklavčičeve Malke

031 / 652 608 http: //www.g-k.si 

Naslednja številka glasila Pr' Jezer bo izšla 28. marca 2014.  
Društva in posameznike, ki sooblikujejo lokalno glasilo, obveš-
čamo, da članke (najmanj 120 in največ 500 besed) in fotografije 
(največ dve na članek) sprejemamo do 21. marca 2014 na naslov 
obcina@jezersko.si.

Naslednja številka izide marca
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Za Vas izdelujemo razne kovinske 
izdelke oz. izdelke po naročilu:

DVORIŠČNA VRATA, STOPNICE, INOKS OGRAJE,  
VARJENJE IN  MANJŠA POPRAVILA OZ. PREDELAVE

Janez Kveder s.p., Visoko 2 A, 4212 Visoko  
e-pošta: info@panelo.si   °  www.panelo.so   

 gsm: 041 328 042

Narava nam je kljub svojem za nas 
nerazumljivem divjanju kar nekako 
prizanesla. V kraju ni bilo kakšne 
večje škode in posredovanja s te 
strani ni bilo potrebno. Zato smo pri 
zadnjem vetrolomu lahko priskočili 
na pomoč gasilcem iz Preddvora, 
kjer je bilo veliko dela predvsem z 
odstranjevanjem podrtega drevja.

Povečalo pa se je število intervencij. 
Posredovali smo kar desetkrat. Bila 
so zelo različna dela: od uničevanja 
os v Cestni bajti do gašenja gorečega 
avta pod Jezerskim vrhom. Slednja 
akcija je bila zelo stresna, saj smo 
imeli prvič opravka z zoglenelim tru-
plom. Ob deževju smo očistili jaške 
in kanale v dolini Dol in Komatevra. 
Aktivirani smo bili tudi zaradi kurje-
nja v naravi, oziroma neposredno ob 
stanovanjski hiši – vikendu. Dobro-
namerno prosimo in opozarjamo 
občane, naj se izogibajo različnim 
požiganjem v naravi. Ogenj lahko 
hitro uide izpod nadzora in v lahko 
nastane nepopravljiva škoda. NAP-
ROŠAMO VAS, DA NAM VSAKO 
KURJENJE SPOROČITE, TAKO 
VAM BOMO PO DOGOVORU 
LAHKO POMAGALI.

Začela se je kurilna sezona, zato 
bodimo pozorni na dimovodne 
napeljave. Zavedati se moramo , da 
je preventiva zlata vredna.

Med letom smo imeli deset pra-
ktičnih vaj, udeležili smo se tudi 
vaje v Solčavi. Pohvalna je ude-
ležba, saj povprečno sodeluje 23 
članic in članov. Skrbimo tudi za 
izobraževanje. Tečaje so uspešno 
opravili: dva člana za mentorja 

mladine, trije člani za tehnično 
reševanje, štirje člani za gašenje 
notranjih požarov modul A, osem 
članov za strojnike in deset članov 
za čin gasilec. V imenu upravne-
ga odbora se vsem zahvaljujem za 
resnost in pokazano znanje na teh 
usposabljanjih.

Prisotni smo bili na prevzemu 
novega gasilskega vozila in gasil-
skega doma pri pobratenem druš-

tvu Črna na Koroškem. Tudi v 
prijateljskem društvu Reberca so 
dobili novo vozilo, udeležili smo 
se tudi njihove slovesnosti.

Ko se ozremo nazaj, lahko vidi-
mo, da smo izpolnili plan, začrtan 
v začetku leta. Nedvomno je treba 
pohvaliti delo mentorjev in gasil-
skega podmladka, članov, vetera-
nov, še posebej pa delo poveljstva 
in operativnih članov, saj se kadar-
koli odzovejo klicu NA POMOČ.

