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Drage Jezerjanke in dragi Jezerjani!
Življenje se nam je zaradi epidemije
koronavirusa v nekaj dneh obrnilo na
glavo. Vse šole in vrtci so zaprti, javnega življenja ni več, nekateri delajo od
doma, le redki imajo privilegij, da lahko v bolj ali manj varnem okolju delajo
naprej; velika večina nas ne ve, s čim
bomo čez čas plačevali položnice in napolnili lačna usta. Spet drugi so iz dneva
v dan bolj obremenjeni in izpostavljeni,
da bi pomagali obolelim in vsem nam
zagotovili osnovne življenjske dobrine in čim bolj kvaliteten servis javne
infrastrukture, logistike, reda, miru,
zaščite in reševanja. Ostali smo doma,
v krogu svojih družin. To je edini učinkoviti način za preprečevanje širjenja
smrtonosnega virusa. Tudi pri nas, na
Jezerskem.
Življenje se spreminja, a teče naprej.
Zato bi vam rad predstavil tudi nekaj
najpomembnejših vsebin z začetka letošnjega leta. Precej nepričakovano smo
prejeli nagrado zlati kamen z laskavim
komentarjem, da smo priznanje prejeli kot majhna občina, ki močno izstopa
po spretnem in inovativnem razvojnem
modelu in jasno stremi v prihodnost.
To naj velja kot čestitka in spodbuda
za dobro sodelovanje in kvalitetno delo
tudi vnaprej. Kljub izjemno skromnemu proračunu naše občine smo od osamosvojitve dalje očitno znali prepoznati
svoje kvalitete in se odločiti za prave
prioritete. Z enakimi občutki in nameni
smo sprejemali tudi letošnjega, ki ima
poleg zelo široke palete »rednih« obveznosti, naslednje vsebinske poudarke:
uvedba UV-filtracije pitne vode namesto
dosedanjega kloriranja, obnova dveh
odsekov vodovoda, ureditev avtobusnih
postajališč na Zgornjih Fužinah, preureditev nekdanje pošte v sodoben in prijeten Medgeneracijski center v Korotanu
in izdelava načrtov za razširitev kuhinje, jedilnice in učilnic naše podružnične osnovne šole in vrtca.
Letošnja zima ni bila vredna svojega
imena. Še posebno je na nas pozabil
sneg. Kljub temu se lahko pohvalimo,
da smo v našem novem zimsko-letnem
parku s tehničnim snegom zabeležili
kar petdeset dni zimskih radosti s tekom na smučeh in sankanjem. Izjemni
napori požrtvovalnih posameznikov za
vzpostavitev zasneževalnega sistema
in lovljenje tistih nekaj ur dovoljšnega

mraza za izdelavo snega so bili za prvo
sezono več kot poplačani z iskricami v
očeh naših otrok, zadovoljnimi obiskovalci in izvedbo kar treh lepih zimskih
dogodkov. Še posebej je bil zgodovinski
stik starih jesenovih smuči jezerskih
smučarskih korenin z umetnim snegom. Istočasno smo se lotili urejanja
pravnih in finančnih razmerij med občino in zasebniki, ki bo z vzpostavitvijo
javno-zasebnega partnerstva ovrednotil
dosedanja vlaganja, določil dolgoročno
strategijo in postavil jasno ločnico med
javnim in zasebnim. Ko smo pri zimi,
ne morem mimo odlično izvedenega
tečaja alpskega smučanja na Peci, ki se
ga je udeležilo skoraj petdeset otrok. Čestitke Gašperju in drugim učiteljem za
nove jezerske smučarje.
Zima brez snega pa je bila na drugi strani odlična priložnost za gradbince, ki so
v sklopu pomoči države za sanacijo po
neurju leta 2018 kvalitetno uredili tri
najbolj poškodovane in ogrožajoče vodotoke. Več o sanaciji boste lahko prebrali v posebnem prispevku. O jezerskih
vodah in drugih geografskih značilnostih naše doline smo veliko izvedeli na
kvalitetni predstavitvi profesorjev in
študentov geografije, ki so dognanja o
našem kraju zbrali tudi v samostojnem
zborniku. Začetek leta je bil tudi tokrat
v znamenju občnih zborov naših društev, ki so potegnila črto pod leto 2019 in
predstavila načrte dela za naprej. Nekateri zbori so bili tudi volilni. Edina večja
sprememba se je zgodila v Društvu upo-

kojencev, kjer je dolgoletna predsednica
Helena Naglič, predala vodenje seniorske organizacije svežemu "penzionistu"
Milanu Milošiču. Heleni se ponovno
zahvaljujem za izjemno požrtvovalnost,
saj je društvo s pomočjo predane ekipe
odlično vodila vse od njegove ustanovitve leta 1999. S svetniki smo se v tem
obdobju sestali na kar treh sejah. Pa
tudi sicer so bili svetniki zelo aktivni
po odborih in komisijah, kjer so skupaj
z drugimi člani usklajevali vsebinske
predloge po posameznih področjih in
pripravili razpisno dokumentacijo za
ukrepe občinske pomoči.
V prvih dneh po razglasitvi epidemije smo izvedeli, da je odšel k Bogu naš
dolgoletni župnik Janez Ham. Zaradi izrednih razmer se nihče od nas ni
mogel udeležiti pogreba na Trati pri Velesovem. Takoj ko se razmere umirijo,
bomo imeli tudi v naši cerkvi mašo zadušnico. Bog mu daj večni mir in pokoj,
mi pa ga ohranimo v lepem in spoštljivem spominu.
Pa smo zopet nazaj pri izrednih razmerah. Z razglasitvijo epidemije je tudi v
naši občini prevzel vso koordinacijo
ukrepov in nudenja pomoči štab Civilne zaščite. Po najboljših močeh se trudimo, da bi se obvarovali bolezni in da
bi pomoči potrebnim lahko učinkovito
in varno pomagali. Spremljajte sporočila v medijih, berite našo spletno stran
in naročite se na občinska elektronska
obvestila. Hvala vsem, ki upoštevate
vsa navodila in priporočila. Hvala vsem
turističnim ponudnikom, ki so še pred
uradnim ukazom zaradi naše varnosti
zaprli svoja vrata. Hvala vsem, ki v teh
težkih in negotovih dnevih ostajate vedri, optimistični in potrpežljivi. Držimo
se pravil, a ostanimo ljudje. Kljub osami
in izolaciji imejmo odprte oči in srce za
stiske in potrebe drugih. Zelo sem ponosen, ko se srečate in poklepetate vsak
na svoji strani ceste, ko disciplinirano
čakate pred semaforjem v zbirnem centru in ko dvakrat premislite, ali je res
nujno, da greste ponovno v trgovino.
Zaščitimo sebe in svoje najbližje. Zaščitimo tiste, ki morajo biti zaradi nas izpostavljeni nevarni bolezni. Držimo se
navodil, da se okužba ne bo širila, ostanimo zdravi in OSTANIMO DOMA!
Andrej Karničar,
vaš župan
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Ob nastopu pandemije
V petek, 13. marca, ob 8. uri, ko je poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan aktiviral
Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu pandemije zaradi širitve koronavirusa,
so bile aktivirane tudi vse enote za zaščito, reševanje in pomoč v občini Jezersko.
ANDREJ TEPINA,
POVELJNIK ŠTABA CZ OBČINE JEZERSKO
Na povsem drugačen način, s kar nekoliko nenavadnimi občutki, ker se tokrat
ni oglašala nobena sirena, nič utripajočih luči na avtomobilih ni bilo videti in
nihče ni klical na pomoč. In s povsem
razumljivim, najpogosteje postavljenim
vprašanjem članov ekip, kako sploh
lahko pomagamo.
Že iz sestave načrtov je razvidno, da
reševanje ob pojavu epidemije (pandemije) poteka pod vodstvom koordinacije
državnih enot ZiR, ki preko regijskih odrejajo ukrepe in naloge občinskim. Tako
smo v tem obdobju ob čakanju navodil
spremljali medije in odziv na ukrepe, ki
so jih sprejemali pristojni odločevalci.
Precej očitno je bilo, da bo prvi izziv prepričati tako sebe kot druge občane, da

nevarnost obstaja, čeprav je ne vidimo
s prostim očesom. Ljudje smo se sprijaznili s tem različno hitro. Zelo vidna je
bila nejevera, ki smo si jo lažje priznali,
ko smo slišali, da je tudi del strokovne
javnosti ravnal podobno. In zakaj bi ravno zdaj resno jemali izjave politikov, ki
so predstavljali ukrepe? Veliko je k odmiku iz cone udobja vsakdanjih navad
prispevalo javno pismo zdravstvenih
delavcev o ustavitvi javnega življenja.
Ob opravljenih razgovorih z vodji občinskih enot članov ZiR smo bili v koordinaciji s šolo in vrtcem, trgovino, zagotovili nemoteno delovanje ZC Remont in
vzpostavili nujne telefonske številke za
oskrbo pomoči potrebnih, ki jo pri nas
zagotavlja Krajevna organizacija Rdečega križa (KORK) Jezersko, zagotovili podajanje informacij v zvezi s spremenjenimi režimi obratovanja kritičnih služb

in koordinacijo med starši in zdravimi prostovoljci za varovanje otrok na
domu. Nakupili smo nekaj zaščitne
opreme, nekaj smo je prejeli od območne izpostave URSZR in z njo oskrbeli delavke v trgovini, na Petrolu in komunalne delavce, ki so v stiku z ljudmi. Ves
čas skušamo zaznati morebitne potrebe
v zvezi s preprečevanjem širjenja virusa in ustrezno reagirati. Po nedeljskem
sestanku, ki je potekal ob prisotnosti po
enega člana KORK, GRS, PGD, OU, CZ in
župana, smo določili kanale za sestajanje na daljavo in načrt oskrbe. Ves čas
smo preko regijskega štaba CZ povezani
s pristojnimi organizacijami, ki vodijo
reševanje in nam nalagajo posamezne
naloge, mi pa jim sporočamo potrebe.
V času pisanja tega članka so največji
izzivi, kako ne izpostaviti starejših, ki
so najbolj ranljivi, ter ustvariti znosno
okolje, kjer fizičnega medsebojnega
druženja ne bo. Tudi zato, da se bomo
vsi počutili varne, ko bomo uporabljali sprehajalne poti v kraju na ustrezen
način. Strah se ob negotovosti seveda
pojavlja, pri vseh nas, pa če si to priznamo ali ne, pa če ga čutimo ali pa tudi
raje ne. Menim, da je strah ob bolečini
zelo dobro opozorilo, zaradi katerega se
potrudimo ne početi dejanj, ki nam bistveno škodijo. In nam zato tudi koristi.
Upam, da bomo ob analizi posledic nesreče nekoč lahko ugotovili, da so nam
nova spoznanja zaradi soočenja s to boleznijo prinesla ravnanja, ki so prešla v
navade, zaradi katerih bistveno manj
onesnažujemo okolje s prometom ter
"profit" časa vlagamo v pomembne odnose. Predvsem delavcem v zdravstvu
pa želim, da bi zmogli tako zaščititi nas
in sebe med epidemijo kot poskrbeti
zase po končani nevarnosti, če jim bo
pustila "psihološke brazgotine". Želim
si tudi, da bi v poletni številki te revije
lahko prebirali o analizi ob ravnanju v
tej nesreči, ki bo objektivno pozitivno
ocenjeno. Obljubljam, da bomo v enotah ZiR Jezersko v tem času z uporabo
vseh svojih znanj po najboljših močeh
prispevali vse, kar je treba, da bo po tem
vse dobro.
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OBČINA JEZERSKO
Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko
Tel. 04/25 45 110, obcina@jezersko.si
				

Spoštovane občanke in občani,

obveščamo vas, da Občina Jezersko vse pomembne informacije, vezane na razglašeno epidemijo širjenja koronavirusa, redno
objavlja na spletni strani www.jezersko.si v zavihku coronavirus.
Na spletni strani so redno objavljene pomembne lokalne informacije (aktualni delovni čas trgovine, pošte, zdravstvene
ambulante, lekarne, zbirnega centra, Petrola, oznanila Župnije
Jezersko …).

