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Želimo vam blagoslovljene božične praznike  
in srečno novo leto 2022!
Župan Andrej Karničar  
ter svetniki in sodelavci

Blagoslov hiše ob adventnem času 
(škotska molitev)

Blagoslovi, Bog, to hišo.
In vse, ki današnjo noč tu počivajo.
Blagoslovi, Bog, vse, ki jih ljubim, 
povsod, kjer spijo.
Današnjo noč in vse naslednje. 
Današnji dan in vse naslednje.

Zaključuje se še eno koronsko leto, pol-
no omejitev in mnogoterih preizkušenj, 
ki so v naših srcih pustile strah in ne-
mir. Obenem so pred nami božično-no-
voletni prazniki, ko polni upanja zremo 
v jaslice in prve zarje prihajajočega leta. 
Zato nam vsem skupaj priporočam, da 
se v pocenciji (čas med božičem in no-
vim letom) enostavno malo ustavimo, 
da se bomo lahko pogovorili in srečali 
sami s seboj in drug z drugim. Pomir-
jeni sami s seboj in svojimi bližnjimi 
bomo lahko naredili inventuro za nazaj 
in kovali načrte za naprej.
Ko se kot župan oziram v preteklo leto, 
moram najprej priznati, da nam ni bilo 
lahko. Strah pred boleznijo in strah 
pred cepljenjem, omejitve družbenega 
in družabnega življenja, zaprtja gospo-
darstva, rast cen gradbenih materialov 
in energentov, preobremenjenost grad-
benikov, psihoze socialnih omrežij in 
posledično vse večja razcepljenost druž-
be so po dveh letih močno zarezale tudi 
v življenjski utrip naše lokalne skupno-
sti. Zaradi epidemije je bilo mnogo na-
črtov in projektov, ki smo si jih zadali 
kot posamezniki, društvo, organizacija 
ali lokalna skupnost, nedokončanih, 
prestavljenih, odpovedanih ali spreme-
njenih. To nas je vse skupaj zaznamo-
valo z določeno mero grenkobe in ne-
zadovoljstva. Po drugi strani pa lahko 
mirno priznam, da sem se ravno zaradi 
vseh teh preizkušenj prav letos največ 
naučil in upam tudi spremenil. V tem 
duhu gledam na prehojeno pot naše 
skupnosti v letu 2021, na zaključene in 
nezaključene projekte ter na vse, kar 
smo vključili v zelo ambiciozen načrt 
dela oz. proračun za naslednje leto. 

Začetek urejanja mirujočega prometa z 
vzpostavitvijo plačljivih parkirišč na ob-
močju celotne občine, ki smo se ga lotili 
v Ravenski Kočni, predstavlja za našo 
občino v tem trenutku enega najpo-
membnejših in najbolj strateških pro-
jektov. Predstavlja namreč preplet zelo 
različnih dejavnikov in interesov; od 
naravnih danosti, lastnikov zemljišč, 
zahtevnih postopkov umeščanja v pro-
stor do velikih investicijskih stroškov. K 
sreči sta jasna vsaj cilj in namen: usta-
viti naraščajoči kaos divjega parkiranja 
v naši dolini z urejenimi in plačljivimi 
parkirišči, ki bodo omogočala nadzo-
rovan obisk in razvoj kraja ter obenem 
ohranila našo edinstveno naravo. 
Podobno zahteven je projekt rekon-
strukcije in energetske sanacije podru-
žnične šole in vrtca, ki bo ob izdatni 
pomoči države omogočil optimalni iz-
koristek obstoječih objektov za kvalite-
tno izvedbo programov za vedno večje 
število otrok v naši občini. Tudi projekt 
rekonstrukcije regionalne ceste s ploč-
nikom od centra do Ravni, s katerim 
želimo predvsem povečati prometno 
varnost občanov, poteka pod okriljem 
države. Na podlagi prvega srečanja in 
dogovora z lastniki zemljišč na tem 
območju trenutno usklajujemo njihove 
pobude s tehničnimi rešitvami s projek-
tantom in naročnikom (Direkcija RS za 
infrastrukturo). 
Uredili smo odvodnjavanje meteorne 
vode iz Makekove Kočne v Kvancih in 
postavili garažo za intervencijski vozili 
gorske reševalne službe in občinsko vo-
zilo, ki je od letošnjega leta s pomočjo 
domačih prostovoljcev in sistema Pro-
stofer dostopno vsem občanom. Skupaj s 

Drage Jezerjanke in dragi Jezerjani!
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sosednjimi občinami in Komunalo Kranj 
smo stopili na zeleno pot zmanjševanja 
odpadkov pod globalnim sloganom Zero 
Waste. Začeli smo pripravljalna dela za 
asfaltno preplastitev na cesti čez Gaštej 
in na začetku Komatevre, ki se bo nada-
ljevala spomladi, ko odleze sneg. Pri Baj-
tah načrtujemo nov uvoz proti Hudinu. 
Vodovod bomo obnavljali okrog cerkve 
sv. Andreja in na dveh lokacijah v centru. 
Na začetku poletja smo vzpostavili spre-
hajalno pot iz centra mimo Stare cerkve 
do Spodnjega Virnika in razgledišča nad 
skladi lehnjaka. Istočasno smo pripra-
vili projekt povezave med razglediščem 
in kamnolomom, za katerega poskuša-
mo pridobiti tudi nekaj evropskega de-
narja. Najbolj pa sem vesel in ponosen, 
da so se na kmetiji Spodnji Virnik odlo-
čili za izgradnjo sirarne, katere odprtje 
nas čaka še v letošnjem letu. Iskrene če-
stitke za pogum in upam, da bo njihova 
zgodba tudi lepa spodbuda in navdih.
Letošnja zgodnja zima s snegom je naj-
lepše podprla naša prizadevanja za ra-
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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, ure-
dnica Alenka Brun, odgovorna urednica Marija Volčjak, telefon 04/201 42 00, e-pošta: info@g-glas.si, oblikovanje Matjaž Švab, priprava za tisk Gorenj-
ski glas, d. o. o., Kranj, tisk CC consulting center, d. o. o., Kranj, distribucija Pošta Slovenije, d. o. o. Pr’ Jezer, št. 4, je priloga 102. številke Gorenjskega 
glasa, izšla je 24. decembra 2021 v nakladi 410 izvodov, prejmejo jo vsa gospodinjstva v občini Jezersko. Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65, Zg. Jezersko.   
Na naslovnici: tekača na smučeh, brat in sestra Aleš in Lea Zupan. Lea je tudi demonstratorka teka na smučeh. / Foto: Gorazd Kavčič

TEKST IN FOTOGRAFIJA: MARKO MEŠKO

Prostofer je trajnostni vseslovenski pro-
stovoljski projekt mobilnosti, ki povezu-
je starejše osebe, ki potrebujejo prevoz 
in ne zmorejo uporabljati javnih in pla-
čljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi 
vozniki, ki pa po drugi strani radi pri-
skočijo na pomoč. Več informacij o pro-
jektu je dostopnih na spletni povezavi 
https://www.jezersko.si/objava/456962. 
Trenutno je v naši občini aktivnih pet 
prostovoljnih šoferjev – prostoferjev, in 
sicer: Darinka in Milan Milošič, Andrej 
Žagar, Izidor Parte in Miran Štular. Ob 

tej priložnosti jezerskim prostoferjem 
iskrena zahvala za opravljanje pleme-
nitega dela.
Od sredine meseca maja, ko je projekt 
zaživel, pa vse do danes je bilo izvedenih 
štirinajst prevozov. Ti so bili opravljeni 
za namen obiska zdravstvenega doma, 
bolnišnice in centra za socialno delo. 

REZERVACIJA PREVOZA

Klicni center je uporabnikom na voljo 
na brezplačni številki 080 10 10 vsak de-
lavnik od 8. do 18. ure. Priporočamo, da 
svojo prošnjo za prevoz oddate vsaj tri 
dni vnaprej. 

Prostofer je dobro zaživel

Najemnike grobov v občini Jezersko obve-
ščamo, da lahko manjše količine peska, 
namenjenega za urejanje in vzdrževanje 
najetega groba, prevzamete pri našem 
vzdrževalcu Branetu Žagarju. Če vam z njim 
ne uspe stopiti v stik, lahko interes sporo-
čite na elektronski naslov andrej.tepina@
jezersko.si ali obcina@jezersko.si. 

Pesek za vzdrževanje 
groba

Pred bližajočimi se prazniki opozarjamo na nevarnosti uporabe pirotehnič-
nih izdelkov. Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je problem vseh, 
zato prosimo starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje, da opozarjajo na ne-
varnosti 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 ne-
varnost za okolje, kakršna je na primer požar v naravi ali objektu.

Prazniki brez raket in petard

zvoj zimskih dejavnosti in zimskega tu-
rizma. Na tem področju smo po sistemu 
javno-zasebnega partnerstva vzpostavi-
li dolgoročno sodelovanje s podjetjem 
Park Jezersko. Letos je zasebni partner 
vložil precejšnja sredstva in napore za 
dokončanje sistema zasneževanja, ki 
izdatno zmanjšuje hrup in omogoča 
hkratno zasneževanje na treh mestih. 
Poleg teka na smučeh, sankanja, dr-
sanja, turnega smučanja in krpljanja 
bomo v začetku naslednjega leta na 
Jezerskem lahko tudi smučali. Vlečni-
ca za začetnike in naše najmlajše čaka 
samo še na uradno dovoljenje. Skupaj 
s Turističnim društvom smo po vzoru 
poletne Jezerske štorije pripravili njeno 
zimsko različico. Prvič tudi odpiramo 
vrata Turistično-informativnega cen-
tra v zimskem času. Vsa ta prizadeva-
nja imajo zelo jasen cilj: dvig kvalitete 
naše ponudbe, da bodo zahtevni gostje 
na Jezersko prihajali v vseh letnih ča-
sih in z veseljem pri nas ostali več dni. 
Ob koncu izrekam zahvalo vsem, ki 
se trudite, da kljub preprekam in vsa-
kodnevnim izzivom z upanjem in op-
timizmom zremo v prihodnost, se pri 
tem podpiramo in opogumljamo. Preiz-
kušnje epidemije so nas na nek način 
obrusile in nam na trd način pokazale, 
kaj v življenju res šteje. Novo leto nam 
samo od sebe ne bo prineslo spremem-
be, če se ne bomo spremenili mi. V teh 
prazničnih dneh imamo izjemno prilo-
žnost, da poiščemo tiste stvari, ki nas 
povezujejo in prinašajo dobro naši do-
lini.              Vaš župan Andrej Karničar
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ALENKA BRUN

