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ALENKA BRUN

V letu 2020 je bila 120. obletnica odprtja 
Češke koče. S kočo, ki so jo leta 1900 dali 
zgraditi člani češke podružnice Sloven-
skega planinskega društva v Pragi, je 
povezana zgodovina češko-slovenskega 
planinskega sodelovanja. Film Češka 
koča in češko-slovensko planinsko so-
delovanje predstavlja celotno obdobje od 
ustanovitve češke podružnice leta 1897 

do neformalnega praznovanja 120-le-
tnice koče, ki je potekalo na Spodnjih 
Ravneh. Premiera filma o Češki koči bo 
v soboto, 26. marca, ob 18. uri v kulturni 
dvorani Korotan na Jezerskem, dan prej 

pa bo film doživel slovensko premiero 
v okviru sejma Alpe-Adria v Ljubljani. 
Pod režijo in scenarij pa tudi komen-
tar se podpisuje Ladislav Jirásko, ki mu 
bodo na premieri na Jezerskem podelili 
tudi občinsko priznanje. V filmu je ne-
kaj prizorov zaigranih, predstavljenih je 
veliko izvirnih dokumentov in predme-
tov iz obdobja med letoma 1898 in 1914, 
vključeni pa so tudi arhivski posnetki iz 
zadnjih desetletij. 

Češka koča in češko-slovensko sodelovanje

Premiera filma o Češki koči bo 
v soboto, 26. marca, ob 18. uri 
v kulturni dvorani Korotan na 
Jezerskem. Vljudno vabljeni!

Zima se počasi poslavlja, a pomlad kar 
ne pride do svoje prave besede in velja-
ve. Štiri mesece že traja lepa, precej suha 
in mrzla zima na Jezerskem. Kot naro-
čeno za čiščenje stare struge Jezernice 
in zimske radosti, v katerih smo lahko 
uživali predvsem v Sibiriji in Ravenski 
Kočni. Z velikimi birokratskimi in orga-
nizacijskimi napori nam je tik pred po-
čitnicami uspelo pognati tudi našo malo 
vlečnico Jago babo. Počitniški živžav in 
iskrice v očeh skoraj petdesetih jezer-
skih otrok na alpskem smučanju, teku 
na smučeh, sankanju, drsanju in tur-
nem smučanju so več kot poplačale ves 
trud in potrpežljivost. Za zaključek smo 
imeli kar tri tekme; najprej otroško ob 
zaključku tečaja, v soboto krstno izvedbo 
občinskega prvenstva v veleslalomu na 
novem smučišču in v nedeljo še pustne 
Stare korenine. Iskrena zahvala požrtvo-
valnim delavcem Parka Jezersko, Špor-
tnega društva in Kulturnega društva za 
ekspresno izvedbo vseh dogodkov, ki so 
bili ves čas nekako v zraku, tako zaradi 
dovoljenja za vlečnico kot zaradi epide-
mioloških ukrepov. Ko smo že mislili, da 
smo s korono opravili, je v svarilo še en-
krat pomigala z repom. Na žalost pa smo 
v teh dneh soočeni še z veliko večjim tr-
pljenjem in strahotami, ki jih prinaša 
ruski vojaški napad na Ukrajino. Lahko 
samo molimo za vse te nedolžne in tr-
pinčene ljudi in upamo na konec vojne. 
Hvala vsem, ki ste tako ali drugače že 
darovali za Ukrajino. Verjamem, da jim 
bomo po svojih močeh pomagali tudi v 
prihodnje. Posledice te vojne pa bomo na 
žalost občutili tudi v naših krajih. 
Običajno je prva številka Pr' Jezer izšla 
tik pred veliko nočjo. Tokrat smo malo 

pohiteli predvsem zaradi razpisov, na 
katere bi vas radi še posebej opozorili 
in spodbudili k prijavi. V letošnjem pro-
računu smo namreč občutno povišali 
sredstva za spodbude v kmetijstvu in 
gospodarstvu. V zadnjih desetih letih 
sicer zaznavamo zelo lepo gospodarsko 
rast v turizmu, kmetijstvu, gozdarstvu 
in lesarstvu, a se zavedamo, da je po-
tencial za te dejavnosti na Jezerskem 
res izjemen. Zato vas želimo spodbuditi, 
opogumiti in vam z nekaj finančne pod-
pore tudi pomagati k odločitvi, da si kak 
kos kruha odrežete tudi doma, na Jezer-
skem. Da registrirate svojo dejavnost, 
da investirate v novo opremo in nove 
tehnologije, da to, kar pridelate, prodate 
tudi drugim in da morda ponudite turi-
stom še kakšno sobo ali apartma. Doda-
tno razpisujemo sofinanciranje pripra-
ve projektov na mednarodne in državne 
razpise ter razvoj socialnega podjetni-

štva z zaposlitvijo ranljivih skupin. Mo-
žnosti in izzivov je veliko, zato ne spre-
glejte letošnjih občinskih razpisov! Med 
njimi je po dolgem času tudi razpis za 
ohranjanje kulturne dediščine. V mislih 
smo imeli predvsem pomoč za obnovo 
znamenj in kapelic.
Posebej vas želim opozoriti tudi na raz-
pis za občinska priznanja, ki jih na Je-
zerskem podeljujemo samo vsaka štiri 
leta. Med nami so številni posamezniki 
in organizacije, ki so s svojim delom po-
membno zaznamovali našo skupnost, 
zato je prav, da izkoristimo to priložnost 
za zahvalo in spodbudo za njihove na-
pore, ki žlahtnijo našo dolino. Premisli-
te in napišite svoje predloge, a ne odla-
šajte preveč – začetek maja, ko se izteče 
rok za oddajo, bo hitro tu!
Molimo za mir v Ukrajini in delajmo za 
mir in sožitje v domačem kraju. Srečno!
                    Vaš župan Andrej Karničar

Drage Jezerjanke in dragi Jezerjani!
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ALENKA BRUN

Že ob začetku lanske zimske sezone nam je Rok Teul iz Parka 
Jezersko pojasnil, da zaključujejo investicijo v nov zasneže-
valni sistem, da bodo nanj lahko v prihodnje priklopili več 
snežnih topov. To po eni strani prinaša zmanjšanje stroškov, 
po drugi pa niso več toliko odvisni od naravnega snega. Ni 
skrival veselja, da se bo na Jezerskem tradicija nadaljeva-
la, saj so bili že v pridobivanju dovoljenj za novo smučišče. 
Prej kot so predvidevali, so postavili tudi vlečnico s krožniki 
v dolžini sto metrov, saj je uspel dogovor med vsemi dele-

žniki: lastniki zemljišča, Parkom Jezersko, turističnimi po-
nudniki in Občino Jezersko. Hkrati z odprtjem smučišča so 
načrtovali tudi začetek sankaške sezone, kar se je lani tudi 
zgodilo; medtem ko je smučišče, ki so ga poimenovali Jaga 
baba, začelo obratovati letos, ravno v času zimskih šolskih 
počitnic – na neizmerno veselje tako najmlajših kot tudi sta-
rejših. Ne glede na to, da gre za smučišče za začetnike, je bil 
odziv smučarskih navdušencev izjemen. Na njem so izpeljali 
tudi smučarski tečaj, organizirali Smuk starih korenin, pred 
tem pa še Prvenstvo občine Jezersko v veleslalomu. Veselijo 
se tudi prihodnjih zim. 

Novo smučišče  
za začetnike Jaga baba
Odprtje Jage babe, novega smučišča 
v Sibiriji, je bilo načrtovano že sredi 
lanskega decembra. Uspešno je začelo 
obratovati pred letošnjimi zimskimi 
šolskimi počitnicami. Ob prvi pošiljki snega je novo smučišče še samevalo, a že v času 

zimskih šolskih počitnic se je z njega slišal živžav. / Foto: Alenka Brun

TEKST IN FOTOGRAFIJA: ALENKA BRUN

Jezersko je februarja gostilo tradicionalno turnosmučarsko 
tekmovanje, ki šteje za slovenski pokal, obenem pa je to tudi 
Memorial Luke Karničarja in Rada Markiča. Tekmovanje je 
bilo 26., memorial 25. zapored. Zaradi epidemioloških raz-
mer se je organizator, to je Planinsko društvo Jezersko, od-
ločil za pripravo nove proge v Ravenski Kočni. Narava jim je 
bila tokrat z vremenom in snežno odejo naklonjena. Pokala 
in obenem memoriala se je udeležilo 49 tekmovalcev in osem 
tekmovalk, ki so se posamično pomerili v več kategorijah, na 
krajši in daljši progi za slovenski pokal in rekreativno. Dvig 
startnih številk je bil pri Lovskem domu, skupinski start na 
vstopni točki tekaških prog, cilj pa na Anclovem travniku. 
Glede na povprečni čas je bila med rekreativkami na kratki 
progi najboljša Manca Bernik, med rekreativci Miha Peternel 
(GRS Ljubljana). V slovenskem pokalu je na kratki progi pri 
ženskah na najvišjo stopničko stopila Polona Virnik Karničar 
(PD Jezersko), pri mladincih pa Klemen Španring (TSK LiMa). 
Pri veteranih se je na dolgi progi na prvo mesto uvrstil Tone 
Karničar (GRS Jezersko), med člani gorske reševalne službe je 
bil najboljši Anže Šenk (GRS Jezersko). Pri članih pa je na dolgi 

progi pričakovano na najvišjo stopničko stopil Luka Kovačič 
(Društvo za razvoj turnega smučanja), ki je za progo potrebo-
val dobrih petdeset minut. Luka Kovačič je na Jezerskem že 
tekmoval in je povedal, da se mu je letošnja tekma, ki so jo 
iz Komatevre prestavili v Ravensko Kočno, res zdela prava je-
zerska. 