Predlagamo vam, da se na spletni povezavi https://jezersko.
si/einforming prijavite v prejemanje SMS-sporočil in novic po
elektronski pošti. Če ste to že storili, a v preteklih dneh s strani
Občine niste prejeli nobene novice, vas prosimo, da se v prejemanje novic prijavite ponovno.
Prosimo vas, da spoštujete ukrepe proti širjenju koronavirusa.
Le na ta način bomo lahko preprečili okužbo nas samih in svojih bližnjih.

POMEMBNI KONTAKTI
Telefonska številka, kamor se lahko obrnejo osebe, ki so zaradi okužbe s koronavirusom
v karanteni in potrebujejo oskrbo, ker si je sami ne morejo zagotoviti preko svojcev ali
prijateljev

041 723 773

Kontakt za posredovanje informacij glede potrebne pomoči pri oskrbi in drugih nujnih
zadevah

cz@jezersko.si
031 604 905
030 327 357

Telefonska številka za pomoč pri usklajevanju povpraševanja staršev in ponudbo
zdravih prostovoljcev za varovanje otrok na domu vsem, ki jih nujno potrebujemo za
delovanje v razmerah epidemije tako na državnem kot na lokalnem nivoju
Telefonska številka za redno in nujno zdravstveno varstvo živali

041 280 380

Telefonska številka zdravstvene ambulante Jezersko v ordinacijskem času ambulante

04 25 45 028

Telefonska številka zdravnika v primeru suma na okužbo s koronavirusom – za paciente
dr. Barbare Vencelj v dneh, ko na Jezerskem ni ambulante
Telefonska številka za najtežje in nujne primere

04 20 82 110
(dežurna ambulanta NMP Kranj)
112

Koronavirus in turistična panoga
ROK TEUL, PARK JEZERSKO
Trenutna globalna virusna pandemija kliče po nekaj besedah namesto bolj
sproščenega uvodnika. Dejstvo je, da je
turistična panoga v samo dobrih desetih letih preživela recesijo, begunski val,
stampedo internetnih rezervacijskih
portalov, kot sta Booking in Airbnb, podnebne spremembe in še kaj bi se našlo,
a tako globoke krize, kot jo je in verjetno

Vsepovsod so opozorila o koronavirusu.
/ Foto: Tina Dokl

še bo povzročil koronavirus, še ni bilo.
Globalne raziskave sektorja turističnih
agencij, ki je tretji največji sektor potovanj, npr. kažejo, da je od milijon t. i.
tour operaterjev, agencij in atrakcij kar
28 odstotkov od teh že sedaj v globoki
krizi, saj je v povprečju padec povpraševanja glede na leto 2019 tudi 52 odstotkov, že sedaj pa je približno štirideset
odstotkov rezervacij za to sezono odpovedanih. Upajmo, da ujamemo vsaj še
dva meseca poletne sezone.
Dolžina krize lahko situacijo poslabša
v celotni turistični panogi in gospodarstvu, zato je nujno, da smo tako kot v
vsaki krizi proaktivni pri reševanju
nastalih težav že danes. Da ostanemo
pozitivni, redno komuniciramo tako z
gosti in zaposlenimi kot bankami ... Že
prejete rezervacije in predplačila skušamo prestaviti na konec sezone.
Pozivamo potencialne goste, da kupijo
naše darilne bone, spodbujamo domačo

Upajmo, da po sedanji krizi ujamemo vsaj
poletno sezono. / Foto: Tina Dokl
potrošnjo takoj, ko bo ta spet mogoča ...
Interventni zakon za ohranitev delovnih mest je delno zaobšel samostojne
podjetnike in kmete in prav je, da vplivamo na pristojne, da vključijo tudi te
mikro podjetnike. Trenutno je najpomembnejše, da ostanemo zdravi, ostanemo doma in z ravnanjem prispevamo k temu, da se bo ta nevarna bolezen
širila čim počasneje in naš zdravstveni
sistem vzdrži.
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Poteze jezerske pokrajine
Predstavitev strokovne monografije Fizična geografija Jezerskega z dolino Kokre je
postregla z odgovori na vprašanja o eni naših najlepših alpskih dolin.
MAŠA LIKOSAR
Strokovno monografijo, v kateri so razložene pestre naravnogeografske poteze jezerske pokrajine, so domačinom
Jezerskega januarja predstavili trije od
devetih avtorjev, in sicer Eva Ulčnik,
Matej Ogrin in Blaž Repe. "O Jezerskem
je bilo v preteklosti napisanega sorazmerno malo, kljub temu da gre za zelo
unikatno, lepo, pestro visokogorsko pokrajino, ki je nedvomno vredna preučevanja in predvsem skrbi, da bo takšna,
kot je danes, ostala tudi v prihodnje," je
poudaril profesor Blaž Repe, tudi urednik
monografije. Ta je nastala kot rezultat
terenskih vaj študentov in sodelavcev
Oddelka za geografijo Filozofske fakultete, ki so v študijskih letih od 2012/2013 do
2014/2015 na Jezerskem opravljali fizičnogeografske terenske vaje. Ukvarjali so
se s procesi, ki se navezujejo na naravne
pojave, podatke pa so pridobivali z opazovanjem, meritvami in kartiranjem.
Avtorji so v petih poglavjih obravnavali različna področja. Eva Ulčnik in Karel
Natek sta se dotaknila recentnih geoOdbor za gospodarske dejavnosti,
finance in proračun izdaja

Javni poziv
za oddajo vsebin
za oživitev nekdanje carinarnice
na Jezerskem vrhu
Podrobnejše informacije glede možnosti ogleda objekta in želenih vsebin
bodo objavljene na spletni strani Občine Jezersko po normalizaciji razmer.
Predsednik odbora
Dejan Kavaš

morfnih procesov, med katere sodijo tudi
izgonske struge, ki so posebnost Jezerske
kotlinice. Uroš Stepišnik je obravnaval
posledice delovanja ledenika, ki se je vil
izpod najvišjih okoliških vrhov. Lokalno
podnebje in klimatske razmere so predstavili avtorji Darko in Matej Ogrin, Tanja Koželj in Miroslav Vysoudil – gostujoči profesor iz Češke. "Zaradi podnebnih
sprememb bo vedno večji naval in beg
ljudi pred vročino v višje ležeče pokrajine,
kot je tudi Jezersko, ki je po ozki dolini
izredno dostopno in posledično še privlačnejše," je dejal profesor Matej Ogrin in
nam zaupal še, da Jezersko med slovenskimi gorskimi območji izkazuje enega
največjih trendov upada snežne odeje.
Trajan Trobec je pripravil temeljito hidrogeografsko analizo Kokre s pritoki ter
same kotline, za zaključek pa sta na voljo

podroben prikaz razprostranosti prsti ter
obravnava rastlinstva skozi prizmo višinskih pasov avtorja Blaža Repeta. Na predstavitvi je opozoril na tujerodne invazivne
vrste. "Še pred desetletjem se je predvidevalo, da je alpski svet varen pred temi vrstami. Glede na to, da Jezersko s tem še ni
tako zaznamovano, je moj nasvet, da bi
te rastline, kolikor se da, odstranili, saj bi
lahko kasneje prizadele naravno rastlinstvo te okolice," je pojasnil Repe in sklenil:
"Jezersko pa ni le narava, so tudi ljudje –
in za celovit geografski pregled bi morali
proučiti tudi njihovo vedenje, medsebojno součinkovanje in vplive na pokrajino.
Ta naloga ostaja neopravljena in čaka
prihodnje geografe, da se ponovno podajo
na Jezersko." Za konec se je Repe zahvalil
vsem domačinom, ki so kakorkoli pomagali pri terenskem raziskovanju.

Vabimo k sodelovanju:

Informator (m/ž) v Turistično informacijskem centru
Občina Jezersko vabi k sodelovanju odgovorne in motivirane osebe za opravljanje zanimivega in dinamičnega dela v TIC-u, v času poletne turistične sezone ter izvensezonskega projektnega dela po dogovoru. Poleg informiranja gostov delo zajema: urejanje
spletne strani, uporabo socialnih-promocijskih omrežij, sodelovanje pri pripravi promocijskih materialov, koordinacijo dogodkov in turističnih programov, udeležbo na
sejmih, prodajo spominkov, knjig, kart idr. Delo bo predvidoma potekalo v mesecih
junij, julij, avgust (vse dni v tednu) ter september (ob koncih tedna), 7 ur dnevno. Delo
si izmenično delita dva informatorja, urnik dela se prilagaja po dogovoru.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/-ke z znanjem in izkušnjami s področja turizma in trženja, stalnim bivališčem na Jezerskem – poznavanje kraja, pogoj je znanje
angleškega jezika ter računalniška pismenost. Prijave, ki naj poleg osnovnih podatkov
(ime, priimek, status, izkušnje) vsebujejo tudi kratko osebno vizijo turističnega razvoja Jezerskega, pošljite najkasneje do petka, 1. 5. 2020, na naslov: Občina Jezersko, Zg.
Jezersko 65, 4206 Jezersko oz. elektronsko na: marko.mesko@jezersko.si.
Za morebitna vprašanja smo dosegljivi na telefonski številki 04 2545 110
(Občina Jezersko).
Z izbranimi kandidati želimo vzpostaviti trajnejše sodelovanje tudi v prihodnje.

