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Drage
Jezerjanke
in dragi
Jezerjani!
Počasi se izteka leto 2019 in po dobrem
letu novega mandata občinskih svetnikov in mojega županovanja je prav, da
se najprej ozremo na prehojeno pot.
V začetku leta smo se poleg proračuna
največ ukvarjali s prostorskimi akti.
Temeljni dokument na področju urejanja prostora smo uskladili s Strategijo
razvoja Občine Jezersko 2015–2020+, s
tem, ko smo sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Jezersko in
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu ZGJ09 za območje Planšarskega jezera. Ker spadata ureditev
mirujočega prometa in razvoj zimskega
turizma med prioritetne naloge strategije razvoja naše občine, smo takoj
pristopili k pripravi Krajinske zasnove
za območje Sibirije. V ta namen smo
organizirali posvet z zainteresirano
javnostjo, ki je zaradi vašega odziva in
angažiranosti odlično uspel. V občinski upravi smo dobili novega sodelavca
Marka Šifrarja, ki je na delovnem mestu za finance zamenjal Špelo Tičar.
Zaključili smo dva projekta, ki sta se
začela že v prejšnjem mandatu: elektrifikacijo Ravenske kočne in postavitev
dinamičnih luči v Sibiriji. Obnovljen je
bil prvi del vodovoda pri Kanonirju. V
letošnjem letu smo z lastnimi sredstvi
in državno pomočjo temeljito obnovili
gozdne ceste Dol–Podstoržič, Komatevra, Murnovo, Mali vrh in za Jezernico.
S precejšnjim prizadevanjem občine se

Andrej Karničar / Foto: Gorazd Kavčič
obnavljajo tudi trije vodotoki (prva rida –
Kropivnik, Skodovnek – vodno zajetje in
Kokra pod Spodnjim Virnikom), ki so bili
poškodovani v neurju novembra 2018.
Temeljito sta bili obnovljeni občinska cesta do Stare cerkve in prek Anclarskega
travnika. Po dobrih tridesetih letih smo
se zahvalili Cirilu Šavsu za požrtvovalno
delo v zbirnem centru Remont. Z veliko
delovno vnemo ga je nadomestil Petar
Kusič. Lotili smo se priprave strategije
zbiranja odpadkov na javnih površinah.
Zelo smo veseli, da imamo od novembra dvakrat tedensko odprto zdravstveno ambulanto in lekarno. Še bolj pa nas
veseli število rojstev in številni oddelki
v vrtcu in podružnični šoli. Zopet smo
zabeležili rekordno turistično sezono,
v kateri je bil odprt prestižni hotel Vila
Planinka in so bili temeljito obnovljeni
še trije nastanitveni objekti: Stara pošta
(Cvet gora), Vila Koman in Šenkova domačija. Nadaljujemo projekt Zimsko-letnega parka, kjer so vsi napori usmerjeni
v pripravo umetnega zasneževanja, ekipi pa se je pridružila tudi Petra Majdič.
Franšizo Gorniških vasi uspešno udejanjamo na Jezerskem in z idejo »manj je
več« navdušujemo tudi druge hribovske

Želimo vam blagoslovljene božične
praznike in srečno novo leto 2020!
Župan Andrej Karničar
s svetniki in sodelavci

vasi v Sloveniji. Na žalost bo leto 2019 za
vedno zaznamovano s tragično smrtjo
Dava Karničarja, naše največje ikone
in ambasadorja jezerske doline. Leto so
zaznamovale tudi številne okrogle obletnice: dvajset let lokalnega časopisa Pr'
Jezer, petdeset let od prve vožnje tovorne žičnice v Češko kočo, sto let Senžermenske pogodbe in kar 150 let od začetka
prepevanja našega cerkvenega pevskega
zbora. Najbolj častitljivi obletnici smo zabeležili s samostojnima publikacijama.
Poleg teh smo izdali še ponatis Jezerske
kronike in v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije pripravili povsem prenovljen
zemljevid Jezerskega (1 : 25 000).
To so le najbolj izstopajoči mejniki in
projekti letošnjega leta. Vsi rezultati
so plod našega skupnega dela in prizadevanj, za kar se vsem sodelavcem
(občinska uprava, podžupan, svetnica,
svetniki, odborniki ter pogodbeni izvajalci) in občanom iskreno zahvaljujem.
Na žalost veliko dobro opravljenega dela
ostane skritega in pozabljenega.
V teh dneh pa smo polni pričakovanj
zazrti v prihajajoče leto 2020. Letos smo
prvič prižgali svečke na božičnem drevesu v županovem kotu, kamor vas ponovno vabim v nedeljo, 29. decembra,
ob 17. uri na Božični koncert Cerkvenega
pevskega zbora Jezersko in prijetno praznično druženje.
Ob prižigu lučk so najmlajši Orli jezerskega planinskega društva z nami podelili svoja praznična voščila. Moja želja
je precej preprosta; da bi se imeli radi
in da bi dobro sodelovali. Moje voščilo
naj bo tudi naslednja misel: Naredi, kar
zmoreš, s tem, kar znaš, tam, kjer si!
Blagoslovljene božične praznike in srečno novo leto 2020 vam želim!
Vaš župan Andrej Karničar
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Krajinska zasnova za območje Planšarskega jezera
V sklopu priprave Krajinske zasnove za območje v okolici Planšarskega jezera je
24. oktobra v dvorani Korotan potekal posvet z zainteresirano lokalno javnostjo.
Namen delavnice je bil predstaviti
usmeritve države za ohranitev kulturne
krajine in drugih vrednot tega območja,
predstaviti analitični del Krajinske zasnove, v razpravi z občankami in občani
in ostalimi zainteresiranimi pridobiti
mnenja in dodatne predloge k analizi
stanja (predvsem za področje prometa,
dejavnosti, podobe in doživljanja prostora) in prepoznati interese lokalne
skupnosti glede rabe prostora in glede
možnih scenarijev prostorskega razvoja
območja ob jezeru.
Organizatorji delavnice so bili skupaj z
Občino Jezersko predstavniki podjetja
Locus, d. o. o., ki pripravlja Krajinsko
zasnovo, gostja pa je bila tudi predstavnica Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine. Na dogodku se je zbralo več kot
štirideset udeležencev.
Udeležence je z uvodnim nagovorom
pozdravil župan Andrej Karničar. Poudaril je, da ima Občina Jezersko izdelano Strategijo razvoja Občine Jezersko
2015–2020+. V letu 2019 je bil sprejet
Občinski prostorski načrt, ki strateške
usmeritve že uresničuje, nadaljuje pa
se tudi z izdelavo drugih zakonsko določenih dokumentov. Eden teh je Krajinska zasnova za območje ob Planšarskem jezeru, ki bo podlaga za Občinski
podrobni prostorski načrt (OPPN) za
to območje. Gre za eno od prepoznavnejših območij v občini, zato je sodelovanje občank in občanov ključnega
pomena. Sledila je predstavitev Saše
Roškar iz ZVKDS OE Kranj, ki je poudarila spomeniškovarstveni pomen
Zgornjega Jezerskega. Širše območje, ki
zajema skoraj celotno površino občine
Jezersko, je bilo leta 1997 prepoznano
kot eno od šestdesetih območij kompleksnega varstva kulturne dediščine
v Sloveniji in je v Strategiji prostorske-

ga razvoja uvrščeno med nacionalno
pomembna krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi kulturnega in simbolnega pomena. Potrebno
je skrbno tehtanje med razvojem in
ohranjanjem. Predstavniki izdelovalca
so predstavili Krajinsko zasnovo, in sicer predvsem kaj opredeljuje, za kaj je
uporabna in kateri so pravni okvirji. V
analitičnem delu je definirano območje obdelave, opisane so značilnosti,
kot so prepoznavnost in preglednost
prostora, poselitev, promet in dejavnosti. Za ožje območje pa podrobneje motorni promet, peš in kolesarski promet,
vegetacija in urbana oprema ipd.
Po tem, prvem sklopu strokovnih predstavitev je potekala prva razprava z
udeleženci, ki so v manjših skupinah
razpravljali in podajali odgovore na dve
vodilni vprašanji, in sicer: Kakšni so po
vašem mnenju pozitivni oz. negativni
vidiki (I) prometa, (II) dejavnosti ter (III)
podobe/doživljanja prostora (udeleženci so lahko dodajali še druge predloge z
drugih področij) in kakšne so vaše želje, interesi in predlogi v tem prostoru
z vidika (I) prometa, (II) dejavnosti, ter
(III) podobe oz. doživljanja prostora? Po

Širše območje, ki zajema
skoraj celotno površino
občine Jezersko, je bilo leta
1997 prepoznano kot območje
kompleksnega varstva kulturne
dediščine v Sloveniji in je v
Strategiji prostorskega razvoja
uvrščeno med nacionalno
pomembna krajinska območja
s prepoznavnimi značilnostmi
kulturnega in simbolnega
pomena.

kratkih predstavitvah rezultatov prve
razprave se je začel drugi del srečanja.
Predstavnica izdelovalca Krajinske zasnove je najprej predstavila temelje za
pripravo scenarijev nadaljnjega prostorskega razvoja, ki izhajajo iz Strategije razvoja Občine Jezersko 2015–2020+,
rezultatov delavnice Ohranjamo za prihodnost, sprememb in dopolnil Občinskega prostorskega načrta in analize
stanja v predmetni Krajinski zasnovi.
V nadaljevanju je predstavila tri možne
scenarije prostorskega razvoja, scenarij 1: Ohranjanje z omejitvami, scenarij
2: Ohranjanje z vzdržnim razvojem ter
scenarij 3: Ohranjanje z intenzivnim
razvojem. Sledila je druga razprava v
manjših skupinah, namenjena nizanju mnenj udeležencev o tem, katere
so prednosti in slabosti predstavljenih
scenarijev ter na koncu kratka skupna
razprava. Zbrana mnenja in predlogi
bodo upoštevani pri oblikovanju Krajinske zasnove. Po tej razpravi se je župan
Andrej Karničar zahvalil organizatorjem srečanja ter udeležencem za njihov
konstruktiven prispevek in zaključil
srečanje.
Podrobno poročilo s tega posveta je objavljeno na naši spletni strani. Takoj
po tem posvetu smo na občini skupaj z
izdelovalcem in pristojnimi odločevalci
začeli zaključevati dokument Krajinske
zasnove, v katerem bomo skušali čim
uspešneje uskladiti interes vseh udeleženih odločevalcev in zainteresiranih.
Ko bo dokument izdelan, bomo takoj
začeli postopek Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za to območje, ki bo
določil in omogočil posege v ta prostor.
Tudi ta postopek bo potekal v sodelovanju z javnostjo.
(Povzeto po poročilu s posveta, ki so ga
pripravili izdelovalci)