Memorial Luke Karničarja in Rada Markiča

Nasmejani tekmovalci in rekreativci na tokratnem turnosmučarskem 
tekmovanju oziroma memorialu 

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 
Alenka Brun, odgovorna urednica Marija Volčjak, telefon 04/201 42 00, e-pošta: info@g-glas.si, oglasno trženje Janez Čimžar,  e-pošta: janez.cimzar@g-glas.si, 
telefon 041/704 857. 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 24. številke Gorenjskega glasa, izšla je 25. marca 2022 v nakladi 410 izvodov, prejmejo jo vsa gospodinjstva v občini Jezersko. 
Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65, Zg. Jezersko.  Na naslovnici: Smučarski tečajnik / Foto: Primož Šenk
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Dodatne informacije z razpisno dokumentacijo  
za posamezen razpis so dostopne na spletni povezavi: 

https://www.jezersko.si/objave/58.

Na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih Občine Jezersko  
(Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 5/2018) Komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

RAZPIS
za podajo predlogov prejemnikov občinskih priznanj  

za leto 2022

1. Priznanja Občine Jezersko so:
• naziv častni občan občine Jezersko,
• Zlata plaketa Občine Jezersko,
• Priznanje Občine Jezersko.

Občina Jezersko podeljuje priznanja zaslužnim občanom, dru-
gim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, organiza-
cijam in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za 
dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, 
vzgoje in izobraževanja, razvoja, ekologije in naravovarstva, 
zaščite in reševanja, na humanitarnem področju in na drugih 
področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, 
kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in imajo 
pomen za razvoj in ugled Občine Jezersko. Priznanje je lahko 
podeljeno tudi posmrtno.

Naziv častni občan občine Jezersko je najvišje priznanje Ob-
čine Jezersko. Naziv častni občan občine Jezersko je priznanje 
posamezniku za njegovo življenjsko delo. Priznanje se podeli 
posamezniku, ki je s svojim življenjskim delom, vrhunskim do-
sežkom ali trajnimi rezultati vidno prispeval k razvoju, ugledu 
in uveljavitvi Občine Jezersko, k boljšemu in kvalitetnejšemu ži-
vljenju občanov ali s svojimi dosežki na posameznih področjih 
pušča pečat v lokalni skupnosti ter s tem predstavlja občino 
doma in v svetu in ima to trajni pomen. 

Zlata plaketa Občine Jezersko se podeli posameznikom, sku-
pini ljudi ali organizacijam za izjemno življenjsko delo, izjemne 
večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega po-
mena na posameznih področjih, ki so pomembni za razvoj in 
ugled občine in ima to trajni pomen. Zlata plaketa se podeljuje-
jo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človeko-
ljubnost ob izjemnih dogodkih. 

Priznanje Občine Jezersko se podeljuje posameznikom, sku-
pini ljudi ali organizacijam ob izjemnih enkratnih dosežkih in 
za uspehe v zadnjem obdobju in ima značaj spodbude za na-
daljnje tvorno in strokovno delo ter aktivnosti na posameznih 
področjih. 

2. Predlogi za podelitev priznanj
Predloge za podelitev priznanj lahko podajo fizične in pravne 
osebe. Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more pre-
dlagati za priznanje.

Predlog za podelitev priznanja mora biti podan v pisni obliki na 
predpisanem obrazcu in mora vsebovati:
•  osnovne podatke o predlagatelju (ime in priimek predlaga-

telja ali skupine predlagateljev oziroma naziv pravne osebe, 

naslov, telefon, e-naslov, v primeru, da je predlagatelj pravna 
oseba, še kontaktno osebo),

•  osebne podatke o predlaganem kandidatu (ime in priimek, 
datum rojstva, naslov stalnega prebivališča) oziroma naziv in 
sedež predlagane pravne osebe ali druge organizacije,

•  navedbo, za katero vrsto občinskega priznanja se podaja pre-
dlog,

•  pisno utemeljitev predloga, ki bo objavljena in bo sestavni 
del priznanja (utemeljitev ne sme presegati ene računalniško 
tipkane strani formata A4, velikost pisave najmanj 12, z nava-
dnimi razmiki).

Predlagatelj lahko poleg kratke pisne utemeljitve poda tudi 
daljšo pisno obrazložitev predloga zaradi lažjega odločanja ko-
misije, vendar slednja ne bo objavljena. 

Predpisani obrazec je objavljen na spletni strani Občine Jezer-
sko. Zainteresirani ga lahko prevzamejo tudi na sedežu Občine 
Jezersko, Zg. Jezersko 65, po predhodni najavi v času uradnih 
ur. 

3. Oddaja predlogov
Pisne predloge iz 2. točke tega Razpisa je treba v zaprti ovojnici 
poslati po pošti ali osebno dostaviti na naslov Občina Jezer-
sko, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko, s pripisom: »Predlog za 
podelitev občinskega priznanja za leto 2022«.

Rok za oddajo predlogov: torek, 3. 5. 2022, do 12. ure

Obravnavani bodo le pravočasni in popolni predlogi, ki bodo 
prispeli na sedež komisije najkasneje do torka, 3. 5. 2022, do 
12. ure. Predlogi, prispeli po tem datumu in uri, se bodo šteli 
kot prepozni in ne bodo obravnavani.

Priznanja bodo podeljena na slavnostni seji ob občinskem pra-
zniku Občine Jezersko.

Številka: 030-0001/2022-1
Jezersko, dne 10. 3. 2022

Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje projektov varovanja nepremične kulturne 

dediščine v občini Jezersko v letu 2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnove enot nepre-
mične sakralne kulturne dediščine – kapelice in znamenja v 
občini Jezersko v letu 2022. Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 
4. 4. 2022.

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja 

kmetijstva in podeželja v občini Jezersko v letu 2022

Rok za oddajo vlog je četrtek, 30. 6. 2022.
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JAVNI RAZPIS 
za dodelitev pomoči za spodbujanje razvoja malega  

gospodarstva v občini Jezersko v letu 2022

Rok za oddajo vlog je četrtek, 30. 6. 2022.

Letošnja novost razpisa je ukrep F za spodbujanje prijav pod-
jetij na razpise. V želji, da se v občini izvede tudi kakšen večji 
projekt s sredstvi iz državnih ali mednarodnih razpisov, lahko v 
razpisanem ukrepu uveljavljate stroške v zvezi s pripravo doku-
mentacije na razpis, ki lahko vključujejo tudi stroške lastnega 
kadra.

Druga novost je ukrep K za spodbujanje razvoja socialnega pod-
jetništva. Upravičenci za ta ukrep so subjekti, registrirani po 
zakonu o socialnem podjetništvu (lahko tudi novi), ki bodo na 
območju občine izvajali socialno podjetništvo oziroma zaposlili 
osebe iz ranljivih skupin. Upravičeni so stroški dela zaposlenih 
iz ranljivih ciljnih skupin ter stroški nakupa strojev in opreme, 
potrebnih za izvajanje dejavnosti.

Ukrep C je namenjen odpiranju novih delovnih mest in samo-
zaposlovanju. 

Ukrep B je namenjen spodbujanju začetnih investicij in investi-
cij v razširjanje dejavnosti in razvoj. Uveljavljate lahko stroške 
investicije za novo dejavnost ali ustvarjanje novih izdelkov ozi-
roma storitev. 

Zanimiv je tudi ukrep E za spodbujanje izobraževanja, usposa-
bljanja in promocije na področju podjetništva. Za konkurenč-
nost so potrebna nova znanja in s tem ukrepom lahko pridobite 
del sredstev za izobraževanja in usposabljanja. Vključite pa 
lahko tudi stroške oglaševanja in razstavljanja.

Za povečanje turistične ponudbe je namenjen ukrep H – spod-
bujanje sobodajalstva. Upravičeni stroški vključujejo investici-
je za ureditev prostorov za oddajo v turistične namene in neka-
tere druge stroške.

Ukrep A subvencionira obrestne mere za najeta posojila in je 
uporaben za večje investicije, ki lahko vključujejo nakup ze-
mljišč, opreme, licenc itd.
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DARINKA MILOŠIČ

Ob lepih zimskih koncih tedna in pra-
znikih smo gasilci v sodelovanju z ob-
čino vzpostavili redarstvo pri Planšar-
skem jezeru in njegovi širši okolici ter 
na območju delovanja Parka Jezersko. 
Tako smo poskrbeli, da so turisti iz prve 
roke dobili informacije, ki so jih potre-
bovali za uživanje v zimskih radostih 

na Jezerskem. Dobili pa so tudi napotke 
glede parkiranja jeklenih konjičkov. S 
tem smo poskrbeli za zadovoljstvo obi-
skovalcev ter domačinov, saj je bil tako 
vzpostavljen pretočen promet. Gasilci 
smo bili kot redarji prisotni od začetka 
decembra do konca februarja, sodelova-
lo je več kot trideset članov, ki so prispe-
vali več kot 180 ur prostega časa. Velik 
hvala vsem sodelujočim.