Na novembrski seji občinskega sveta 
Občine Jezersko se je oglasil direktor 
Komunale Kranj Matjaž Berčon in na 
kratko predstavil Zero Waste strategi-
jo, vizijo razvoja komunalnega podjetja, 
in sicer prehod v krožno gospodarstvo 
ter novi center, ki so si ga zamislili na 
kranjski Zarici. 
Želijo si, da bi združili sedaj dislocirane 
lokacije podjetja na enem mestu. Inve-
sticija znaša približno deset milijonov 
evrov. Center je zasnovana kot krožni 
objekt, in sicer po najnovejših trendih 
trajnostne gradnje. Pritličje bo name-
njeno javnosti, izobraževanju, integri-
rano z različnimi dejavnostmi, tudi so-
cialnimi, in lokalno skupnostjo. V njem 
bo imela prostore tudi uprava. 
Dobesednega prevoda za besedno zvezo 
zero waste ni, tako da bi lahko rekli, je 
pojasnil Berčon, da gre tu za neko pot do 
družbe brez odpadkov. 
Vedno bolj je jasno, da bomo morali po-
spešeno ukrepati za omilitev podnebne 
krize in nadaljnji, okoljsko vzdržnejši 
razvoj, ugotavljajo snovalci omenjene 
strategije. Kot lahko preberemo v doku-
mentu, bodo pri tem imele ključno vlogo 
lokalne skupnosti; občine, ki so pristopi-

le k tej strategiji – med njimi je tudi Je-
zersko – se tega že zavedajo. Ko se občina 
s strategijo strinja, to pomeni njeno za-
vezo k spoštovanju Zero Waste strategije, 
ki se je pripravila za deset let.
Njen cilj je podrobneje opredeliti kora-
ke in aktivnosti za lažje doseganje kon-
kretnih, časovno opredeljenih okoljskih 
ciljev na poti k družbi brez odpadkov. V 
ta namen strategija predvideva kopico 
ukrepov za zmanjševanje količin od-
padkov na izvoru, boljše ravnanje z viri 
in odpadki na vseh nivojih, večje sode-

lovanje javnosti in spremenjen odnos 
do potrošnje in proizvodnje. 
Ob upoštevanju današnjega stanja bi 
lahko z doseganjem zadanih ciljev ob-
čine precej zmanjšale svoj odpadkovni 
odtis in skupaj v desetih letih prihrani-
le več kot pol milijona evrov, ugotavljajo 
v dokumentu, ki ga sicer v celoti lahko 
najdete tudi na spletni strani občine in 
ga podrobneje preberete sami. Njegov 
naslov je Zero Waste strategija Mestne 
občine Kranj in občin Jezersko, Naklo, 
Preddvor in Šenčur; pregled stanja na 
področju ravnanja z odpadki in zaveza 
občin na poti do družbe brez odpadkov 
za obdobje 2021–2031. Jeseni je bila na Je-
zerskem tudi javna razgrnitev strategije, 
pripravili pa so jo Ekologi brez meja v so-
delovanju s Komunalo Kranj in širokim 
naborom deležnikov v okviru različnih 
posvetovanj. Poleg ciljev in ukrepov pa 
dokument postavlja tudi okvir za spre-
mljanje izvajanja, spodbujanje sodelo-
vanja in širšo prepoznavnost občin na 
njihovi poti izboljšav.
Občine podpisnice strategije imajo več 
skupnih točk. Ena je na primer, da v 
vseh gospodarsko javno službo zbira-
nja komunalnih odpadkov (in nekatere 
druge) opravlja Komunala Kranj. Dru-
ga pa, da vse občine v svojih strateških 
dokumentih prepoznavajo potrebo po 
transformaciji v nizkoogljične lokalne 

skupnosti, ki odgovorno ravnajo z viri 
in odpadki.
Postati moramo družba, ki gospodarno 
ravna z viri, ustvari čim manj odpadkov 
in snovi s posnemanjem narave čim dlje 
ohranja v kakovostnem kroženju. To je 
tudi osnovna ideja koncepta krožnega 
gospodarstva, ki je nastal kot odziv na 
pritisk rastočega gospodarstva in potro-
šnje na omejene vire in nosilno sposob-
nost okolja. Prehod v krožno gospodar-
stvo se zato usmerja v preoblikovanje, 
ponovno uporabo, popravila in reciklira-
nje obstoječih materialov in izdelkov. Te-
melji na uporabi energije iz obnovljivih 
virov, opušča uporabo nevarnih kemika-
lij, znižuje porabo surovin ter s skrbno 
zasnovo izdelkov znižuje nastajanje od-
padkov proti ničelni stopnji (zero waste). 
S posnemanjem narave si prizadeva za 
daljše kroženje materialov in ohranjanje 
njihove dodane vrednosti, kolikor dolgo 
je to mogoče.
Vendar na poti do okolja brez odpad-
kov ne bo dovolj le sprememba infra-
strukture, potrebna bo tudi sprememba 
kulture odnosa do odpadkov ter vklju-
čevanje skupnosti, pozitiven komuni-
kacijski pristop. 
V preteklosti so o zavezi zero waste na Je-
zerskem že razmišljali, saj je ta za kraj, 
kot je Jezersko, in Jezerjane, ki se zaveda-
jo, v kakšnem okolju živijo, pomembna. 

Odpiranje vrat okolju brez odpadkov

Novi center: stavba je zasnovana kot krožni objekt, in sicer po najnovejših trendih trajnostne 
gradnje. Pritličje bo namenjeno javnosti, izobraževanju, integrirano z različnimi dejavnostmi, 
tudi socialnimi, in lokalno skupnostjo. Bo pa imela v centru seveda svoje prostore tudi 
uprava. / Foto: arhiv Gorenjskega glasa

Razvoj kranjskega javnega 
komunalnega podjetja sledi 
trendom sodobne družbe in 
sloni na treh ključnih stebrih 
– krožnem gospodarstvu, 
digitalni preobrazbi in zelenih 
naložbah, ki so nujne za 
uspešen trajnostni razvoj 
podjetja, občin in širše družbe. 
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FRANCE EKAR, FOTO: DAMJAN RENKO

Na rednem občnem zboru Policijskega veteranskega društva 
Sever Gorenjska so svečano podelili priznanja policijskega 
združenja Sever. Med prejemniki priznanj je bila tudi Lovska 
družina Jezersko. Odlikovali so jo z bronastim znakom. Preje-
la ga je v zahvalo za cenjen prispevek jezerske lovske družine 
k uspešnemu delovanju omenjenega društva. Lovska družina 
Jezersko ima namreč med svojimi člani pet takih, ki jim je bil 
dodeljen državni status vojnega veterana iz obdobja sloven-
skega osamosvajanja.
Vrata lovske družine Jezersko so bila in so za vojne veterane 
vedno odprta.
Priznanje Lovski družini Jezersko sta na najvišjem nivoju 
podelila predsednik slovenskega združenja Sever dr. Tomaž 
Čas in predsednik Policijskega veteranskega društva Sever 
Gorenjska Ivan Hočevar.

Prejeli bronasti znak
Policijsko veteransko društvo Sever je 
odlikovalo Lovsko družino Jezersko  
z bronastim znakom.

Podelitev bronastega znaka

Člani Krajevne organizacije Zveze borcev (KOZB) Jezersko se trudi-
mo za aktivno sodelovanje z našo občino, društvi na Jezerskem in 
OŠ Jezersko. Spoštujemo in ohranjamo vrednote druge svetovne 
vojne in skrbimo, da se ohranja spomin nanje. Kljub koronskim ča-
som smo tako vse leto skrbeli za spominska obeležja, organizirali 
smo družinski pohod k partizanski bolnišnici Krtina in pripravili 
kulturni program, ki so ga izvedli člani DU Jezersko in učenci OŠ 
Jezersko. S pohodniki članov DU Jezersko smo obiskali spomin-
sko obeležje mlademu partizanskemu kurirju Nacetu Murnu, ob 
dnevu mrtvih pa organizirali spominsko slovesnost ob spomeniku 
padlim v drugi svetovni vojni. V kulturnem programu so sodelovali 
učenci OŠ Jezersko, mladi recitatorji KUD Jezersko in člani DU Je-
zersko. Tudi v prihodnje se bomo člani jezerskega združenja bor-
cev trudili, da bomo čim bolj aktivni. Anica Jakopič

Aktivno sodelovanje in ohranjanje 
vrednot

Ob svetovnem dnevu Zemlje je direktor javnega podjetja Komunala 
Kranj županom občin, kjer izvajajo zbiranje odpadkov, simbolično 
izročil prve stiskalnice za zmanjševanje prostornine pločevink in 
plastenk, ki jih bodo prejeli uporabniki. Osnovni namen je zmanj-
šanje prostornine odpadkov, saj zmanjšana prostornina pomeni 
manj stroška s skladiščenjem in odvozom, posledično pa manj pri-
tiska na cene storitev ravnanja z odpadki. Stiskalnice lahko upo-
rabniki storitve ravnanja z odpadki v občini Jezersko v času obrato-
vanja prevzamete v Zbirnem centru Remont pri vodji obratovanja.

Prevzem stiskalnice za embalažo  
za gospodinjstva

Uporabnike storitve ravnanja z odpadki v občini Jezersko obvešča-
mo, da lahko solno mešanico ali pesek za posipanje dvorišča za 
lastne potrebe prevzamete v Zbirnem centru Remont v času obrato-
vanja. S seboj imejte primerno embalažo oziroma posodo, kamor 
boste shranili material do teže okrog pet kilogramov, za prevzem 
pa se obrnite na vodjo obratovanja.