PR' JEZER JE PRILOGA ČASOPISA
PR’ JEZER (ISSN 1854-7583) je priloga Gorenjskega glasa o občini Jezersko. Prilogo pripravlja Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, Kranj, urednica
Danica Zavrl Žlebir, odgovorna urednica Marija Volčjak, telefon 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si, oblikovanje Matjaž Švab, priprava za tisk Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, tisk CC consulting, d.o.o, distribucija Pošta Slovenije, d. o. o. Pr’ Jezer, št. 4, je priloga 101. številke Gorenjskega
glasa, izšla je 20. decembra 2019 v nakladi 410 izvodov, prejmejo jo vsa gospodinjstva v občini Jezersko. Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65, Zg. Jezersko.
Na naslovnici: Drsališče ob Planšarskem jezeru / Foto: Gorazd Kavčič
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Svet se duši v odpadkih! Kaj pa mi?
PRIMOŽ ŠENK, FOTO: MILAN ŠENK
V letošnjem letu se je občinski svet odločil
za postopno odstranitev košev za odpadke
iz javnih površin. Zaznali smo probleme
z neločevanjem odpadkov, prekomernim
polnjenjem košev in odlaganjem smeti
poleg košev. Koši za odpadke niso v ponos
prav nobenemu kraju, še posebno ne gorskemu biseru, kot je Jezersko.
Zato se je zdelo vredno v praksi preizkusiti princip funkcioniranja, ki sicer velja
v gorah – da vsak obiskovalec ustrezno
poskrbi za odpadke, ki jih sam povzroči
na javnih površinah.
Odstranjenih je bilo 11 košev. Na vseh
mestih se je stanje v bližnji okolici košev vidno izboljšalo. Izjema je ostalo
športno igrišče, kjer se občasno odlagajo
različni odpadki, kljub temu da so koši
odstranjeni. Ta izjema nam je velik izziv, saj se tam večinoma zadržujejo naši
otroci!
V juliju smo v ta namen organizirali
kratek posvet z občani, ki so izkazali interes za reševanje problema. Dogovorili
smo se, da se organizira posvet v širšem
obsegu, ki bo celostno obravnaval ravnanje z odpadki na javnih površinah.
V novembru smo posvet, na katerem
so bili prisotni predstavniki občinske
uprave z županom, občinskih odborov,
tima Gorniške vasi ter zainteresirani
posamezniki tudi izvedli. Zaznati je bilo,
da po večini ljudje podpirajo idejo Jezerskega brez košev za smeti. Na koncu
srečanja se je oblikovala delovna skupina, ki bo pripravila strategijo ravnanja

MALI OGLASI na
www.jezersko.si
Občanom omogočamo objavo v
rubriki »Mali oglasi«.
Če želite objaviti svoj oglas, lahko
pošljete elektronsko sporočilo na
naslov obcina@jezersko.si
z naslednjimi podatki:
• naslov oglasa
• opis, predstavitev izdelka/storitve
• kontaktni podatki
Spletna povezava do malih oglasov:
https://www.jezersko.si/
objava/228159

z odpadki na javnih površinah v celoti,
kar zajema tudi problematiko pasjih iztrebkov in cigaretnih ogorkov. Prosimo
vse, ki bi radi sodelovali pri delovanju
skupine ali pa podali svoje mnenje, da
pišete na e-poštni naslov andrej.tepina@jezersko.si.
Velik odziv ljudi na problematiko kaže,
da si želimo rešitve in pri njej tudi aktivno sodelovati. S tem zagonom bomo
nadaljevali in se v prihodnosti lotili ce-

lotne problematike ravnanja z odpadki
v naši občini.
Naj zaključim s kratko mislijo: Vsi si
želimo, da bi bilo Jezersko čim čistejše,
zato naj nam ne bo težko pobrati kakšnega kosa smeti s tal in ga odnesti
v domači smetnjak. S tem bomo odličen zgled otrokom in obiskovalcem, ki
prihajajo v naš kraj, in res bomo lahko
rekli, da živimo tam, kjer je narava najlepša.

Spremenjen obratovalni čas
v Zbirnem centru Remont
ANDREJ TEPINA
Vse uporabnike ZC Remont obveščamo, da poskusno uvajamo spremembe obratovalnega časa v ZC Remont, in
sicer dodajamo dopoldanski termin in
ukinjamo obratovanje ob praznikih.
Tako velja naslednji obratovalni čas:
V PONEDELJKIH OD 9.00 DO 11.00 in OD
18.00 DO 19.30
V PETKIH OD 16.00 DO 19.00 med septembrom in majem OZIROMA OD 18.00
DO 21.00 v juniju, juliju in avgustu.
OB PRAZNIKIH, KI SO DELA PROSTI DNEVI, NA ZBIRNEM CENTRU REMONT NE BO
MOŽNO ODDAJATI ODPADKOV.
Ob tem uporabnike pozivamo, da odpadke ločijo doma in jih ne razvrščajo šele v zbirnem centru, saj s tem po

nepotrebnem povzročajo zgoščevanje
prisotnih. Prav tako naj bodo izredno
pozorni, če prihajajo z otroki in naj jih
v tem primeru v nobenem trenutku ne
puščajo samih. V zimskem času zbirni
center v glavnem obratuje v večernem
času in je zato vidljivost slabša, kljub
posodobljeni razsvetljavi na mestu
odlaganja zlasti v nižjih predelih med
zabojniki. Na tem mestu tudi poteka
promet, kjer lahko zaradi nepravilnega manevriranja posameznih uporabnikov pride do nesreče. Na vsak način
pa vas prosimo, da upoštevate navodila
upravljavca zbirnega centra, ki je dolžan opraviti pregled vrste in količine
pripeljanih odpadkov in vas usmeriti
na ustrezna mesta, kjer te odpadke odložite.
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Letno srečanje Gorniških vasi, Ramsau
Gorniške vasi/Bergsteigerdörfer so v evropskem prostoru postale priznana
turistična znamka in obenem gibanje, ki se bori za odgovoren pristop do narave,
ljudi in njihovega načina življenja.
KARMEN KARNIČAR
Minili sta dve leti od naše predstavitve,
kjer smo zelo uspešno argumentirali
svojo željo, da pristopimo v krog Gorni
ških vasi (GV)/Bergsteigerdörfer (BSD).
Vsakoletna srečanja so namenjena
problemom in iskanju rešitev, medse
bojnemu spoznavanju, sodelovanju in
izmenjavi vsakdanjih praks.
Osnovna misel gibanja je mehki, zeleni,
trajnostni turizem z odgovornostjo do
narave, posegov v življenjski prostor in
z odnosom do prebivalcev, domačinov
turističnih regij, do njihovega načina
življenj in kulture. Turizem naj bo pa
noga, ki omogoča preživetje zdajšnjim
in tudi naslednjim rodovom. Ne sme se
zgoditi, da bi lepe gozdove hodili ogle
dovat samo še na stadione, da bi v kraju
v času sezone bivalo nekajkrat več turi
stov, kot je domačinov (Bled, Benetke),
preprečiti moramo kupovanje zemlje
in nepremičnin združbam, ki bodo ko
renito spremenile življenje krajev ali
celotne regije. "Gorniške vasi iz skrbi
za domovino ne smejo delati znanosti,
ampak življenjsko prakso," je v nagovo
ru povedal župan Ramsaua.

PRENASIČENOST S TURIZMOM
Na srečanju v Ramsauu so se ukvarjali
s problemom turistične prenasičeno
sti. Alpski prostor je poseljen s 14 mili
joni domačih prebivalcev in v sezoni s
140 milijoni turistov, kar postaja eden
največjih izzivov. Nezadržno rast turi
stov je treba usmerjati, prerazporediti,
predvsem pa izobraziti obiskovalce. Iz
turistov moramo oblikovati goste, ki
prihajajo na obisk, sprejmejo naše go
stoljubje in z njim naš način življenja.
Prvi koraki vzgoje so vodene vsebinske
ture s spoznavanjem okolice, pestrosti
rastlinstva in živalstva, navad in ži
vljenjskega ritma obiskanega okolja. Če
se vseskozi prilagajamo trendom, bomo
izgubili avtentičnost in izgubili tisto,
kar privablja goste. Poskrbeti mora
mo tudi, da že mladino naučimo, kako
veliko posameznik lahko naredi, če se
odgovorno obnaša v svojem ali tujem

okolju, denimo pri odlaganju smeti v
okolju.
Ukvarjali smo se s trendi: planinstvo in
gorništvo postajata vse bolj množična,
pridružuje se še pojav spektakularnosti,
kot so pri nas zavarovane plezalne poti
(ferate), adrenalinski parki s svojimi
napravami … Obiskovalce je treba opo
zarjati na osebne meje in odgovornost
do drugih, da ne prihaja do nepotreb
nih reševalnih akcij. Eden od trendov je
tudi menjava lastništva turističnih ka
pacitet (50 odstotkov hotelov v alpskem
prostoru). Večinoma so to tuji vlagatelji,
ki sta jim življenjski slog in krajevna
kultura tuja. Če sistemska zaščita šepa,
mora lokalna vodstvena struktura po
skrbeti za zaščito lastnega življenjskega
sloga in prostora.
Mobilnost je v turizmu ena najpomem
bnejših tematik. Kako ustvariti ponud
be, ko obiskovalci ne bodo potrebovali
lastnih prevozov, organizacija skupnih
in javnih prevoznih sredstev je rdeča
nit vseh srečanj. Posamezni poskusi so
prinesli spoznanje, da kljub obstoječim
možnostim obiskovalci še niso dovolj
ozaveščeni in obveščeni. Vsekakor tu
obstajajo različnosti med posameznimi
destinacijami, saj so večinoma težko ali
sploh nedosegljive z javnimi prevozni
mi sredstvi. Splošna ugotovitev je, da je
tovrstna mobilna povezava v alpskem
prostoru nezadostna.

ANALIZA ŽIVLJENJA V SKUPNOSTI
Analiza "življenja v skupnosti" nas je
usmerila na naslednje dejavnike: biva
nje, delo, izobraževanje in počitek. Zara
di dela, s katerim si omogočamo preži
vetje, nikakor ne sme trpeti naše okolje
in kvaliteta našega bivanja. Ne smemo
se vselej odzivati na trenutne trende,
prekrivati z asfaltom in betonom povr
šin, ki jih bomo kaj kmalu potrebovali
za samooskrbo s sadjem, zelenjavo in
ostalim. Kajti naravno pridelana hrana,
doma pripravljene jedi in zdravo okolje
so vse večje vrednote in žal nič več ne
kaj samoumevnega. Obiskovalce lahko
usmerimo v vodene aktivnosti, ki naše
okolje obiskovalcem približajo v najra

zličnejših segmentih. S tem smo že pri
izobraževanju – tako ponudnikov kot
porabnikov.
Že tukaj se je pokazalo, da mora mreža
ponudnikov in porabnikov iz lokalne
ga preiti na regionalni nivo. V Sloveniji
trenutno to še ne živi, iz lokalne se vse
prenaša na državno raven. Morda smo
naredili prve korake s povezavo kamni
ško-savinjske regije? In ko smo pri dr
žavnem nivoju, kako more naša "turi
stična oblast" za pridobitev štirih jabolk,
ki so pojem kvalitete turističnih kmetij,
zahtevati v vsaki sobi internetno pove
zavo (z vsem sevanjem) in televizijo, ki
vnaprej onemogočata družabno in soci
alno življenje, aparat za kavo, ki jo lah
ko dobijo v jedilnici … Vsekakor bo treba
veliko uskladiti.