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 center, d.o.o., Kranj, distribucija Pošta Slovenije, d. o. o. Pr’ Jezer, št. 1, je priloga 25. številke Gorenjskega glasa, izšla je 27. marca 2020 v nakladi 410 izvodov, prejmejo jo vsa gospodinjstva v občini Jezersko. Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65, Zg. Jezersko.
Na naslovnici: Marec ob Planšarskem jezeru / Foto: Tina Dokl
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Urejanje poškodovanih vodotokov
Naravne nesreče v preteklih letih so naredile škodo na vodotokih.
IZTOK TONEJEC
Ob koncu leta 2018 so območje občine
Jezersko prizadele obilne padavine,
ki so povzročile poplave in s tem veliko škode na vodotokih in posledično
tudi na lastnini občanov. Po takojšnji
odpravi neposrednih posledic poplav
in najnujnejši sanaciji vodotokov je
ob koncu leta 2019 prišla na vrsto tudi
trajnejša ureditev njihovih najbolj kritičnih odsekov.

Jezernica

Kropivnikov graben

Del sanirane struge Kokre

Direkcija Republike Slovenije za vode je
tako koncesionarju vzdrževanja vodotokov naročila izdelavo projektov sanacije
in tudi njeno izvedbo na treh odsekih
vodotokov na območju občine Jezersko.
Odsek 1: Sanacija struge reke Kokre pri
objektih Zgornje Jezersko 15 in 16 (nekdanje Barake) na dveh odsekih dolžin
130 m in 100 m je bila zaključena januarja 2020. Odsek 2: Sanacija struge Jezernice nad vodnim zajetjem v dolžini
180 m je bila zaključena februarja 2020.
Odsek 3: Sanacija struge hudourniškega Kropivnikovega grabna v dolžini 180

m je v zaključni fazi. Skupna vrednost
omenjenih del je okoli 300.000 evrov.
Kljub izvedenim sanacijskim delom pa
ostaja na območju občine Jezersko še veliko odprtih problemov, vezanih na stanje vodotokov. Nedavne naravne nesreče
(vetrolom 2017, poplave 2018) so poleg obstoječih povzročile nova žarišča erozije
in bistveno spremenile hudourniški režim. Zato bo tudi v prihodnje potrebnega
veliko napora pri pridobivanju sredstev
za ureditev stanja, saj z razpoložljivimi
sredstvi občinskega proračuna nikakor
ne bo mogoče slediti potrebam.

Obveščamo vas, da so bili dne 16. 3. 2020 objavljeni javni razpisi Občine Jezersko
za leto 2020, in sicer:
	
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Jezersko v letu 2020,
	
Javni razpis za subvencioniranje izvedbe malih komunalnih čistilnih naprav,
z zmogljivostjo pod 50 PE na območju občine Jezersko v letu 2020,
	
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulturne dejavnosti
v občini Jezersko v letu 2020,


Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Jezersko v letu 2020,

	
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev v občini
Jezersko v letu 2020,


Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Jezersko v letu 2020,

	
Javni razpis za dodelitev pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva
v občini Jezersko v letu 2020.
Podrobne informacije o posameznih javnih razpisih so dostopne na naslednji povezavi: https://www.jezersko.si/objave/58
Zaradi izrednih razmer je rok za oddajo vlog podaljšan do 18.5.2020.

MALI OGLASI NA
WWW.JEZERSKO.SI
Občanom omogočamo objavo v rubriki "Mali oglasi". V kolikor želite objaviti svoj oglas, lahko pošljete elektronsko pošto 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
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Poslovanje Parka Jezersko v zimski sezoni
Smučarskotekaški pologon je obratoval natanko petdeset dni.

Kot ste verjetno seznanjeni, se nas je več
posameznikov in turističnih podjetij povezalo v podjetju Park Jezersko, d. o. o.,
da uresničimo več desetletij star načrt
mnogih jezerskih generacij o smučarskotekaški ponudbi, ki bi bila neodvisna
od naravnega snega. Zbrali smo več kot
120 tisoč evrov in od oktobra do decembra nam je s trdim delom in več kot tisoč
delovnimi urami uspelo urediti manjši
sistem za izdelavo tehničnega snega. Občina nam je v skladu z razpisnimi pogoji
priskočila na pomoč finančno, s tehnično in športno opremo, ki jo je prejela v
okviru čezmejnega projekta Alpe Adria
Karavanke, dogovorili smo se tudi za najem snežnega teptalca in sani. V okviru
zgoraj omenjenega projekta smo v sodelovanju z drugimi društvi organizirali
tudi prireditev Dan teka na smučeh, ki
je odlično uspela, predvsem pa poskrbela
za medijsko prisotnost Jezerskega.
Smučarskotekaški poligon je obratoval
točno petdeset dni, če bi ponovno čakali naravni sneg, bi obratovali zgolj dva
dni. Obiskalo nas je okoli devetsto smučarskih tekačev in sankačev, strošek
zasneževanja je bil dvajset tisoč evrov.
Kljub skromnemu obisku smo predvsem zaradi dejavnosti turistične agencije poslovali pozitivno.
Park Jezersko bo tudi v prihodnje skrbel
za pestro prostočasno, športno-rekreacijsko in turistično ponudbo, tako za

FOTO: ARHIV PARKA JEZERSKO

ROK TEUL, PARK JEZERSKO

Dne 13. februarja 2020 je bila izvedena kontrola na kraju samem,
in sicer za projekt Alpe Adria Karavanke/Karawanken. Kontrolo
je izvedla Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
(SVRK), sektor za kontrolo, program ETS in MFM. Pregledana je
bila celotna dokumentacija in izvedeno preverjanje na terenu. Dne
28. februarja 2020 je SVRK izdal obvestilo o pregledu s končno
navedbo: »Pri opravljenem preverjanju na kraju samem ni bilo
ugotovljenih nobenih nepravilnosti«. Več informacij o projektu in
izvedeni kontroli najdete na povezavi https://www.jezersko.si/
objava/108696. Marko Meško
občane kot goste v destinaciji. Na tem
mestu bi se rad za podporo zahvalil
vsem dosedanjim županom ter nekaterim turističnim nastanitvam. Z Boštja-

nom izrekava dodaten velik hvala vsem
prijateljem, partnerjem in izvajalcem,
ki ste pomagali pri zahtevni gradnji zasneževalnega sistema.

Ljudje, ki jih premalo cenimo
ANICA JAKOPIČ
Pogosto se mi misli vračajo na dogodek, ki se mi je zgodil v nedeljo, 16. februarja, dopoldne. Hvaležna sem spletu okoliščin,
da je bila nedelja, da je ravno prišel Simon na nedeljsko kavico,
da le nekaj stopnic nad mano živi Nina – odlična mlada medicinska sestra, in da so med nami mladi prvi posredovalci, ki
so strokovno usposobljeni za reševanje življenj.
In kaj se je zgodilo? Pravzaprav še danes ne vem. Ko sva sedla
s Simonom, da bi popila kavo, mi je postalo slabo. Samo to še
vem, da je Simon poklical ZD – dežurno službo, nato pa je vse
izginilo. Ko sem s težavo odprla oči, sem nad seboj zagledala
Nino, okoli mene pa obraze mladih reševalcev Boštjana, Ro-

bija in Denisa ter Simona. Vem, da bi se bilo lahko drugače
končalo, če ne bi bila pomoč prvih posredovalcev tako hitra
in tako strokovna. Moram povedati, da so bili posebno pohvaljeni s strani dr. Mohorja iz ambulante nujne medicinske
pomoči Zdravstvenega doma Kranj.
Veseli in ponosni moramo biti na Jezerskem, da so med
nami ljudje, ki so ob vsakem trenutku pripravljeni pomagati
in reševati življenja in naše domove. Srečna sem, da so to
mladi. Že od nekdaj trdim, da imamo na Jezerskem dobro
mladino. To so mladi Jezerjani velikokrat dokazali v preteklosti in dokazujejo še danes. Hvala vam Nina, Boštjan, Robi,
Denis in Boris P. Pri vašem plemenitem delu vam želim še
veliko uspešnih akcij s srečnim koncem.
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Iz šolskih klopi
Tonja: Vse je bilo lepo. Najbolj všeč mi je
bil bel kapnik v Postojnski jami.
Kristina: Všeč mi je bila vožnja z vlakcem. Rada bi šla še kdaj.
Urban: V Postojnski jami so mi bili všeč
kapniki in vožnja z vlakcem. V gradu
sem videl ščite in jamski grad.
Matej: V gradu mi je bila všeč viteška
soba. Rad bi se še vozil z vlakcem. Ko
so v jami ugasnili luči, me je bilo malo
strah.
Matevž: V gradu mi je bila všeč grajska
ječa. V Postojnski jami mi je bil všeč največji kapnik in en čisto bel kapnik. Prvič
sem tudi videl človeško ribico. Užival
sem v vožnji z jamskim vlakcem.
Loti: Prvič sem videla človeško ribico.
Ko so v jami ugasnili luči, me je postalo
strah.
Brina: V Postojnski jami sem bila že z
družino. Takrat nisem videla človeške
ribice, sedaj pa sem jo. Všeč mi je bila
vožnja z vlakcem.
Zoja: Na gradu mi je bila všeč grajska
spalnica. V takem gradu bi živela, če
bi imeli elektriko in vodo. V jami sem
videla človeške ribice. Peljali smo se z
vlakcem.

Foto: Arhiv PŠ Jezersko

V torek, 3. marca, smo odšli v Predjamski grad in Postojnsko jamo. Grad mi
je bil všeč. V Predjamskem gradu smo

Foto: Arhiv PŠ Jezersko

PREDJAMSKI GRAD IN
POSTOJNSKA JAMA

videli vojaško opremo. Potem smo šli v
Postojnsko jamo. Peljali smo se z vlakcem. Videli smo človeške ribice. Všeč mi
je bilo tudi, ko so v jami ugasnili luči.
(Polona)
V torek, 3. marca, smo odšli v Predjamo
in Postojno. Ko smo prišli na parkirišče, smo pojedli malico. Potem smo odšli v grad, kjer smo dobili vodnico. Všeč
mi je bila viteška soba. Nato smo odšli v
Postojnsko jamo. Dobili smo vstopnice.
Odšli smo na vlakec. Vozili smo se dva
kilometra. Ko smo izstopili, smo šli do
največjega kapnika v jami. Sprehodili
smo se tudi do špagetne dvorane. (Staša)
Zjutraj sem vstal, se oblekel in odšel v
šolo. Tam smo dobili malico, potem
smo odšli na avtobus. Odpeljali smo se v
Postojno. Prispeli smo do Predjamskega
gradu. Tam smo počakali, da se je grad
odprl. Gospa Mateja nam je povedala
legendo o Erazmu. Nato smo se z avtobusom odpeljali do Postojnske jame.
Izvedeli smo, kako hitro raste kapnik. V
akvariju smo lahko videli človeško ribi-