Prevzem solne mešanice v  
Remontu

Septembra je kranjski Center za trajnostni razvoj podeželja sku-
paj z Lokalnima akcijskima skupinama za Gorenjsko ter Zgornjo 
Savinjsko in Šaleško dolino ter Iniciativo za Južno Koroško orga-
niziral strokovno ekskurzijo k vodnim virom na Južnem Koroškem, 
obisk sedeža Geoparka Karavanke v Železni Kapli in še nekaterih 
drugih naravnih posebnosti na Koroškem. Dolina Bele (Vellach) na 
koroški strani je tako kot jezerska stran bogata z vodnimi viri, pra-
vijo ji tudi dolina tisočerih izvirov. V Železni Kapli so se srečali tudi 
župan in županji treh sosednjih občin, in sicer županja Solčave 
Katarina Prelesnik, županja Žlezne Kaple - Bele Elisabeth Lobnik 
in župan Jezerskega Andrej Karničar (na fotorgafiji od leve proti de-
sni). Omenjene občine so tudi mejaši in imajo tako skupne težave 
kot tudi prednosti. Tekst in fotografija: Jože Košnjek

Obisk Geoparka Karavanke
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FRANCE EKAR

LOVEC Z VELIKO ZNANJA O JELENIH
V obdobju letošnjega jelenjega ruka, ko si košute prizadevajo, 
da bi v jelenjem svatovanju izbrale za svojega partnerja "naj-
močnejšega" jelena, je Venciju Parteju ml., ki je pravi jezerski 
lovec z bogatimi izkušnjami, sploh kar se lovskega znanja o 
lovu na jelene tiče, uspelo zalesti in upleniti mogočnega jele-
na dvanajsteraka. Njegovo rogovje bo glede na mere pri ko-
misiji zagotovo doseglo rezultat, ki za tako rogovje prinaša 
srebrno medaljo. 
Venci ali kar Venček Parte, ki je med jezerskimi lovci in član 
Lovske družine Jezersko že od leta 1985, izhaja iz jezerskega 
lovskega okolja, iz katerega sta izhajala (sicer gozdarja) nje-
gov oče (ravno tako lovec) Venci in stric Joža Parte, legendarni 
in vedno veseli jezerski lovec Mečka. Venček, ki bo naslednje 
leto praznoval šest desetletij, je tudi še vedno aktiven in skr-
ben pri soupravljanju in urejanju okolice lovskega doma in 
drugih naprav. Ne smemo pa pozabiti tudi, da je v mlado-
sti kot lovec pripravnik in kasneje kot lovec vestno opravljal 
zimska krmljenja za prosto živečo divjad in druga fizična 
opravila za namene lovstva. V mladosti je bil tudi vsestran-
sko aktiven športnik, nadarjeni alpski smučar, hokejist ...  
Vencija - Venčka skratka vseskozi spremlja in krepi zdrav to-
variški duh v zdravem telesu.

TUDI JEZERSKE LOVKE NISO KAR TAKO
Četrtega decembra v letošnjem adventu, ko goduje sv. Barbara, 
zavetnica rudarjev, obrtnikov, kmetov ..., znana pa je tudi kot 
priprošnjica za ljudi v nesreči in stiski, je Maja Šolar, po do-
mače Kovkova, rojena Smrtnik na Jezerskem, članica Lovske 
družine Jezersko, na domačem (Kovkovem) posestvu uplenila 
imenitnega mogočnega jelena – ravno tako dvanajsteraka. Z 
veliko verjetnostjo bo rogovju dodeljena bronasta medalja. 
Maji se je z očetovo lovsko puško zgodilo, da ji je bil podar-
jen in naklonjen mogočen "lovski blagor" in lovsko pravična 
sreča. Po osnovni izobrazbi je tekstilka in sedaj dela "doma", 
zasebno, in se aktivno ukvarja s predelavo ovčje volne za av-
tohtone volnene izdelke. Kovkova visokogorska domačija, s 
katero skrbno in uspešno gospodari Majin brat Janez, ki je 
tudi lovec, se poleg gozdarstva ukvarja tudi z obsežno gove-
drejo in ovčerejo. Je pa Kovkova domačija tradicionalno zna-
na tudi po lovstvu, ki so ga povzeli po očetu Francu, kajti od 
štirih otrok so kar trije aktivni lovci, včlanjeni v Lovsko dru-
žino Jezersko. 
Maja Šolar je v vrste lovske družine Jezersko z opravljenim 
lovskim izpitom vstopila v letu 1985. Čeprav sedaj z družino 
živi v Nemiljah in je tudi mati dveh otrok, še vedno ostaja 
primarno Jezerjanka, ki ohranja stik z domačimi ter tudi z 
lovci in gorami. Je prava hribovka in med tistimi, ki je lov-
cem pokazala, da tudi jezerske "jagrce" znajo in si upajo smu-
čati po Skutinem ledeniku na tekmah za medalje in Pokal 
kristalnega gamsa. 

Lovski rekord
Izkušenemu lovcu Venciju Parteju mlajšemu in Maji Šolar, ravno tako članici Lovske 
družine Jezersko, je uspel izjemen uplen: mogočni jelen dvanajsterak.

Maja Šolar / Foto: osebni arhiv

Venci Parte ml. / Foto: arhiv LD Jezersko 
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COVID TOČKA   
V PREDDVORU
Kulturni dom Preddvor, Dvorski trg 18

  HITRI BRISI (HAGT) – BREZPLAČNO
 PCR TEST – 80 € samoplačniški
  PRODAJA TESTOV ZA SAMOTESTIRANJE 

PRAVNIM OSEBAM
  DOKAZOVANJE PROTITELES V KRVI

URNIK: PONEDELJEK IN PETEK 12.00–17.00
SREDA – javljeno vsak ponedeljek sproti  
(na vratih Covid točke)

Digitalno potrdilo prejmete v elektronski 
obliki na e-pošto ali v papirni obliki osebno 
na kraju testiranja.

fmt.tadejbegus@gmail.com
Tel.: 068 161 084

Izvajalec: FMT Tadej Beguš s.p., Breška pot 2b, 4205 Preddvor  
za Ambulanto Košir d.o.o.

UPRAVNI ODBOR LOVSKE DRUŽINE JEZERSKO 
FOTO: ARHIV LD JEZERSKO

Na skupnih delovnih akcijah smo poskrbeli za lovske objekte 
in naprave ter s košnjo pašnih površin poskrbeli, da bo divjad 
v jesenskem času v bolj odročnih predelih deležna kvalitetne 
jesenske paše in se bo pripravila na zimsko mirovanje. V zgo-
dnjih spomladanskih mesecih prihodnjega leta pa jim bodo 
sveži poganjki letos odstranjenega grmovja ponudili tudi 
prve spomladanske priboljške. Opazili smo, da je bilo letos je-
seni v gozdu manj gobarjev, saj je bila narava z gobami manj 
radodarna in posledično je bila divjad manj vznemirjena in 
je bilo izvajanje lovsko upravljavskega načrta lažje izvedljivo. 
Zanimivo je tudi to, da se letos v naši dolini stalno zadržujeta 
dva medveda, ki pa sta žal večkrat povzročila škodo tudi na 
drobnici.
Opaziti je bilo, da se je v lovišču povečal pritisk obiskovalcev, 
tako posameznikov kot skupin, ki vse bolj iščejo odmaknjene 
in mirne kotičke neokrnjene narave. Mnogi od njih se žal še 
vedno ne ravnajo po veljavnih predpisih. Nekateri izmed njih 
odmetavajo smeti, postavljajo šotore in na črno kampirajo 
tudi z vozili. Zaznana je bila tudi povečana vožnja enosle-
dnih prevoznih sredstev (kolo, motor) zunaj gozdnih cest ali 
označenih poti po gozdnih vlakah, gozdu in pašnih površi-
nah. Dokler gre zgolj za posameznike, je stanje še vzdržno, 
če pa se bodo začele pojavljati večje, množične skupine, pa bo 
problem vse večji. Lovci si želimo, da bi bilo takšnega početja 
vse manj, in upamo, da bodo uporabniki prostora vse bolj 
začeli spoštovati gozd in njegove stalne prebivalce. Veliko bo 
še treba storiti na področju ozaveščanja o pravilih obnašanja 
in spoštovanja zakonov, predvsem pa organizirano opozar-
jati vse uporabnike prostora. LD Jezersko je kot naravovar-
stvena organizacija v javnem interesu vedno zainteresirana, 
da skupaj z vsemi deležniki poiščemo ustrezne dolgoročne 
rešitve.
Zima je pošteno pokazala zobe, prišla je hitro in natrosila 
obilico snega, ki bo poskrbel za veliko zimskih užitkov, ven-
dar pri tem ne pozabimo, da je za divjad v zimskem času naj-
pomembnejše to, da jo čim manj vznemirjamo. Hoja zunaj 
označenih in uhojenih poti ter turno smučanje in krpljanje 
skozi gozd in gozdno kulturo "čez drn in strn", kjer ima div-
jad svoja prezimovališča, niso najprimernejši. Posledično se 
divjad umika ter beži in pri tem porablja zalogo tolšče, kar 
ob skromni zimski prehrani pomeni tveganje za njeno preži-
vetje ter posledično lahko vodi v povzročanje škode na in po 
divjadi. Menimo, da je za normalno število ljudi dovolj pro-
stora na označenih poteh in ni nobene potrebe po zahajanju 
s teh poti globlje v gozd. Divjad se je na uhojene poti navadila 
in se prilagodila tako, da se je umaknila stran od dejavnikov 
vznemirjena.
Ob koncu vsem želimo vesele božične praznike ter veliko 
zdravja in osebnega zadovoljstva v novem letu 2022!

Zima prinaša veselje ljudem, divjadi pa …
Letos smo članice in člani Lovske družine Jezersko uresničili večino zadanih ciljev in 
naredili načrte za prihodnost. Zaradi epidemije je bilo sodelovanje z drugimi društvi 
omejeno zgolj na najnujnejše, a upamo, da se bo v prihodnjem letu stanje izboljšalo.  