NAŠA GORNIŠKA VAS
In kje se nahaja naša gorniška vas tre
nutno? Imamo slabe prometne pove
zave, urediti moramo parkirišča, da
bo Ravenska Kočna brez avtomobilov.
Turistični ponudniki bi morali več raz
mišljati, kako zelo pomembno je upo
števati transportne poti izdelkov, ki jih
uporabljajo. Morda ne razumemo izra
za ogljični odtis, vemo pa, da je domača
ali solata iz Bele veliko boj sveža od tiste
iz Italije. Izogibajmo se plastični ali dru
gi umetni embalaži ali uporabljajmo
znova isto. Potovanje se začne s prvim
korakom, naredimo ga mi sami. Lepo bi
bilo srečati vse, ki v naši vasi živijo/-mo
od turizma na enem kraju, kljub razli
kam smo, gledano z očmi obiskovalcev,
eno. Delovna praksa je tista, ki najde
rešitve in postavlja nova vprašanja. Pri
skoraj vsaki hiši imamo vrt, ponujamo
domače izdelke in doma vzgojeno hra
no (ki bi je lahko bilo več). Imamo ka
der, ki lahko vodi obiskovalce na njiho
vih tematskih raziskovanjih. Pripraviti
moramo skupno ponudbo in omogočiti
izvedbo le-te. Skrbimo, da se naši otro
ci organizirano podajajo v hribe – hva
la vsem, ki žrtvujete svoj čas za to. Ker
otroci so bodoči ponudniki v naših in
vzgojeni gostje v drugih krajih. Takih
gostov si želimo.
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Marinka Štern, Borštnikova nagrajenka
Dramska igralka Marinka Štern je letošnja dobitnica Borštnikovega prstana
za življenjsko delo.
MIJA MUROVEC, FOTO: OSEBNI ARHIV MARINKE ŠTERN
Marinka Štern se je rodila 19. maja 1947 na Jezerskem in tu
odraščala. Želela je postati igralka. Leta 1975 je diplomirala
na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani
in se zaposlila v Slovenskem mladinskem gledališču. Od takrat se je njena igralska pot počasi, a vztrajno dvigovala. Poleg različnih gledaliških vlog je nastopila v več celovečernih
filmih slovenske produkcije. Leta 2006 je prejela Borštnikovo
nagrado za igro, v letošnjem letu pa tudi najvišje stanovsko
priznanje – Borštnikov prstan. Z Marinko sva se želeli srečati
in narediti intervju, pa nama v tem prednovoletnem času to
ni uspelo. Zato sva si malo dopisovali in nastal je tale zapis.
• Marinka, iskrene čestitke ob nagradi Borštnikov prstan!
Koliko vam ta nagrada pomeni?
Hvala. Borštnikov prstan mi pomeni priznanje za več kot štiridesetletno igralsko delo. Vesela sem!
• Kako in kdaj se je začela vaša gledališka pot? Kdaj ste
začutili v sebi to željo? Ali vam je bilo kdaj žal, da ste se
odločili za to? Kako so se na vašo odločitev odzvali starši?
Ali ste imeli kakšno "rezervno" poklicno željo?
Ko sem bila še čisto majhna, sta moji teti Mimica in Angelca
študirali v Ljubljani. Mama me je peljala k njima na obisk, onidve pa mene v gledališče na otroško predstavo. Rada sem poslušala tudi otroške radijske igre, pozneje sem hodila v gledališče
in tako je ta igralska želja rasla v meni. Nikoli mi ni bilo žal, da
sem postala igralka in tudi doma mi tega niso branili.
• Marinka, ste Jezerjanka. Veliko Jezerjanov pa vas ne pozna. Ali ste v osnovno šolo hodili tu? Kako se spominjate
otroštva? Kaj vas veže na Jezersko? Imate kakšen lep spomin na Jezersko, posebno zgodbo, ki vam je ljuba?
V osnovno šolo sem hodila na Jezersko do petega razreda. Na
otroštvo imam lepe spomine in še zdaj sem v prostem času
zelo rada na Jezerskem. Tu si odpočijem, brskam po vrtu, hodim na sprehode. Ko sem bila otrok, smo šli s starimi starši
peš na Brezje, kjer smo prespali, naslednji dan pa z vlakom do
Kranja in potem z avtobusom domov.
• Če ne ustvarjate v gledališču, kaj še radi počnete? Kako
preživite prosti čas in dneve?
Poleti grem rada na morje, da se malo pogrejem. V Ljubljani
hodim na sprehode na Grad, včasih tudi ob Ljubljanici. Rada
berem in hodim na gledališke predstave in v kino.
• Čeprav ste že upokojenka, še kar naprej ustvarjate in nastopate. Kateri so vaši naslednji projekti? Vas bomo morda
v bližnji prihodnosti lahko videli tudi na odru naše dvorane Korotan na Jezerskem?
Trenutno igram v otroški predstavi Škrat Kuzma dobi nagrado in v predstavi o demenci, ki ima naslov Kje sem ostala. Ko
smo gostovali v Kranju, si je to predstavo ogledalo tudi precej
Jezerjanov. Zelo sem bila vesela! Morda se srečamo tudi v Korotanu na kakšnem literarnem večeru.
• Če želite, napišite še kaj, kar bi nas zanimalo, pa nismo
vprašali.

Zadnja štiri leta sem nastopala v televizijskih nadaljevankah
Usodno vino, kjer sem igrala Nežo Fažon, in Reka ljubezni,
kjer sem upodobila Terezo Božič. Snemanje me je kar malo
izčrpalo: vse besedilo se je treba na pamet naučiti doma, ker
potem prizore posnamemo zelo hitro in ni veliko časa za popravke. Zelo dobra izkušnja!

Skupaj naredimo nekaj lepega!
PATRICIJA ŠTULAR
Začel se je predbožični čas, ki je še posebno primeren za pozitivne misli in dobrodelnost. Tudi jaz bi želela z vsemi, ki želite
sodelovati, narediti nekaj dobrega. Izdelala sem unikatne božične voščilnice, ki jih bo lahko vsakdo dobil brezplačno. Na voščilnicah so motivi živali v snegu. Edini pogoj, ki ga postavljam,
je, da mora biti čestitka namenjena osebam, ki so pozabljene
od družbe, npr. starejšemu paru, ki skoraj nima obiskov; otroku,
ki nima veliko prijateljev; brezdomcu, ki vedno prosi za drobiž;
osebi, za katero veste, da nima veliko prijateljev ... Kontaktirajte
me in mi sporočite motiv, ki si ga želite, ter kratek opis osebe/
družine, za katero bi radi voščilnico (brez imen, le zakaj jo želite poslati tej osebi). Voščilnice so popolnoma brezplačne! Vse,
kar je treba kupiti, je znamka, če želite čestitko poslati po pošti.
Naredite nekaj dobrega in pokažite ljudem, da niso pozabljeni.
Najlepša hvala, da vam ni vseeno!

O naši igralki Marinki Štern
ANICA JAKOPIČ, LONCA ŠAVS
Gledališka in filmska igralka Marinka
Štern – rojena 19. maja 1947 na Jezerskem – je leta 1975 diplomirala na AGRFT
v Ljubljani in se zaposlila v Slovenskem
mladinskem gledališču, ki mu je ostala zvesta vse do upokojitve. Občasno je
ustvarjala tudi v drugih slovenskih gledaliških hišah. Nastopala je tudi v televizijskih in radijskih oddajah. Borštnikov
prstan je največje priznanje za njeno
delo. "Vesela, srečna sem, drugega trenutno ne znam povedati," je dejala v prvi
izjavi za medije ob razglasitvi njenega
imena. Igralko odlikujejo igralska predanost, vrhunskost in – skoraj bi rekli
– unikatnost. Ona je suverena igralka,
gledališču pripada do popolnosti. Leta
1981 je prejela Borštnikovo diplomo, leta
1993 pa si je v kvartetu štirih s kolegicami delila Borštnikovo nagrado za posebne dosežke. Leta 2006 je dobila Borštnikovo nagrado za vlogo Inse Breydenbach
v predstavi Ena in druga. Pravi, da dobra

vloga hitro nastane, če je dober tekst.
Veliko je še njenih vlog, najljubše pa so
ji te, ki se ukvarjajo z družbeno aktualnim problemom – demenco. Nastopala
je tudi v nadaljevankah Usodno vino in
Reka ljubezni. To jo veseli, ker ljudi rada
nasmeji.
Včasih jo tudi rada poslušam zvečer na
prvem programu Radia Slovenija. Njen
glas takoj spoznam. Marinka, lepo te je
slišati! Moji spomini nate so posebno
lepi, ko sva skupaj snemali CD-ploščo
o Jezerskih štorijah našega kronista
Andreja Karničarja. Draga Marinka! Želim ti še mnogo gledaliških, filmskih in
radijskih vlog in ti iskreno čestitam za
dosežene uspehe.
Jezerski kulturniki smo ponosni, veseli
in srečni, da je Marinka Štern, letošnja
prejemnica najvišjega državnega priznanja za gledališke
in filmske umetnike Borštnikovega
prstana, naša krajanka. Hvala, Marinka, ker si nas razveseljevala v neštetih
predstavah!

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

Ponujamo vam:
razčesavanje striženje
trimanje kopanje
nego oči, ušes in krempljev
celotno nego
Delovni čas po dogovoru.
Naročanje na: 041/692 770

Delavnica nemškega jezika
PATRICIJA ŠTULAR
Na podlagi vloge za sofinanciranje programov in projektov drugih društev
je Patricija Štular prek Društva upokojencev Jezersko izvedla jezikovni tečaj
nemščine za otroke od osmega do trinajstega leta starosti. Šlo je za osnovni
program, za katerega predznanje nem-

V živalskem vrtu so se učenci učili, kako se
po nemško reče živalim/ Foto: Arhiv DU

škega jezika ni bilo potrebno. Tečaj je
obsegal dva termina. Na prvem srečanju 12. oktobra so se otroci v prostorih
knjižnice na Jezerskem učili osnovnih
nemških izrazov. Naučili so se, kako se
predstaviti, ter izrazov za družinske člane, barve ter posamezne dnevne obroke.
Skozi igro so preigravali različne vloge
in s tem utrjevali naučeno znanje. Izdelali pa so tudi predstavitvene plakate za
svoje starše.
Drugi termin tečaja je bil 2. novembra, in
ker je bila tema učenje izrazov za živali,
smo tečaj izvedli na terenu. Podali smo
se v živalski vrt v kraju Rosegg ob Vrbskem jezeru v Avstriji. Med sprehodom
po živalskem vrtu smo spoznavali, kako
se v nemščini imenujejo posamezne živalske vrste. Na zaključni prireditvi pa
so se otrokom pridružili starši, ki so tako
lahko neposredno spremljali, česa so se
otroci naučili. Ogledali pa so si tudi plakate, ki so jih otroci ustvarili na prvi delavnici. Ob zadostnem zanimanju je možno tečaj organizirati tudi v prihodnjem
letu, zahtevnost tečaja pa bo prilagojena
željam in potrebam otrok.

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.
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Razstava Ujeti ravnovesje: Grintovčev steber
v Korotanu
Letošnjo prvo nedeljo v avgustu, ko se je dan že prevešal v noč, je pred Korotanom
najprej zasijala signalna bakla, za njo še tri parafinske, ki so s svetlobo simbolno
naznanile začetek odprtja razstave Ujeti ravnovesje: Grintovčev steber.
KLARUŠKA (MAG. KIP. KLARA ŽVOKELJ)
Zaslišale so se hribovske pesmi ter
beseda o avtorici in delu. S poslednjo
ognjeno točko večera se je formalni del
odprtja prelevil v družabnega, ko so prvi
obiskovalci razstave vstopili v prostor in
si ob pogostitvi ter med druženjem razstavo ogledali.
Razstava je bila deloma v galerijskem
prostoru, kjer si je bilo mogoče ogledati
fotografije Primoža Šenka in Alexa Delaya v štirih tematskih sklopih projekta,
avtoričino instalacijo iz plezalne vrvi ter
v projektu uporabljenih čelnih luči, nosilcev za svetilke in starih klinov. Vizualno postavitev so spremljali teksti tako
v slovenskem kot v angleškem jeziku.
Prebrati si je bilo mogoče tudi elektronska sporočila, ki so razkrivala pereče
zakulisje projekta. V predprostoru se je
predvajala projekcija uvodnika, kratkega dokumentarnega filma in videov, ki
so nastali v sklopu projekta.
Projekt Ujeti ravnovesje: Grintovčev steber je bil primarno zasnovan kot magistrsko delo iz kiparstva na Akademiji za
likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Odvijal se je malo pred
61. »rojstnim dnem« smeri Grintovčev
steber v istoimenskem predelu Grintovca; 60. obeležje smeri je bil tudi poklon
njenim prvopristopnikom, predvsem
vodilnemu med njimi Jožefu Žvoklju, ki
je na Jezerskem pustil pomemben pečat v lokalnem alpinizmu. Jezerskemu
je prinesel organiziran alpinizem, bil je
inštruktor ter gorski reševalec.