Gasilci uspešni v vlogi redarjev

Gasilci so prispevali več kot 180 ur prostega časa. / Foto: Alenka Brun

Septembra 2021 se je začel vseslovenski 
projekt Slovenija kvačka, v katerem se je s 
prejo in kvačko povezalo 211 kvačkaric in 
en kvačkar. Lotili so se izdelave grbov slo-
venskih občin, a bo za Guinnessov rekord 
vseeno treba poleg 212 grbov skvačkati še 
več kot tisoč izdelkov. Grbi so tako le del 
novega rekorda. In jezerskega je kvačkala 
Katarina Borovšak (na fotografiji), Hrastni-
čanka, ponosna mama, babica, sicer pa 
voznica avtobusa, kjer je grb tudi začel na-
stajati. Kvačkala ga je en mesec, zanj se je 
javila sama, ker je bil še prost, in vesela je, 
da ga je občina odkupila. Prizna pa, da je 
bila na Jezerskem le trikrat, pa še takrat se 
je le peljala skozi. Alenka Brun, foto: oseb-
ni arhiv Katarine Borovšak

Grb Občine Jezersko
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BORIS PISKRNIK, FOTO: ARHIV ŠD JEZERSKO

Alpsko smučanje, turno smučanje, tek na smučeh, sankanje, 
drsanje, druženje, sklepanje novih prijateljstev ...
Da se zimski športi v dolini primejo tudi pri mlajših, se za-
hvaljujem Občini Jezersko in ekipi Športnega društva Jezer-
sko za izvedenih nepozabnih pet dni. 

Pet dni zimskih radosti
ŠD Jezersko je med zimskimi počitnicami 
organiziral tečaj zimskih športov za 
otroke. Pet dni pravih zimskih radosti. 



V zadnjem letu je Jezersko postalo bogatejše za butično sirarno. 
Odprli so jo na Ekološki kmetiji Spodnji Virnik družine Smrtnik (na 
fotografiji). O lastni sirarni, ki so jo poimenovali Pr' Vernk, so na 
kmetiji začeli razmišljati že pred leti, nam je razložila mama Irena 
Smrtnik. Sirarno vodi skupaj s sinom Marjanom. Uredili so jo na 
kmetiji, stoji na slabih štiridesetih kvadratnih metrih, investicijo 
pa je zelo podražila drenaža okoli hiše, izvemo. Smrtnikova sta 
nam pojasnila, da so sicer vedeli, da imajo za hišo izvir, ko pa so 
se lotili projekta, so ugotovili, da je težava zaradi vode večja, kot 
so predvideli. Tako je celotna investicija na koncu znašala osem-
deset tisoč evrov. Poudarila sta še, da jim je domača občina prišla 
naproti s subvencijo. Tekst in fotografija: Alenka Brun

Sirarna Pr' Vernk
Enajst pogumnih je zadnji dan v starem letu tradicionalno ob 
enih popoldne, tokrat že devetič, zaplavalo v Planšarskem jeze-
ru. Večinoma so bili domačini in med njimi tudi tri domačinke. 
Po besedah idejnega očeta silvestrskega kopanja Francija Zadni-
karja voda še nikoli ni bila tako mrzla. Imela je slabi dve stopi-
nji Celzija, temperatura ozračja je bila podobna. Pa tudi plavalci 
tokrat niso šli v vodo na običajnem mestu ob obali Planšarskega 
jezera, saj je tam jezero zaledenelo, temveč malce više. Zaradi 
nič kaj rožnatih epidemioloških razmer pa nihče ni vedel, ali se 
bo dogodka sploh kdo udeležil, vendar je tradicija le tradicija. 
Razmeram primeren pa je bil tudi obisk gledalcev. Alenka Brun,  
foto: Tina Dokl

Hitro v vodo, še hitreje iz nje
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PUSTOVANJE

V torek, 1. 3. 2022, je bil pustni torek. V šoli smo pekli miške in gle-
dali posnetke o pustu. Ko sem prišla domov, sem pojedla kosilo 
in se oblekla v kostum. Ko sem bila pripravljena, sem šla hodit 
po hišah. Pridružili so se mi tudi Sara, Fiona in Oskar. Zbrala 
sem kar nekaj sladkarij in 12 evrov ter 32 centov. Sladkarije sem 
si razdelila s sestro Hano. Denar je ostal moj. Zoja Kaštrun, 3. j
Na pustni torek smo se vsi učenci in učiteljice namaskirali 
v pustne šeme. Z Niko sva šli po razredih, da sva pripravili 
program za predstavitev. Točk je bilo veliko. Z Niko sva na 
šolskem vrtu povezovali program. Nekatere predstavitve so 
bile zelo dobre. Predstavili sva se tudi midve. Zmagali sta Loti 
in Brina s točko Rojstni dan. Po predstavitvi smo se maškare 
v sprevodu odpravile po Jezerskem. Šli smo do Občine in do 
naše nekdanje kuharice Mete. Ta dan je bil zelo zabaven in 
komaj čakam na naslednji pust. Zarja Eržen, 5. razred

ŠPORTNI DAN – DRSANJE

V četrtek, 10. 3. 2022, smo imeli zimski športni dan. Ob 8. uri 
so nas ostali starši in moja babi peljali na drsališče ob Plan-
šarskem jezeru. Tam smo se pripravili in odšli drsat. Kmalu 
so prišli še učenci 7., 8. in 9. razreda iz Preddvora. Ko smo dr-
sali že skoraj dve uri, smo imeli malico, in sicer čaj in send-
vič. Potem smo še malo drsali, nato pa odšli peš v šolo. Špor-
tni dan mi je bil zelo všeč. Brina Gorenšek, 3. j

ZIMSKE RADOSTI NA JEZERSKEM

V decembru so se začele zimske dejavnosti na snegu: tek na 
smučeh, smučanje, drsanje, sankanje in turno smučanje. 
Med zimskimi počitnicami je potekal tečaj smučanja. Bilo je 
veliko različnih skupin. Na koncu je bila občinska tekma. Ja-
nuarja so priredili turnosmučarsko tekmo (rally).                          
Za vikende na Jezersko pride veliko turistov. Nekateri so se 
odločili za tek na smučeh. Proge so bile narejene po travnikih 
pod Šenkovo domačijo in vse do tovorne žičnice. Narejene so 
bile iz umetnega snega. 
Imeli smo tudi zimski športni dan. Večina se jih je odločila 
za tek na smučeh, nekateri pa za sankanje. Pred nekaj dnevi 
smo imeli še drsalni športni dan. Prišli so tudi učenci višjih 
razredov iz Preddvora. 
Ob večerih so starejši imeli kegljanje na ledu. Nekateri so se 
raje sankali. Na voljo so imeli tri vožnje. Lahko so se sankali 

tudi ponoči. V vožnji so zelo uživali. Zgodila pa se je tudi ne-
sreča. Med vožnjo se je ponesrečila ženska. Prišel je rešilec. 
Odpeljali so jo v bolnišnico.
Razmere v gorah so bile primerne za turno smučanje in alpi-
nizem. Kar nekaj jih je plezalo v slapovih. Res se je veliko doga-
jalo. Imeli smo vse, kar smo želeli. Zelo smo se zabavali, in bili 
smo zelo zadovoljni. Viktor Dolinšek in Filip Babič, 5. razred                           

AKCIJA ŠOLAR NA SMUČI

V četrtek, 10. 3. 2022, sva z učiteljico Ano odšli na smučanje v 
Cerkno. Na parkirišču smo si obule smučarske čevlje in oble-
kle bundo, smučarske hlače in rokavice. Odšle smo po vozov-
nice in nataknile smuči. 
Odpravile smo se na štirisedežnico. Na vrhu smo odložile na-
hrbtnike in odsmučale na krožničke. Z njimi smo se odpeljale 
do vrha in odsmučale do naše začetne točke. Spet smo odšle na 
štirisedežnico in se na njej fotografirale. Ko smo prišle na vrh, 
je gospa Ana odšla do smučarskega servisa po majčki Šolar na 
smuči. Oblekli sva majčki in odsmučali spet na začetno točko. 
Nato smo se spet odpeljale na vrh. Odsmučale smo le delček 
proge in zavile na strmo progo za na šestsedežnico. Z nje je bil 
čudovit razgled na Triglav. Ta proga nam je bila tako všeč, da 
smo jo ponovile. Potem smo se odločile, da bomo odšle na si-
dra, ampak so bila zaprta. Zato smo nadaljevale na drugi šest-
sedežnici in šle na malico. Pojedli sva sendvič, rolado in popili 
čaj. Gospa Ana nama je kupila kakav. Zraven kakava sva jedli 
čokolado in bombone. Po končani malici smo cele napihnjene 
odšle na šestsedežnico. Ko smo jo prevozile že trikrat, sva se 
odločili, da je prenevarna, saj je bila preveč razrita. Nato smo 
odsmučale na dvosedežnico, ki je bila tako počasna, da bi bil 
še polž hitrejši od nje. Potem smo šle še dvakrat na štirisede-
žnico. Na koncu je gospa Ana odšla po nagrade v smučarski 
servis. Odsmučale smo do avta, si čestitale, gospa Ana nama je 
vrnila vozovnici. Pri avtu smo se preoblekle in dobili sva soko-
ve. Ta športni dan nama je bil zelo všeč. Staša Rajšp in Polona 
Rogelj, 4. j

Iz šolskih klopi
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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
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URŠKA FURLAN, VZGOJITELJICA,  
FOTO: MAJA JERALA IN URŠKA FURLAN

Zimo smo začeli preganjati na pustni torek, ko smo najprej 
malo rajali v vrtcu, potem pa smo se v pustni povorki podali 
po vasi. Kot običajno smo obiskali župana Drejca Karničarja, 
ki nas je sprejel in otrokom ponudil bombone. Sprevod smo 
zaključili na igrišču, kjer so se predstavljali tudi zamaskirani 
šolarji.
Zimo smo se trudili pregnati tudi pred gregorjevim. Gregor-
jevo naznanja slovo od teme in začetek daljših dni. Ljudje so 
v preteklosti tako dlje časa lahko opravljali delo ob naravni 
svetlobi in ne več ob sveči oziroma petrolejki. Zato so na Go-
renjskem v nekaterih obrtniških krajih rekli, da sv. Gregor 
vrže luč v vodo. Na predvečer gregorjevega so zato v vodo vr-

gli sveče ali petrolejke, saj jih v naslednjih mesecih niso več 
potrebovali. Ta običaj se je ponekod ohranil še danes, ljudje 
izdelujejo gregorčke – barčice, na katere dajo svečke in jih 
spustijo po vodi. 
Izdelave gregorčkov iz naravnih materialov smo se s pomo-
čjo staršev vrtčevskih otrok lotili tudi na srečanju, ki smo ga 
organizirali pred gregorjevim. Odziv je bil zelo pozitiven, dru-
ženje je bilo prijetno in produktivno. Gregorčki, ki so nastali, 
so pokazali, da domišljija ne pozna meja. 
Pomlad, mi smo pripravljeni in komaj čakamo, da bunde in 
kombinezone pospravimo v omare! 