Ko divjad koplje hrano ...
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POLONA VIRNIK KARNIČAR 
FOTO: ALENKA BRUN

Veliko ljudi si želi preveriti, kako se je ži-
velo pred sto, petsto ali celo tisoč leti. Ko 
bi le lahko sedli v časovni stroj in ga za-
vrteli nazaj, da bi videli, kaj se je v naši 
hiši, v naši vasi ali pa čisto nekje drugje 
na svetu dogajalo v preteklosti. Podob-
no smo se spraševali tudi mi, ko smo 
se lotevali obnove naše stare hiše. Za-
njo smo vedeli le to, da je zelo posebna, 
zelo stara, da ima vsaj petsto let, lah-
ko tudi več, in da jo moramo spoštljivo 
ohraniti in obnoviti. Ali si sploh lahko 
predstavljamo, koliko je petsto let in kaj 
vse se je zgodilo v tako dolgi dobi in kaj 
se je dogajalo pred petsto leti? To je čas 
srednjega veka, čas Krištofa Kolumba 
in odkritja Amerike, čas Primoža Tru-
barja in prve tiskane slovenske besede. 
In tudi čas naselitve jezerske doline po 
odteku velikega jezera in po potresih, ki 
so pretresali našo deželo in ji na koncu 
dali današnji videz.
O Šenkovi domačiji in njeni stari hiši 
je pisalo že veliko eminentnih zgodo-
vinarjev, vendar so vsi le ugibali, ko-
liko je v resnici stara, kdo so bili njeni 
lastniki, pa nismo vedeli do letos. V 
zadnjih šestih letih je naša stara hiša 
dobila novo podobo in tudi pisno potr-
jeno zgodovino, opredeljeno z datumi 
in dokumenti, ki jih je po dolgotrajnem 
iskanju in preučevanju arhivov uspelo 
zbrati zgodovinarki Poloni Zalokar. Po-
lona je bila moja sošolka v Preddvoru, 
saj izhaja iz znane Roblekove družine iz 
Bašlja, kasneje pa sva štiri leta tudi sku-
paj obiskovali kranjsko gimnazijo. Rav-
no na enem izmed srečanj sošolcev sva 
s Polono spregovorili tudi nekaj besed o 
njenem in mojem delu. Povedala mi je, 
da dela kot samostojna zgodovinarka in 
da je ravno zaključila enega izmed pro-
jektov. Pa sem jo nagovorila, da malo 
pobrska v arhivih za mojimi predniki. 
To "malo brskanje" je preraslo v obsežno 
raziskavo, ki jo je Polona izvajala kar 
nekaj let in s pomočjo dokumentov se-
stavila kar nekaj jezerskih rodovnikov 
ter postavila vrstni red lastnikov Šen-
kove domačije od leta 1524 dalje. Ker se 
je nabralo ogromno materiala, smo se 
skupaj z Gorenjskim muzejem in Zavo-

dom za varstvo kulturne dediščine od-
ločili, da vse skupaj izdamo v knjigi, in 
tako je nastala monografija s pomen-
ljivim naslovom Šenkova domačija na 
Jezerskem, 500 let.
V knjigi, ki na več kot dvesto straneh 
odstira delček zgodovine jezerske doli-
ne, lahko marsikdo najde katerega od 
svojih prednikov in se spozna z življe-
njem na Jezerskem v zadnjih petsto le-
tih. Delo je tako zanimivo tudi s širšega 
vidika, saj gre za prvo dokumentirano 
zgodovino našega kraja, ki zelo nazorno 
oriše življenje in delo naših prednikov. 
Svoj doprinos h knjigi je dodala tudi 
konservatorka Saša Roškar, ki je s svo-
jim delom ovrgla marsikatero tezo svo-
jih predhodnikov in s pomočjo dendro-
kronoloških raziskav in odstranjenega 
ometa na hiši določila tudi faze izgra-
dnje Šenkove hiše, ki je današnjo obliko 
dobila v štirih gradbenih fazah, od kate-
rih je bila zadnja verjetno dodana konec 
18. ali v začetku 19. stoletja. 
Knjigo smo v dvorani Korotan predsta-
vili v sredo, 3. novembra, in tako simbo-

lično počastili petsto let naše domačije. 
Sodelovali smo vsi vpleteni deležniki 
– obe avtorici in midva z Drejcem, po-
govor, ki je nudil zanimiv vpogled v zgo-
dovino kraja in življenja na Jezerskem 
pa je moderirala Tatjana Dolžan Eržen 
iz Gorenjskega muzeja. Verjamem, da 
se marsikdo predstavitve knjige tudi 
zaradi zapletene zdravstvene situacije 
ni uspel ali mogel udeležiti. Zato upam, 
da sem vam s člankom uspela vzbuditi 
kanček zanimanja za našo zgodovino in 
boste z veseljem posegli po knjigi, ki jo 
lahko kupite pri nas ali v TIC-u ter si jo 
izposodite tudi v jezerski knjižnici. 
Izdajo knjige smo sofinancirali Šenko-
va domačija, Gorenjski muzej in Občina 
Jezersko in na tem mestu se slednjima 
najlepše zahvaljujem za pomoč in sode-
lovanje. Vsem Jezerjankam in Jezerja-
nom ter tudi drugim bralcem pa želim 
obilo radovednosti in upam, da vam bo 
knjiga polepšala praznične dni, ki so 
pred nami, in vas obogatila z delčkom 
zgodovine, ki smo ga skupaj odstrli za 
vse nas.

Naših petsto let  
v sliki in besedi

Na platnici knjige Šenkova domačija na Jezerskem, 500 let, je direktorica Gorenjskega mu-
zeja Marjana Žibert zapisala: "Šenkova domačija na Jezerskem, biser alpske arhitekture in 
kulturni spomenik, je danes turistična kmetija, ki s hišo in gospodarskimi poslopji ponuja 
idiličen pogled na ostenje Grintovcev. Pri obnavljanju in ohranjanju domačije je Šenkova 
družina sodelovala z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. V medsebojnem 
spoštovanju in razumevanju želja in potreb Šenkovih ter strokovnih izhodišč konservator-
jev so se ohranili več sto let stari arhitekturni biseri. Rodbinsko zgodbo Šenkove domačije 
je z izčrpnim opisom konservatorskih posegov na hiši dopolnila konservatorka in etno-
loginja Saša Roškar z Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj. Knjigo 
Šenkova domačija na Jezerskem, 500 let, avtoric Polone Zalokar in Saše Roškar smo v 
Gorenjskem muzeju kot izdajatelj uvrstili v svojo knjižno zbirko Gorenjski kraji in ljudje. Z 
njo dopolnjujemo leta 1998 izdano Jezersko kroniko, v kateri je Andrej Karničar predstavil 
ustno izročilo Jezerskega. Vsako obdobje piše svojo zgodovino, obema knjigama pa se bo 
čez desetletje v pomenljivem sloganu Šenkove domačije 'kjer zgodovina zaživi v sedanjo-
sti' gotovo pridružila še kakšna nova napisana." 

Pogled na knjigo
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MAJA LESAR, FOTO: ARHIV KUD JEZERSKO 

Epidemija in z njo povezane omejitve in ukrepi za zajezitev šir-
jenja okužb še kar trajajo. Lani smo zato izpustili tradicional-
no miklavževanje, ki smo ga zadnjih deset let v KUD Jezersko 
pripravljali v dvorani Korotan. Letos bi prav tako kmalu ostali 
brez prireditve, vendar je bila rešitev hitro na dlani. Tradici-
onalni prihod Miklavža smo načrtovali na prostem, v Župa-
novem kotu, ki je v času epidemije postal že redno prizorišče 
naših dogodkov. 

RADODAREN S SNEGOM IN DARILI
Miklavž ne bi bil Miklavž, če nam ob prihodu v svojem košu 
ne bi česa lepega prinesel. Letos je bil zelo radodaren: z ve-
liko pošiljko snega je razveselil najmlajše pa tudi turistične 
ponudnike in ljubitelje zimskih aktivnosti. Vendar sta moč-
no sneženje in veter na miklavžev večer prekrižala načrte 
organizatorjem miklavževanja in hitro je bilo jasno, da bo 
treba najti novo lokacijo. Na tem mestu se zato lepo zahva-
ljujem župniku Branku Zadniku. Da je bila prireditev izpe-
ljana varno in brez večjega tveganja za zdravje, smo se ob 
mraku zbrali v farni cerkvi sv. Ožbolta, kjer smo pričakali 
Miklavža in angelčke v spremstvu Luciferja in drugih par-
keljnov. Miklavž je letos razdelil več kot devetdeset daril. V 
njegovih vrečkah so bile tokrat tradicionalne dobrote: jabol-
ko, mandarine, domači piškoti, suho sadje in golobičke kot 
simbol miru in nove luči, ki jo prinaša mali Jezus v božičnih 
jaslicah.

BREZ POMOČI NE BI ŠLO
Miklavž je imel spet veliko pomagačev in bi se tudi njim 
na tem mestu rada iskreno zahvalila za čas, trud ter veliko 
ljubezni in pozornosti, ki so ga vložili v organizacijo dogod-
ka. To so: Jenkova kmetija (Olga in Mija), Šenkova domačija 
(Polona, Majda, Metka in Doroteja), Brane in Irena Žagar, 
angelčki (Ajda, Manca, Maruša in Tereza) ter parkeljni (Ti-
len) in Občina Jezersko, ki nas je finančno podprla. Brez Pa-
vleta bi Miklavža težko priklicali, zato prav njemu en velik 
boglonaj. Upam, da se naslednje leto spet zberemo in skupaj 
prižgemo iskrice veselja in pričakovanja čarobnih decem-
brskih dni. 
Ob tej priložnosti vam v svojem imenu in v imenu KUD-a Je-
zersko zaželim miru in veselja, sreče in zadovoljstva ter veli-
ko zdravja v letu 2022. 

Miklavževanje 2021
Miklavž ne bi bil Miklavž, če nam ob 
prihodu v svojem košu ne bi česa lepega 
prinesel. 

Podjetniki, obrtniki in  
društva, ki se predstavljamo  

v Pr' Jezer, vam želimo  
vesele praznike ter srečno  

in zdravja polno leto

2022!

Vabimo vas na Božični koncert CPZ Jezersko in MPZ Odmev Kamnik 
v nedeljo, 2. januarja 2022, ob 17. uri v farno cerkev sv. Ožbolta. Za 
vstop v cerkev je treba izpolnjevati pogoj PCT, se vam pa že vnaprej 
zahvaljujemo za prostovoljne prispevke. KUD Jezersko

Božični koncert
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POLONA VIRNIK KARNIČAR 
FOTO: ALENKA BRUN