Vsi lahko tudi vidimo, da je kon-
čno urejena okolica doma. Velika 
zahvala gospodu županu in njego-
vi ekipi ter gospodu župniku, ki 
so korektno upoštevali naše želje 
in predloge, da je okolica taka, 
kot smo si želeli. Zahvaljujemo se 
vsem, ki nas na kakršen koli način 
podpirate in nam pomagate pri 
našem delu. Z vašo pomočjo dose-
gamo rezultate, na katere smo lah-
ko vsi skupaj ponosni.

Naj vam v imenu jezerskih gasilk 
in gasilcev zaželim miren in blago-
slovljen božič, v letu 2014 pa veliko 
sreče in predvsem zdravja, naj se 
vam izpolnijo vse želje.

Izidor Parte, PGD Jezersko

Pohvalno o delu gasilcev
Za nami je leto pod vodstvom novoizvoljenih organov društva. V veliko veselje vseh  

je bilo opravljenega ogromno prostovoljnega dela in to zelo uspešno.

Člani društva upokojencev smo sklenili, da se bomo v letošnjem 
letu seznanili z osnovami zdrave hoje. Junija smo imeli prvo sre-
čanje. Zbrali smo se ob športnem igrišču. Jasna, članica AO Jezer-
sko, nam je povedala in pokazala osnove zdrave, pravilne hoje: 
po ravnini, v hrib in s hriba. Povedala nam je o obutvi, obleki, 
prehrani, pijači. Predvsem pa nas je navdušila, da hodimo s pali-
cami. Pokazala nam je, kako naj jih prav uporabljamo, da bomo 
med hojo razgibali tudi gornji del telesa, ne samo noge. Potem ko 
smo osvojili korak z uporabo palice, smo šli na pot okrog jezera. 
Bili smo prijetna skupina. Poleg tega, da smo pazili na pravilno 
uporabo palic, smo si imeli veliko povedati. Spotoma smo spoznali 
nekaj novih rastlin, ki jih lahko pojemo v solati ali iz njih skuhamo 
čaj. Najbolj sem si zapomnila rastlino z imenom redkozoba, ki 
raste v gozdu in je dobra v solati, kot regrat. 

Od leta 1992 obeležujemo tudi svetovni dan hoje. Jasna nam je 
predlagala, da ga obeležimo tudi navdušenci hoje našega društva. 
Sprejeli smo izziv. Na običajnem mestu smo se zbrali 17. oktobra. 
Jasna je obnovila teorijo zdrave, pravilne hoje. Potem pa smo šli. 
Tokrat smo se podali do Štularja, pot nadaljevali mimo Kogojeve 
in Ankove kmetije in se odžejali z jezersko slatino. Spotoma smo si 
ogledovali stare kmečke hiše, kapelice, pobožali konje, izmenjali 
poletne dogodivščine, se naužili sonca. Jasna je opazila, da smo med 
poletjem veliko hodili, saj smo hojo s palicami obvladali bistveno 
bolje kot ob prvem srečanju.

Hvala Jasni za vse nasvete in predstavitev zdrave hoje. Udeležen-
cem prav tako hvala za udeležbo in dobro voljo, ki ste jo delili z 
vsemi navzočimi. Vikica Tepina