V pričakovanju pomladi
Koledarska zima se bliža koncu, pomlad v zadnjih dneh kličemo tudi v vrtcu.

Prikupne vrtčevske maškare so obiskale tudi župana.

Gregorjevo www.pogrebnik.si



10 | POGOVOR

MIJA MUROVEC, FOTO: PRIMOŽ ŠENK

Pred šestimi leti sem ga predstavila v 
časopisu Pr' Jezer, ko je z motorno žago 
izdelal prelepega kozoroga iz enega je-
senovega debla. Leto kasneje mu je 
uspela skulptura Gams in orel, ki kra-
si trato pred Lovskim domom v Sibiriji, 
danes pa popolnoma nov izdelek, nova 
tehnika – kot v seriji Skovano v ognju: 
damaščanski nož.

 Ustvarjalec mora enostavno zače-
ti. Dokler so ideje v glavi, nihče ne ve 
zanje. Ali boš še ustvarjal iz lesa? Ali 
si delo z njim »prerastel«, čakaš novo 
idejo in primeren kos debla? 
Z lesom zelo rad ustvarjam, saj mi les 
kot material in svoboda kiparjenja 
predstavljata lepo protiutež dokaj jekle-
nemu in discipliniranemu vsakdanu. 

Mislim, da se neomejenih možnosti, 
ki jih ponuja kiparstvo oz. rezbarstvo, 
ne da prerasti, saj se z vsako izdelano 
skulpturo povečajo. Idej je vedno na 
pretek, debla tudi že potrpežljivo čakajo 
na stilsko preobrazbo, tako da ste lah-
ko prepričani, da boste še zaslišali zvok 
motorke s sibirskega konca.

 Vem, da si po poklicu ključavničar. 
Svet je poln navdihov, pa vseeno: od 
kod ideja ravno za ta nož? 
Kot že prej povedano, ne primanjkuje 
idej, ampak časa za njihovo uresničitev, 
kar je nekako logično. Sama ideja tega 
noža je bila testiranje lastnih spretno-
sti in znanja, ki so potrebna za izdelavo 
zahtevnega mozaičnega damaščanske-
ga vzorca.

 Ali je bilo to delo podobno tistemu, 
s čimer se dnevno ukvarjaš v službi? 
V grobem gledano da: vroče, umazano, 
zakajeno, težko in glasno. (smeh) Od bli-
že gledano, pa čisto drugače, saj bi bilo 
rahlo smešno za osebni (neprofitni) izziv 
izbrati nekaj, za kar me v službi dobro 
plačujejo. (smeh) Dvoreznost napredka 
tehnologij obdelovanja oz. izdelovanja 
kovinskih izdelkov je v tem, da smo se iz 
spretnih rokodelcev z občutkom za detaj-
le v večji meri spremenili v robote, ki se-
stavljajo kovinske lego kocke na normo. 

Skovano v ognju
Franci Tičar ml. je moj nečak, rojen pri Jenku. Od mladih nog inovativen ustvarjalec, 
umetnik, spoštovan sodelavec, srečen očka treh hčerk, skrben mož. Je umetniška 
duša, ki je imela in ima možnost za rast in razvoj. 

Franci Tičar

Kako je nastajal Francijev damaščanski nož, si lahko ogledate tudi v posnetku na YouTubu.
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Ravno iz tega razloga so mi izzivi, kot je 
recimo ta nož, tako pri srcu, ker kljub 
večstoletni praksi in evoluciji tehnolo-
gije še vedno potrebuje ogromno znanja 
in ročnih spretnosti »stare šole«, in kar 
je najboljše: pri kovanju damaščanskega 
noža ni bližnjic, kar je tudi glavna teža 
njegove vrednosti.

 Julia Cameron v knjigi Umetniko-
va pot pravi, da pride kaj vedno pred 
kako. Najprej si zamislimo, kaj bi radi 
naredili, kako pa se potem zgodi kar 
samo od sebe. Ali si kdaj vmes pomisli: 
o fant, tole pa ne bo šlo, pa se je potem 
kot po čudežu zadeva rešila?
Lahko bi rekel tako kot stanovski kolega 
iz Butal: »Če bo špičasto, bodo vile, če bo 
pa ploščato, pa lopata.« Ampak po pra-
vici povedano, ne premorem tolikšne 
mere tolerantnosti med izdelavo, tako 
da se trudim čim bolj držati v glavi za-
črtanega načrta, kar pa po navadi pri-
pomore k dobremu rezultatu.

 Končni izdelek je vedno skrivnost. 
Ali bo dober ali ne bo? Kako si ti zado-
voljen s svojim? Imaš že kaj naročil? 
Jih boš izdelal? 
Tukaj bi se popolnoma strinjal s člove-
kom, ki je dejal, da je perfekcionizem 
tako blagoslov kot prekletstvo. Na vsak 
svoj izdelek sem ponosen, saj se vedno 
trudim dati vse od sebe in vem, da je 
bilo to v danem času pod danimi po-
goji maksimalno, kar sem lahko nare-
dil. Se pa trudim, da je vsak naslednji 
izdelek boljši od prejšnjega, kar je po 
mojem mnenju pomembno za osebno 
rast. Glede na omejen trg in povpra-
ševanje po tovrstnih izdelkih, ki so 
bolj umetnina kot funkcijsko orodje, 
naročila ravno ne dežujejo, bom pa z 
največjim veseljem zavihtel kladivo, 
takoj ko se ponudi priložnost. Tale nož 
mi je glede na zahtevnost – baje sem 
po besedah Lenarta Perka, enega naj-
bolj znanih slovenskih nožarjev, prvi 
v Sloveniji s tovrstnim mozaičnim 
vzorcem – "pojedel" med osemdeset in 
sto delovnih ur. Kot izhodišče in mo-
tivacija mi je bil avstralski nožar Kyle 
Royer, verjetno eden boljših na svetu. 
Sama interpretacija vzorca z mojimi 
inicialijami in oblika pa sta moje ma-
slo, saj so možnosti z damaščanskimi 
vzorci neomejene. Je pa vse povezano 
z ogromno truda in znanja, povezane-
ga s poznavanjem jekel na kemijski in 
molekularni ravni.
Franci, vem, da ideje rastejo počasi, 
v mraku in skrivnostnosti, a ko bodo 
primerno zrele, jih uresniči!

MIJA MUROVEC, FOTO: BRANE ŽAGAR

Iz množice Markovih pisem, ki jih hra-
nim, sem izbrala tri take »fletne«. Ve-
dno je pisal o vsem, kar se mu je zgo-
dilo, in opisoval lepote naše doline. Bil 
je domiseln in je včasih zraven še kaj 
narisal ali pa nalepil slikico iz reklam. 
Ta pisemca je res po vsej dolini različ-
nim ljudem nosil, da je dobil kakšen 
evro za cigarete ali pa kaj za popit. Rad 
je posedel in povedal kaj o tem, kako se 
mu godi. Sedaj je rešen zemeljskih te-
žav. Spominjali se ga bomo s posebno 
iskrico v srcih, ki jo je prižgal z delitvijo 
svoji misli in težav s pomočjo ročno na-
pisanih pisemc.

POVZETEK TREH NJEGOVIH PISEM

7. 7. 2020
Težka šola zame je bila, saj mi ni šla 
matematika.
Ostali predmeti »dojč šprehen« itd. pa je 
kar šla,
saj moja stara mama v vojni je bila 
ujetnica,
spoznala je Gregorja Bušalova, ruskega 
ujetnika. 
Sedaj le pesnik Marko s tem priimkom 
še živi (dokler bo).
Da pisal bi še pa še, kako je bilo,
precej v življenju skoz sem dav.
Nisem neumen, kar pameten v glav,
pošilja vam pesnik Marko lep pozdrav! 

Po dovgem času sem tole sestavil, dobiv 
sem iz slamnate glave …
Danes je lepa nedelja, a moja ljubica je 
bila vseeno postelja.