SKULPTURA IZ LOKALNE KAMNINE
Projekt se je v praktičnem umetniškem
smislu odvijal na dveh vzporednih nivojih, prvi je bil primarno zastavljeno
magistrsko delo v obliki skulpture, narejene iz lokalno najdenega kamenja
na Pastirski skali. V teoretičnem delu
magistrske naloge se s prakso povezujeta koncepta dveh modernih nemških filozofov Simmla ter Diltheyja,
ki v diametralno nasprotujočih si po-

gledih razlagata alpinizmu bistvena
fenomena doživetje ter podoživetje.
Prvi utemeljuje doživetje kot intenzivno izkustvo, ki je najmočnejše na robu
lastnega obstoja in je za človeka tudi
najvišje. V alpinizmu je to fenomen,
zaradi katerega se alpinist v svoji dejavnosti žene do skrajnosti. Drugi kot
človeku najvišje poslanstvo utemeljuje
podoživetje kot povezovanje izkustev v
večjo celoto, kar po njegovem počnejo
zgodovinarji in umetniki. V alpinizmu
je ta fenomen izražen v dokumentarno-umetniški dejavnosti, denimo v literaturi. Plezanje te smeri je bilo v tem
kontekstu magistrske naloge doživetje,
kiparsko udejanjenje slednjega pa materialno podoživetje. Skulptura privzema obliko ti. možica, zgolj s severne
strani, s konopljino vrvjo, starimi klini ter s svojim reliefom razkriva skico

vodstvom in s pomočjo prostovoljcev iz
Alpinističnega odseka (AO) Tržič rasla
zgoraj omenjena skulptura.
Prostovoljci so postavili linijo parafinskih bakel med Spodnjimi in Zgornjimi ravnmi, udeleženi posamezniki
(Uroš Žvokelj, Andraž Šparovec, Majda
in Bojan Kovačec) so parafinske bakle
postavili po melišču do vstopa v skalni
del Grintovčevega stebra ter od izteka
slednjega do vrha Grintovca, po samem
skalnem delu pa so člani GRS Jezersko
namestili 25 čelnih luči in preostanek
bakel. Skupna linija je bila dolga tisoč
metrov in je vključevala dvesto parafinskih bakel in 25 čelnih LED-svetilk. Ko je
padel mrak, je zažarela rdeča signalna
bakla, ki je bila znak za začetek osvetlitve. Svetlobna instalacija kot simbol
osvetlitve poti, s katero so Jožef Žvokelj,
Vinko Grilc in Štefan Lisec že leta 1957

Projekt Ujeti ravnovesje: Grintovčev steber je bil primarno
zasnovan kot magistrsko delo iz kiparstva na Akademiji za likovno
umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Odvijal se je malo
pred 61. »rojstnim dnem« smeri Grintovčev steber v istoimenskem
predelu Grintovca; 60. obeležje smeri je bil tudi poklon njenim
prvopristopnikom, predvsem vodilnemu med njimi Jožefu Žvoklju,
ki je na Jezerskem pustil pomemben pečat v lokalnem alpinizmu.
smeri Grintovčev steber. Omenjeni klini so bili last Jožefa Žvoklja, ki jih je v
zlati dobi povojnega alpinizma, ko je
smer tudi nastala, v njej uporabljal. S
tem delom je bil utemeljen pojem alpinistična umetnost (alpin-art).
Na drugem vzporednem nivoju je potekalo obeležje oz. dogajanje kot poklon
prvopristopnikom smeri v ožjem ter alpinistični dediščini v širšem pomenu.
S svojo dejavnostjo so se poklonili soustvarjalci sodobne alpinistične scene
ekipa SlackAlien, ki je pripravila v Sloveniji drugi najvišji "highline" (hoja po
visoko napetem traku) med Grintovcem
in Dovško škrbino. "Land-artist" Miha
Brinovec je postavljal začasne instalacije na Zgornjih ter Spodnjih ravneh,
na Pastirski skali je pod avtoričinim

na Jezerskem pustili pomembno sled,
je zažarela 23. junija 2018. Svetlobni poklon je sklenil Klemen Jakopin s svojo
ognjeno predstavo. Sledil je še kulturni
program na Češki koči. S tem je bil utemeljen drugi pojem: novo spomeniško
kiparstvo.
Ker je bil Grintovčev steber preplezan
avgusta, je sovpadajoče s tem mesecem
po 62 letih od prvenstvenega vzpona in
po dobrem letu od temu posvečenega
projekta Ujeti ravnovesje: Grintovčev
steber v Korotanu na Zgornjem Jezerskem simbolno spet zažarelo in bilo do
konca meseca v času uradnih ur TIC-a
v času razstave mogoče doživeti ali podoživeti dogajanje v Grintovcu. Razstavo
sta v sodelovanju s KUD Jezersko pripravila Klara in Uroš Žvokelj.

KULTURA | 9

Zazvenela je lovska pesem
Koncert lovskih pesmi v dvorani Korotan na Jezerskem
FRANCE EKAR
Konec oktobra je že drugič v dvorani
Korotan na Jezerskem zazvenela lovska
pesem. Kulturno prireditev so omogočili: Zveza lovskih družin Gorenjske, Občina Jezersko, Lovsko pevsko društvo
Železna Kapla in Lovska družina Jezersko. V programu pa so sodelovali lovski
pevski zbor iz Škofje Loke in lovski zbor
iz Železne Kaple, lovski rogisti iz Selc in
domači pevski zbor Ljudske pevke Društva upokojencev Jezersko ter 16-letni
Marko in 14-letni Tobija Smrtnik, že vrhunska glasbenika.
Na lovskem večeru so se spomnili tudi
svojih preminulih članov Dava Karničarja in Damjana Smrtnika, slednje-

Nastopil je tudi Lovski moški pevski zbor iz Železne Kaple /Foto: Ariv LD Jezersko
ga tudi kot odličnega pevca v Kvartetu
Jutro z Jezerskega ter očeta obeh prej
omenjenih mladih glasbenikov.
Na kulturnem večeru so zbrane pozdravili starešina LD Jezersko France
Ekar, jezerski župan Andrej Karničar,

govor je stekel tudi o tem, kako je bilo
včasih, ko je bila lovska pesem prisotna
po vsakem lovu, ob lovskem prazniku,
na srečanjih, da so bili v gostiščih in
gostilnah celo napisi, kdaj se je lahko
prepevalo. Žal se danes tudi lovska pe-

Na lovskem večeru so se spomnili tudi svojih preminulih članov
Dava Karničarja in Damjana Smrtnika, zadnjega tudi kot odličnega
pevca v Kvartetu Jutro z Jezerskega.

Župana Jezerskega Andrej Karničar in
Železne Kaple Franc Jožef Smrtnik s
podpredsednico ZLD Gorenjske Janjo
Lukanc/ Arhiv LD Jezersko

župan iz sosedne Železne Kaple Franc Jožef Smrtnik, sicer tudi pevec tamkajšnjega lovskega pevskega zbora, podpredsednica Zveze lovskih družin Gorenjske
Janja Lukanc. Večer je v zadovoljstvo
obiskovalcev, gostov in izvajalcev izjemno uspel. V lovskem domu je sledilo
druženje z izvajalci lovskega pevskega
večera, župani in člani LD Jezersko. Po-

sem in lovska prijateljevanja vse bolj
utapljajo v času sodobnih nedružabnosti, ohlajenih odnosov in zaprtosti ob
vseh mogočih novodobnih »izumih«
in vsakdanjem hitenju. Zato so taki lovsko-kulturni dogodki, kakršen je bil
na Jezerskem, zelo pomembni tudi zaradi ohranjanja kulturnih vrednot slovenskega lovstva.

KORDEŽ D.O.O., VISOKO 124, VISOKO

BimLine
računovodska hiša
Boljši servis. Boljše storitve.
Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA
LESA ZA IZDELAVO SEKANCEV

Tel.: 041 355 899 www.bim-line.si

10 | VRTEC

Moje slovo
Dragi moji Palčki, nekdanji Palčki in vsi Jezerjani, ki sem jih imela srečo spoznati!
DAŠA PUČKO, VZGOJITELJICA
Najbrž ste že slišali, da sem se odločila,
da vrtec Palček predam v druge roke in
odidem v službo nekam bližje svojemu
domu. S težkim srcem sem sprejela to
odločitev, vendar ko imaš svoje otroke,
je čas z njimi še kako dragocen.
Želela bi se zahvaliti vsem mojim Palčkom, s katerimi smo se igrali v vašem
čarobnem malem vrtcu. Prav vsak je
en čudovit košček mojega Jezerskega
mozaika, ki ga bom nosila v spominu
vse življenje. Vsak izmed njih mi je dal
ogromno, me ogromno naučil ter mi
dal potrditev, da to, kar delam, res rada
delam. Dragi starši Palčkov, še enkrat
res hvala, ker ste mi jih zaupali v varstvo. Zdaj ko imam svoja dva škratka,
vem, kako težko je to in kako zelo pomembno je zaupanje v vzgojiteljico, ki ji
predaš svoj največji zaklad.

DRAGOCENE SODELAVKE
Ko sem začela službo na Jezerskem, je
bilo kar hudo – čez noč so vzgojiteljico Alenko prestavili v Preddvor, mene,
popolnoma "svežo" vzgojiteljico, pa postavili v njene čevlje. Ne znam vam povedati, kako težko je bilo nadomestiti
tako čudovito vzgojiteljico. Verjela sem,
da mi bo z ljubeznijo do dela z otroki in
empatijo mogoče le uspelo v vas, starših, ustvariti zaupanje vame. Draga
Alenka, tudi tebi, še enkrat hvala, ker
si mi v začetku pomagala in mi predala
tako urejen vrtec.