Učili smo se zdravo hoditi



1212

Društva

VESELI 
DECEMBER
V KRANJU

21.12. - 31.12.
Božično novoletni sejem

7.12. - 5.1.
Razstava jaslic

v rovih pod starim Kranjem

21.12. ob 19. uri 

Queen Real Tribute 
23.12. ob 19. uri županov božični koncert 

Nuša Derenda

27.12. ob 19. uri Orlek

28.12. ob 19. uri Adi Smolar
30.12. ob 17. uri 

Čuki & sprevod Dedka Mraza
31.12. ob 22. uri na Slovenskem trgu

Helena Blagne & 
Ansambel Saša Avsenika 

www.tourism-kranj.si 

21. - 31. december 2013
na Glavnem trgu

ob vodnjaku

vd_KRANJČANKA_02.indd   1 10.12.2013   12:53:56
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Občinsko drevo zahvale in pričakovanj je 
tokrat zažarelo na Miklavževo zvečer. Za 
uvod v družabni december smo poskrbeli lov-
ci. Praznično hladno modre lučke na smreki, 
sproščeno razpoloženje, topli napitki in vese-
li zvoki Gašperjeve harmonike. Starešina  
Lovske družine Jezersko Dušan Šemrov in 
župan Jure Markič sta v kratkih nagovorih 
poudarila poslanstvo adventnega in predno-
voletnega obdobja, pričujoči so izvedeli o 
lovsko-naravovarstvenih nalogah ob zaklju-
čevanju leta in o vsem poznanih razvojnih 
projektih Občine. 

V pogovorih o pričakovanju zime je bilo sli-
šati veliko teorij o daljši prisotnosti medveda 
v našem območju.

Jezerjani smo na pomladanske ali jesenske 
prehodne obiske medveda navajeni. Morda 
je sklenjen avtocestni krog okrog Kamni-
ško- Savinjskih Alp njegove pohode nekoliko 
okrnil. Letos  smo bili presenečeni nad po-
znonovembrskim obiskom, ki ga je medved še 
zabelil s precejšno škodo na drobnici Anclo-
ve kmetije. Sodeč po sledeh je gostoval vsaj 

dober teden dni. Ker se zadovoljni gostje radi 
vračajo, je umestno razmišljati, kje bo med-
ved dremal letošnjo zimo? Ob dolgih zimskih 
večerih in toplih ognjiščih vas prepuščam vaši 
domišljiji.

Dobro je vedeti, da se nas medved boji še 
bolj kot mi njega. Če pa imamo srečo in ga 
srečamo, se bo verjetno hitro umaknil. Seve-
da se mirno in v smeri, od koder smo prišli, 
umaknemo tudi sami. Medved je lahko neva-
ren, če ga presenetimo ob pridobljenem plenu 
ali kadar prekoračimo tolerančno razdaljo 
vodeči medvedki. Zmotno je razmišljanje, da 
nam družba psa zagotavlja zgodnje umikanje 
medveda. Psi s poizvedovanjem in laježem 
prebudijo pozornost medveda in ko se šibkejši 
kuža vrne h gospodarju, bo za njim verjetno 
prihlačal tudi kosmatinec.

Medved le dremlje, zato tudi zimska sreča-
nja niso redkost, seveda v območjih, kjer je 
medvedja populacija številnejša.

Želimo vam uspešen zaključek leta in zvr-
han koš načrtov za 2014

Davo Karničar, Lovska družina Jezersko

Ob prazničnem drevesu 
tudi o medveduŠportno društvo Jezersko bo spet orga-

niziralo petdnevni tečaj alpskega smu-
čanja v času zimskih šolskih počitnic. 
Ob izraženem zanimanju za vikend sre-
čanja na Peci bomo zagotovili učenje 
tekmovalne tehnike. Načrtovana so tra-
dicionalna tekmovanja za vse starostne 
kategorije. Prirejamo tudi tečaj teka na 
smučeh: organizirana vadba za otroke bo 
ob torkih in četrtkih popoldne ob 15.30. 
Če bodo pogoji ustrezni, pričnemo v torek, 
17. decembra. Med počitnicami bo štiri-
dnevni tečaj teka na smučeh za otroke v 
popoldanskem času. Odrasli, ki bi radi 
svojo tehniko izpopolnili ali spoznali ta 
šport in imate čas ob sredah dopoldne, se 
prvič dobimo 18. decembra ob 9. uri. Zbir-
no mesto je na koncu Anclovega travnika. 
Občinski tekmovanji v veleslalomu in 
teku na smučeh bosta v soboto in nedeljo 
ob zaključku zimskih šolskih počitnic. Za 
vse dodatne informacije pokličite po tel. 
040 224 000 (Davo), 041 777 188 (Drejc) 
ali 041 698 732 (Roman). 