co. Vkrcali smo se na avtobus in se odpeljali na Jezersko. Ogled mi je bil zelo
všeč. Anže Rupar, 3. j
V torek, 3. 3. 2020, smo šli učenci naše
šole v Predjamski grad. Odpravili smo se
zjutraj ob 7:10. Vozili smo se dve uri. Ko
smo prispeli, smo čakali približno pol
ure, da se je grad odprl. V gradu so nam
povedali Erazmovo zgodbo. Sovražni vojaki so ga čakali eno leto in en dan pred
njegovim gradom. Po skrivnem rovu je
hodil po hrano v sosednjo vas. Izdal ga
je njegov sluga. Ubit je bil na stranišču.
Pokopali so ga pod lipo nasproti cerkve.
V gradu so tri nadstropja in še eno v
jami. Pokazali so nam: kuhinjo, dnevno
sobo, spalnico, orožarno, viteško sobo,
kapelo in ječe. Videli smo tudi kamnite
krogle za katapult, s katerimi so ubili
Erazma. Skozi rov nismo šli, ker nas je
bilo preveč. Videli smo tudi sliko Erazma. V gradu je pred prvo svetovno vojno
živela ena družina. Imeli smo svojo vodičko. Ko smo si ogledali grad, smo šli
še v Postojnsko jamo. (Martin Muri, 5.j)
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Igra brez igrač
URŠKA FURLAN, VZGOJITELJICA
Kdo bi si mislil, da bo še kako prav prišel načrt, sklenjen v poletnih mesecih,
da bomo marca pri Žabicah dneve preživljali brez igrač. Medtem ko so se ponekod začeli pozivi, naj se igrače zaradi
omejevanja širjenja koronavirusa pospravijo, so bile naše že "na počitnicah",
čiste in visoko na omari. Na žalost so
domov kmalu poslali tudi vse otroke ter
zaposlene v vrtcu in šoli.
Dejavnosti, ki smo jih v tem mesecu sicer le v manjši meri izvedli, so vključevale veliko gibanja na prostem – sprehodov in igre v gozdu, v igralnici pa so
Igra brez igrač / Foto: arhiv Vrtca Palček

Naša Liza
Pa jo imamo,
našo Lizo,
ima že svojo vizo.
23. decembra se je rodila
in nam srca z veseljem napolnila.
Vam povem, ko je prišla na svet,
že je pela kot sam oktet.
Zdaj ima Tit sestrico,
pravo malo nevestico,
pravi, da je ne da za nič na svet',
lepo ga je videti, ko je z njo objet.
Ne zna še povedati, kaj bi rada,
a njena mamica to vse obvlada.
Vse gre po ustaljenem redu:
jo previja, hrani, ji poje in jo pestuje,
z neprecenljivo ljubeznijo neguje.
Kadar sonček sije
in zlate žarke lije,
grejo z Lizo na sprehod,
takrat Titek svetuje, kam in kod.
Zraven gre še psička Brina,
da je družina popolna in edina.
Pri nas je zdaj veselo,
ker vsi imamo delo,
dolgčas ne obstaja,
ker vse mogoče se dogaja.
Tudi v starosti se da živeti
in s pravnučki se lepo imeti.
Za to poskrbita Tit in Liza,
da ne pride starostna kriza.
Lonca

bili otroci postavljeni pred izziv, kaj početi brez igrač. Ker sva jim pustili gibalne pripomočke (blazine in žoge), igrač
niti niso pogrešali – blazine so postale
gasilski avto, hiša, poligon. Domišljija
ne pozna meja, kar se še posebno izkaže ob omejeni količini igrač. Medtem
ko izdelana igrača otroka omeji s svojo
funkcijo in mu ne prepušča več možnosti uporabe, mu nestrukturiran material (tulci, naravni materiali, škatle.)
nudi kreativnost.
Seveda se hitro lahko zgodi, da se otroci
začnejo dolgočasiti. S tem ni nič narobe,
če jim pustimo, da se v teh trenutkih
sami domislijo, kaj bi počeli, da dolgčas preženejo. Ker so otroci "prisiljeni"
uporabiti nekaj domišljije in ustvarjalnosti, da na primer iz tulcev, papirnatih lončkov in lesenih koščkov naredijo
nekaj uporabnega za igro, se pri taki igri
razvijajo na vseh področjih. Otroci so ob

manjši izbiri igrač bolj zbrani, pozornost
lažje usmerijo k eni dejavnosti. Prav tako
prihaja do manj konfliktov, saj je vsem
na voljo nestrukturiran material in tako
se ne potegujejo za določeno igračo. Otroci se morajo pri skupni igri dogovarjati
in sodelovati, s čimer krepijo socialne
veščine. V dveh tednih so otroci tako slikali z obarvanimi ledenimi kockami na
velike površine (plakate), s prstom risali
po polenti, se igrali s papirnatimi lončki in lesenimi koščki, iz blazin sestavili
gasilski tovornjak, hišo in poligon, skozi
tunel iz tulcev spuščali kroglice in še kaj.
Komaj čakam, da spet vidim svoje Žabice in da po izteku karantene, ki nas je
nepričakovano doletela in nam postavila življenje malce na glavo, nadaljujemo načrtovane dejavnosti.
V upanju, da ste zdravi in da izkoriščate dni za prijetno družinsko druženje,
vas lepo pozdravljam!

Splača se biti naročnik
Gorenjskega glasa

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si
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Delo jezerskih upokojencev
Polna dvorana v Korotanu dokaz aktivnega dela in stika s člani

Mogoče bi bilo Društvo upokojencev Jezersko lahko še bolj aktivno pri organizaciji raznih druženj, a je treba upoštevati, da smo starejša populacija in da
je naše društvo po številu članov med
manjšimi, zato je tudi udeležba na dogodkih manjša.
V nedeljo, 8. marca, smo imeli 22. redni
letni občni zbor društva, na katerem
smo obravnavali delo v preteklem obdobju in si začrtali plan za naslednje mandatno obdobje. Letošnji zbor je bil volilni in po dvajsetih letih je zbor razrešil
dosedanjo predsednico Heleno Naglič in
izvolil novega predsednika Milana Milošiča. Želimo pa, da Helena tudi brez
vodstvene funkcije ostane naša aktivna
sodelavka, njene izkušnje so dragocene.
Na občni zbor povabimo tudi goste iz organizacij v občini in sosednjih društev
upokojencev, pokrajinske in republiške
zveze upokojencev, s katerimi sodelujemo z namenom, da predstavimo svoje
delo in s tem spodbujamo sodelovanje.
Ob tej priložnosti je predstavnik pokrajinske zveze izročil ljudskim pevkam
majoliko kot darilo in priznanje za dvajset let ohranjanja ljudske pesmi.
Društvo organizira predvsem izlete za
člane, ker pa je njihova udeležba skoraj
vedno premajhna za zasedbo kapacitet
v avtobusu, povabimo tudi druge občane, ki se radi udeležijo. V okviru društva

Foto: Arhiv DU Jezersko

ZINKA PISKERNIK

so predvsem aktivne ljudske pevke, ki
vztrajno vadijo dobro izbrane pesmi in
imajo za vsako priložnost izbran primeren repertoar. Povabljene so na različne
proslave in druge dogodke v občini, udeležijo pa se tudi gostovanj izven občine,
kot je bil nastop v Hiši čez cesto na Miljah. Res si zaslužijo čestitke za vztrajnost. V svoje delo pa društvo vključuje
tudi mladino, predvsem osnovnošolce z
Jezerskega. Mentorica Anica Jakopič zanje izbere teme in jih pripravi za nastope. Na letošnjem zboru so štirje učenci
– Viktor, Julija, Ajda in Tim – odigrali
zanimiv pogovor o zgodovinski podlagi
za praznovanje 8. marca. S tem smo želeli prikazati, da to ni praznik iz naše

polpretekle zgodovine, ampak ima korenine daleč nazaj, ko so se ženske borile za enake pogoje dela in življenja. Da
osnovnošolce vključimo kot nastopajoče na prireditvah, jemljemo kot medgeneracijsko sodelovanje.
Za delo v prihodnjem letu imamo v planu organizirati ekskurzije, izlete, krajše
vodene pohode, preventivne zdravstvene
storitve, spodbujati ljudske pevke, sodelovati na občinskih in drugih prireditvah
v kraju, prijavljati se na razpise za financiranje dejavnosti društva, pridobivanje
novih članov in še kaj, kar je bilo že zdaj
utečeno. Letos smo na vrsti za postavitev
novoletne jelke in pripravo programa ob
tem. Upamo, da nam bo čim več uspelo!

Priznanje jezerskemu lovcu
FRANC EKAR, FOTO: VENČESLAV PARTE
V lovskem domu LD Jezersko je predsednik Zveze lovskih
družin Gorenjske Peter Belehar izročil Milošu Zupančiču
visoko lovsko odlikovanje LZS, red druge stopnje. Zupančič je član LD Jezersko več kot pol stoletja, ves čas je
ne le lovsko, temveč tudi sicer družbeno aktiven. Za aktivnosti in vojne zadolžitve v času osamo osvajanja Slovenije je pridobil status vojnega veterana. V lovstvu se je
še zlasti izkazoval z organizacijo lovskega strelstva. Aktiven je bil pri gradnji Lovske koče na Staniču in Lovskega doma na Jezerskem. Vseh 25 let pa je bil tudi med
organizatorji in tekmovalci vseslovenskega poletnega
lovskega veleslaloma na Skutinem ledeniku. Sedaj je
predsednik Nadzornega odbora, v ZLDG pa je član NO.

Na sliki: gospodar LD jezersko Franc Košir, tajnik LD Boris Meško, odlikovanec
Miloš Zupančič, predsednik ZLDG Peter Belhar in starešina LD Franc Ekar
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Vključeni v naravovarstveni projekt
Upravni odbor Lovske družine (LD) Jezersko je marca sklenil, da se bo LD vključila v
projekt spomladanskih popisov rastišč velikega petelina na območju upravljalnega
lovišča LD Jezersko, ki ga pripravlja Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.
FRANCE EKAR
LD jezersko se je odločila za vključitev v
ta naravovarstveni projekt, da se tako
dopolnjujejo ugotavljanja številčnosti
in stanja zaščitene, ogrožene in varovane favne. To je tudi pomoč za nadaljnja
slovenska prizadevanja za načrtovanja
in izvedbo ukrepov za izboljšanje in varovanje občutljivega habitata zaščitene perjadi na Slovenskem. Obenem pa
je to tudi aktivno lovsko ozaveščanje
naravovarstva in potrjevanja lovskega
delovanja v javnem interesu, kar ima
LD Jezersko tudi zapisano in sprejeto v
društvenih pravilih. V tem slovenskem
projektu že sodelujejo lovišča LD: v pr-

vem sklopu so to: Bistra, Koprivna – Topla, Peca, Pogorevc, Jamnica, Prežihovo,
Slovenj Gradec, Podgorje; v drugem sklopu so: Solčava, Luče, Ljubno ob Savinji,
Mozirje, Rečica ob Savinji, Smrekovec
– Šoštanj; v tretjem sklopu LD Jezersko
znotraj lovišča. V okviru LD Jezersko, ki
je tudi v območju neposredne državne
meje, je tudi t. i. prisotnost dvodomne
favne, tudi velikega petelina in ostale
zaščitene favne – perjadi. Območja štetja
in sledenja na Jezerskem bodo na rastiščih od Virnikovega Grintovca, Pečovnika, Brsne lese, Ruša do Bukovce. Preverjali pa bodo tudi rastišča na območjih
Makekovo, Štularjeva planina, Jenkova
planina, Ravna Goša. Za vodenje projek-

ta v LD Jezersko bo popisovanje rastišč
velikega petelina vodil Franc Košir, gospodar LD Jezersko. Na predstavitvi projekta popisovanja rastišč velikega petelina je bil prisoten tudi predsednik Zveze
lovskih družin Gorenjske Peter Belhar,
ki je pozdravil projekt kot pozitiven,
enako tudi odločitev LD jezersko, da se
je opogumila in se vključila v projekt.
Dan pa je bil tudi apel, da bi se ta aktivnost začela izvajati tudi v preostalih območjih Gorenjske, kjer so še prisotni in
pojoči veliki petelini. Podpirajo tudi, da
bi pri kakršnih koli posegih v občutljivo
naravo, kjer so območja gorskih lovišč,
morali pri tem aktivno sodelovati upravljavci koncesijskih lovišč.