Jezersko je eno veliko srce,
močno. Ko te vidi, je malce
sramežljivo, nedostopno, ko pa
te spozna, se odpre na stežaj in
sprejme vase.
Vse to, kar sem v vrtcu "čarala", pa ne
bi bilo mogoče brez moje najboljše pomočnice vzgojiteljice, drage moje Urške.
Ravnateljica Tea Dolinar je takoj, ko me
je spoznala, vedela, da bova super tim.
Ti, draga Urška, si res najboljša prijateljica, najboljša pomočnica, najboljši
partner pri delu z otroki. Tako neverjetno sva se čutili, povezovali, da so besede odveč, saj ste sami lahko opazili,

da so otroci z veseljem skočili k nama v
igralnico ter se pocrkljali v najinem naročju. Urška, hvala ti za vse, res si nekaj
posebnega.
V vrtcu na Jezerskem pa je še ena prav
posebna oseba, ki jo bom neverjetno
pogrešala: draga naša kuharica Meta!
Meta je čudovita oseba z velikim srcem,
dobra prijateljica in najboljša kuharica!
Meta skrbi za naše jutranje kave, ki so
pogon za delo, Meta skrbi za naše polne
želodčke in Meta skrbi, da če kdaj zaspimo me, vzgojiteljice, da otroci počakajo
na toplem, ko starši odhitijo v dolino
v službo. Ja, tudi to se mi je zgodilo v
prvem letu moje službe na Jezerskem.
Nekateri drugi zaposleni so me obsojali, Meta in vi, starši, ste razumeli, da
se včasih to zgodi – nenamerno. Meta
je tudi oseba, ki poskrbi, pa tudi če iz
svojega žepa (ja, tega najbrž niste vedeli, ampak se je že zgodilo!), da so kosila
in malice zares okusne in da noben trebušček ne ostane prazen. Draga Meta,
hvala ti za vse! Nate sem se lahko vedno
obrnila in v tebi sem dobila eno odlično
prijateljico, h kateri se bom z veseljem
vračala na obisk.
Drage učiteljice podružnične šole Jezersko, tudi vam hvala za vse sodelovanje
in pomoč, ki sem ju bila deležna z vaše
strani!

ODLIČNO SODELOVANJE Z ŽUPANI
V prvem letu dela na Jezerskem sem
spoznala tudi divjo plat narave in kako
je, če žled obrne na glavo vaše življenje.
Z Urško sva se v službo vozili z valuki,
kar je bila tudi neverjetna izkušnja. Obstaja pa nekdo, ki je kljub zapovedanim
uram valukov poskrbel, da sva se lahko
predčasno vrnili domov. Dragi gospod
podžupan Peter, hvala tudi tebi za vse
zaupanje vame, za vso tvojo pomoč, ki
sem je bila deležna v prvih letih mojega
delovanja na Jezerskem.
Tudi z obema županoma z gospodom
Markičem in gospodom Reboljem sem
odlično sodelovala. Občina Jezersko je
vedno prisluhnila vsem mojim željam v
zvezi z vrtcem. Hvala vsem zaposlenim
na občini, s katerimi sem sodelovala.
Z Juretom smo se poznali malo bolje,
saj je bila hčerka v vrtcu in je imel zato

boljši vpogled v moje delo. Jure in Tanja,
hvala še za vso pomoč in sodelovanje z
vajinim hostlom in Staro Pošto. Tudi k
vama se bom z veseljem vračala.
Tudi gostišče ob Planšarskem jezeru je
bilo vedno naklonjeno našim željam
in nam je nekajkrat odstopilo prostor
pod streho za naše srečanje. Hvala vam.
Gasilci z Jezerskega, tudi vi ste nam vedno odprli vrata ter nas lepo sprejeli v
gasilski dom. Dragi poveljnik gospod
Kaštrun, tebi pa še posebej hvala za res
vse, kar sem se spomnila. Ti in tvoja
Karmen sta osebi, na kateri sem se vedno lahko obrnila, pa če sem potrebovala le lopato in motiko ali pa kaj drugega.
Potem je tu tudi policija, pa Eva Piskrnik, ki je vodila odlično delavnico z našimi otroki. Hvala vam! Pa seveda lovska družina oziroma prekmalu pokojni
Davo Karničar. Gospod Davo je otrokom
na zelo lep način predstavil delo lovca
in gozdne živali. Gospod Davo, tja med
oblake in k soncu, hvala vam!
Na Jezerskem živi tudi prav posebno
prijazna in topla oseba, ki jo vedno z
veseljem objamem, ko jo srečam. To je
nekdanja učiteljica gospa Anica. Hvala,
gospa Anica, za objeme.
Ne želim nikogar pozabiti, zato bi ob tej
priliki, še enkrat rada izrekla veliko zahvalo vsem, s katerimi sem sodelovala
na Jezerskem! Jezersko je eno veliko
srce, močno. Ko te vidi, je malce sramežljivo, nedostopno, ko pa te spozna,
se odpre na stežaj in sprejme vase. Ter
upam, da tudi obdrži. Tako kot bom jaz
obdržala njega (Jezersko) v svojem srcu
za vedno. Res sem se pri vas počutila
noro dobro, sprejeto, domače. Vedno
pravim, da ko se vozim na Jezersko,
se počutim, kot da se peljem domov.
Z največjim veseljem se bom vračala v
vaše kraje in upam, da se še kaj srečamo!
S težkim srcem zapuščam Palčka. Ampak verjamem, da ga prevzame druga
čarobna mama palčica, ki bo v vaših
otrocih prižigala lučke veselja, sreče,
ljubezni in jim vlivala pogum za premagovanje začetnih ovir.
Zato dragi Palčki, nekdanji Palčki, starši
in vsi Jezerjani, hvala za vse in čarobno
novo leto 2020 vam želim!
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Gozdne dogodivščine najmlajših
URŠKA FURLAN, VZGOJITELJICA,
FOTO: ARHIV VRTCA PALČEK
Septembra je najmlajšo skupino Žabice
nekaj otrok zapustilo, saj so šli med "ta
velike" Račke, dobili pa smo tri nove prijateljice, ki so se bivanja v vrtcu že prav lepo
navadile. Starejši otroci zanje vedno poskrbijo in jim pomagajo, seveda pa se jim
ob tem zdi dobro, da so sedaj oni "veliki".
Z otroki smo se v letošnjem šolskem
letu ponovno pridružili Mreži gozdnih
vrtcev in šol. Trudimo se, da čim več
časa preživimo v bližnjem gozdu, kjer
otroci urijo svoje gibalne sposobnosti,
motoriko in domišljijo. Naravno gibanje po gozdnem terenu pozitivno vpliva
na razvoj možganov in posledično motoričnih in učnih sposobnosti. Otroci se
v gozdu umirijo in sprostijo, preko igre
v naravi pridobivajo raznolike veščine
in še lažje gradijo medsebojne odnose. Žabice so pri hoji po gozdnatih tleh
ter plezanju po skalah in čez ovire zelo
spretne.
Oktobra smo s seboj v gozd vzeli visečo
mrežo in jo pritrdili med dve drevesi. Vsi
smo uživali v razgledu na krošnje dreves

z malo drugačne perspektive. Raziskovanja gozda nam ni preprečil niti novembrski dež – ven so nas zvabile blatne
luže, po katerih je lepo skakati. Ob našem obisku na eni strani gozda odmeva
otroško "žaganje", na drugi strani diši po
slastni "torti", najdemo si oder za pevce
in vse vrste glasbil. Domišljija ne pozna

Pred vami je
kuharska knjižica,
ki bo vaši domišljiji
dala prosto pot!
Sirove poslastice v
obliki sonca, šopki
rož iz surove
zelenjave,
vulkanski krompirji
in čokoladne torte,
… Izbirate lahko
med 50 recepti,
ki vas bodo korak
za korakom vodili
do kulinaričnih
poslastic.
Recepti so opremljeni z zabavnimi ilustracijami in fotografijami,
ob katerih se človeku pocedijo sline! 64 strani.
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Nazorjeva ulica 1 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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meja in vsakič znova prav uživava ob
pogledu na zadovoljne malčke. Čez zimo
bomo v neposredni bližini vrtca nabirali kondicijo, da se bomo spomladi, ko
bodo dnevi toplejši, lahko ponovno podali tudi na daljše potepe, na katerih se
bomo nastavljali sončnim žarkom, lovili bomo veter ali pa dežne kaplje.

Podjetniki, obrtniki in
društva, ki se predstavljamo
v Pr' Jezer, vam želimo
vesele praznike ter srečno
in zdravja polno leto

2020!
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Prazniki brez raket in petard
Pred bližajočimi prazniki opozarjamo na nevarnosti uporabe
pirotehničnih izdelkov. Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je problem vseh, zato prosimo starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje, da opozarjajo na nevarnosti in možne posledice. Prav tako opozarjamo na kar najbolj omejeno uporabo
teh izdelkov, saj tako svetloba kot hrup močno vznemirjata
domače in divje živali, obenem pa tovrstni izdelki onesnažujejo in predstavljajo nevarnost za okolje (npr. požari).

www.gorenjskiglas.si

www.pogrebnik.si

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

V imenu celotnega kolektiva se vsem našim
zvestim kupcem in uporabnikom poštnih
storitev iskreno zahvaljujemo za
izkazano zaupanje v iztekajočem se letu ter
vam v letu 2020 želimo obilo zdravja, sreče
in osebnega zadovoljstva.

Razpredanje o vsebini
božičnih praznikov
MIRAN ŠTULAR
Leto se izteka in približujejo se božično-novoletni prazniki.
Najlepši in najbolj čarobni del leta, kot nas podučijo v potrošniških reklamnih spotih. Pa se posvetimo bistvu praznikov,
njihovim koreninam v svetopisemski zgodbi o Jezusovem
rojstvu. Popotnika, namenjena na popis prebivalstva, noseča
žena na osličku in njen zaročenec, iščeta kraj, kjer bo lahko
v miru rodila dete. Povsod jima zaloputnejo vrata. Na koncu
najdeta hlevček, kjer ona na slamnatih tleh rodi sina. Nimajo ničesar v materialnem smislu. A hkrati imajo vse: imajo
drug drugega, brezpogojno ljubezen in skromno, a varno zavetje.
In na kakšen način mi praznujemo spomin na ta dogodek?
Od konca oktobra do srede januarja pokrajino in bivališča
spremenimo v Las Vegas. Iz vseh zvočnikov nas cingljajoči
kraguljčki osladnih popevčic prepričujejo o zimski idili navkljub deseti zaporedni kopni zimi. Drenjamo se po trgovskih
središčih s polnimi nakupovalnimi vrečami. Na bogato obloženi praznični mizi mora biti vse, samo da je prostora še za
TV-daljinca. Kdor ne bulji prazničnega sporeda, brska po telefonu. Ko otroci odvijejo darila, po desetih minutah evforije
nove igrače postavijo na vrh kupa, kjer so končale lanske,
predlanske …
Diametralno nasprotno svetopisemski zgodbi. V materialnem smislu imamo vse, v srcu pa smo odtujeni in prazni.
Namesto tisočev evrov, ki jih pošljemo v zrak z ognjemeti, bi
lahko pomagali tistim na robu družbe. Medtem ko se eni prenajedajo in s polnimi usti razpredajo o novoletnih zaobljubah, drugi po smeteh brskajo za ne plesnivo skorjo kruha. V
svoji gasilsko-reševalni karieri sem doživel marsikaj težkega
in krutega. Med stvarmi, ki so mi najbolj zarezale v dušo, so
bile intervencije, ki so se po navadi zgodile tik po praznikih.
Klicale so patronažne sestre ali oskrbovalke starostnikov na
domu, ker skozi zaklenjena vrata niso mogle priklicati svojih
oskrbovancev. Ko smo vlomili vhodna vrata, smo največkrat
naleteli na zgrbljeno telo, ležeče na tleh. Ni treba veliko premisleka do ugotovitve, da jih cele praznike nihče ni prišel
niti pogledat.
Nikomur nočem pokvariti praznikov. Praznujte na najboljši možen način. A včasih je prav, da najdemo človeka v sebi
pred vsem pompoznim potrošništvom današnjih dni. Drobna lučka v srcu, ki jo prižgemo z dobrim dejanjem, lepo besedo sočloveku, s trenutkom pozornosti nekomu z družbenega
roba, sveti močneje in topleje kot megavati lučk božične dekoracije. Pa vesele praznike vsem skupaj!