 Športno društvo Jezersko    

Alpsko smučanje 
in tek na smučeh
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VENCELJ PREDDVOR, D.O.O.
BELSKA CESTA 15, 4205 PREDDVOR, 
T: 04/25 59 500
www.vencelj.si

VODIMO VAS VARNO MIMO 
DAVČNIH ČERI
 
RAČUNOVODSKI SERVIS IN DAVČNO 
SVETOVANJE ZA
 PRAVNE OSEBE
  ZASEBNIKE IN SAMOSTOJNE 

PODJETNIKE
 DRUŠTVA, ZAVODE IN USTANOVE
 KMETE (novo s 1. 1. 2014) 
Stopite na varno stran –  
pridružite se mnogim našim 
zadovoljnim klientom.
 
VSE DOBRO V LETU 2014!
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Pred pragom je del leta, ko se narava ogrne v 
belo. Gore so v tem zimskem času še posebej 
lepe, razgledi čisti in prostrani. Turno smučan-
je je nekaj najlepšega, kar lahko pozimi počneš 
v gorah. Je nadgradnja poletnega in zimskega 
obiskovanja gora. Meni je izredno všeč hoja 
na smučeh, še posebej po neokrnjeni zimski 
pokrajini, ko zarišeš špuro kot prvi, še pose-
bej tisto vijugasto navzdol. No, včasih je lepo 
biti drugi, tretji, gre lažje, še posebej če zapade 
veliko snega. Po hoji, vzponu pa pride na vrsto 
še najboljše, smučanje. Včasih osladno odlič-
no, malokrat garaško, torej enkrat bolje, dru-
gič slabše. Nikoli ne moreš pričakovati, da boš 
imel od vrha do izhodišča idealne razmere, pa 
vedno pršič ali nekaj centimetrov odpuščenega 
snega. Ob snemanju smuči po doživetju pa se 
zagotovo lahko nadejaš osrečujočega zadovolj-
stva. Kot v vsakdanjem življenju, ko te vsaka 
premagana ovira okrepi, da greš še lažje čez 
naslednjo. Določeni vrhovi, škrbine, planine so 
tako lepe, da se vedno znova in znova vračaš. 
Lepo je raziskovati in iskati kaj novega, ker veš, 

da je vredno tudi globlje zadihati za tisti trenu-
tek tam, ko ti misli odplavajo in ti kdaj ob lepoti 
celo zastane dih. Eno življenje je že za odkriva-
nje vseh slovenskih kotičkov kaj kratko.

Glede na naravne danosti je turna smuka 
pravzaprav najidealnejša sprostitev, rekreacija 
v naši dolini pozimi, ob tem hitrem, natrpanem 
življenjskem slogu, ki nam ga zavedno ali neza-
vedno vsiljuje in kroji današnji sistem. Torej, 
smuči na noge in le nekaj sto metrov višje, kjer 
so nam že ponujeni pravi snežni užitki. Ob 
obilnejših padavinah, zaradi nevarnosti pla-
zov osvežimo telo in duha v zavetju gozda ali s 
primerno kulturo tudi na smučišču, kar sicer ne 
daje polnega doživetja prave turne smuke, zato 
pa so z nekaj kilometrine v nogah toliko lahkot-
nejši in brezmejni spomladanski turni smuki 
nad 2000, 3000 metri ali še više, že daleč nad 
izohipso, kjer ni greha! 

Nasmeha resnične sreče v teh praznikih in 
naslednjem letu! Potrudimo se za to, saj nič ne 
pride samo od sebe!

Anže Šenk

Na turno smuko
Življenje se ne meri s številom vdihov, ki jih naredimo, temveč s trenutki, 

ki nam dih vzamejo.