Želi so praprot in
grabili listje
MIJA MUROVEC
Okrog leta 1960 so na Jezerskem kmetje še želi praprot. Matjaž, ki je takrat še živel pri Robleku, se dobro spomni, kako
so to delali pri njih. Praprot so želi zadaj za hlevom, in sicer v
popoldanskih urah septembra ali oktobra, ko je bilo dalj časa
lepo vreme, da je bila suha. Spomni se, da so žele Brencetova
Metka - Ajtna in njena hči Mici, Tev'lnova Lenčka, Klanjškova
Francka z Voh in Bernarda Zaplotnik.
Vsaka je žela s svojim srpom in ga tudi sama brusila. Ženske
so imele nabrušene srpe, pa tudi jezike. Posebno Bernarda jih
je imela "za ušesi". Besede je tudi malo po svoje obrnila:
»K' je bva nevihta, je v rajncomater trešv'!« (transformator)
»Viktor je sužu vojsko na albansk gredenc!« (granici – meji)
»A ste spet na karambol'h škrembiče jedl'? (na Brionih sendviče)
Matjaž je požeto praprot pobiral z železnimi vilami in jo nosil
na kupe k poti. Ko so požele, je prišel Roblekov Peter s konjem
Pubijem. Z žago »lisičji rep« je odžagal tri smrekove vrhače ali
pa sušice in jih na debelejših koncih zvezal skupaj. Na to podlago so naložili praprot in jo povezali z vrvjo, s katero so sicer
povezovali seno in zadevo odvlekli domov. Praprot so imeli za
nastilj prašičem pozimi, zato so jo zmetali na svinjak. Železne
vile so imele dva metra dolg "štil", ker je bil svinjak tako visok.
Pri hišah, kjer niso imeli gozda in praproti, živino pa, so v jeseni grabili listje in ga z vozovi vozili do svinjakov ali hlevov.

Urška Kaštrun in Mimi Virnik
Pavla Selišnik, ki je imela shranjeno priloženo sliko, se spomni, da so na Žarkovem, kjer je v mladosti živela, vse listje
v koših in v vrečah znosili v svinjak. Tudi pri Jenku smo vse
jesenovo in javorovo listje pograbili in ga s »štirčnim« vozom,
ki je imel meter visoke opaže, vozili domov. Otroci smo listje
tlačili, da ga je šlo več gor, odrasli so ga pa grabili in v koših
metali na voz. To je bilo kar težko, a smo uživali ob tem. Listje
je bilo suho, je neznanko šumelo in dišalo, dišalo … Kasneje
je ata z vozom in dvema konjema hodil na žago v Preddvor po
žaganje, da so z njim nastiljali živini.
Vse to so sedaj samo še lepi spomini.
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V spomin

Janez Ham
Zvonovi so odzvonili. Spričo izrednih
razmer se je le nekaj ljudi zbralo ob
slovesu od našega nekdanjega župnika Janeza Hama. Osemnajst let je živel
med nami.
V tem postnem času premišljujem
molitev križevega pota in se mi vzporednice kar same ponujajo. Jezusa so
učenci na skrivaj sneli s križa in ga
pokopali iz strahu pred Judi. G. Hama
zaradi epidemije. Tudi na Jezerskem
je imel g. Ham na svoji poti Simona
Cirinejca v ključarju Milanu Kocjanu. Veroniko, ki mu je zvesto stala
ob strani, v svoji katehistinji Ivanki
Močnik. Čeprav je nadvse cenil družbo
možakarjev, se je g. Ham rad srečeval
z ženami ob poti; na Jezerskem sta bili
to v veliki meri pokojni Brencetova in
Volčeva Mici. In v svoji predani molitvi
do konca Lonca Šavs. Seveda je pokojni
g. župnik tudi padal pod naloženimi
mu križi. In vztrajno vstajal v zaupanju v Gospoda, ki mu je daroval vse
svoje bivanje in hotenje.
Vsak od nas ima zagotovo svojo izkušnjo s pokojnim župnikom g. Hamom.
Mnogi pohodniki, turisti, naključni in
redni obiskovalci jezerskega "farovža"
si ga bodo zapomnili kot iskrivega sogovornika in po njegovih "zdravilih".
Slovo naj skozi sito dobrote, resnice in dobronamernosti prečisti naše
spomine, da se ga bomo spominjali s
hvaležnostjo! Vsak tu zapisan stavek
je seveda moja izkušnja. Moje vedenje
o veličini tega široko klasično izobraženega teologa, zahtevnega do sebe in
okolice, zgodovinarja, ljubitelja stare
kulturne in sakralne dediščine, narave, umetnosti ... je preskromno, da
bi zapisala spodoben spomin nanj.
Pa vendar; moj občutek je, da je bil
na Jezerskem večkrat žalosten, ker
ni imel sebi primernega sogovornika.
Mnogokrat smo se člani župnijskega
pastoralnega sveta soočali z njegovimi razočaranji in skušali biti le dobri
poslušalci.
Ponosen je bil pa na generacije ministrantov, ki jih je z veseljem in ljubeznijo vzgajal in jim zaupal sodelovanje

Foto: Drejc Karničar

V 85. letu starosti se je 15. marca poslovil Janez Ham, dolgoletni župnik na Jezerskem.

pri vseh velikih cerkvenih slovesnostih! Gospod Janez Ham nikakor ni bil
človek, ki bi nam bil poslan za "čehljanje ušes", ampak nam je ostro nastavljal ogledalo. Njegovo vodilo je bilo
naročilo sv. Pavla, da je Evangelij treba oznanjati "prilično ali neprilično".
Gredo pa z njim vse daritve in molitve.
Vsa dobra dela ostajajo nam, Jezerjanom. Biser je zagotovo obnovljena mežnarija, velik zalogaj, viden vsakemu,
ki nam bo še dolgo v ponos! Streha
stare cerkve in obnovljena fasada. Prav
tako v Ravnem sv. Andrej. Še več pa je
del, ki so vidna znotraj stavb: večletno
natančno delo ob restavriranju fresk
je vse presenetilo, saj se je izkazalo, da
je Ravenska cerkev starejša, kot je bilo
doslej znano. Odstranitev oltarja, ki so
ga restavrirali v Mariboru, je razkrila
čudovite gotske oboke in poslikave, ki
jih sicer ne vidimo. Istočasno sta potekala tudi gradnja in opremljanje kapele. Gospoda župnika Janeza je ljubezen
do ureditve svetega prostora pri njegovih osemdesetih letih zagotovo držala
pokonci. V kapeli je maševal takoj, ko
so bila zaključena zidarska dela. Preplet smrekovega in macesnovega lesa

notranje opreme, ki jo je nestrpno čakal, je polna simbolike. Tako mogočen
naprej nagnjen križ, ki obiskovalca
osupne, ko ga prvič vidi, s simbolnim
srcem na prepletu tramov. Listi nakazujejo življenje, ki gre preko trpljenja.
Tudi v barvnih oknih je ista simbolika.
V oltarju prepoznamo simbol, ki je nad
zunanjim vhodom v mežnarijo. Tako
je lep, svetel in topel prostor predvsem
pozimi g. župniku olajšal delo in zbližal občestvo.
V veselje mu je bila skrb za obnovo
mašnih plaščev, posod; poskrbel je za
njihovo primerno hrambo. Z veseljem
je raziskoval župnijske arhive; kolikim
je zbral podatke o rodbinski zgodovini!
Vestno je utrip življenja na Jezerskem
zapisoval v župnijsko kroniko.
Zdaj bo tudi g. Ham za nas spomin!
Jaz se ga bom spominjala s hvaležnostjo in spoštovanjem, saj sem kljub
nekaterim trpkim izkušnjam (ali pa
prav zaradi njih) ob njegovem dušnem
pastirstvu spoznavala sebe in imela
možnost za duhovno rast.
Naj v miru počiva!
Irma Karničar Šenk

Gasilci v preteklem letu
Konec januarja je Prostovoljno gasilsko društvo Jezersko priredilo že 109. občni zbor.
Predsednik Ožbolt Plaznik je v svojem poročilu predstavil delo v lanskem letu.
DARINKA MILOŠIČ
FOTO: ARHIV PGD JEZERSKO
Pridno smo se udeleževali sej, sodelovali na vseh vajah, pridno smo delovali na temo nakupa novega orodnega vozila,
udeležili smo se krajevne čistilne akcije in drugih aktivnosti
v kraju. Pridobivali smo sredstva s pomočjo pri snemanjih raznih reklam v našem prelepem kraju, posekali in pospravili
les, ki so ga donirali posamezniki, odpeljali in prodali staro
železo, z redarstvom na raznih prireditvah in s posojanjem
miz in klopi in še kaj bi se našlo. Mentorji za mladino so
pridno pripravljali mladino za kviz, ki je letos potekal v mesecu oktobru na Jezerskem. Pohvaliti moram pionirke Hano,
Julijo in Fiono za prvo mesto ter Andrejo, Boruta in Jerco za
tretje mesto in njihove mentorje za vztrajno delo. Čestitke!
Morali bi se 14. marca udeležiti regijskega tekmovanja, ki pa
je bilo zaradi možnosti širitve koronavirusa prestavljeno za
nedoločen čas.
Pridobili smo tudi nekaj najmlajših novih članov ter dva operativna člana. Udeležili smo se nekaj slavnostnih parad drugih društev, največja pa je bila vselovenska parada ob 150-letnici gasilstva na Slovenskem v Metliki. V mesecu oktobru
smo pripravili vajo gašenja avtomobila ter pokazali temeljne
postopke oživljanja.
V letu 2019 smo imeli 22 intervencij, največ jih je bilo tehnične
narave – črpanje vode iz objektov, pomoč pri prekrivanju odkritih streh, tudi ose so ponagajale, imeli smo dva dimniška
požara ter požar v novogradnji, ki pa k sreči ni terjal resnejših
poškodb. Bilo je tudi nekaj podrtega drevja na cesti.
Naši člani pa se celo leto tudi izobražujejo – predvsem v izobraževalnem centru na Igu ali v Sežani. Pridobili smo štiri
člane z nazivom gasilski pripravnik, dva člana sta dobila naziv NGČ (nižji gasilski častnik), štirje člani so dobili čin Gasilec II. stopnje, en član NGČ I. stopnje in en član GČ (gasilski
častnik) I. stopnje.
Decembra so članice že tradicionalno izdelovale voščilnice,
mladi pa so s pomočjo mentorjev spekli pecivo, ki ga je predsednik poleg drugega podaril starejšim gasilcem ob obisku
pred novoletnimi prazniki.