Saj ne bila, pa se mi je zgodila nesreča 
gobarska. 
V gobe sem se podav, malo lisičk 
nabrav,
se okol ozrem, sem pa tja, opaziv sem 
jurčka lepega.
Sem hotel gor se podat, pa na eni 
korenini mi je spodletev.
Ko po strmini sem drsel, spotoma eno 
drevo sem objev.
Za silo mi je pomagalo, brzina manjša 
je bila, 
moja košarica z lisičkami z ročajem 
zlomljena,
lisičk več našel Marko ni, v križu in po 
desni strani me boli,
da hoditi moram počasi, a vseeno 
zaboli.
Vseeno če zaboli, se bo treba gibati.
(Korenina takoj ne pozebe)

Prvi marec je že kla, leta 2015tega, 
pesnik Marko pa tole besedilo ima,
ki ga vsem po jezerski dolini odda.
Tega leta padev sem že na tla, korajža 
moja v hoji je bila.
Naenkrat mi je spodrsnelo, iz glave dol 
kapo mi je vzelo.
Pogledav sem samo, če vstav bom še 
lahko.
Sem zlezev na kolena, počasi gori se 
pobrav, 
ugotoviv, da se bom naprej na pot 
podav, 
a še prej kapo sem pobrav, previdno 
naprej sem krevljav.
Ne vem, koliko časa še bom med vami 
ostav, saj tudi že star sem postav.
Bolijo me noge, revma trga me povsod, 
včasih sploh ne upam iti na pot. 
Zdravim se kar doma, kot je rekla zd. 
Barbara. 
Upoštevam vsa navodila, včas na bolje 
gre, pa spet poslabša se.
Poznano imam eno dekle, deklico, da 
kaj pomagalo mi bo, 
a kaj ko prej smrt vzame me lahko. 
Morda tole je moje zadnje besedilo, 
če mene več ne bo, želim vsem zdravja, 
sreče pa ŽIVIJO.

Marko Bušalov (1956–2022)
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LUKA KARNIČAR, FOTO: ARHIV GRS JEZERSKO

Postaja GRS je bila na Jezerskem ustanovljena na pobudo cen-
trale GRS na Jesenicah že pred 45 leti. Ekipa je štela nekaj 
čez deset članov, vodil pa jih je znani alpinist in reševalec 
Pavle Kemperle. Ker pa je bil službeno premeščen in je odšel 
v Kamnik, je delo postaje po letu 1952 zamrlo. Niso pa se pre-
nehale nesreče.
V 60. letih se je v delo GRS postaje Kranj aktivno vključil že 
takrat oskrbnik Češke koče Andrej Karničar. Tako je bil pri 
vsem reševalnem delu zadnjih 30 let v naši dolini aktivno 
udeležen in še vedno je prav na tem področju zelo aktiven. 
V 70. letih se je članom GRS priključil – takrat službujoč na 
Jezerskem – Miloš Bregar. Z aktivnostjo gorskega reševalca – 
inštruktorja Joža Žvoklja pa je bila najprej bistveno oživljena 
alpinistična dejavnost, ob tem pa seveda tudi gorsko reševa-
nje. Leto 1975, ki je bilo z nesrečo helikopterja v Vadinah zelo 
tragično za kranjsko postajo, je naša generacija prvikrat šte-
vilno sodelovala pri reševanju. Najprej v zahtevnem spustu 
ponesrečenega s Kremžarjeve poti in nekaj ur kasneje v nočni 
iskalni akciji za ponesrečenim helikopterjem. Potem smo bili 
redno vključeni v vsaki akciji v naših gorah, seveda pod bu-
dnim očesom Joža Žvoklja.
Pomagali smo tudi pri popravilih poti, hiteli po pomoč in ob-
veščali. 
Težke izkušnje pa sta doživela tudi dva naša alpinista, ki sta se 
ponesrečila v severni steni Triglava. Reševanje v steni – ponoči 
v dežju z nevihtami – je bilo dejanje, ki je tudi določilo našo 
pot. V svojih alpinističnih vrstah pa smo doživeli tragedijo v 
zimski Kočni, ko so reševalci prinesli v dolino prijatelja Denča. 
Vse to, kar so drugi reševalci nesebično žrtvovali za nas, nas je 
še posebno prikovalo v to zahtevno in humano delo.
Vse več izkušenj in spoznanj, da samo hitra pomoč brez po-
trebne opreme ne zaleže veliko, je vodilo k temu, da se mora-
mo vključiti v organizirano delo kranjske postaje GRS. Neka-
ko počasno dogovarjanje je prehitela tragedija Nizozemcev v 
Kočni leta 1986. Takrat bi bila naša pomoč uspešnejša – če bi 

bilo vsaj obveščanje bistveno bolje urejeno in bi bila na voljo 
primerna oprema. (Nekaj teh problemov nas tare še sedaj.) 
Najprej je bilo v postajo Kranj vključenih osem alpinistov, 
nato še trije in kasneje še dva. Z načelnikom Emilom Her-
lecem smo iz leta v leto bolje sodelovali, še intenzivnejše pa 
so bile naše vezi z inštruktorjem Zvonetom Korenčanom, ki 
je skrbel za naše tehnično znanje zagnano in zelo kvalitetno. 
Vsaki naši prošnji za predavanje ali tečaj prve pomoči se je 
vedno ljubeznivo odzval in kadarkoli je prišel iz Ljubljane tudi 
prof. dr. Matija Horvat. To sodelovanje ter kljub oddaljenosti 
redno obiskovanje postajnih izobraževanj v Kranju je prineslo 
devet opravljenih izpitov za reševalce.
Število nesreč pa je vztrajno naraščalo. Vsako leto štiri do pet 
nesreč, lani pa kar osem, so dejstva, ki so zahtevala tudi vse 
več organizacijskega dela – tu pod gorami, kjer se vse to doga-
ja. Seveda pa za organizacijo niso dovolj le objektivne potrebe, 
tu je bilo še vseh 14 članov – zavzetih, da poleg reševanja pre-
vzamemo tudi organizacijsko delo. Več kot šest let delovanja 
v postaji Kranj nam je dalo bogate izkušnje in menimo, da 
nam to lahko daje samozavest, saj smo stkali toliko osebnih 
vezi, da v kakršnikoli večji akciji sodelovanje ne bo prav nič 
vprašljivo.
Danes, ko tudi uradno postajamo postaja GRS Jezersko (na 
osnovi sklepa komisije GRS pri PZS, 6. 5. 1992) se postaji Kranj 
iskreno zahvaljujemo za znanje in izkušnje ter želimo še na-
prej kot tudi z drugimi postajami in ostalimi specializiranimi 
službami strokovno in prijateljsko sodelovati.

Kako je nastala jezerska postaja GRS
Kratek opis nastanka postaje, ki ga je ob ustanovitvi GRS Jezersko leta 1992  
zapisal Luka Karničar

Oskrbnik Andrej Karničar med transportom ponesrečenca z grebena 
Kočne

Helikopter 20. julija 1968 pri Češki koči
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MIJA MUROVEC IN MAJA LESAR 
FOTO: PRIMOŽ ŠENK

Po starih šegah in navadah na Jezer-
skem na pustno nedeljo izvedemo Smuk 
starih korenin. Tega tekmovanja se lah-
ko udeležijo ženske, stare več kot 25 let, 
in moški, starejši od 30 let. Zaželeno je, 
da smučajo na čim starejši smučarski 
opremi in našemljeni v pustne šeme. 
Lani je zaradi epidemije prireditev od-
padla. Letos so se razmere umirile in 
smo Smuk starih korenin izvedli. Zaradi 
negotovih razmer so bila vabila in pla-
kati tako objavljeni na občinski spletni 
strani v zadnjem trenutku. Verjetno so 
se vsled tega tekmovanja udeležili le tri-
je tekmovalci: Pika Nogavička, Vučko in 
Jezerski lovec. Glede na njihovo srčnost 
in borbenost je komisija odločila, da si 
vsi trije zaslužijo prvo mesto. Kolajne pa 
so vsako leto unikatne. Letos so bile to 
grčave korenine z napisom in filcanim 
trakom – res lepe in originalno jezerske. 
Izdelala sta jih Brane in Irena Žagar. Gle-

dalcev je bilo najmanj desetkrat več kot 
nastopajočih in so jih navdušeno bodrili. 
Kljub hudemu mrazu in vetru je vladalo 
na smučišču Parka Jezersko v Sibiriji ve-
selo vzdušje. Ponosni smo lahko, da smo 
to tradicionalno tekmovanje izpeljali, in 
upamo, da bo drugo leto tudi tekmoval-
cev več.
Na tem mestu se v imenu organizator-
ja prireditve KUD-a Jezersko najlepše 
zahvaljujemo društvom in posame-
znikom: Parku Jezersko – Roku Teu-
lu in Boštjanu Tepini, ki sta pripravila 
smučišče in progo za tekmovalce, turi-
stičnemu društvu in Alešu Petku, ki je 
poskrbel za slastne krofe, športnemu 
društvu in Borisu Piskrniku za poštene 
meritve tekmovanja ter ubrano mo-
deriranje prireditve pa tudi Primožu 
Šenku za večno ujete trenutke Starih 
korenin. Prireditev je finančno podpr-
la Občina Jezersko. Vsak je tako na svoj 
način pripomogel k dobremu vzdušju in 
izpolnjenim tehničnim zahtevam, da je 
Smuk starih korenin dobro uspel.

Stare korenine 2022

Nudimo vam okulistične in optometristične preglede brez čakalnih vrst 
- pri nas boste na vrsti takoj.
Imamo velik izbor korekcijskih in sončnih očal za vse generacije in za 
vsak žep.
Za vas in vaš vid skrbi strokovno usposobljena ekipa.