Letošnjo jesen smo jezerski gorski reše-
valci dobro izkoristili za priprave na zimsko 
sezono. Novembra smo imeli teoretična in 
praktična usposabljanja iz naslednjih vse-
bin: alarmiranje, organizacija reševalne 
intervencije, poročila po intervenciji, iskanje 
s pomočjo GPS aparatov, uporaba plazovne 
žolne, pristop k ponesrečencu in nudenje 

prve pomoči. V soboto, 14. decembra, smo 
imeli še zimsko vajo v spodnjem delu zale-
denelega slapu Vikijeva sveča pod Češko 
kočo. Prvič smo preizkusili nova nosila za 
transport ponesrečenca in vitel za dviganje 
in spuščanje ponesrečenca z reševalcem. Na 
vaji so prvič sodelovali tudi naši novi pripra-
vniki: Žan, Boris in Denis. Drejc Karničar

Zimska vaja GRS Jezersko
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V soboto, 23. novembra, smo na uradnem sprejemu v naše vrste spre-
jeli dva nova alpinista (Denisa in Žana) in dve pripravnici (Anjo in 
Aljo). Sprejem je potekal v učnem centru GRZS na Virnikovi planini. 
Močno sneženje je tisti dan na Jezerskem napovedalo začetek zime, 
ki se je predvsem člani AO Jezersko zelo veselimo. Po prihodu prvih 
v učni center smo se najprej namenili ustvariti ambient, ki bo ugajal 
prihajajoči velespoštovani komisiji ter rablju in botrom. Po njihovem 
prihodu je stvar postala resna. Najprej sta botra predstavila svoji 
varovanki, novi pripravnici, nato pa sta prišla na vrsto še botra obeh 
alpinistov. Velespoštovana komisija je vsakemu izmed njih zastavila 
po tri vprašanja iz alpinizma, glede na izvirnost odgovora pa se je 
komisija nato odločila, koliko udarcev po riti si vprašani kandidat 
zasluži. Rabelj seveda ni ostal brez dela in se je proti koncu razvnel do 
take mere, da si je moral strgati majico. Po opravljenih formalnostih 
smo si vsi skupaj segli v roko in nazdravili na še veliko uspešnih lepih 
alpinističnih vzponov. Novozapadli sneg je poskrbel za res lep ambi-
ent, vsi skupaj pa za nepozabno zabavo! Žan Karničar

Sprejem novih alpinistov
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PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA

Otroci 1.-5. razred 
17:00–18:00

ŠD Jezersko

Otroci 1.-5. razred 
17:00–18:00

ŠD Jezersko
Namizni tenis 
17:00–19:00

ŠD JezerskoNamizni tenis 
18:30–20:00 
ŠD Jezersko

Otroci 6.-9. razred 
18:00–19:15

ŠD Jezersko

Namizni tenis 
18:00–19:30
ŠD Jezersko

Otroci 6.-9. razred 
18:00–19:15

ŠD Jezersko

Odbojka  
ženske 

18:00–19:30
ŠD Jezersko

Nogomet, košarka  
odrasli 

19:15–20:30
ŠD Jezersko

Dvoranski hokej         
19:30–20:30

ŠD Jezersko

Nogomet, košarka  
odrasli 

19:15–20:30
ŠD Jezersko

Telovadba za 
mlade 

19:30–21:00
KMJ

Pilates
19:00–20:00

ŠD Sokol Stražišče

Razpored telovadnice do 31. 3. 2014
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Oglas

Podjetje Lokainženiring deluje na področju 
vodenja investicij, inženiringa, projektiranja 
in strokovnega nadzora gradnje objektov: od 
zasnove so končne predaje objekta. V desetih 
letih delovanja so se uvrstili med večja inže-
nirska podjetja na področju svetovalnega 
inženiringa in strokovnega nadzora v Slove-
niji.