Izšel je koledar 2020

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

Tokratna izdaja stenskega koledarja je obarvana z motivi zračnih posnetkov: Jezersko, kot ga vidijo ptice. Polepšajte svoj
dom z motivi Jezerskega in s koledarjem razveselite tudi sorodnike in prijatelje! Naročite ga lahko v TIC Jezersko (051 219 282 ali
tic@jezersko.si).

Petra Karničar je sprejela ček v vrednosti 7500 evrov.
/ Foto: Gorazd Kavčič

Zbrana zelena bratovščina ob obdaritvi družine Karničar
/ Foto: Gorazd Kavčič

Odprta srca zelene bratovščine
Zeleni sklad Lovske zveze Slovenije je v sodelovanju z Lovsko družino Jezersko ob
koncu novembra izročil enkratno denarno pomoč družini pokojnega lovskega
tovariša Dava Karničarja.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
Petra Karničar, žena pokojnega Dava
Karničarja, ki je bil tudi ikona zelene
bratovščine, se je po moževi smrti znašla v stiski. Skrbi za štiri otroke, Izidorja,
Lovrenca, Evo in Martina, prvi trije so
že aktivni športniki na tekaških smučeh. Ko jo vprašamo, kako se po moževi
smrti spopada z vsakdanjikom, pravi,
da niti ne razmišlja, pač pa veliko dela
z otroki in jih spodbuja v njihovi športni
dejavnosti. Kot članica jezerske lovske
družine v mirovanju pa je ob dobrodelni
potezi lovskih tovarišev izrazila zahvalo za velikodušno nakazilo. "Hvala vam
za vaša odprta srca. Vse bom namenila
otrokom," je dejala, ko sta ji v lovskem
domu na Jezerskem donacijo v višini

7500 evrov izročila Ivan Malešič, predsednik Zelenega sklada pri Lovski zvezi
Slovenije, in Milan Štrukelj, prav tako
lovec in podjetnik, ki se je skupaj s sodelavci odpovedal obdarovanju poslovnih
partnerjev in je raje namenil v zeleni
sklad za družino Karničar.
Lovci ne skrbijo le za divjad in naravo,
pač pa v imenu vrednot, kot so srčnost,
tovarištvo in solidarnost, pomagajo tudi
svojim članom, ko se znajdejo v stiski.
Zeleni sklad so pred nekaj leti ustanovili prav v ta namen, že polno stoletje pa
lovska organizacija prireja dobrodelne
plese in z njimi zbira denar za pomoči
potrebnim.
Na srečanju v jezerskem lovskem domu
je navzoče pozdravil starešina domače
lovske družine Franc Ekar in se spo-

ORGANIZACIJA IN IZVEDBA
POGREBNIH STORITEV
Navček, d. o. o., Visoko 140, 4212 Visoko

24 ur na dan

041 628 940

mnil lovskega tovariša Dava Karničarja, na čigar vrhunske športne dosežke
in njegovo sodelovanje v domači zeleni
bratovščini so bili vsi ponosni. Več članov so že izgubili v tragičnih nesrečah,
med njimi pred dvema desetletjema
Rada Markiča, pred nekaj leti Damjana
Smrtnika, letos pa še Dava Karničarja,
ki je bil revirni lovec, lovski čuvaj, član
upravnega odbora, aktivno je sodeloval
pri organizaciji lovskega smučarskega tekmovanja na ledeniku pod Skuto,
bil praporščak, kadar je bilo to potrebno. Srečanja se je udeležil tudi župan
Andrej Karničar, sicer brat pokojnega
Dava, ki se je prav tako zahvalil lovcem
za plemenito dejanje in poudaril znano
resnico, da dar plemeniti oba – tistega,
ki daje, in onega, ki sprejme.

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

Uspešno v novem letu!
»Vodimo vas varno mimo
davčnih čeri.«
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Na pragu ducata desetletij
Leto 2020 je pred vrati in z njim 120 let, kar Češka koča nudi zavetje obiskovalkam in
obiskovalcem. Dvanajst desetletij, skoraj 120 sezon, tisoči ljudi – vsak s svojimi doživetji.
ANJA KARNIČAR, PD JEZERSKO
Češka koča je v tem času postala ikona
planinskih koč (ne le za Jezerjanke in
Jezerjane): s svojo prvobitno podobo,
lego na robu ostenij, skozi tisočere prizore, vtise, spomine in zgodbe. Bogastvo
doživetij tolikerih raznolikih posameznikov in posameznic skozi spreminjajoči se čas: to je esenca čara Češke koče

nejših trenutkov, spet z nami. In to čarovnijo bi radi delili z vami: sodelujte,
sedite k pisanju ali poiščite katero pomembnejših arhivskih fotografij, in vse
to delite z nami. Skupaj se bomo spomnili več, vsak posebej prispeva unikatno perspektivo in skozi tisoče drobcev
morda pridemo na sled tistemu posebnemu, prvobitno hribovskemu, kar za
mnoge Češka koča pooseblja.

Najboljše prispevke iz natečaja bomo zbrali v knjižni obliki ter
jih predstavili tudi na osrednjem praznovanju 120-letnice Češke
koče v septembru. Petnajstim najboljšim bomo podarili nočitev z
zajtrkom v Češki koči – od februarja tri mesece zapored po petim.
– in ob tako ljudsko-pravljični okrogli
obletnici smo se odločili, da ravno ta
postavimo v sredo praznovanja.
Zgodbe, spomini, vtisi, podobe: skoznje
preteklost za hip postane spet tukaj in
zdaj. Najlepše zgodbe – in take, ki so vse
kaj drugega: smešne, tragične, nerodne, izjemne, unikatno banalne. Za hip
so pretekla doživetja spet tu, za hip smo
mlajša verzija sebe, za hip so vsi, s katerimi smo delili nekatere najpomemb-

In tehnične podrobnosti: natečaj (če
na kratko zamejimo to naše srečevanje skozi zgodbe in slike) bo potekal od
zdajle do 31. marca 2020. Izbor zbranega
gradiva bo na spletu objavljan od konca januarja. Ker je osnovna ideja deljenje zgodb, bo po zaključku natečaja
vse gradivo javno dostopno – najboljše
prispevke pa bomo zbrali v knjižni obliki ter jih predstavili tudi na osrednjem
praznovanju 120-letnice v septembru.

In da vsaj nekaterim med vami olajšamo vrnitev na prizorišče zgodb, bomo
15 najboljšim podarili nočitev z zajtrkom v Češki koči – od februarja tri mesece zapored po petim.
Kako sodelujete: slike in/ali tekst pošljite
(najbolj zaželeno) na e-naslov 120Ceskakoca
@gmail.com, lahko pa tudi z navadno pošto na naslov PD Jezersko, Zgornje Jezersko 65, 4206 Zgornje Jezersko. Ne pozabite
pripisati osebnih podatkov (ime, priimek,
naslov, e-naslov in letnica rojstva) – vsaj
če želite sodelovati pri nagrajevanju. Seveda pa si želimo predvsem zgodb in gradivo
lahko oddate tudi pod psevdonimom in
anonimno. Z oddajo prispevkov nam dajete gradivo v uporabo za zgoraj navedene
aktivnosti/objave, osebne podatke za objavo avtorstva in pomoč pri izvedbi nagradnega dela natečaja.
Sprotno vas bomo o poteku in podrobnostih obveščali na http://www.
facebook.com/CeskakocaJezersko/.
Ker smo na pragu novega leta vam želimo, da bi znali deliti svoje zgodbe – tiste, ki so nas že ustvarile, in tiste, ki nas
še bodo. Srečno 2020!

Gasilci v letu 2019
Nesreča nikoli ne počiva, možnosti za požar ne moremo nikoli preprečiti,
lahko pa se s premišljenim ravnanjem izognemo povzročitvi požara.
DARINKA MILOŠIČ
Dobro bi bilo zavestno razmišljanje o ravnanju v primeru
požara, saj več znanja omogoča ustrezno soočenje s težavno situacijo in zmanjša ogroženost življenja in premoženja.
O preventivnem delovanju govorimo zgolj občasno, navadno
v mesecu oktobru – mesecu požarne varnosti, zato ne bi bilo
odveč, če bi tudi sami razmislili o reševanju.
Gasilci celo leto izvajamo različne vaje s področja gašenja, ker
pa v zadnjih letih beležimo več intervencij tehnične narave, so
vaje namenjeno tudi tej tematiki. Tako smo letos izvedli več
kot deset praktičnih vaj in sodelovali z drugimi društvi v Solčavi, Reberci na avstrijskem Koroškem, na Olševku, v Hotemažah in Preddvoru, imeli pa smo tudi kar nekaj intervencij. Začelo se je že 16. januarja z dimniškim požarom. V februarju pa
nam je zagodlo vreme in smo imeli kar tridnevno akcijo. Bilo
je kar nekaj podrtega drevja, veter pa je odkrival strehe. Ker je

tudi obilno deževalo, je bilo nekaj kleti poplavljenih. Naslednja
intervencija se je zgodila v juniju, ko je zagorelo na novogradnji. Tudi julija nam je zagodlo vreme, vendar večjih posledic
ni bilo. Nagajale pa so tudi ose. Kar nekajkrat smo se jih lotili. V začetku novembra smo zopet posredovali pri pokrivanju
streh, zaključili pa smo zopet z dimniškim požarom. Aktivni
smo tudi na področju izobraževanja. Letos sta dva člana pridobila čin nižji gasilski častnik, štirje člani pa so se usposobili
za gasilskega pripravnika. Čestitke vsem. Veliko prostega časa
usmerjamo v aktivnosti, ki nam bodo pomagale do uresničitve naših želja. Obveščali smo vas že, da zbiramo sredstva za
nakup novega vozila GV-1. Precejšen delež smo že zbrali, nekaj
pa še bomo s svojim delom in z donatorskimi sredstvi. Seveda
brez vaše pomoči ne bo šlo. Vsem in vsakemu posebej se zahvaljujemo za pomoč in se priporočamo tudi v prihodnje. Če
kdo dela dohodnine še ni namenil nikomur, ga lahko nameni
našemu društvu (davčna številka: SI 24443298).
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Napisano na en, dva, tri ...
MARKO BUŠALOV

GOSPA MIJA
Pošiljam ti eno besedilo, ki ga imam že
dalj časa. Marsikje sem ga že oddav, ker
do tebe je dovga pot, kar po pošti sem
poslav. Matjažu in tudi tebi lep pozdrav,
želim, da ostal še dovgo bi zdrav!

ŠALE PO IZBORU MARKA BUŠALOVA
Ali veste, kako preprečujemo nastajanje
gub?
Jemo, dokler se gube ne zapolnijo.

Miklavževanje 2019
MAJA LESAR

Foto: Arhiv KUD Jezersko

Jezersko je obiskal Miklavž. Tudi letos. Očitno smo bili vsi dovolj pridni, da nas je počastil v spremstvu angelov in parkeljnov.
Ravno na predvečer praznika sv. Miklavža je
na Jezersko prišla tudi Ifigenija Sfrčkljana in
nam pričarala pravo klovnovsko zmešnjavo,
polno smeha in cirkuških akrobacij. Legenda o sv. Miklavžu pravi, da je bil to mož zelo
dobrega srca in je svoje premoženje rad delil
med reveže. Tako se je nekega dne primerilo,
da je pomagal tudi družini s tremi hčerami.
Oče jih je hotel zaradi revščine prodati. Ko je
sv. Miklavž slišal za njihovo usodo, je vsaki
podaril kepo zlata, da so si lahko pripravile
doto in se poročile. Nam je Miklavž razdelil
simbolična darila, v katerih niso manjkali jabolko kot spomin na zlato kepo, nekaj suhega sadja ter domači piškoti. Starejšim otrokom pa ni ušla niti šiba. K darilu je dodal še
kresničko – angelčka in miniaturne jaslice
za vse otroke do 10. leta starosti. Prireditev
je omogočila Občina Jezersko, organizirali
smo jo člani KUD Jezersko v sodelovanju z
Jenkovo in Šenkovo domačijo. "Hvala vsem
za pomoč in na svidenje v prihodnjem letu",
nam je ob koncu zaklical Miklavž.