Z vami smo vsak delovni dan, med 9.00 in 18.00 uro na našem naslovu 
v najlepši hiši daleč naokrog - Hribarjevi vili sredi Cerkelj.

www.optika-cerklje.si

Dobite nas na telefonski številki 064 198 171 in na e-naslovu 
info@optika-cerklje.si, kjer se predhodno naročite tudi na pregled.

OČESNA ORDINACIJA IN OPTIKA
CERKLJE
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MILAN ŠENK, TEKST IN FOTOGRAFIJA

Športne ferate so vse bolj priljubljene in pomemben del turi-
stične ponudbe kraja. Gre za relativno varno plezanje ob je-
klenici z uporabo primerne opreme. Nekateri ponudniki tu-
rističnih nastanitev se srečajo z gosti, ki bi radi splezali tudi 
ferato Češka koča. Večina si potrebne informacije poišče sama, 
nakateri še vedno najbolj zaupajo informacijam iz prve roke.
Nekaj osnovnih informacij, ki vam lahko pomagajo, ko boste 
pred vprašanjem gosta, kako v ferato Češka koča, ki je med 
najtežjimi v Sloveniji.
Izredno pomembne so psihofizična pripravljenost in predho-
dne izkušnje v športnih feratah. V prvi vrsti je od tega odvi-

sno, ali lahko gremo v ferato ali ne. Običajno ljudje z veseljem 
pripovedujejo, kje vse so že bili in kaj so doživeli. Med njimi 
je kar nekaj takih, ki precenijo svoje sposobnosti – in nanje 
moramo biti še posebno pozorni. Na osnovi slišanega opozo-
rimo na morebitne težave, in če tako presodimo, svetujemo 
plezanje z vodnikom.
Potrebna osnovna oprema so čelada, varovalni komplet za fe-
rate, plezalni pas. Nujna dodatna oprema, da si bomo lahko 
pomagali, če bi šlo kaj narobe, pa je prva pomoč, zanka za 
počivanje, telefon in oblačila za primer nepredvidenih vre-
menskih sprememb. Potrebujemo še nekaj zaščitne opreme, 
kot so to rokavice, sončna očala, zaščitna krema za sonce in 
seveda manjši nahrbtnik z napitkom in priboljškom ter re-
zervnimi oblačili. Za obutev svetujemo nizke ali visoke poho-
dne čevlje, dolge hlače so primernejše od kratkih. V nobenem 
primeru ne smemo v ferato brez osnovne tehnične opreme! 
Če tehnične opreme gostje nimajo, predlagamo najem.
Pomembna je tudi časovnica, da gost vnaprej ve, koliko časa 
v povprečju potrebuje za pot in plezanje. Za našo ferato velja: 
pristop od parkirišča v dolini Ravenske Kočne okrog 45 mi-
nut, plezanje dve uri in sestop do parkirišča ena ura. Priporo-
čamo obisk v dopoldanskem času, popoldne pa najkasneje do 
15. ure v poletnem času.
V primeru napovedi slabega vremena obisk odsvetujemo.
Na koncu je prav, da povemo še, kako ravnati, če gre kaj na-
robe oziroma se je zgodila nesreča. Pokličemo na 112 – center 
za obveščanje, ki bo aktiviral reševalce.
Da lahko svetujemo, moramo imeti znanja in izkušnje! Pri 
tem vam lahko pomaga TIC Jezersko, ki bo poskrbel, da bo 
gost dobil prave informacije.
Koristne informacije lahko ponudi tudi video Ferata Češka 
koča, ki si ga lahko ogledate na YouTubu.

Športne ferate bodo kmalu zaživele
Nekaj osnovnih informacij, ki vam bodo v pomoč, ko se boste znašli pred vprašanjem 
gosta, kako v ferato Češka koča, ki je med najtežjimi v Sloveniji.

Priprave na letošnjo zimsko sezono smo začeli že jeseni z inve-
sticijo oz. nadgradnjo zasneževalnega sistema v Parku Jezersko 
in odločitvijo turističnih ponudnikov, da investirajo tudi v nakup 
manjše vlečnice, da naše otroke končno lahko naučimo smučati na 
domačem pragu in s tem nadaljujemo jezersko tradicijo. Na nivoju 
destinacije smo pripravili tudi Zimsko štorijo – neke vrste kartico 
ugodnosti za vse goste, ki bivajo pri nas vsaj dve noči, z namenom, 
da spodbudimo dolžino bivanja gostov še v zimski sezoni.
Pripravljena je bila tudi zimska trganka in podaljšano obratovanje 
TIC-a, za boljši servis gostom. Sezona se je začela zgodaj, saj so 
nam prve snežne padavine v začetku decembra omogočile kar od 
9 do 17 kilometrov tekaških prog, ki so bile skoraj neprekinjeno 
na voljo gostom in domačinom do sredine marca. Sankaška proga 
in drsališče sta bila prav tako zelo dobro obiskana, gostje so po-
hvalili tudi spremenjeni prometni režim ob koncu tedna. Cilj, da 
povečamo število gostov v nastanitvah tudi v zimskih mesecih, se 
počasi uresničuje. Zaplete pri pridobivanju dovoljenja za obratova-
nje smučišča smo reševali na več nivojih in bili ravno pred zimski-
mi šolskimi počitnicami tudi uspešni, tako da smo v zadovoljstvo 
vseh, tako staršev kot otrok, lahko skupaj s ŠD Jezersko izpeljali 
tečaj zimskih športov in občinsko tekmovanje v veleslalomu, ki 
sta bila zelo dobro obiskana. Hvala vsem za pohvale in pomoč.  
Rok Teul, foto: Alenka Brun

Uspešna zimska turistična sezona

Obveščamo vas, da bo očiščevalna akcija Očistimo Jezersko  
v primeru ugodnega vremena v petek, 8. aprila 2022.

Očistimo Jezersko
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV

ANICA JAKOPIČ, TEKST IN FOTOGRAFIJA

SPOMINI, KI NE ZBLEDIJO

Pomlad je čas pospravljanja, zato sem že začela to opravilo. 
Navadno začnem s papirjem, ki se kar nabira in nabira. 
Imela sem srečo, ker sem našla še kar lepo zbirko raznih 
»spominov« na mojo službo v jezerski šoli. Najbolj sem se 
razveselila zgodbe o belem mucku. Ta zgodba pripoveduje o 
učencih prvega in drugega razreda, rojenih leta 1983 in 1984. 
Beli mucek je bila doma izdelana lutka, ki mi je pomagala za 
motivacijo učencev prvega in drugega razreda več let. Verje-
mite, da sva bila oba z muckom uspešna.
Bil je res »poseben« mucek. Ko sem ga zjutraj vzela v roke, mi 
je naročil, naj lepo pozdravim učence, naj jih opozorim, da 
pridno sledijo pouku, dobro poslušajo, in jim zaželim v njego-
vem imenu lep dan. Seveda je to »povedal« meni na uho, jaz 
pa sem posredovala otrokom. Nato sem ga položila v njegovo 
posteljico – škatlo od čevljev, kjer je počival in poslušal otro-
ke, kako sodelujejo pri pouku. 

Zato je ta poseben mucek vsakega otroka dobro »poznal« in 
si vse »beležil«. Beležko mi je na proslavi, ki smo jo priredili 
v Korotanu, na vhodnih vratih izročil in me prosil, naj prebe-
rem staršem, kaj je o njihovih otrocih opazil v tem šolskem 
letu.
Beležko sem sedaj našla in bom – po 31 letih – zapisala nje-
gova opažanja v naše glasilo. Upam, da se bodo tega nekdanji 
učenci tudi spomnili, saj spomini ne zbledijo. Jaz sem bila 
zelo vesela, ko sem zapiske po toliko letih brala. Verjemite, 
da so to zame lepi spomini, in upam, da tudi za nekdanje 
učence. 

KAJ JE ZABELEŽIL BELI MUCEK V PRVEM IN DRUGEM  
RAZREDU

DRUGI RAZRED

V prvi klopi Nejc in Robi sedita,
bolj malo poslušata, preveč govorita.
Za njima se Mitko korajžnega dela,
a se pri telovadbi razjoka, ko zadet je od Anžetovega strela.
Anja že knjig je toliko prebrala,

da pravljice svoje bo kmalu pisala.
Mojca je naša vesele narave,
pri branju, pisanju odprte je glave.
Andreji najbolje poštevanka gre,
ni v šoli jezerski bl'o take glave.
Marička ob njej se prav resno drži,
marljivost in pridnost tuja ji ni.
Anžeta pri telovadbi vse se boji,
od žoge njegove zadeti smo vsi.
Naša je Ana prijazen deklič,
 a razjezi, razhudi za prazen se nič.
Miha ob njej se prav ljubko smehlja:
»Pri Ani sedeti, to nekaj velja!«
Alenka igralka je prava postala,
na odrih jezerskih bo gotovo še stala.
Katarina nas plese moderne uči,
v ljubljanski si »Urški« znanje dobi.
Rok v zadnji se klopi modro drži,
Tovarišici se zmuzne lahko izpred oči.

PRVI RAZRED

V prvi klopi Helenca in Miha sedita,
v tablo in tovarišico jezno strmita.

Diana in Sandra se večkrat jezita,
ocena ni taka, kot si jo želita.

Ines in Gorazd se med poukom rada igrata,
odmore za druge sošolce imata.

Matiček v šolo hodil bi rad,
če tovarišica ne bi ga silila brat.

Uroš že sedaj pravi je diplomat,
a nalog on ne piše prav nič rad.