»Smisel nadzora je izvedba v skladu s pro-
jektno dokumentacijo za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja in gradbenim dovoljenjem 
samim. To pomeni, da kontroliramo, da skr-
bimo za nadzor nad kvaliteto gradnje, nad 
rokom in nad kakovostjo materiala. To je prvi 
del, drugi pa je finančni nadzor, kjer skrbimo 
za nadzor nad finančno izvedbo projekta,« je 
pojem gradbenega nadzora pojasnil direktor 
podjetja Srečo Barbič. »Podjetje letos praz-
nuje desetletnico obstoja. Trenutno nas je 
deset zaposlenih, delamo pa z objekti po vsej 
Sloveniji. Naš trenutno največji projekt je na 
fakultetah za kemijo in informatiko, vreden 
približno osemdeset milijonov evrov. Sode-
lujemo pri investicijskem programu v Revozu, 
pri domu starejših v Cerkljah, gradu Vipože v 
Goriških Brdih, prisotni pa smo tudi na več 
komunalnih infrastrukturah, denimo v Žirov-
nici, pred kratkim pa smo začeli delati tudi pri 
projektu komunalne ureditve v domači obči-
ni na območju Reteče-Godešič pri projektu 
Urejanje porečja Sore. 

Kako pridejo do projekta? Javljajo se na javne 
razpise investitorjev, in sicer na eni strani na raz-
pise s področja javne uprave, občin in zavodov, 
na drugi pa zasebnih investitorjev, kjer deluje 
trg. Danes tudi nadzornim podjetjem ni lahko 
dobiti dela, saj je kriza v gradbeništvu precej 
zdesetkala investicije in s tem je manj možno-
sti tudi za izvajalce gradbenega nadzora.

»Prijavili smo se tudi na javni razpis Kanaliza-
cijski sistem za naselje Zgornje Jezersko, ki ga 
sofinancira tudi evropski sklad za regionalni 
razvoj. Med štirimi ponudniki smo bili izbrani 
kot najugodnejši. Na razpisu nismo zmagali 
le zaradi najnižje cene, temveč tudi zaradi 
dobrih referenc,« je prepričan Srečo Barbič.  

Vodja projekta Simon Frelih pa je takole 
opisal nadzor nad jezerskim projektom: »Po 
podpisu pogodbe smo  25. marca opravili 
izvedbo izvajalcev v delo. Nadziramo investi-
cijo, ki je razdeljena na dva dela: kanalizacij-
ski sistem, ki obsega 5600 metrov razvodov 
s petimi črpališči za prečrpavanje na nižje 
ležečih območjih; in čistilna naprava, ki ima 
kapaciteto 800 populacijskih enot. Okvirna 
vrednost projekta je po sklenjenih pogodbah 
1,2 milijona evrov. Vsak sklop je po pogodbi z 
Občino Jezersko izvajal svoj izvajalec, in sicer 
kanalizacijo podjetje Garnol iz Kranja, čistil-

no napravo pa Gorenjska gradbena družba. 
Dela so v sklepni fazi, odpraviti je treba le še 
nekaj pomanjkljivosti, kolikor nam bodo vre-
menske razmere v tem času to omogočale. 
Doslej smo imeli z vremenom celo na tej nad-
morski višini kar srečo, tako da se je projekt 
uspešno pripeljalo do zaključne faze. Sledi še 
tehnični pregled in pridobitev uporabnega 
dovoljenja, v naslednjem letu pa poskusno 
obratovanje. Tem aktivnostim mora namreč 
nadzornik gradnje slediti tudi še po zaključku 
gradbenih del.« 

Simon Frelih Jezersko ocenjuje kot zani-
miv projekt, ki po nadmorski višini velja za 
enega najvišjih, kar so jih doslej izvajali, pa 
tudi po precej zahtevni konfiguraciji tere-
na. Kljub zahtevnosti je tričlanska nadzorna 
ekipa (gradbenik, strojnik in strokovnjak za 
elektro področje) projekt uspešno pripeljala 

do sklepne faze. Bilo je sicer nekaj dilem in 
težav, a so vse uspeli premagati in doseči, da 
je projekt potekal v okviru začrtanih smernic. 
Oba sogovornika kot zgledno ocenjujeta tudi 
sodelovanje investitorja. »Pozna se tudi, da je 
župan gradbenik in da je investitor ves čas sle-
dil potek del in spremljal nadzor,« še povesta 
Barbič in Frelih. 