Končal se je Evropski simpozij hrane, 
ena najpomembnejših evropskih ku-
linaričnih prireditev, ki je v nepreko-
sljivem tridnevnem dogajanju poskr-
bela za zanimiv preplet gastronomije, 
kulture, umetnosti in arhitekture. Slo-
venija, butična dežela, ki v zadnjem 
času postaja ena najbolj prepoznavnih 
evropskih destinacij za vrhunska ga-
stronomska doživetja, je tri dni v no-
vembru gostila čedalje bolj uveljavljen 
Evropski simpozij hrane, ki ga v sode-
lovanju s partnerjema dogodka, Slo-
vensko turistično organizacijo in Tu-
rizmom Ljubljana, organizira priznano 
gostinsko podjetje Jezeršek gostinstvo. 
Med 6. in 8. novembrom je Evropski 
simpozij hrane postregel z vrsto edin-
stvenih kulinaričnih dogodkov v Lju-
bljani in po Sloveniji.
Prejemnica dveh Michelinovih zvezdic, 
sedma na lestvici najboljših kuharskih 
mojstrov na svetu in soustvarjalka do-
godka Ana Roš pravi: "Evropski simpozij 
hrane je izjemen dogodek, ki povezuje 
hrano – ta pa je umetnost –, kulturo, 
pisanje o hrani in razmišljanje o pri-
hodnosti hrane." Po njenih besedah 
imata v kulinariki danes pomembno 
vlogo trajnost in iskanje odgovorov na 

težave, ki so se porodile med zaustavi-
tvijo javnega življenja ne samo pri nas, 
ampak tudi drugod po svetu.
"Evropski simpozij hrane je širši od Slo-
venije in od same kulinarike," poudarja 
Martin Jezeršek, organizator dogod-
ka in generalni direktor Jezeršek go-
stinstva. Z njim se strinja tudi Andrea 
Petrini, najvplivnejši mož kulinarike: 
"Prepričan sem, da imamo res nekaj 
pomembnega, kar se bo tudi izkazalo, 
saj gre za slovensko zgodbo. Majhne oz. 
mikrozgodbe slovenskih vasi lahko v 
svet ponesejo določen odgovor in so po-
membne tudi za druge." 
V nedeljo je 24 novinarjev iz kar 15 raz-
ličnih držav in najvplivnejših svetovnih 
medijev, kot so Falstaff, Corriere della 
Sera, La Repubblica, Guardian, Forbes, 
Telegraph in Fine Dining Lovers, je na 
povabilo Slovenske turistične organiza-
cije odkrivalo skrite kotičke Slovenije in 
na dnevnih izletih I Feel Slovenia spo-
znavalo kulinarične zgodbe svetovnega 
merila navdihujočih kuharskih moj-
strov in lokalnih pridelovalcev. 
V nedeljski ponudbi smo sodelovali: v 
slovenski Istri Tomaž Bevčič (Rizibizi, 
plate Michelin) s piranskim brancinom 
ribogojnice Fonda in Oljarna Lisjak (Ma-
tej Lisjak); na Štajerskem biodinamični 
vinar Aci Urbajc in Marko Pavčnik (Pa-
vus, plate Michelin), specialist za "divjo 

hrano"; v srcu vinorodne Dolenjske Go-
stilna Repovž (BIB Gourmand) in pose-
stvo Slapšak, kjer imajo izvrstne penine 
Domaine Slapšak (Francois Botton); v 
najbolj gozdnatem delu Slovenije, Ribni-
ci, pridelavalec ekoloških salam Biosing 
(David Lesar) in Boštjan Rakar (Gostilna 
Rakar); na Krasu Gin brin (Erik Sarkič) 
in Ksenija Krajšek Mahorčič (Gostilna 
Mahorčič, BIB Gourmand). 
Na Jezerskem pa smo poskrbeli za 
ogled Šenkove ekološke domačije (Po-
lona Karničar), na kateri redijo štiri 
avtohtone slovenske pasme (cikasto 
govedo, krškopoljskega prašiča, jezer-
sko-solčavsko ovco in štejersko kokoš), 
Uroš Gorjanc iz Gostilne Krištof (plate 
Michelin) pa je iz jesenskih pridelkov 
ekološke kmetije pripravil odličen alp-
ski meni. Za glavno jed je uporabil naše 
buče, kodrolistni ohrovt, jagnjetino in 
krompir ter s svojim kuhanjem našim 
pridelkom dodal čisto posebno kulina-
rično noto.
Novinarjem iz Velike Britanije, Irske, 
Grčije, Hrvaške, Češke in Slovenije pa 
smo poleg dobrih jedi ponudili tudi čaje 
in sokove Mateja Tonejca in jih obdarili 
z njegovimi lesenimi skodelicami. 
Tekst je nastal tudi po poročilu, do-
stopnem na spletni strani Evropskega 
simpozija hrane (European food sum-
mit) v zavihku Novice.

Evropski simpozij hrane: Prebujanje zavesti  
o kulturi hrane

Kuharski mojster Uroš Gorjanc (Gostilna Krištof) in njegova ekipa v družbi gostiteljev na 
Šenkovi domačiji

Pozdrav iz kuhinje, ki je naznanjal dober 
alpski meni
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prodaja  odkup  prepis vozil  rent a car

SP AVTO, d. o. o., Zg. Bela 76, Preddvor
info@spavto.si, 
www.spavto.si

Sebastjan Prestor
Gsm: 041 614 466, 
Tel., faks: 059 950 288

Ostanimo  

zdravi tudi v  

letu 2022!
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV

OBISKALI SMO LJUBLJANO

V petek, 22. 10. 2021, smo šli v Ljubljano. 
V Ljubljani mi je bilo najbolj zanimi-
vo, kako so kaznovali peke in druge, ki 
so goljufali. Zanimiv mi je bil tudi kip 
Emonca. Ogledali smo tudi Prešernov 
trg, Zmajski most, NUK, Cankarjev dom, 
Parlament, Mestno hišo, Tromostovje, 
Čevljarski most in Mesarski most. Tu 
so na ograji obešene ključavnice zalju-
bljencev. Ko ključavnico zaklenejo, ključ 
vržejo v Ljubljanico. To pomeni, da se ne 
bosta razšla do smrti, ker sta ljubezen 
zaklenila, ključa pa ne moreta več najti. 
Vodil nas je vodič. Zdelo se mi je zanimivo 
in izvedel sem veliko novega. (Viktor, 5. j)       
                                                                                                                                                                                                           
Načrt za Tromostovje je naredil Jože 
Plečnik. Zmajski most je dobil ime po 
zmaju, ki ga je po različnih legendah 
premagal sv. Jurij ali pa Jazon. Most za-
ljubljencev je most s ključavnicami, ki 
jih zaljubljenci zaklenejo in ključ vrže-
jo v reko Ljubljanico. Po reki Ljubljanici 
so včasih prevažali tovor. V Ljubljani so 
našli kip Emonca. Živel je v Emoni, ki so 
jo zgradili Rimljani. (Svit, 5. j)     

DECEMBER V ZNAMENJU PARKELJNOV 
IN MIKLAVŽA

Na Jezerskem vsako leto hodijo parkelj-
ni, 5. decembra pa se je v cerkvi odvijalo 
miklavževanje. 
Prvih pet dni v decembru hodijo parkelj-
ni. Po vasi rjovejo, ropotajo z verigami 
in poganjajo strah v kosti. Bilo jih je za-
res veliko. Nekateri so bili drugačni in 
bolj grozni na pogled kot prejšnja leta. 
V nedeljo zvečer pa je v cerkvi potekalo 
miklavževanje. Po darila smo hodili od 
najmlajšega do najstarejšega. V vrečki 

so bili trije obeski, vrečka s piškoti in 
suhim sadjem ter pecivo. 
Pričetek decembrskega dogajanja na Je-
zerskem pa smo otvorili s prižigom lučk 
v Županovem kotu. Dogodek so pope-
strili parkeljni. 
Na miklavževo jutro pa sem v peharju 
našel medenjake, parkeljna, 4 × 4 ru-
bikovo kocko, Lego Technica in karte 
Mind. (Filip, 5. j)

Že v oktobru sem Miklavžu poslala pi-
smo. V nedeljo, 5. 12. 2021, nas je v cerkvi 
obiskal sveti Miklavž in 12 parkeljnov. 

Od njega sem dobila perlice, knjigo, 
spodnjice, zvezek za reševanje matema-
tike in bingo. Od parkeljnov pa šibo. Bila 
sem zelo vesela daril. Žalostna pa sem 
bila, ker je Miklavž doma vse razmetal. 
Ko so parkeljni prišli k nam, sem zmo-
lila in metali so bombone. Darila je pri-
nesel na mizo, vsakemu na svoje me-
sto. Miklavž je k nam domov prinesel 
še darila za moje sestrične in bratrance. 
(Brina, 3. j)
                                                    
V mesecu novembru sem že težko priča-
kovala svetega Miklavža. Napisala sem 

Iz šolskih klopi

Obisk Ljubljane / Foto: arhiv osnovne šole
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Zimska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

G o r e n j s k i  g l a s  j e  n a j b o l j  b r a n  r e g i o n a l n i  č a s o p i s  v  S l o v e n i j i .

Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in 
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo, 
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic 
ni mogoče najti nikjer drugje!

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki 
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. 
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski 
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne 
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite 
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko 
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na 
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite 
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam ča so pisa 
ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali za mnenje 
in vam predstavili prednosti za naročnike.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!

pismo in ga položila na okensko polico. Naslednje jutro sem 
pogledala na okensko polico, pisma ni bilo več. Drugi večer so 
prišli parkeljni. Vame so metali bombone. Zvečer pa je nosil 
Miklavž. Meni je prinesel družabno igro Word search. Moji 
sestri je prinesel mikroskop. Mamici je prinesel bomboniero, 
atiju pa gamaše. (Zoja, 3. j)

SVET BI BIL LEPŠI IN BOLJŠI, ČE BI VSI:

– pobirali smeti (Iris, 1. r.)
– pospravljali svoje sobe (Ema, 1. r.)
– spoštovali naravo (Katarina, 1. r.)
– se imeli radi (Mila, 1. r.)
– bili iz čokolade (Miha, 1. r.)
– jedli jagode (Domen, 1. r.)
– ubogali starše (Meta, 1. r.)
– se imeli radi in se ne bi kregali (Jakob, 1. r.)
– odlagali smeti v pravi zabojnik (Izak, 2. r.)
– se postavili v kožo naravi (Samo, 2. r.)
– zavarovali državo (Miha, 2. r.)
– otroci naredili nalogo (Patricija, 2. r.)

OBISK MUZEJA POŠTE IN  
TELEKOMUNIKACIJ V POLHOVEM GRADCU

V petek, 12. 11. 2021, smo se s posebnim avtobusom odpeljali v 
Polhov Gradec. Ogledali smo si poštne kočije. Pogovarjali smo 
se po telefonu. Ogledali smo si risanko o pismu za pridnega 
fantka. Pismo ni imelo naslova. Izdelali smo tudi štampiljko. 
(Gaja Ančimer Karničar, 2. r.)

Imeli smo Tehniški dan. Odpeljali smo se v Polhov Gradec. 
Pogovarjali smo se po telefonu. Telefon je bil tak, da si moral 

zavrteti številčnico. Pogovarjali smo se tudi o tem, kako hitro 
pošta pride na cilj. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo izdelovali 
svoje poštne žige. (Izak Dolinšek, 2. r.) 