Jasna pa smučke začasno je skrila,
da se bo učenju lahko posvetila.

Urša naša pri branju Anji družbo dela,
vsak teden eno knjigo PET PRIJATELJEV »predela«.

Tako je zapisal mucek, in kot vidimo, je dobro opazoval učen-
ce prvega in drugega razreda.

Bil je res poseben mucek
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IRMA K. ŠENK

Na Jezerskem so se prvi dokumenti o smučanju ohranili iz 
leta 1930. Toda z gotovostjo lahko trdimo, da so smučali že 
pred tem. Smučali pa so iz potrebe, saj kako pa naj bi v pla-
ninah vzdrževali stik z dolino. In to – sedaj tako moderno 
– turno smučanje. V letu 1930 pa so – glede na to, da je bilo 
smučanje že masovni šport – pripravljali ustanovitev svoje 
smučarske organizacije. Pri tem je mladim izredno veliko po-
magal takratni učitelj na Jezerskem Ferdo Majnik. Še sedaj bi 
ga morali imeti za zgled, saj je s svojimi smučarskimi urami 
v šoli mnogo prispeval k strokovnemu izpopolnjevanju mla-
dih smučarjev. Vzporedno pa so tekle tudi formalne priprave 
za ustanovni občni zbor bodočega Smučarskega kluba (SK) Je-
zersko. Da je vse teklo, kot je treba, so izbrali župnika Vinka 
Gostišo, ki je tudi uspel, da so leta 1932 ustanovili Smučarski 
klub Jezersko. Prvi odbor so sestavljali predsednik Vinko Go-
stiša, tajnik Joško Skuber, namestnik tajnika Franjo Offner, 
blagajnik Jurij Rezman, gospodar Ferdo Skuber, tehnični re-
ferent Ivan Sajc, odborniki: Venci Krč, Franc Šenk, Miha Sku-
ber in Peter Virnik. Navzočih je bilo 25.
Prvoizvoljeni odbor SK je v svoji prvi mandatni dobi uredil pra-
vila. Ni mu pa uspelo rešiti večine nalog, ki jih je prednje posta-
vila razigrana od zimskih užitkov mladina. Tako je predsednik 
Gostiša že 5. novembra 1933 sklical drugi občni zbor. Sprejeli so 
dokončna pravila SK in izvolili nov odbor, ki je skoraj v celoti 
uspešno vodil delo kluba vse do druge svetovne vojne. Klubu 
je predsedoval Franc Offner z odborniki, ki so vršili odgovorne 
funkcije: Venci Krč, Jože Skuber, Valentin Ogris, Franc Šenk, 
Miha Skuber, Ferdo Fanton, Rudi Medved, Ivan Anko, Ferdo 
Skuber, Anton Ekar, Ljubo Grabnar, Ivan Serajnik, Jože Černic, 
Jože Železnikar, Vinko Tepina, Anton Virnik.
Odbor je z velikim poletom začel svoje zgodovinsko delo. Kot 
prva naloga je bila tehnična izobrazba, včlanjevanje mladine 
in pridobivanje finančnih sredstev. Te so zbirali tudi tako, 
da so organizirali Veseli silvestrov večer. Odločili so se tudi 
za gradnjo skakalnice, ki je bila dograjena leta 1935 v Sku-
brovem. Vsi člani so že leta 1934 imeli enake uniforme in 
znake SK Jezersko. Tehnični problem so rešili tako, da so dali 
v smučarsko šolo Ivana Sajca, ki je bil prvi smučarski učitelj 
SK Jezersko. Zanimivo je tudi, da so tudi za smuči in ostalo 
opremo poskrbeli v kraju samem. Prvi izdelovalci smuči v 
našem kraju so bili Ludvik Sajovic, Ivan Sajc in Miha Skuber.
Zelo mlad klub se je zelo uspešno spoprijel tudi z organizaci-
jo smučarskih tekmovanj. Organizirali so skupne smučarske 
pohode, prirejali meddruštvena tekmovanja v tekih. Naporne 
standardne proge so potekale običajno od Mlinarja, pod Ma-
kekovo Kočno, čez Štularjevo planino, pod Ravensko Kočno 
do Štularja. Ali pa od Mlinarja pod Makekovo Kočno, nazaj 
pod hribi na Anclnovo in po ravnem spet nazaj do današnjega 
igrišča. Da so bile te proge res kvalitetne, se lahko prepriča-
mo še danes (po 45 letih), ko so jih izbrali za Evropski pokal 
Kurikala. Zelo zanimiva so bila tudi tekmovanja v smuku v 

obeh Podkočnah. Najzahtevnejši smuk pa je bil prav gotovo – 
prvič izveden leta 1938 – iz pobočja Pristovega Storžiča preko 
Podršnikovega in Jezerskega vrha po stari cesti do Štularja. 
Na njem so nastopili tudi Ferdo Majnik, Viktor Krč, zmagal pa 
je Ljubo Grabnar - Vrhan.
Z izgradnjo smučarske skakalnice pa so imeli možnost, da 
so organizirali četverno kombinacijo: tek, smuk, slalom, 
skoki. Prvak kombinacije je postal tudi klubski prvak sezo-
ne. Do druge svetovne vojne so organizirali 30 tekmovanj v 
tekih in skoraj toliko v smuku, slalomu in skokih. Najboljši 
tekmovalci so bili: Vinko Tepina, Karol Durnik in Valentin 
Ogris. Kljub temu, da so bili nekateri zelo navdušeni skakal-
ci, je ta disciplina zaradi hudega padca in poškodbe Andreja 
Karničarja kmalu prepustila mesto alpskemu smučanju. V 
tej disciplini smo dobili tudi prvega tekmovalca, Ljuba Grab-
narja, ki je celo v slovenskem merilu segal po prvih desetih 
mestih. Torej: vse bolj se je začelo uveljavljati alpsko smu-
čanje.
Ne samo alpinci, tudi tekači so se izkazali na meddruštvenih 
tekmovanjih. Ti so posegali celo po prvih mestih – tako Vinko 
Presičnik pri mladincih kot Andrej Karničar pri članih. 
Leta 1940 je klub štel že 78 članov. To so ugotovili na zadnji seji 
pri Hudinu 7. 3. 1941. S tem datumom je vojna prekinila obse-
žno in tudi precej tehnično dovršeno delo jezerskega smuča-
nja. Velika večina mladih tekmovalcev je žalostno končala 
po taboriščih, na frontah in domačih bojiščih. Vsem tem v 
spomin prirejamo tradicionalni tekmovanji Vrhanov smuk 
in Majnikov veleslalom. 
Po vojni je bilo ustanovljeno fiskulturno društvo. Da bi smu-
čanje – kot predvojno tradicijo – nadaljevali, sta se zavzela 
tedanji predsednik Franc Šenk in tajnica Anica Šinkovec. Zelo 
aktivna sta bila tudi Andrej Volc in Anton Ekar. Za izdelavo 
smuči so poverili Vinka Tepino. 
Že leta 1946 je društvo organiziralo tekmovanje v smuku iz 
Jezerskega vrha v spomin na predvojnega alpskega smučar-
ja, padlega v NOB, Ljuba Grabnarja - Vrhana (Vrhanov smuk). 
To tekmovanje sicer ni več na tej progi, vendar smuk v njegov 
spomin še obstaja.
Tudi novi odbor Fiskulturnega društva (FD) Jezersko, ki je 
bil izvoljen 23. 11. 1946, je veliko dela posvetil smučanju. Novi 
predsednik Andrej Volc je s pomočjo odbora organiziral prvo 
tekmovanje (po vojni) v tekih na 16 kilometrov. Ta isti od-
bor je organiziral veleslalom pri Češki koči, ki so ga posvetili 
vsem padlim smučarskim učiteljem, predvsem pa zaslužne-
mu smučarskemu učitelju na Jezerskem, padlemu v NOB, 
Ferdu Majniku – Majnikov veleslalom. Letos pričakuje svojo 
25. izvedbo.
FD je 11. 4. 1949 postalo telovadno društvo, pri katerem je 
delovala samostojna smučarska sekcija z načelnikom An-
drejem Karničarjem in referentom Izidorjem Šinkovcem. 
Da bi smučanje popolno zaživelo, je takratni predsednik 
Smučarske zveze Slovenije dr. Drago Dougan predlagal, naj 
bi ponovno formirali smučarski klub. Telovadno društvo 

Športno društvo Jezersko (1. del)
Arhivski zapis ob 45-letnici društva, januar 1975. Rokopis ni podpisan; zbrala ga je 
Irma K. Šenk, ki predvideva, da je delo Andreja in Luke Karničarja.