Finančni nadzor, ki obsega mesečne pregle-
de gradbenih knjig, projekt sledi od prvega 
dne in o tem naročnika tudi sproti obvešča, 
tako da ima pregled nad celoto. Sobesednika 
pa dodajata, da so na Jezerskem vsemu tudi 
sami vestno sledili, tako da so jim bili podatki 
nadzornika le še dodatna informacija. O pote-
ku so bili dobro obveščeni tudi občani: občina 
je izdala zloženko in o projektu obveščala s 
sporočili na spletni strani, veliko občanov pa se 
je o poteku del zanimalo tudi na kraju samem.

Zgledno sodelovanje   
z investitorjem
Podjetje Lokainženiring, d. o. o., je bilo spomladi na razpisu izbrano za  
nadzor nad projektom Kanalizacijski sistem za naselje Zgornje Jezersko.

Simon Frelih in Srečo Barbič

Na zdravje z jezersko slatino ob podpisu pogodbe z izvajalcem del in nadzorniki  / Foto: Tina Dokl
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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

prodaja  odkup  prepis vozil  rent a car

PREDDVOR
041/635 043
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Srečno vožnjo 2014!

•CENITVE IN POPRAVILA ZA ZAVAROVALNICE
•KLEPARSTVO
•LIČARSTVO

•MEHANIKA
•NADOMESTNA VOZILA

Želimo vam lepe božične in  
novoletne praznike ter zdravja  

in poslovnih uspehov v  
novem letu 2014.
Kolektiv Cirlesa

Letos vas zagotovo  
obiščem, saj se vozim  
z vozili  
s štirikolesnim pogonom. 

obiščem, saj se vozim 
Letos vas zagotovo 
obiščem, saj se vozim 
z vozili  
s štirikolesnim pogonom. 

Srečno in varno 2014!

Emisija CO2: 115-135 g/km

e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka

tel.: 04 50 22 000
www.avto-lusina.si 

Da letos spet pride, je Miklavž napovedal že 
lani, ko je delil darila in mi smo to vestno za-
pisali tudi v glasilu Pr' Jezer. In je držal bese-
do. Po uvodni razlagi gospoda Drejca o tem, 
kdo pravzaprav je ta dobri mož, in po nekaj 
anekdotah, po katerih je poznan, so otroci z 
glasnim klicanjem na oder privabili dobrotni-
ka z njegovim celotnim spremstvom. Letos je 
bila predvsem opazna njegova izredno košata 
brada, kar je gotovo posledica lanske dolge 
in hude zime. 

Nadangel je na oder vabil otroke vse od naj-
mlajših pa do že pošteno korajžnih osnovno-

šolcev. Miklavž, zadovoljen z njihovim zna-
njem in s pridnostjo, pa je vsem razdelil lična 
darila, tokrat zavita v čarobno svetleč rdeč 
papir. Pa še parkeljni so priložili svoje običaj-
ne šibe, ki pa v današnjih časih tako ali tako 
brez koristi obležijo za prvim vogalom …

Se pa Miklavž zahvaljuje vsem, ki so mu 
priskočili na pomoč, tako sodelavcem na, pod 
in za odrom, kot tudi Občini Jezersko, ki mu 
je pomagala pri nakupu daril.

KUD Jezersko,  
foto: Brane Žagar

Bujna brada in polni koši daril