Januarja smo prvič pripravili tudi mladinski občni zbor. Potekal je dan pred rednim občnim zborom, to je 24. januarja.
Povabili smo župana Andreja Karničarja, predsednika Mladinske komisije GZ Kokra Matica Zaletelja, starše. Mladi gasilci so
predstavili delo, ki so ga opravili v letu 2019, dobili so priznanja
za vestno udeležbo na vseh vajah in za pridobljeno znanje. Po
koncu občnega zbora pa so se okrepčali in poveselili.

Lokalna novica je kraljica
Gorenjski glas je najbolj bran časopis na Gorenjskem, ki
izhaja že 73 let. Raziskava branosti kaže, da branost narašča,
in v letu 2019 je imel Gorenjski glas kar 65.600 bralcev. Tudi
letos bo časopis v vaše domove vsak torek in petek prinašal
gorenjske novice, ki jih ne morete najti nikjer drugje.
Vabimo vas, da tudi vi postanete del naše
velike družine naročnikov!
Naročniki Gorenjskega glasa so pri plačilu letne naročnine
deležni 25 odstotkov popusta, pri polletnem 20 odstotkov,
pri rednem mesečnem plačilu pa 10 odstotkov popusta.
Vse informacije o naročnini so vam na voljo po telefonu št.
04/201 42 41 ali po elektronski pošti: narocnine@g-glas.si.
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Jezerski turizem
v številkah
ROK TEUL IN MARKO MEŠKO
FOTO: ARHIV PARKA JEZERSKO
Številke ta trenutek seveda niso najpomembnejše, a nas vseeno kot destinacijo
ključno pozicionirajo in nam dajejo orientacijo. Čas krize pa je smiselno izkoristiti
za temeljit razmislek, kam si res želimo.
Ključni cilji so poraba gostov na destinaciji, dolžina bivanja in stabilno celoletno
poslovanje z zmanjševanjem sezonskosti.
Verjameva, da stalna rast ni nobenemu od
nas glavna prioriteta, a nizka povprečna
zasedenost nastanitev priča o tem, da je
prostora za kvalitetno rast še precej.
Statistika kaže, da je naša prelepa gorska destinacija prilagojena individual-

nemu povpraševanju s strani domačih
gostov in turistov z bližnjih evropskih
trgov, ki bodo po tej krizi najhitreje
okrevali, samo zdržati moramo do takrat. Po rekordnem letu 2018, ko je bilo

PONUDBA IZDELKOV IZ TURISTIČNEGA CENTRA JEZERSKO
Jezerska kronika

25.00€

Jezerske štorije

15.00€

Jezerska planinska pot

10.00€

Monografija Fizična geografija Jezerskega z dolino Kokre

20.00€

Zemljevid Jezersko

8.00€

Zemljevid Grintovci

9.00€

Zemljevid Kamniško-Savinjske Alpe

8.00€

Turistična karta Jezersko

1.00€

Magnet lesena ovčka

2.50€

Magnet lesena ovčka v okvirju

3.50€

Keramični magnet

3.50€

Razglednica

1.00€

Zastava občine Jezersko

20.00€

Zastava Republike Slovenije

20.00€

Naročilo je možno oddati na telefonsko številko 051 219 282
ali na e-mail tic@jezersko.si.

ustvarjenih kar 21.400 nočitev (podatek
o skupnem številu nočitev za leto 2019
bo znan predvidoma v mesecu maju
– pripravlja SURS), je bilo v letu 2019
pobrane za 35.606 evrov turistične in
promocijske takse. Dolžina bivanja turistov je s 3,1 nočitve ena daljših v državi, kar moramo vsekakor spodbujati
tudi v prihodnje. V letu 2018 je bilo le
dobrih 20 odstotkov nočitev realiziranih v zimskih mesecih. To smo z odprtjem Vile Planinke, prenovo/nadgradnjo
ključnih turističnih objektov v dolini ter
razvojem zimskih produktov izredno
izboljšali. Število nočitev v obdobju december–februar se je v sezoni 2019/2020
povečalo za kar 4,5-krat v primerjavi s
sezono 2018/2019 (skupno 1.564 nočitev).
Število dnevnih obiskovalcev se ocenjuje na 80.000 letno. Prihodnja usmeritev
destinacije ni v dvigovanju števila dnevnih obiskovalcev, pač pa že obstoječim
ponuditi "več", in to preko razvijajočih se
celoletnih programov za skupine, organizirane-vodene športne aktivnosti, butičnih tematskih dogodkov idr. Posebna
pozornost je usmerjena v celostno ureditev prometnega režima, ekologijo, odnos in vedenje obiskovalcev do narave
ter njihovega prenosa znanja in navad
na najbližje, znance in prijatelje. Tega,
da je »zadovoljen gost najboljša reklama«, se že dolgo zavedamo, a danes je
bolj kot kdaj koli prej treba stremeti k zadovoljstvu vseh deležnikov, domačinov,
rastlin in živali, voda …, vsega, kar nas
obdaja in zaradi česar se kot destinacija
lahko tržimo s sloganom »Jezersko, kjer
je narava najlepša«. Samo tako lahko
postopoma postajamo vzorčen primer
članstva v mednarodnem omrežju Gorniških vasi (Bergsteigerdörfer®).
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Namizni tenis – v svetu in na Jezerskem
BRANKO WEITHAUSER
Domačini radi povedo, da so "ping pong"
igrali že pred mnogimi leti. Takratna
oprema je bila preprosta, doma izdelana, igra pa zabavna. Za tiste, ki bi namiznoteniško mizo izdelali sami: dolžina
2,74 metra, širina 1,52 metra, igralna
površina je od tal dvignjena 76 centimetrov. Barva mize je temno zelena ali temno modra (mat). Miza ima po robovih
belo črto in tanjšo belo črto, ki deli mizo
po sredini. O kvalitetni mizi govorimo
takrat, ko spustimo žogico z višine 30
centimetrov na mizo in se žogica odbije
23 centimetrov visoko.
Zgodovina igre, podobne namiznemu
tenisu, sega na kitajski dvor približno
2000 let nazaj. Leta 1900, po uvedbi celuolidne žogice, so igro registrirali kot
ping pong. Kasneje je dobila ime namizni tenis (po podobnosti s tenisom). V
Sloveniji je bil prvi namiznoteniški
center v Murski Soboti. Od leta 1988 je
namizni tenis uvrščen na poletne olimpijske igre. Igra ga približno štirideset
milijonov tekmovalnih športnikov in
še več rekreativcev. To govori o njegovi
veliki priljubljenosti, predvsem v Aziji. Ponosni smo, da imamo na 39. mestu

Jezerski igraci namiznega tenisa /Foto: B.W.
svetovne lestvice igralca Darka Jorgiča
iz Hrastnika.
Revija Vzajemnost v marčevski številki
navaja, da se v južni Franciji namiznoteniški klubi povezujejo tudi s starejšimi ljudmi in jim omogočajo igranje ter
jih s tem ohranjajo v dobri psihofizični
kondiciji. Igra namiznega tenisa vzdržuje osredotočenost in usklajenost gi-

Odlov divjadi po načrtih
FRANCE EKAR
LD Jezersko je lobvsko upravljalni načrt odlova divjadi v letu
2019 izpolnila v okviru odločbe Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. V januarju je bil opravljen pregled in
ocena uplenjene lovne divjadi v letu 2019. Odvzem divjadi po
številu, vrsti, starosti in spolu se je izvajal na osnovi izdane
odločbe MKGP vsakemu koncesijskemu upravljavcu lovišča.
V gorenjsko lovsko upravljalnem območju se je v preteklem
letu uplenilo: 4172 srnjadi od 4500 načrtovane; gamsov 844 od
načrtovanih 960, jelenjadi pa se je od 695 načrtovane odvzelo
646. Izdan je bil zbornik s popisom uplenjene divjadi. Lovska
družina Jezersko je lanski lovsko upravljalni načrt realizirala v okviru določenega števila z upoštevanjem dovoljene tudi
maksimalne in minimalne tolerance v številčnem odstopanju odlova divjadi.
Realizacija je naslednja: srnjadi se je odvzelo 31 od načrtovane 44; gamsov 17 od planiranega odvzema 21, jelenjadi 41
od določenega odlova 41. Jezerski lovci so enako dogovorno
odlovili še: 20 lisic, enega jazbeca, tri poljske zajce, šest šoj
in prav toliko sivih vran. Za to je bilo potrebnega kar precej
truda in časa. Pri lovskih obvezah je poleg obnavljanja lovskih

bov, kar je za zdaj edina obramba pred
Alzheimerjevo boleznijo in demenco.
Na Jezerskem smo v letih 2017, 2018 in
2019 dobili tri nove mize (Sponeta S6 - 13
i) z mrežami (višina 15,25 cm), za kar se
Športnemu društvu Jezersko rekreativci lepo zahvaljujemo. Na seznamu je 14
igralk in igralcev, povprečno pa se nas
ob torkih zvečer zbere od osem do deset.

znanj in dodatnih usposabljanj za določena področja (lovsko
pregledništvo, lovski čuvaji, mentorji) treba nameniti precej
časa in fizično delovne obveze za obnovo lovskih naprav, popravilo lovskih steza, vzdrževalna dela na lovski koči Stanič,
lovskem bivaku v Vadinah – Ledinah pa tudi lovskem domu
in okolici. To je primer izjemnih požrtvovalnosti članov LD,
prostovoljcev, ki so neizmerno pripadni lovstvu in varstvu
narave.