NAŠA POMOČ

Naša družina vsak december pomaga brezdomcem. Na inter-
netu si ga naključno izberemo. Potem na dom dobimo pismo, 
v njem pa njegove skrbne želje. Zadnji si je želel nekaj toplega 
in čokoladico. Šli smo v trgovino in mu to tudi kupili. Doda-
li smo tudi zobno ščetko in pasto. Zapakirali smo mu v da-
rilno škatlo in mu poslali. Polepšali smo mu praznične dni.  
(Loti, 3. j)

RAZPORED TELOVADNICE V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

DAN URA VADBA ORGANIZATOR

PON. 19.00–20.00 Pilates ŠD 

TOR. 18.00–19.00 Celoletna šola športa ŠD 

TOR.  19.00–20.30 Namizni tenis ŠD 

SRE. 17.00–19.00 Plezanje, otroci AO, PD

SRE. 19.00–20.30 Plezanje, odrasli AO, PD

ČET. 17.00–18.00 Celoletna šola športa, 
predšolski otroci

ŠD 

ČET. 18.00–19.00 Celoletna šola športa ŠD 

ČET. 19.30–21.00 Joga ŠD 

PET. 17.00–18.00 Kegljanje ŠD

PET. 18.00–20.00 Odbojka ŠD
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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 2022 želimo obilo zdravja, sreče 

in osebnega zadovoljstva.

Praznovala je Marija Pavc

Naša sokrajanka gospa Marija Pavc s Spodnjega Jezerskega je v 
decembru praznovala devetdeseti rojstni dan. Draga Marija, ob 
častitljivem jubileju vam z najlepšimi željami izrekamo iskrene 
čestitke! / Foto: arhiv Občine Jezersko

URŠKA FURLAN, FOTO: ARHIV VRTCA

Že kar nekaj časa je minilo od zadnjega prispevka za glasilo 
Pr' Jezer, kar seveda ne pomeni, da se v vrtcu nič ne dogaja. 
Septembra smo sprejeli nekaj novih otrok, in ker so mimo 
že trije meseci, lahko rečem, da so že čisto "naši" in nič več 
novinci. Otroci, ki so v vrtcu že od lanskega šolskega leta, so 
jih lepo sprejeli.

ŽABICE NAVDUŠENE NAD VOZIČKOM

Kljub nekaterim omejitvam zaradi epidemije covida-19 je v 
vrtcu vedno živahno. Že spomladi smo se razveselili novega 
vozička, ki nam omogoča prevoz štirih najmlajših otrok in za 
katerega smo hvaležni Občini Jezersko, ki je razumela našo 
potrebo po njem in se hitro odzvala. Otroci se v njem radi vo-
zijo, omogoča pa nam daljše sprehode, ki jih sicer najmlajši v 
skupini Žabice ne bi zmogli.

USPEŠNA IN PESTRA JESEN

Tudi jesen je bila pestra – uspešno smo izvedli vajo evakua-
cije vrtca in šole ter obiskali gasilce. Obiskala nas je mamica 
deklice iz skupine Račke Petra Švajger, ki nam je predstavila 
dve risanki, ki ju je animirala. Jeseni smo izkoristili lepe dni 
in s pomočjo mamice dveh vrtčevskih deklic Urške Tičar or-
ganizirali kostanjev piknik. Ob vladnem obisku Gorenjske v 
začetku decembra smo dobili obisk z Ministrstva za izobraže-
vanje, znanost in šport, in sicer nas je obiskal državni sekre-
tar Damir Orehovec. Otroci iz skupine Račke so obiskovalcem 
zapeli pesem Rasla je jelka.

VARNO IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE

V sklopu projekta Varno in spodbudno učno okolje smo od 
začetka septembra do konca novembra v obeh skupinah in-
tenzivneje spoznavali svoja čustva.
Leto hitro mine in strokovni delavci Vrtca Palček vsem Jezer-
janom želimo lepe praznike in vse dobro v prihajajočem letu.

Vrtčevski živžav
Kljub nekaterim omejitvam zaradi 
epidemije covida-19 je v vrtcu vedno 
živahno.
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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

Želimo vam  
zdravo in srečno  

novo leto!

Vaš 

www.gorenjskiglas.si  

KSENJA MEŠKO DOLINŠEK 
ILUSTRIRALA: MIJA MUROVEC

Snežka ni bila bela niti ni bila iz snega. 
Snežka je bila srnica. Mama srna jo je po-
vrgla še pred pomladjo, saj se je mali pre-
zgodaj mudilo na svet. Namesto v meh-
ko travo je cepnila v snežno odejo. Brrr, 
kakšen šok je bil to! Mama se je na vse 
kriplje trudila, da bi jo ogrela, in srce se ji 
je krčilo od skrbi zanjo. Poimenovala jo je 
Snežka. Zakaj, si lahko mislite. Na srečo 
je pomlad tisto leto nekoliko pohitela in 
Snežka je na veliko olajšanje mame do-
bro napredovala in preživela mrzle dni. 
Prava mala borka. Ko so njeni vrstniki 
ugledali luč sveta, je ona že z zanesljivi-
mi koraki merila okolico. Mama je v ve-
liki skrbi zanjo ni pustila dlje kot do roba 
gozdne jase in prav zadovoljna je bila, da 
si je Snežka izbrala prijateljčke, kot so 
bili ježek Bucko, jazbec Berti in veverička 
Neli. Večino časa so se namreč zadrževa-
li v bližini Snežkinega doma in mami ni 
bilo treba stalno oprezati za njo. Medtem 
ko so druge srnice spoznavale gozd, se je 
Snežka učila, kako najti veliko mravljišče, 
kakšen lešnik je najboljši in kako ponoči 
izslediti deževnika. Ob tem se je zelo za-
bavala. Žal pa je bilo vedno bolj očitno, da 
sama v tem ni bila prav posebno dobra. 
Ni se znala zviti v klobčič, mravljišča jo, 
iskreno povedano, niso zanimala tako 
kot Bertija, da ne govorimo o Neli in nje-
nem spretnem sukanju po drevesnih kro-
šnjah. Da bi Snežka plezala po drevju, pa 
kaj še! Postajala je potrta in tudi tolažba 
prijateljev ni ublažila njene stiske. "Vsak-
do je v nečem dober!" je nosljal Bucko, a 
Snežka je samo zrla v daljavo.
Mama srna je hitro zaslutila Snežkine 
skrbi. "Kaj ti je, Snežka? Povej mi, pro-

Srnica Snežka
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sim, ne morem te gledati tako nesreč-
ne." A Snežka je bila občutljiva stvarca. 
Bala se je, da bi mamo s svojimi teža-
vami prizadela. Molče je pestovala svo-
jo žalost in nesrečno postopala po jasi. 
Težke misli so se ji zbirale kot temni 
oblaki. Vedno več jih je bilo. Zaradi nje 
so bili po malem nesrečni vsi njeni pri-
jatelji. "To ne more trajati v nedogled!" 
se je sršil Bucko, ki je imel počasi za-
dosti tega Snežkinega tarnanja. Snežka 
pa je še kar otožno povešala velike oči. 
Tuhtala je o sebi in se krivila za svojo ne-
sposobnost. Je bilo morda krivo prezgo-
dnje rojstvo? Misli je pletla v dolge ne-
smisle, dokler ni njene jase nenadoma 
obiskal nezaželen gost ... Strašen gost! Za 
nameček je bila Snežka sama doma. Kar 
naenkrat, sredi belega dne, je proti njej 
planil ris Šap. Brž so se Snežkini prijatelji 
poskrili, jazbec v jazbino, Neli na drevo, 
ježek pa se je spremenil v bodečo kroglo. 
Snežka je slišala le Nelin krik: "Teeeciii 
že, saj si vendar srna!" "Saj res! Teči mo-
ram!" ji je šinilo skozi možgane. Sprožila 
se je kot puščica in izginila v gozd. Šap 
je kar obstal. Ni se mu ljubilo riniti za 
njo. "Česa tako hitrega že dolgo nisem 
videl. Zakaj sem sploh silil tako daleč? 
Tu še srne niso več to, kar so bile," je go-
drnjal sam pri sebi in se namenil nazaj 
v svoj rajon. Snežka pa je kar tekla in 
tekla. Svež zrak ji je polnil pljuča, noge 
so jo nesle čez drn in strn in od same 
vzhičenosti je skoraj pozabila, zakaj 
teče. Čudovito je bilo čutiti veter, vohati 
mah, listje, zemljo, mamo … Mamo!? 
Njen smrček je prestregel znani vonj in 
hipoma se je ustavila. Res je zavohala 
mamo. "Mama!" je vzkliknila, ko jo je 

zagledala med drevjem. Mama srna je 
presenečeno dvignila glavo in strmela 
v hčer. "Kaj počneš tukaj?" jo je osuplo 
vprašala. Snežka pa se je samo zasme-
jala: "Tečem mami, TEČEM! Saj sem ven-
dar srna!" Že jo je mama hotela okarati, 
da nima kaj iskati sama takole stran 
od doma, a ob pogledu na srečni hčerin 
pogled ji je graja zastala v grlu. Gledala 
jo je, kot bi jo videla prvič. Morala si je 
priznati, da tako lahkotnega in hitrega 
teka še ni videla. Snežka ima prav, srne 
vendar tečejo. In več kot očitno je bilo, da 
je Snežka talentirana za tek. Mama se je 
zamislila. V silni skrbi za hčer je spregle-
dala bistveno reč. Sploh ji ni dala prilo-
žnosti spoznati, kako živijo srne; in še 
huje – njen talent je ostal skrit. "Mislim, 
da se moram jaz še veliko naučiti od 
tebe", se je nasmehnila mama. "Kako ti 
uspe tako drveti?" Snežka je bila presreč-
na, da je lahko mami pokazala, kaj zna.
Stvari so se potem začele hitro odvijati. 
Mama srna je o hčerinem talentu spre-
govorila na rednem srečanju gozdnih 
jas, ki jo je vodil kapitalni jelen Kopitar. 
Tam so sklenili, da mora Snežka hitre-
ga teka naučiti še ostale mlade srnice. 
Tako jo bodo vse še pravi čas ucvrle, če 
se slučajno spet prikaže kakšen Šap. 
Kdo bi si mislil, da bo plaha in negodna 
Snežka kdaj taka zvezda v gozdu! Svoj 
talent je izpilila, kolikor se je dalo, in 
v vsem gozdu ji nihče ni bil kos. Dobi-
la je celo pohvalo za izjemne dosežke. 
Kaj pa njeni prijateljčki? Seveda je svoje 
veselje delila z njimi. In kaj vse jim je 
lahko pripovedovala, ko se je vračala s 
svojih potepov po gozdu! No, o tem pa 
kdaj drugič. 

Sosed Štefan naš praznuje,
že v nedeljo on goduje,
mi pa voščimo ti srečo,
zdravja naj bo polno vrečo.