"Draga, kaj je za kosilo?"
"Nič!"
"Kako nič? Tudi včeraj ni bilo nič!?"
"Ja, kuhala sem za dva dni!"
Če umreš jeseni, te pozimi ne bo zeblo.
Ali morajo naši možje toliko piti? Načelno ne, večina jih to počne prostovoljno.
"Ljubica, pote pridem okoli osmih. A si
lačna?"
"Sem, zelo."
"Potem se najej ta čas, dokler ne pridem!"

Ko pišem to, v bajti imam toplo,
v vsakem kotu en mačkon leži,
gledam televizijo, imam fajn musko,
sok pijem, jem potico, to se mi godi.
Še mačkom je všeč,
s tačkami po ekranu božajo,
čudno se jim vse to zdi.
Ja, mački, pa TV, to me razvedri.
To je bilo med pavzo pisano,
na TV imam glih Slakovo polko ubrisano.
To napisano je bilo na en, dva, tri,
naj vreme naj te ne žalosti.
Letošnja jesen je grda vsa,
vse preveč, preveč je dežja.
Vina Martinu je zmanjkalo,
zdaj nam razlija samo še vodo.
Hudiča spodimo do pekla,
Boga pa prosimo,
da naj nam še lepega vremena da!

Darinki za
70. rojstni dan
Na nebu se zvezdica je prižgala,
se pevska četica je zbrala,
se s čestitko v Kočno namenila,
tja, kamor si nas povabila!

Cirles d.o.o., Tupaliče 21, 4205 Preddvor
Ciril 041 629 415, Klemen 041 422 067
info@cirles.si

Zato zdaj želimo ti,
da bodi srečna na ta dan,
ko praznuješ 70. rojstni dan.
Da pridna si kot mravljica,
ne, to ni pravljica,
vsi vemo, da lotiš se vseh težkih del,
Darinka, kdo te ne bi bil vesel.
Tvoj korak je še čvrst, krepak,
takega na žalost nima vsak.
Kakor srnica v gozd letiš,
mnogo jurčkov tam dobiš,
s polno cajno domov hitiš
in vse po vasi razdeliš.
Od staršev si dobila lepo doto,
po atu pridnost, po mami pa dobroto,
po obeh pa poštenost, ki veliko šteje,
glej, Ladko se kar iz nebes ti smeje.
Kadar je v Korotanu zabava,
glavna delovna si dama,
pospravljaš, pometaš, čistiš, se smejiš,
kdaj pa tudi se jeziš,
za lon pa tudi kakšen pir dobiš!
Zato se danes iz srca bomo zahvalile,
mogoče pa tud kakšen aperitiv bomo dobile.
Želimo, da bi še dolgo pela z nami
in bila vesela na naši top zabavi!
LONCA

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 2020.
Kolektiv Cirlesa

Pionirke (prvo mesto)

Mladinci (tretje mesto)

Kviz gasilske mladine in dan odprtih vrat
DARINKA MILOŠIČ, FOTO: ARHIV PGD
Gasilska zveza Kokra nam je zaupala organizacijo tekmovanja
kviza gasilske mladine, ki smo ga organizirali v prostorih PGD
Jezersko in OŠ Jezersko. Tekmovanja se je udeležilo 59 ekip, to
je več kot 177 otrok iz gasilskih društev, članov Gasilske zveze Kokra. Preizkusili so se v znanju iz gasilske tematike, prve
pomoči in praktičnih vaj, kot so poznavanje gasilske opreme,
vezanje vozlov in druge spretnosti. Naše društvo je zastopalo
šest ekip, dve ekipi pionirk, ki sta zasedli 1. in 4. mesto, tri ekipe mladincev – 3., 4. in 16. mesto, ter pripravnice, ki so osvojile
4. mesto. Vsem tekmovalcem in mentorjem iskrene čestitke.
Ta dan pa smo organizirali tudi dan odprtih vrat. Človek nikoli
ne ve, kdaj mu lahko prav pride znanje temeljnih postopkov oživljanja. Nikoli ne vemo, ali bomo to znanje kdaj uporabili v praksi, nikoli pa nam ne more škoditi. Otroke je lažje usposabljati
kot odrasle, predvsem pa svoje znanje velikokrat prenašajo na
svoje starše, starejše, mlajše brate in sestre ter stare starše. Tudi
pri naših aktivnostih ob dnevu odprtih vrat opažamo, da največkrat poskušajo z vajami prav otroci, odrasli pa samo opazujejo.
Nadaljevali pa smo z vajo gašenja avtomobila v primeru prometne nesreče z vžigom avtomobila. Vajo so si ogledali domačini in tudi drugi člani Gasilske zveze Kokra, ki so ta dan
sodelovali na tekmovanju. Zahvaljujemo se Občini Jezersko za

Evakuacija šole
DARINKA MILOŠIČ
V oktobru pa že vrsto let pripravimo vajo – evakuacija šole. Namen
evakuacije je pokazati učencem in učiteljem ter ostalim zaposlenim
postopke, ki jih morajo opraviti pri varni evakuaciji otrok ob katerikoli nesreči – požar, potres …, ki zahteva varno in hitro zapuščanje
prostorov oz. objekta. Treba je vedeti, koliko oseb je v objektu, in biti
pozoren, da so vsi zapustili prostore. Kot vsako leto ob vaji so otroci
vrtca, učenci in zaposleni v šoli obnovili znanje o številki 112, kaj je
treba povedati ob klicu na to številko. Po izvedeni vaji pa smo gasilci
pripravili še tehnično reševanje vozila s ponesrečenko ob prometni
nesreči. Na pomoč so priskočili poklicni gasilci iz Gasilsko-reševalnega centra Kranj z ustrezno opremljenim vozilom za tehnično reševanje. Prikazani so bili vsi postopki o zavarovanju poškodovane
osebe v avtu, o načinu razbitja stekla in rezanju pločevine ter reševanju poškodovanke iz vozila. Vajo so si otroci in tudi drugi ogledali
z veliko zanimanja in odnesli veliko novega znanja.

finančno pomoč pri organizaciji počitniške delavnice, gasilske
ekskurzije, kviza gasilske mladine in dnevu odprtih vrat.
Tudi po končanem kvizu gasilske mladine mladi nadobudni
jezerski gasilci nadaljujejo gasilske vaje, sicer bolj sproščeno,
ampak resno in vestno. Poleg vsakotedenskih vaj smo konec
oktobra izrezovali buče, v mesecu novembru izdelovali novoletne voščilnice in se v decembru posladkali ob peki slastnih
piškotov za novoletna darila ob vsakoletnem obisku naših
gasilskih veteranov ob koncu leta.
PGD Jezersko vam želi blagoslovljene božične praznike ter
srečno, uspešno, predvsem pa zdravo in mirno novo leto 2020.

Praznično leto slovenskih gasilcev
OŽBOLT PLAZNIK
Slovenski gasilci smo praznovali trojni jubilej – 50. obletnico odprtja Slovenskega gasilskega muzeja v Metliki, 70. obletnico ustanovitve gasilske zveze Slovenije in 150-letnico organiziranega gasilstva na Slovenskem. V Metliki je bilo na pobudo graščaka Josipa
Savinška ustanovljeno prvo gasilsko društvo na Slovenskem, po
njegovem zgledu so ustanavljali društva tudi po drugih krajih, kar
je bil začetek organiziranega delovanja gasilstva opri nas. Pred 70
leti je nastala tudi Gasilska zveza Slovenije, danes je vključenih
120 gasilskih zvez, v katerih deluje 1348 društev, v vanje je vključenih 151.156 članov. Gasilski muzej se imenuje po dr. Branku Božiču, zgodovinarju, dolgoletnem predsedniku Gasilske zveze Slovenije, kasneje častnem predsedniku zveze. Slovesnosti v Metliki
se je udeležila tudi Gasilska zveza Kokra in tudi člani PGD Jezersko.

Udeleženci parade GZS / Foto: arhiv PGD Jezersko
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Na izlet

Jezerski izletniki v Podutiku
MIJA MUROVEC
Da nam bo članom KUD Jezersko uspelo
izpeljati izlet v decembru, in to na Bloke, je bilo zelo malo verjetno.
Ampak nam je to uspelo! Prijavljenih je
bilo za poln avtobus članov in podpornikov društva, na pot se nas je v soboto, 7. decembra, podalo 43. Z Meteorjevim avtobusom smo točno ob sedmih
odrinili z Jezerskega in se po slabi uri
vožnje ustavili pri župnijski cerkvi sv.
Rešnjega telesa in krvi v Podutiku. Pred
njo je nastala zgornja slika. Podutiška
fara obhaja 25 let obstoja, in to po zaslugi našega sedanjega župnika Branka
Zadnika. Njemu jo je v času službovanja v tem kraju uspelo zgraditi, kar ga
je stalo nemalo fizičnih in psihičnih
naporov. Po ogledu čudovite cerkve, ki
jo poleg okoli štiristo tisoč opek, iz katerih je fasada in notranjost, krasijo še

prelepa alabastrna okna in fotografije
Škofjeloškega pasijona v Križevem potu,
smo eno zapeli na koru. Enkratna akustika, je ugotovila Ana.
Velika pohvala in zahvala g. Branku za
tako arhitekturno mojstrovino!
Pot smo nadaljevali do Cerkniškega jezera. V vasi Dolenje Jezero smo si ogledali zasebni muzej Kebe, kjer imajo ročno izdelano maketo Cerkniškega jezera.
Z njo obiskovalcem prikažejo, kako se
presihajoče jezero polni in prazni, z
multivizijo pa štiri letne čase na jezeru. Bolj nazorno bi bilo težko. Sprehodili
smo se skozi vas do jezera, ki je v tem
času polno vode.
Naslednja postaja so bile Bloke in ogled
muzeja Bloški smučar. Bloke so znane
po meter in več debeli snežni odeji. Pričakale pa so nas kopne in v soncu, tako
da brez muzeja in filma o zimi na Blokah ne bi imeli predstave o tem. Zatem

smo si zaslužili obilno in okusno kosilo
v gostilni Urška v bližini Sodražice. Čakala nas je še cerkev v Novi Štifti, kjer je
g. župnik Pavel Juhant daroval mašo, ki
smo jo spremljali cerkveni pevci z zelo
majhnega kora. Smo lahko zadovoljni,
da ima naša farna cerkev tako prostoren kor.
Povzetek: izlet je bil zelo lep. Imel je eno
samo pomanjkljivost: gospoda župnika
Branka ni bilo z nami. Lepo bi bilo slišati še kakšno prigodo iz njegovega službovanja na Blokah in njegovi mladosti
iz krajev, kjer se je tudi rodil. Za realizacijo izleta se imamo zahvaliti prav
njemu, saj je pripravil pester in zanimiv program, po katerem nas je vodila
Karmen Karničar, finančno pa sta nas
pri tem podprla Občina Jezersko in KUD
Jezersko.
Hvala vsem za prijetno druženje in upamo, da se ta navada ohrani.