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

Tel.: 041 355 899 www.bim-line.si
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Po intervencijah rekordno leto
Minilo je še eno težko leto za društvo GRS Jezersko, ki nam je mnogo prekmalu vzelo
še enega našega dolgoletnega člana in prijatelja, Dava. Po Luku, Radu, Danetu in Darji
je to že peta tragična izguba.
PRIMOŽ ŠENK, FOTO: FRITZ KLAURA
Davo, ki je bil poleg reševalca letalca
tudi vodnik reševalnega psa, nam je v
zadnjih letih še vedno priskočil na pomoč, če je bilo treba, ne glede na to, da
je zaključil aktivno delo na društvu. Z
njim je za vedno odšlo veliko gorniškega znanja in zelo dobrega poznavanja
jezerskih sten. Pa vendar spomini ostajajo in še vedno lahko začutimo njegov
močan stisk roke, ki je bil tako poln življenja.
Preteklo leto je bilo tudi polno učenja.
Po prevzemu predsedniške funkcije, ki
jo je dolga leta odlično opravljal Drejc,
sem spoznal vse »lepote« vodenja društva. Za vso pomoč in potrpežljivost se
zahvaljujem predvsem pisarni GRZS s
Katarino, Vilmo, Dušanom in Janezom
na čelu. Drejcu, Milanu, Janezu, Mihu,
Borisu, Janku, Drejcu Ž., Žanu, Jožu,
Neži ter vsem vam, kolegi reševalci, še
enkrat hvala za pomoč.

VSAJ SMRTNIH ŽRTEV NI BILO
Kar se tiče intervencij, je bilo preteklo
leto rekordno. S 16 intervencijami smo
zabeležili najvišje število intervencij,
odkar obstaja naša postaja. Na srečo
nismo beležili nobene smrtne žrtve.
Helikopter nam je pomagal v polovici
posredovanj. Vse, razen dveh intervencij, so se zgodile v gorskem okolju in
vsi reševani, razen dveh primerov, so
bili obiskovalci Jezerskega, od tega je
bilo kar pet primerov reševanja tujih
državljanov. Vse to sovpada z večanjem
turističnega obiska naše doline. Kot vidimo tudi v začetku letošnje sezone, se
bo ta trend verjetno nadaljeval. Zato je
še toliko bolj pomembno, da se redno
in kvalitetno izobražujemo in ohranjamo dobro kondicijsko pripravljenost.
V preteklem letu smo izvedli redno
zimsko vajo na Pečovniku in jo izkoristili še za ogled in pripravo terena
za tradicionalni Memorial Luke in
Rada. Pred poletno sezono smo izvedli
pet usposabljanj, ki smo jih zaključili
s stensko vajo v ferati Češka koča. Na
ferati smo skupaj s planinskim dru-

štvom izvedli tudi vzdrževalna dela,
saj je bila v zimi močno poškodovana
in nevarna za obiskovalce. V juliju smo
izvedli plezalni dan v stenah nad Češko kočo in se družili s kolegi iz Železne Kaple, s katerimi smo se dogovorili
za skupno vajo, ki smo jo nato v oktobru tudi izpeljali v ferati v kraju Griffen. Vsekakor je to dobro in koristno
sodelovanje, ki ga bomo v prihodnje
nadaljevali. V jesenskem obdobju smo
izvedli tudi obnavljalne vaje iz prve
pomoči in orientacije. Hvala Veroniki
za pomoč pri zdravstvenem delu in se
priporočamo še za naprej.

POMEMBNO IZOBRAŽEVANJE
Vodniki reševalnih psov so imeli lansko
leto izvedena vsa izobraževanja. Udeležila sta se jih Matej in Rin, ki skrbita, da imamo na Jezerskem vrhunsko
usposobljenega vodnika in psa, kar se
je letos že obrestovalo. Prav tako je naš
edini reševalec letalec Tone opravil vsa
usposabljanja in dežural na Brniku. Vsa
zahvala Tonetu za požrtvovalno delo, ki
se drugače razporedi med dva reševalca
letalca, ki bi jih društvo moralo imeti.
Zato smo konec leta na izobraževanje
prijavili Borisa in Simona, ki bosta v
roku dveh let končala izobraževanje in
prevzela dolžnosti reševalca letalca za
naše društvo. Sam sem v procesu izobraževanja za novega inštruktorja, čaka
me še pedagoški del predavanj in izpitov. Za vsa izobraževanja znotraj postaje
so v preteklem letu dobro poskrbeli naši
inštruktorji in kandidati za inštruktorje. Sredi leta nas je zaradi službenih obveznosti začasno zapustil Miha, zato sta
večji del nalog morala prevzeti Milan in
Janez, za kar se jima še posebej zahvaljujem.
Tudi preteklo leto so bili naši reševalci
zelo aktivni na tekmovalnem področju
in se udeleževali tekem v turnem smučanju, vožnji čolnov AKIA, preizkusa
znanja nudenja prve pomoči, patruljnem teku in najrazličnejših gorskih
in vzdržljivostnih tekov. Še posebej bi
omenil uspeh naših članov, ki so tokrat
v popolnoma jezerski zasedbi zastopali

Slovenijo na Dolomiti rescue race v Italiji. S tretjim mestom v mednarodni zasedbi z več kot petdesetimi ekipami in s
prvim mestom med tujimi ekipami so
potrdili vrhunsko tehnično in vzdržljivostno pripravljenost, ki jo gojimo na
Jezerskem. Vse čestitke Mateju, Tonetu,
Anžetu, Klemenu in Milanu, ki je vodil
ekipo.
Kar nekaj energije posvetimo tudi raznim dežurstvom za nudenje prve pomoči na športnih prireditvah v naši
občini in tudi širše. Tako smo letos dežurali na smučarskotekaški tekmi na
Pokljuki in na tekaški prireditvi v Kranjski Gori. Redni sestanki v domačem
društvu in udeležba na različnih sejah
organov zveze in Ustanove Sklada Okrešelj so sestavni del našega delovanja.
Čez leto smo sestankovali na sedmih
sejah. V društvu je trenutno 25 članov,
od tega 21 aktivnih, eden brez licence in
trije častni člani, trije inštruktorji, po en
reševalec letalec in vodnik reševalnega
psa.
V prihajajočem letu nas poleg vseh rednih nalog čaka še organizacija proslave na Okrešlju skupaj z GRZS. Pod
organizacijo CZ Jezersko je v planu tudi
skupna vaja z gasilci. Odvijale se bodo
tudi nadaljnje aktivnosti za ureditev
novih garažnih prostorov za naše avtomobile, kjer sodelujemo z občino.
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Vaja Sinji slap: v družbi ledu, vrvi in plezalcev
Januarja je društvo GRS Jezersko izvedlo vajo na območju Češke koče.
MILAN ŠENK
Vaja je potekala v dveh delih. Pri štafetnem spustu z roba
Zgornjih Ravni je varnost izvedbe trinajst reševalcev zagotovilo z znanjem, fizično pripravljenostjo, tehnično pravilnim
gibanjem v strmem snežnem pobočju in predvsem dobro
medsebojno komunikacijo. K rutinski vaji je dodalo svoje tudi
vreme in nas obdarilo s pravo snežno ploho. Pri reševanju
ponesrečenega (sum na poškodbo hrbtenice!) v Sinjem slapu
smo si za vajo "rezervirali" Sinji slap med 12. in 14. uro.
Vaja je potekala od zgoraj navzdol preko celotnega slapu. Že
malo pred 12. uro smo si pripravili dve sidrišči, da ne bi zamujali. Prav kmalu smo opazili, da je v slapu kar nekaj navez,
ki se vzpenjajo proti vrhu.
Ha, fantje, tole je pa realnost! Obvestila gor, obvestila dol, danes ne bomo sami, tako kot smo planirali. Kratka miselna
vizualizacija: varnost, odgovornost in sprejeli smo nastalo
situacijo ter začeli vajo. Zanimivo, kako se v trenutku poveča
osredotočenost, adrenalin gre gor, podobno kot v pravi reševalni akciji!
Začeli smo s spuščanjem sedmih reševalcev približno devetdeset metov, da pripravijo drugo sidrišče. Sledil je reševalec
z nosili UT 2000 v vodoravnem položaju. Skrbno smo izbirali
gibanje, da nismo ovirali plezajočih. Kolikor je bilo vrvi, toliko
je bilo tudi barv, vsak je skrbel za svojo vrv. Druga nevarnost
je bila, da se vrvi ne zapletejo ali poškodujejo z derezami. Odkrušeni ledeni kosi od cepinov, ki so leteli mimo nas, so nas
držali v stalni pozornosti. Tesno ob steni smo izdelali sidrišče, ki je bilo relativno varno. Na drugem sidrišču smo zamenjali reševalca na nosilih, nadaljevali do tretjega sidrišča in
tu z nosili zaključili. Po spustu reševalcev iz tretjega sidrišča
smo pobrali vso opremo in se preko ferate po lažjem terenu
spustili na melišče in naprej do tovorne žičnice. Vaja, ki je
bila načrtovana do podrobnosti, je ponudila situacijo, v ka-

Foto: Milan Šenk
kršni še nismo delali. Vse je potekalo varno in tekoče in na
koncu je predsednik društva vidno zadovoljen pohvalil celotno izvedbo.
Zakaj je bila ta vaja tako posebna? Zato, ker je bila izvedena v
realni situaciji, kakršna bi lahko nastala v Sinjem slapu, kjer
pleza hkrati tudi po več navez. Tokrat smo (naveze so bile suverene in varno plezale) vsi vedeli, kaj delamo. Ni nujno, da je
vedno tako! Nekdo bo rekel, imeli ste srečo, da se ni kaj zgodilo. Res je, ampak tako je pri vsakem delu! Odgovornost je na
predsedniku, vodji vaje in vseh reševalcih, ki v vaji sodelujejo!
Ni lahko, tako kot ni lahka nobena resnična reševalna akcija!
Fantje, veliko ste tvegali, niste poskrbeli za to pa za to! Tudi to
drži! V vsaki stvari so špranje, skozi katere lahko posije sonce!
Vodja vaje je na koncu razlago zaključil z besedami: "Osel najprej pogleda in potem stopi, konj stopi in pogleda!"
In še zapis naključnega plezalca (vir: Gore in ljudje): "Iz vrha
slapu na polno letijo štriki, po njih pa GRS-jevci, ki so očitno v
slapu ta dan imeli vaje."