Skrb je tvoja res velika,
zato je tudi kmetija, kot se šika.
Ženko imaš pridno in veselo,
ki spozna se na vsako delo.

Vsako jutro zgodaj vstaneš,
da živino vso nahraniš,
včasih sekat greš v gozd,
saj nikoli nisi prost.

Ko pa košnja se prične,
se Štefan v nebo ozre,
oj sijaj, sijaj sončece toplo,
da seno se posušilo bo.

Mi pa vsi ti iz srca želimo,
da zdravje dolgo bi ti še služilo,
skozi življenje naj te pelje varna pot,
pri delu v gozdu pa brez nezgod!
Lonca

Sosed Štefan

Novembra je Jezersko gostilo Župnijski mi-
sijon – Prenova duhovnega življenja župni-
je. Poleg svetih maš je ob večerih potekal 
bogat program z gosti v dvorani Korotan. 
Predstavili so se Marija in Andrej Štrem-
felj, Tone Partljič, Gregor Čušin in drugi. 
Misijon se je v programskem delu zaključil 
glasbeno, saj je farna cerkev gostila celo-
večerni koncert Slovenskega okteta (na 
fotografiji). Na predzadnji dan misijona 
pa je potekal še otroški oratorij na temo  
Slomšek, naš prijatelj in vzor. Tekst in foto-
grafija: Alenka Brun

Župnijski misijon uspel
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Podarite naročnino  
na Gorenjski glas
Gorenjski glas izhaja ravno prav pogosto – dvakrat tedensko, 
zato k branju ne sili vsak dan, pač pa se bere postopoma –  
petkovo številko ob koncu tedna in torkovo vse do petka.

Pokličite nas po telefonu na številko 04/201 42 41 ali 
nam pišite na e-naslov narocnine@g-glas.si in skupaj  
bomo poiskali najboljšo možnost za znesek, ki ga bo-
ste določili vi. To pomeni, da ni nujno, da poklonite  
letno naročnino, saj so na voljo tudi druge možnosti.

Gorenjski glas bo obdarovancem prinašal zanimive novice  
iz čisto vseh, tudi najmanjših krajev Gorenjske. In teh novic  
se ne da najti nikjer drugje!

Obdarite svoje najdražje z zvestim prijateljem.

Življenjska pot našega člana Alojza Kocjana se je začela 2. juni-
ja 1936, končala pa 11. decembra 2021. Bolezen je bila žal moč-
nejša od volje do življenja. Gospod Alojz Kocjan se je priselil na 
Jezersko pred skoraj tremi desetletji. Vključil in vživel se je v naš 
kraj. Član našega društva upokojencev je bil od 1. 1. 2000. Vse-
skozi je bil prisoten kot človek, ki je znal spodbuditi in pohvali-
ti. Kot dober gostitelj je svoj dom uredil tudi za turiste in s tem 
prispeval k prepoznavnosti kraja. Poznali smo ga kot prijazne-
ga, spoštljivega krajana – in takega bomo ohranili v spominu.  
DU Jezersko

V spomin

ANICA JAKOPIČ, DU JEZERSKO

Kljub negotovim časom, ki jih povzroča epidemiološka situa-
cija, upokojenci ne mirujemo. 
Takoj ko se je vse skupaj malce umirilo, smo začeli izvajati 
telovadbo in pohode vsako sredo zjutraj ob 8. uri. Hvaležni 
smo Mateji, ki nas zna tako prijetno animirati in izbira vaje, 
primerne za naša leta. Zavedamo se, kako pomembno je za 
nas gibanje! Ko je pritisnil mraz, smo z dovoljenjem občine 
imeli telovadbo v dvorani Korotan, za kar se iskreno zahva-
ljujemo. 
Telovadbi sledijo pohodi, ki so zelo prijetni. Kar nekaj se jih 
je zvrstilo v jesenskem obdobju: Stara cerkev, Planšarsko je-
zero, Ankova karavla; šli smo po gozdni poti pod Malinškom, 
od koder je čudovit razgled po vsej ravenski dolini; obiskali 
spomenik mlademu partizanskemu kurirju Nacetu Murnu, 
ki je na svoji dolžnosti pod Jezerskim vrhom padel pod sovra-
žnimi streli. Poklonili smo se njegovemu spominu in prižgali 
svečo. Imeli smo še nekaj krajših pohodov.
Jesenski izlet na Dolenjsko – v deželo cvička – nam je spet 
preprečila korona. Bili pa smo veseli, ker nam je skupaj z 
našo občino uspelo organizirati srečanje starejših občanov, 

Upokojenci se ne damo
Takoj ko se je situacija umirila, smo začeli izvajati telovadbo in pohode, jeseni nam 
obisk Dolenjske ni uspel. Sodelovali smo pri organizaciji žalne slovesnosti za umrle v 
NOB ob dnevu spomina na mrtve in ponovno poskrbeli za prižig lučk na smreki.

starih nad 65 let. Letos je bilo srečanje že 24. oktobra. Menili 
smo, da je bil datum ustrezen, saj je bila udeležba zares več 
kot zadovoljiva, prav zato, ker ljudje potrebujemo druženja, 
kar v teh koronskih časih ni bilo mogoče. Poleg odlične po-
gostitve, ki jo je letos organiziralo Gostišče ob Planšarskem 
jezeru, smo pripravili kulturni program, na katerem so na-
stopale ljudske pevke društva upokojecev, mlada muzikanta 
Marko in Tobija, člani KUD Jezersko, Mija, Brane in Filip pa 
so nam zaigrali jezersko štorijo Tinčkova Katra, ki je navzoče 
zelo navdušila.
S kulturnim programom smo 29. oktobra sodelovali tudi pri 
organizaciji žalne slovesnosti za umrle v NOB ob dnevu spo-
mina na mrtve pred osrednjim spomenikom. V programu so 
poleg ljudskih pevk sodelovali še učenci OŠ Jezersko in reci-
tatorji KUD Jezersko.
Letos je prižig lučk na novoletni smreki drugič pripadel DU 
Jezersko. To je prvi korak v veseli december. Tudi letos nam 
je smreko podaril Patrik Muri, za kar se mu iskreno zahva-
ljujemo. Lepo postavljena je čakala na 3. december, ko naj bi 
zagorele na njej lučke. Vse je bilo pripravljeno, le narava se 
je malo poigrala z nami, poslala en sam močan sunek vetra, 
ki je podrl našo čakajočo iglasto lepotico. A s pomočjo pri-
dnih mladih fantov pod vodstvom Matica, Dava P. in pred-
sednika društva upokojencev Milana se je vse lepo uredilo 
in 3. decembra ob 17. uri so lučke na smreki zagorele – kljub 
mrazu in obilni pošiljki snega. Kulturna skupina društva je 
pripravila tudi kulturni program z božično-novoletno vsebi-
no. Sodelovali so učenci OŠ Matije Valjavca Preddvor (Mar-
tin in Pia – citre, Živa, Hana, Ajda – Božična zgodba), ljudske 
pevke so odpele dve božični ljudski pesmi, članice društva 
upokojencev pa so predstavile kratko zgodovino božičnega 
praznovanja.
Prižiga lučk na naši »jelki« se je udeležilo lepo število Jezerja-
nov, ki so uživali ob vročih napitkih in sladkih dobrotah. Bilo 
je lepo, le zeblo nas je, saj je bilo krepko pod ničlo.
Upamo in želimo si, da se korona končno umiri in bomo lah-
ko vse dejavnosti izvajali po zastavljenem programu. Za ko-
nec pa vam zaželimo, naj novo leto izbriše bridkosti starega 
in vas napolni z upanjem in radostjo.
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PRIMOŽ ŠENK, FOTO: ARHIV GRS JEZERSKO 

Po rekordnem številu intervencij v preteklem letu smo se le-
tos ponovno vrnili v povprečne številke. Posredovali smo na 
13 intervencijah. Na žalost smo tudi letos zabeležili eno smr-
tno žrtev. Medijsko izpostavljeno iskanje pogrešane Urške se 
je na koncu končalo tragično. Usoden je bil zdrs na poledeneli 
poti s Češke koče. Od letošnjih intervencij bi posebej omenil 
še nočno reševanje dveh obnemoglih in izgubljenih planink 
na Jezerskem sedlu. Reševanje premočenih in premraženih 
Primork je potekalo od 22. ure zvečer do 5. ure zjutraj. Hva-
la oskrbnici Kranjske koče na Ledinah, ki nam je pripravila 
topel obrok in nudila prenočišče planinkama. Intervencija je 
potekala ponoči, med nevihto, kar je predstavljalo tudi veli-
ko objektivno nevarnost za celotno moštvo, ki je sodelovalo 
na intervenciji. V petih intervencijah je sodeloval helikopter, 
imeli smo eno delovno nesrečo in pomagali gasilcem pri ga-
šenju gozdnega požara. V šestih primerih smo reševali tuje 
državljane. Naši člani so trikrat pomagali tudi na interven-
cijah drugih postaj. 
Kljub pandemiji smo v tem letu izvedli redno zimsko vajo na 
plazišču pod Polnovo dolino. Pred poletno sezono smo izvedli 
pet usposabljanj, ki smo jih zaključili s stensko vajo v steni 
nad Murnovim. V jesenskem obdobju smo izvedli tudi obna-
vljalne vaje iz prve pomoči in navigacije. V tem letu smo prav 
vsi reševalci opravili tudi usposabljanje za delo s helikopter-
jem, ki je pri našem delu postal nepogrešljiv.
Matej in Rin sta opravila izpit za reševanje izpod plazov in 
podaljšala licenco. Izobraževanja in izpite sta zaključila tudi 
bodoča letalca reševalca Boris in Simon, ki bosta svoje nove 
dolžnosti začela opravljati spomladi naslednje leto in zame-
njala našega dolgoletnega letalca reševalca Toneta. Naj se mu 
že na tem mestu zahvalim za vso nesebično pomoč pomoči 

potrebnim po vsej Sloveniji, novima letalcema pa zaželim vso 
srečo. Letos sta v izobraževanje za nove inštruktorje vstopila 
Žan in Denis. Letni izpit sta že uspešno opravila, naslednje 
leto pa ju čaka še zimski del. Ob koncu leta smo prejeli tudi 
tri prošnje za včlanitev v naše društvo. Tako smo pridobili tri 
nove pripravnike, Davida, Izidorja in Aljaža. Po dolgi službeni 
odsotnosti sta se nam pridružila Miha in Gregor.
Zaradi pandemije so bila tekmovanja zelo omejena ter redka in 
se jih nismo udeleževali v tako velikem številu. Prav tako velja 
za razna dežurstva. Smo pa to leto izkoristili za izdelavo garaže 
za intervencijska vozila. Projekt smo izpeljali skupaj z občino, 
ki se ji zahvaljujem za finančno podporo, saj je tako omogočila 
izdelavo. Pohvala tudi našim članom, še posebej Milanu in Iz-
idorju, ki sta skrbela za strokovni in organizacijski del izvedbe 
lesenega dela garaže. Opravili smo kar 210 delovnih ur.
Redni sestanki v domačem društvu in udeležba na različnih 
sejah organov zveze in Ustanove Sklada Okrešelj so sestavni 
del našega delovanja. Skozi leto smo sestankovali na devetih 
sejah. V društvu je trenutno 29 članov, trije častni člani in 26 
aktivnih članov, trije pripravniki, šest inštruktorjev, trije re-
ševalci letalci, vodnika reševalnega psa, in če bo vse po sreči, 
se nam v kratkem pridruži še zdravnica. 
V prihajajočem letu nas poleg rednih nalog čaka še praznova-
nje 30-letnice delovanja društva. Ob tem lepem jubileju bomo 
izdali kroniko in kratek dokumentarni film o pestri zgodovi-
ni, prežeti s težkimi, žalostnimi, lepimi in veselimi trenutki.
Vsem občanom in občankam želim varen in pogumen korak 
v prihajajočem letu, obenem pa se zahvaljujem vsem reševal-
cem in reševalkam za vso nesebično pomoč.