Jezerski borci v preteklem letu
ANICA JAKOPIČ
Društvo Zveza borcev (ZB) Jezersko se trudi, da je prisotno v
aktivnostih in življenju naše občine. Naše želje so, da spomini na težke čase druge svetovne vojne ne gredo v pozabo, da
razumemo nujnost upora proti okupatorju, ki je temelj naše
mlade države. Vemo, da so bili časi težki, da so vsi ljudje, različno misleči, doživljali težke čase in utrpeli mnogo krivic.
Toda zavedati se moramo, da vsaka vojna prinese nešteto nesmiselnih žrtev, kar vidimo tudi še danes. Nobena vojna ni
poštena. Vsi, ki smo doživeli drugo svetovno vojno, čeprav še
kot otroci, vemo, koliko gorja in trpljenja je povzročila.
Organizacija ZB Jezersko skrbi vse leto za spominska obeležja, posvečena jezerskim udeležencem v NOB. Pri osrednjem

spomeniku padlim v drugi svetovni vojni v središču vasi organiziramo ob dnevu spomina na mrtve komemoracijo. Letos smo jo izvedli 25. oktobra. Sodelovali so mladi člani KUD
Jezersko, učenci OŠ Jezersko in ljudske pevke DU Jezersko.
Vsako leto naše društvo organizira družinski pohod k partizanski bolnišnici Krtina v Komatevri, kjer izvedemo tudi kulturni program. Letos je pohod zaradi slabega vremena odpadel. S tem želimo poskrbeti, da ta zgodovinski spomenik ne
gre v pozabo.
Veseli nas, da na naših kulturnih prireditvah sodelujejo mladi Jezerjani, učenci Osnovne šole Jezersko, in člani društva
upokojencev. Zavedati se moramo, da so prireditve posvečene
našim ljudem – Jezerjanom, na kar moramo biti ponosni.
Zgodovino moramo spoštovati in se iz nje učiti.
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Mednarodna tekma gorskih reševalcev v Dolomitih
Dolomiti rescure race oktober 2019 – mednarodna tekma gorskih reševalcev
MILAN ŠENK, GRS JEZERSKO
Lansko leto ob tem času smo se prvič udeležili tekme gorskih reševalcev Dolomiti rescure race. Dosežena zmaga absolutno (GRZS:
Anže Šenk, Miha Rakar, Primož Šenk, Robert Pritržnik) nas je vse
presenetila in misli mnogih reševalcev so zaplesale daleč med
oblake – naslednje leto gremo tudi mi! Tudi na našem društvu je
bilo tako in uspelo nam je sestaviti eno ekipo. Pridružila se nam
je še ekipa iz Tolmina, drugi so preko leta izgubili sapo.
Tekma zahteva poleg znanj gorskega reševalca tudi veliko
izkušenj v skali, gorskih tekih v vzponu, spustu, po produ,
skalah, mokrih koreninah ... in seveda veliko moči, kondicije, spretnosti ter predvsem poznavanje samega sebe. Vse to
in veliko človeške topline reševalci potrebujemo za uspešno
nudenje pomoči ponesrečenim v gorah.
Najvažnejše od vsega je, kako so tekmovalci usklajeni v skupini. Koliko, kako in kaj lahko posameznik iztisne iz sebe in
prispeva k rezultatu. Dela se po znanem izreku: Vsi za enega,
eden za vse. Še tako "naštudirana" tekma vedno prinese kaj
novega. Tudi tokrat je bilo tako in vedno bo! Pri reševanju
vnaprej neznanega nam pomaga mavrica znanj, izkušenj in
seveda velika želja po uspehu.
Velikokrat se zgodi, da se stopničke dobijo ali izgubijo prav v
zadnjih sekundah. Tako je bilo tudi letos. Jezerjani so četrtouvrščeno ekipo ugnali za devet sekund.

Veselimo se športov v naravi
BORIS PISKRNIK, FOTO: GAŠPER KARNIČAR
Globoko smo že stopili v zimo. Suhih treningov, ki jih je v šolski
telovadnici dovolj za vse starostne skupine, smo se počasi že naveličali, kljub temu da smo s finančno pomočjo Občine Jezersko
posodobili in kupili nove športne rekvizite. Nestrpno čakamo prvo
snežno pošiljko, tekaške proge in bele strmine, kjer bomo preizkusili nabrano kondicijo in moč. V letošnji zimi bomo imeli kar nekaj
preizkušenj, kjer bomo dokazali moč in vztrajnost. Vabim vas na
naše športne prireditve, istočasno pa vam želim v prihajajočem
letu vse dobro in veliko športnih užitkov.

Samostojna jezerska ekipa 2019 v cilju / Foto: Arhiv GRS
Ekipa: Tone Karničar, Matej Tonejec, Klemen Dolinšek in
Anže Šenk je dosegla tretje mesto absolutno med 65 ekipami
in prvo mesto med devetimi tujimi ekipami – državami. Kaj
to pomeni? Sprehodite se po spletu in fantom podajte roko
kot izraz priznanja, navdušenja in ponosa.
Robert Sušanj (GRZS): "Iskrene čestitke!!!!! Tako zelo sem bil vesel
za vse vas! Zmaga jezerske ekipe sredi italijanskega mesteca Pieve di Cadore, med tujimi ekipami, je bila kronana s slovensko
himno – prvič v zgodovini naše – slovenske GRS v mednarodni
konkurenci. Če se vam ob tem branju ni naježila koža, potrebujete kar nekaj spodbude, da se postavite na startno črto Dolimiti
rescure race 2020. Hvala GRZS in matičnemu društvu, ki nam
vedno stojita ob strani. Več (rezultati, slike, video ...) najdete na
strani organizatorja: http://www.dolomitirescuerace.it/en.

Jezersko se razgiba
MIJA MUROVEC
Občina Jezersko in Društvo upokojencev Jezersko nas je že pred
mesecem prijazno povabilo na brezplačno jutranjo vadbo v telovadnico Osnovne šole Jezersko. Športno društvo je priskrbelo nekaj
rekvizitov za pilates, in čeprav je na Jezerskem težko spraviti skupaj deset ljudi, ko je treba narediti kaj za svoje telo in dušo, nas tu
pod vodstvom fizioterapevtke pridno miga okoli dvajset. Z dobro
voljo zmoremo vsi vse vaje – do svoje meje in še malo čez. Starost?
Vse od tridesetletnih nosečnic, mladih mamic do osemdesetletnih
babic. Kaj delamo? Hitra hoja … hoja po petah, po prstih, raztegujemo trakove, se mučimo z žogami, vrtimo kolo … razgibamo celo
telo! Prostora je še dovolj – se vidimo v sredo po novem letu?
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Lovci na Jezerskem
BORIS MEŠKO, FRANC EKAR
LD JEZERSKO
V minulem letu je LD Jezersko opravljala
svoje zadolžitve v lovišču, izvajala začrtane smernice iz lovsko-upravljavskega
načrta in se tudi kulturno udejstvovala
pri popestritvi jesenskih večerov, saj je
s pomočjo Občine Jezersko organizirala
Večer lovskih pesmi in napevov v dvorani Korotan. Udeležili smo se tudi spomladanske čistilne akcije in se aktivno
vključili v izpeljavo vsakoletnega turno-smučarskega tekmovanja, zelo dobro
pa sodelujemo tudi z ostalimi društvi.
Lovskega veleslaloma pa letos nismo
izpeljali zaradi pomanjkanja snega. Pri
svojih aktivnostih opažamo povečan in
nereguliran pritisk turistov na prostor
in na območja, kjer do sedaj ni bilo obiskovalcev. To povzroča nemir v gozdu ter
škodljivo vpliva na gozdno floro in favno,
nam pa povzroča tudi oteženo izvajanje dejavnosti, saj divjad zaradi nemira
spreminja svoje navade, kasneje izstopa,

prej se skrije in se umika v težje dostopne
predele. Opažamo pa tudi odmetavanje
raznoraznih papirčkov, pločevink in podobne nesnage po gozdu. Da se v tako le-

pem kraju brezbrižno odmetavajo smeti,
ni ravno primerno. Lovci jih seveda vestno pobiramo in po svojih močeh skrbimo za lepo podobo kraja. Lovski pozdrav!

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 6,3-7,5 l/100km in 142-169 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0075-0,0334 g/km, trdi delci: 0,00027-0,00086 g/km, število
delcev: 0,059-2,46 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih
emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si.
Akcija velja do 31.12.2019. Do zgoraj navedenih akcijski ugodnosti so upravičeni tisti kupci novih vozil SX4 S-Cross, ki jim bo v obdobju akcije izstavljen račun in bo vozilo tudi registrirano.
* Podaljšano jamstvo 3 + 2 leti je vključeno v Suzuki Financiranje. Več na www.suzuki.si.

Dealer Road
AVTO LUŠINA, d.o.o.
Dealer City

ABC Dealership

ABC 1DE

Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000
www.avto-lusina.si, e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com
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Prometne vrstice
Novembra je SPV Jezersko organiziral predavanje na temo prometne varnosti,
preventive, prometnih nesreč in njihovih posledic.
BORIS MEŠKO, SPV JEZERSKO
Predavanje je bilo zelo zanimivo, poučno ter s priloženimi slikami in video
vsebino tudi zelo nazorno, za kar se predavatelju g. Tomažu Tomaževicu najlepše zahvaljujemo. Izvedeli smo tudi,
čemu so namenjene hitrostne omejitve
in kakšne so posledice, če (sploh v naselju) pripeljemo prehitro in se zato ne
moremo pravočasno ustaviti, ko pa zraven dodamo še uporabo telefona med
vožnjo, je pa nesreča hitro tu. Obisk krajanov vseh generacij je bil zadovoljiv,
pogrešali pa smo več mlajših voznikov,
tistih z nekajletnimi izkušnjami. V prihodnje se bomo potrudili, da izpeljemo
še kakšen podoben dogodek.
Zdaj je spet tisti čas v letu, ko so dolgi
večeri, in naj ne bo odveč še enkrat opomniti, da uporabljate odsevnike, lučke
ipd. ter hodite po levi strani ceste. Žal

Hoč'mo pločnik!
sam opažam, da otroci zjutraj prihajajo
na avtobusne postaje brez odsevnikov,
brez kresničk ter po napačni strani ceste, in na nas, starših, je, da jih naučimo pravilnega ravnanja! Še opozorilo:

Cesta skozi Sp. Jezersko in Kokro je na
nekaterih mestih poledenela, saj ni
urejeno odvodnjavanje!
Za konec pa mlade mamice prijazno
sporočajo: "Hočmo pločnik!"

Novi

Že za

10.490 €*

Paket zimskih pnevmatik*
Brezplačno obvezno in osnovno
kasko zavarovanje za 1. leto**
5 let podaljšanega jamstva***

TEST 2019

*Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Cena velja za model Renault Clio Life SCe 75 s paketom Cool (klima, radio), z že vključenim rednim popustom v
višini 800 € ter dodatnim popustom v višini 400 € preko Renault Financiranja. Ob nakupu prejmete brezplačen paket zimskih pnevmatik. **Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete brezplačno obvezno
in osnovno kasko zavarovanje za 1. leto. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Renault Financiranja. ***5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault
Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Poraba pri mešanem ciklu: 4,1−6,3 l/100 km. Emisije CO2: 109−142 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0175−0,0275 g/km. Emisija trdnih
delcev: 0,00023–0,00088 g/km. Število delcev (x1011): 0,05−0,72. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Renault priporoča

Vaš trgovec v Ljubljani
Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem
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PREŠA CERKLJE,
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cesta 51,
4207 Cerklje na Gorenjskem
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