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
Foto: Milan Šenk
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Planinci v minulem letu
Prgišče aktivnosti, ki so zaznamovale preteklo leto v Planinskem društvu Jezersko
ANJA KARNIČAR, PD JEZERSKO
Lani nam je še uspelo, da smo domače
turnosmučarsko tekmovanje, tradicionalni memorial za Luka in Rada, speljali
pozimi: bilo je 24. tekmovanje po vrsti, 22.
memorial. Nastopilo je 64 tekmovalk in
tekmovalcev, pri pripravi in izvedbi je sodelovalo skoraj toliko prostovoljk in prostovoljcev: hvala vsem. Maja smo s ŠD
soorganizirali Andrejev memorial nad
kočo, novembra pa Martinov izlet preživeli na Trnovski planoti: vetrovno pohajkovanje v objemu hribov kačjih glav pod
vodstvom najbolj zveste in najglasnejše
dolgoletne udeleženke memoriala. Konec novembra smo v duhu prihajajoče
okrogle obletnice Češke koče sodelovali
na Gorniškem festivalu v Pragi.
Poslovni uspeh Češke koče je bil že peto
leto zapored rekorden, še posebej rekorden je letošnji skok: več kot 11.500 evrov
več prihodkov kot lani, skupaj dobrih
73.500: čestitke ekipi, čestitke tudi uspešnosti skupnih naporov za turistično
promocijo Jezerskega. Kombinacija takega izkupička v koči ter novega načina izračuna dnevnega izplačila, ki nam ga je
lani naložil nadzorni odbor, sta nam tudi

končno omogočila, da smo se ekipi, ki
dohodek pridela, končno oddolžili s plačili, ki ne le dosegajo minimalni zakonski prag, ampak ga celo malenkost presežejo. Dolžna sem tudi omeniti projekt
iskanja možnosti za delni prenos lastništva Češke koče, ki smo mu lani namenili posebno pozornost: v 2019 je bila žogica
na strani Občine Jezersko, ki je sprožila
postopek za legalizacijo objekta (ne boste verjeli, ampak v 121 letih od začetka
gradnje ni nikomur prišlo na misel, da bi
v to zagrizel). Administrativni postopek
pričakovano zahteva potrpljenje, tako da
več na to temo ob letu osorej: k sreči so tu
izgledi za uspešno legalizacijo dobri.
Kaj je še zaznamovalo preteklo leto?
Večji projekt je bila sanacija zgornjega
dela poti do koče: ker je bil že leta v slabem stanju in nam ga ni uspelo sanirati po običajni prostovoljni poti, smo
se ga izjemoma lotili z obljubo plačanih
delovnih ur. Projekt je bil uspeh: pot je
končno sanirana, prejeli smo nemalo
pohval zadovoljnih uporabnikov, in še
vedno smo ohranili tudi prostovoljno
delo, saj se je nekaj sodelujočih odpovedalo plačilu. Predvsem pa se je oblikovala skupina, ki se je navadila sku-

pnega dela, in upamo lahko, da se ne
naveliča prehitro.
Zelo polno leto je tudi za alpinističnim
odsekom: po petih letih premora je ponovno zaživel, v alpinistično šolo se je
vpisalo rekordno število tečajnikov in
tečajnic, pa tudi precej starih se nas je
vsaj sem in tja odzvalo vabilu na skupno
turo. Podrobneje seveda v poročilu AO-ja,
čestitke in zahvala pa Jaku, da se je opogumil in prevzel nase ta velik zalogaj.
Ni pa bilo leto za alpinizem in hribovsko
druščino v celem samo uspešno, daleč
od tega: 16. septembra je odsek izgubil
stik z vrhunskim alpinizmom, izgubil
soplezalca, ki je mnogim odkril prve
preprijeme v vertikali, izgubil najboljšega poznavalca skritih prehodov v naših
ostenjih, izgubil je mojstra alpinističnega smučanja, ki ne bo nobeni generaciji
več odkrival čarovnije drsenja v plesu
snežnih kristalov. Ostali smo s spomini
in z enormno dediščino: če se najbrž ne
bo tako hitro zgodilo, da bi šel kdo po Davovih sledeh s smučmi čez Fritscha, so
pa Dijaška, Kolenčkova, Šangrila, Gamsova, Jesenski encijan in desetine drugih
smeri vsem nam v vabilo, da se vsaj tako
spet srečamo.

Praznovali bomo jubilej Češke koče
ANJA KARNIČAR, PD JEZERSKO
Glavnino društvenega fokusa letos predstavlja praznovanje 120 let Češke koče: obletnico načrtujemo kot celo sezono
praznovanja, dela in druženja, in ne le enega masovnega
dogodka. Upamo, da od praznovanja največ odnesemo tako
organizatorji in delavci kot obiskovalci in okolje. Da se izognemo gneči, bomo osrednjo slovesnost imeli septembra. Da
omogočimo intenzivneje srečevanje s kočo, tam načrtujemo
alpinistični tabor, mladinski tabor in vodene izlete. In da
približamo bogastvo dediščine ducata desetletij, kar jih koča
preživlja na Spodnjih Ravneh, zbiramo zgodbe, impresije, podobe: vsi ste bili povabljeni, da prispevate svoje, in danes prosim še enkrat. Tisoče zgodb ima s koče že nas par deset, kar
nas je tukaj, tisoče trenutkov, ki nas povezujejo: dajte, sedite,
napišite in delite. Saj ni treba, da so najbolj zasebni trenutki,

www.pogrebnik.si

zadostujejo taki, ki jih ne bi želeli prepustiti pozabi. Ob izvedbi samih dogodkov načrtujemo povečan obseg založniškega
dela in pripravo namenskih spominkov, seveda. O vsem dogajanju boste sproti obveščeni in že zdajle lepo vabljeni, da
pridete zraven – še bolj dobrodošla/dobrodošel je pa seveda
vsak, ki bi tudi pri organizaciji in načrtovanju prispeval svoj
delež: niti reči ni treba, samo pridite zraven.
In ob praznovanju? Ob sprotnem delu na vseh področjih ohranjanje stalnih prireditev (memorial, veleslalom nad kočo, Martinov izlet), v koči bo pretežen del izrednih naporov usmerjen
v optimizacijo preskrbe z vodo v koči, morebitni viški energije
pa v iskanje temeljev za učinkovito rešitev težave z odpadnimi
vodami (stara čistilna naprava že leta ne dela, če se sploh lahko reče, da je kdaj. Potrebujemo rešitev, ki bo v okolje vodo res
vračala očiščeno, in ne bo le lepo videti na papirju in na računu
od komunale – taka rešitev pa potrebuje čas).

www.gorenjskiglas.si
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Z zimskih dogodivščin
Tek na smučeh, smučarski tečaj in
veleslalom na Peci
Foto: Matej Tonejec

BORIS PISKRNIK, ŠD JEZERESKO FOTO: DREJC KARNIČAR
Zimske dogodivščine so pri kraju. V februarju smo sodelovali
s Parkom Jezersko in uspešno izvedli promocijo teka na smučeh. Prireditev je bila pripravljalna sobota pred občinskim prvenstvom v teku na smučeh. V prelepi soboti smo na odlično
pripravljeni progi dobili nove občinske prvake. Najmlajši so se
pomerili na ravninski progi, malo večji pa v standardni tekaški
progi. Prvič nismo tekli po starostnih kategorijah, temveč po
številu krogov. Vsak se je lahko odločil glede na svojo pripravljenost, s kom se bo pomeril.
Uspelo nam je izpeljati smučarski tečaj na Peci, ki se ga je udeležilo 44 otrok. Številka bi bila še višja, vendar so "na obisk prišle norice" in petino nadobudnih smučarjev privezale na dom.
Ponosno lahko povem, da je Gašperjev koncept učenja smučanja odličen. Najmlajša skupina, ki sploh še ne hodi v šolo, je v
dobrem dnevu in pol začela uporabljati vlečnico in se smučati.
Vsaka večja in starejša skupina pa je utrjevala znanje od lanskega leta in pridobivala novo smučarsko znanje. Predzadnji
dan smo se preizkusili v paralelnem slalomu, zadnji dan pa na
pravi veleslalomski progi. Tekmovanje smo zaključili vsi kot
zmagovalci. Nikakor nismo pozabili na občinsko prvenstvo v
veleslalomu na Peci. Kljub lanskoletnim željam, da bi tekmovanje izvedli na spodnjem delu smučišča, nam snežna odeja tega
ni dopuščala. Na vrhu so nas počakale odlične zimske razmere:

KORDEŽ D.O.O., VISOKO 124, VISOKO

zadostna količina snega, primerna temperatura, lepo vreme, odlična proga in dobra udeležba. Na žalost se udeležba iz leta v leto manjša na obeh straneh meje. Na pustno
obarvani razglasitvi smo dobili tudi občinskega prvaka,
prvakinjo in ekipno zmago.
Čas teče naprej, Gašper pa je svojo vadbo že prilagodil prihajajočemu toplemu vremenu in bolj atletsko obarvanim
športom. Ta mesec smo zaradi priporočil lokalnih oblasti
prekinili vse športne aktivnosti v telovadnici in na športnem igrišču, ker nam je skrb za zdravje na prvem mestu.
Iz enakega razloga je odpadel tudi redni občni zbor članov,
ki bo izveden takoj, ko bodo razmere to dopuščale. Enako
je z Andrejevim memorialom, kjer se bomo poklonili vsem
preminulim jezerskim športnikom.
Zahvaljujem se Občini Jezersko, saj brez njene pomoči
športnih dejavnosti v tako veliki meri ne bi mogli organizirati. Ostanite zdravi, upoštevajte priporočila in odredbe
lokalne oblasti, saj bomo le s tem lahko hitro začeli športne aktivnosti, ko nevarnost mine.

ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA
ZA IZDELAVO SEKANCEV

Dva jubileja
Češka koča bo letos slavila jubilej. Sto
dvajset let za častitljivo lepotico na robu
prepada in Abraham za našega župana!

Poglejte ga, kako se je dal prinesti! A je potem garal pod njenim gankom! Vsekakor je
trpežen, naj tak ostane! Vse najboljše! Irma K. Šenk / Foto: družinski arhiv

Občni zbor jezerskih
borcev
ANICA JAKOPIČ
Občni zbor ZZB za vrednote NOB Jezersko
je bil februarja v dvorani PGD. Lepo je bilo
pogledati po dvorani, saj je bila udeležba
zadovoljiva, med udeleženci pa lepo število mladih. Letos je bilo za organizacijo
»volilno« leto. Vsi predlagani člani delavnih teles organizacije so sprejeli mandat
za naslednje mandatno obdobje. Delo v
organizaciji ZB bo potekalo po že ustaljenem programu: skrbeli bomo za spominska
obeležja v občini in jih redno vzdrževali,
opravili popravila na partizanski bolnici
Krtina, se udeleževali spominskih slovesnosti, ki jih organizira organizacija ZZB za
vrednote NOB Slovenije, junija bomo organizirali družinski pohod k partizanski bolnici, kjer bomo izvedli kulturni program ob
sodelovanju DU Jezersko, šolske mladine
in mladih članov KUD Jezersko. Organizirali
bomo spominsko slovesnost ob dnevu spomina na mrtve. Kot doslej bomo sodelovali
z občino, društvi in OŠ Jezersko.

Novi

CAPTUR
SUV Renault

Že za

Bonus 300 € ob menjavi staro za novo**
Obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 €***
5 let podaljšanega jamstva****

*Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Cena velja za model Renault Captur Life TCe 100 s paketom Cool (klima, radio), z že vključenim rednim popustom v višini 800 € ter dodatnim popustom v višini 400 € ob nakupu preko Renault financiranja. ** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega modela znamke Renault priznamo 300 € bonusa.
Odločitev o sprejemu vašega rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja. ***Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete prvo leto subvencionirano
obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 150 € v naslednjem letu. 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. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Poraba pri mešanem ciklu: 4,6 – 6,7 l/100 km. Emisije CO2: 122 – 152 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0217-0,0454 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00004 – 0,00081 g/km. Število delcev (x1011):
00,03 – 0,6. 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.
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