Poročilo GRS Jezersko za leto 2021
Minilo je še eno leto, ki ga je zaznamovala pandemija covida-19. Večinoma smo se 
že navadili na vse omejitve in pogoje, omejeno druženje, odpovedane prireditve ... Pa 
vendar se počasi kaže sonce na obzorju.
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OŽBOLT PLAZNIK, PREDSEDNIK  
PGD JEZERSKO, FOTO: ARHIV PGD  
JEZERSKO

Letos smo praznovali 110-letnico aktivne-
ga delovanja Prostovoljnega gasilskega 
društva Jezersko. Ob praznovanju obletni-
ce smo priredili slavnostno sejo, na kateri 
smo podelili listino o častnem članstvu 
Franciju Polajnarju ter izvedli veliko gasil-
sko vajo s sosednjimi in prijateljskimi ga-
silskimi društvi. Po končani vaji smo na 
kratki slovesnosti v operativno upravlja-
nje prevzeli novo vozilo GV-1, ki je opre-
mljeno z najnovejšo opremo. V okviru 
praznovanja smo izdali bilten, ki opisuje 
delovanje društva zadnjih deset let. 
Nismo pa samo praznovali. S pomočjo 
in znanjem naših članov in podporni-
kov smo celovito sanirali toaletne pro-
store v starem delu gasilskega doma in 
prebarvali garažne prostore. Operativno 
delo je bilo zelo oteženo zaradi vsem 
znanih ukrepov. 
Ob koncih tedna in praznikih v času 
zimske sezone smo bili nepogrešljivi pri 
urejanju prometa ob Planšarskem jeze-
ru in na območju Parka Jezersko, zato 
se na tem mestu zahvaljujem vsem čla-
nom PGD Jezersko, ki ste odstopili svoj 
dragoceni čas in priskočili na pomoč.
Naši člani so bili prisotni na očiščevalni 
akciji in pri nošenju olimpijske bakle. 
Na pomoč smo priskočili tudi pri par-

kiranju ob slovesnosti ob 30. obletnici 
osamosvojitve na mejnem prehodu Je-
zerski vrh.
Na prošnjo Društva prvih posredovalcev 
smo pomagali pri organizaciji njihove-
ga tekmovanja, ki je potekalo ob Plan-
šarskem jezeru. Tekmovanja se je ude-
ležila tudi ekipa prvih posredovalcev 
PGD Jezersko. 
V sodelovanju z občino Jezersko smo iz-
peljali gasilsko počitniško delavnico, stro-
kovno ekskurzijo in dan odprtih vrat.
Uspel nam je vzpon na Triglav in z Je-
zerskega smo romali na Brezje, kjer 
smo bili prisotni pri blagoslovu novega 
vozila GV-1. Ko goduje naš zavetnik sveti 
Florjan, smo se udeležili svete maše. 

Naši mentorji, ki se ukvarjajo z vzgojo 
gasilskega podmladka, so med gasilce 
pritegnili kar lepo število novih članov. 
Začele so se gasilske vaje za bodoče ga-
silce, a smo jih zaradi preventivnih 
ukrepov začasno prekinili. 
V začetku decembra smo nepričakova-
no na zadnjo pot pospremili našega dol-
goletnega člana Petra Karničarja. 
Naj se vam ob koncu zahvalim za ves 
trud in prosti čas, ki ju namenjate ga-
silstvu na Jezerskem, vsem občankam 
in občanom pa za finančna sredstva 
in drugo pomoč. V prihajajočem letu 
pa vam želim vse dobro in vas pozdra-
vljam z gasilskim pozdravom: V službi 
ljudstva, na pomoč!

Delovno in praznično gasilsko leto
Za jezerskimi prostovoljnimi gasilci je kljub vsem znanim ukrepom zaradi covida-19 
zelo delovno in praznično leto. 

Na Brezjah

EKIPA TIC JEZERSKO, 
FOTO: ALENKA BRUN

TIC JE ODPRT
Turistično-informacijski center (TIC) 
Jezersko je v obdobju od 20. decembra 
2021 do 28. februarja 2022 odprt vse dni v 
tednu od 10. do 15. ure. Splošne informa-
cije o ponudbi in razmerah dobite tudi 
na številki 051 219 282, elektronskem 

naslovu tic@jezersko.si ali pa na spletni 
strani jezersko.info.

ZIMSKA JEZERSKA ŠTORIJA

Med 17. decembrom 2021 in 6. marcem 
2022 smo za obiskovalce pripravili pe-
ster preplet zimskih dejavnosti, ki vam 
bodo ogrele telo in sprostile dušo. Za 
vse, ki bodo na Jezerskem preživeli vsaj 
dve noči, smo pripravili tudi posebno 

ponudbo pod ugodnejšimi pogoji. Več 
informacij o dejavnostih najdete na 
spletni strani TIC.

TEK NA SMUČEH, SANKANJE,  
DRSANJE ...

Vstopnice za tek na smučeh – cena 
dnevne je 6 evrov (za domačine brez-
plačno) – so naprodaj na naslednjih 
prodajnih mestih: Gostišče ob Planšar-

Jezerska zimska pravljica
Zima se je na Jezerskem letos začela zgodaj in ponuja veliko zimskih radosti za vas  
in vse obiskovalce Jezerskega. Zato nekaj koristnih informacij in napotkov ...



Povprečna poraba goriva za vozila Toyota Yaris Cross: od 4,4 do 6,2 l/100 km in emisije CO₂: od 100 do 140 g/km. Emisijska stopnja: za 1,5 EURO 6 AP. Emisije 
NOx: od 0,0033 do 0,0093 g/km. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delce PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 10 letno jamstvo hibridne baterije velja ob rednih testih hibridne baterije (HHC) na 1 leto 
ali 15.000 prevoženih km (kar nastopi prej) pri pooblaščeni prodajno-servisni Toyotini trgovski mreži. Po preteku tovarniške garancije vam ponujamo 
bresplačno vključitev v program jamstva Toyota Relax (vse do starosti 10 let ali 160.000 km. Izračun je informativne narave in ni zavezujoči za sklenitev 
posla. Mesečni obrok je izračunan na osnovi prodajne cene v višini 18.850 EUR, trajanju financiranja 60 mesecev, skupnem začetnem plačilu 4.310,48 EUR 
in zadnjem povečanem obroku v višini 9.823 EUR. Povečan obrok je izračunan na osnovi predpostavke, da bo z vozilom prevoženih 10.000 km letno. 
Efektivna mera (EOM) je 4,26 % in temelji na fiksni obrestni meri. Slika je simbolična. Več na www.toyota.si. Toyota Adria d.o.o., Brnčičeva 51, Ljubljana.
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skem jezeru, Šenkova domačija, bar 
Park Jezersko in na spletu. Trenutno so 
razmere res vrhunske, saj je urejenih 
kar 17 kilometrov prog vseh težavnosti.
Sankanje je urejeno dnevno in stane 15 
evrov na osebo. V to so všteti trije pre-
voz, sani in čelna svetila. Smučišče se 
bo odprlo predvidoma v prvih dneh ja-
nuarja, saj se še vedno čaka na dovo-
ljenje. Cena smučarske vozovnice bo 8 
evrov za otroke in 10 evrov za odrasle. 
Več informacij je na voljo na številki 031 
203 930 (Park Jezersko), elektronskem 
naslovu: info@park-jezersko.si in na 
spletni strani park-jezersko.si – odprto 
od 9. do 17. ure. 
Drsališče obratuje vse dni v tednu od 9. 
do 16. ure. V petek in soboto je na vo-
ljo nočno drsanje od 17. do 19. ure. Cena 
dnevnega drsanja je 2 evra na osebo, 
večernega 3, za domačine pa je drsanje 
brezplačno.

PROMETNI REŽIM
Za prijetnejše in varnejše uživanje v 
zimskih radostih na Jezerskem je na 
območju Ravenske Kočne v zimski se-
zoni in ob koncih tedna ponovno vzpo-
stavljen spremenjen prometni režim. 

Prosimo vas, da upoštevate prometno 
signalizacijo in navodila redarjev.

OBISK RAVENSKE KOČNE

Promet v ledeniško dolino Ravenske 
Kočne v zimskem času ni več dovoljen 
in se zaključi ob lovskem domu. Pot v 
dolino lahko nadaljujete peš in sledite 
smerokazom za novo pešpot, ki vodi do 

tovornih žičnic. Tematska sprehajalna 
pot v dolino Ravenske Kočne je v zim-
skem obdobju zaprta. Vse pohodnike 
prosimo, da ne hodijo po urejenih te-
kaških progah in imajo pse na vrvici. 
Pohodniki in smučarski tekači (obisko-
valci Parka Jezersko) lahko parkirate 
na novem brezplačnem parkirišču Pod 
Turni.
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Vesele praznike in obilo zdravja!

www.komunala-kranj.si

  

Poraba pri mešanem ciklu: 4,9–6,1 l/100 km. Emisije CO2: 111–138 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0003–0,0222 g/km. 
Emisija trdnih delcev: 0,00–0,00016 g/km. Število delcev (x1011): 0,00–1,04. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo 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. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.  
Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
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