pod predsedstvom Antona Ekarja se je s tem strinjalo. 
Po skoraj 20 letih so torej zopet ustanovili samostojni SK 
Jezersko.
Tako se je 22. 10. 1949 v Češki koči zbralo 14 navdušenih 
smučarskih delavcev in so sprejeli svoj nadaljnji program. 
Čez dva meseca, 15. 12. 1949, se je v prisotnosti 62 mladcev 
odvijal ustanovni OZ SK Jezersko. Organizirali so domača 
tekmovanja in začeli redno vadbo. SZS jim je na njihovo 
prošnjo dala smučarskega učitelja za en teden. Tako jim je 
dal prve tehnične napotke znani gorski reševalec, kirurg 
dr. Vavken.
V sezoni 1950/1951 so se Jezerjani udeležili Gorenjskega pr-
venstva na Pokljuki. Bili so zelo uspešni: veslalom – Franc 
Jekl (ml) 2. mesto, Izidor Šinkovec (čl) 4. mesto; teki: Ani-
ca Zadnikar 2. mesto in Andrej Karničar 4. mesto. Ker so 
spoznali, da rezultati ne izostajajo, so nadaljevali še z ve-
čjim poletom. Tehnično jim je pomagal državni reprezen-
tant in alpinist Koblar, ki ga je poslala SZS. Jezerjanom 
so omogočili celo nastop na državnem prvenstvu. Izidor 
Šinkovec je zasedel odlično 6. mesto.
Kljub vsem uspehom pa so zašli v težave – finančne. Od-
povedati so se morali nastopom izven kraja. V načrtih, 
kako bi prišli do finančnih sredstev, so se zedinili v ideji, 
da se lotijo prosvetnega dela. Tako so v popolnoma lastni 
izvedbi naštudirali igro Veriga. Ker je igra dobro uspela, 
so nadaljevali. Do leta 1954 so uprizorili kar šest iger. S 
tem so se finančne težave zmanjšale. Škoda pa je bila, da 
so to delo morali opustiti. Režiserja so krivično obsodili 
na 15 dni zapora ...                                  
      (Nadaljevanje v naslednji številki Pr' Jezer) 
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Moje prioritete so:

 ■ dostopno in kakovostno javno zdravstvo z eno blagajno
Trenutni zdravstveni sistem zavarovanja ni vzdržen in ni pravičen. Ukiniti so ga poskušale vse dosedanje 
vlade. Zavzemala se bom, da nam uspe.

 ■ socialna in stanovanjska pravičnost 
Slovenijo moramo ponovno narediti socialno pravično, s konkretnimi ukrepi. Potrebujemo nove študentske 
postelje in dostopna javna stanovanja za mlade. Posebno pozornost bom namenila tudi starejšim, ki 
velikokrat nimajo dovolj visoke pokojnine, da bi si plačali bivanje v domu starejših občanov. Ob izgradnji 
dodatnih domov za starejše mora država poskrbeti za možnost oskrbe na domu po dostopnih cenah.

 ■ razbremenitev plač
Visoka obremenitev le teh spodbujajo delo na črno, zato je poleg dviga minimalne nujna tudi njihova 
razbremenitev. Izkoreniniti je potrebno prekarno delo.

 ■ lokalna hrana 
Cene hrane letijo v nebo, kmetje od tega nimajo nič, mi pa vse bolj prazne denarnice. Verjamem, da je 
naše zdravje v največji meri odvisno od tega kaj jemo. Ker je naša lokalno pridelana hrana ena najbolj 
kakovostnih v Evropi se bom zavzemala, da bi dobila na veljavi in da bo kmet za svoj izdelek pošteno 
plačan.

Slišimo vas, a to ni dovolj. Pripravljeni smo odgovoriti na vaša vprašanja
in najti konkretne rešitve. Jaz in Socialni demokrati SMO pripravljeni.

Sem Senka Pucelj. 
Kandidiram za vašo poslanko v občinah Kranj, 
Naklo, Preddvor, Jezersko, Cerklje in Šenčur. 

Naročnik: SD, Levstikova ul. 15, 1000 Ljubljana

kandidat za poslanca  
Franc  

Čebulj

Ni več časa za zamere,
naj odločen vsak bo naš korak.

Ni več naših, ni več vaših,
vseh utrip je zdaj srca enak.

                      Oto Pestner
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Prvega marca je lovske vrste zelene bra-
tovščine za vedno zapustil Zoran Rau-
tner, zvesti član vseh 67 let. Rodil se je 
vasi Pišence pri Brežicah v družini, ki je 
bila tudi lovsko razpoznavna. Srednje-
šolsko izobrazbo je pridobil v Ljubljani 
na srednji gozdarski šoli in postal goz-
darski tehnik. V začetku petdesetih let 
prejšnjega stoletja se je zaposlil v Kranju 
na Gozdnem gospodarstvu Kranj, kjer je 
tudi dočakal upokojitev. Član LD Stor-
žič je Zoran Rautner postal leta 1955. V 
letu 1970 pa se je včlanil v LD Jezersko in 
v njej ostal do konca življenja. Tu se je 
izkazal tako v delavnosti kot tudi goz-
darski stroki, kar je bilo za LD še kako 
pomembno. Vsa opravila v lovstvu je 
opravljal prostovoljno in brezplačno. V 
letu 1972 je bil Rautner v LD izvoljen za 
tajnika družine, kar je bil potem do leta 
1979. Naslednje leto pa je bil izvoljen za 
starešino LD Jezersko. Družino je tako 
vodil dva mandata, do leta 1988. V času 
med letoma 1980 in 1984 je bil izvoljen 
še za tajnika skupščine Gorenjske lovske 
zveze; med letoma 1988 in 1992 pa je bil 
član NO ZLD Gorenjske. Od leta 2000 do 
2008 pa je bil izvoljen za predsednika NO 
LD. Poleg lovskih priznanj in odlikovanj 
LD in LZS je LD Jezersko Zoranu dodelila 
tudi častno članstvo. Zoran Rautner pa 
je sodeloval tudi pri t. i. meddržavnem 
Karavanškem sporazumu o gojitvi jele-
njadi. Za dosežene pozitivne rezultate v 
dobro jelenjadi in gozda je prejel visoko 
lovsko odlikovanje tudi od avstrijske de-
želne lovske zveze. 

Franc Ekar 
Foto: arhiv LD Jezersko

Zoran Rautner 
(1931–2022)

MILAN MILOŠIČ 
FOTO: ARHIV DU JEZERSKO

Za nami je težko leto, polno neznank in 
omejitev. Že na začetku leta smo se sre-
čali z omejitvami pri pripravi občnega 
zbora in pri izvedbi vseh ostalih načrto-
vanih aktivnosti.
V okviru naše krovne organizacije ZDUS 
smo spomladi izvedli delavnico Starejši 
pešci varni v prometu. Namen delavni-
ce je bil opozoriti na zavedanje upoko-
jencev o problemih prometne varnosti, 
potrebi po vseživljenjskem učenju in 
seznanjanju z novostmi za varno sode-
lovanje v prometu.

ORGANIZIRALI SMO DVA IZLETA
Spomladi smo se odpravili v Prekmurje. 
Obiskali smo majhno vas Petroče in si 
ogledali cerkev s čudovitim mozaikom, 
posvečenim sv. Heleni. Od tod smo pot 
nadaljevali do Murske Sobote, Lenda-
ve, si ogledali znamenitosti in se naza-
dnje povzpeli še na stolp Vinarium, od 
koder seže pogled na štiri države. Je-
seni pa smo se podali na potep po Beli 
krajini do izvira reke Krupe, si ogledali 
belokranjsko kmečko hišo in značilne 
belokranjske vezenine kmečkih žena 
ter edinstveno delovanje Vinske banke 
v Drašičih. Udeležba na obeh izletih je 
bila dobra. V novembru smo imeli v na-
črtu še izlet v cvičkovo deželo, pa smo 
ga morali prestaviti – za nedoločen čas. 

DEJAVNI NA KULTURNEM IN ŠPORTNEM 
PODROČJU
Sekcija ljudskih pevk je sodelovala pri 
proslavah in prireditvah v občini Krtina, 
na Jezerskem vrhu, ob koncu leta pa smo 
prižgali tudi lučke na novoletni smreki. 
Naši člani so aktivni tudi na športnem 
področju. Aktivno se družijo pri nami-
znem tenisu, pohodih ob sredah, ke-
gljanju na asfaltu, pozimi pa kegljajo na 
ledu ter se udeležujejo tekmovanj. Ude-
ležili smo se tudi prireditve ob nošenju 
olimpijske bakle na Jezerskem.

ZLATA MREŽA
V okviru Občine Jezersko je zaživel pro-
jekt Prostofer zavoda Zlata mreža, kjer 
kot prostovoljci sodelujejo tudi naši čla-
ni. Prevoz lahko naročijo vsi tisti starejši, 
ki ne vozijo sami, nimajo svojcev, imajo 

nizke mesečne dohodke, kjer so slabše 
povezave z javnimi sredstvi. Prostofer 
vas bo odpeljal po nujnih opravkih do 
javnih ustanov – na primer v zdravstve-
ni dom ali bolnišnico, do lekarne, na 
banko, pošto, upravno enoto in podobno.

SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV
Oktobra smo uspešno izvedli srečanje 
starejših občanov. Kulturna skupina 
našega društva je pripravila program v 
sodelovanju z Markom in Tobijo Smr-
tnikom, člani KUD so odigrali Jezersko 
štorijo in zapele so ljudske pevke. Da, 
srečanje smo izpeljali še pravi čas, saj 
so kmalu sledile koronske omejitve.
Članom, ki praznujejo okrogle obletni-
ce, namenimo lično izdelane voščilni-
ce, vsem jubilantom pa smo ravno tako 
pripravili skupno srečanje. 

NAČRTI ZA NAPREJ
Načrti za delo v letu 2022 zajemajo skoraj 
vse tisto, kar smo delali lani – izlete, so-
delovanje na občinskih in drugih prire-
ditvah, pohode, druženja in rekreacijo za 
starejše občane, predvsem pa moramo 
posodobiti računalniško opremo in naše 
člane usposobiti za delo z računalnikom 
in spletom. Več aktivnosti bomo name-
nili tudi programu Starejši – starejšim v 
okviru medsebojne pomoči. Na novo pa 
bomo sodelovali pri zbiranju in zapiso-
vanju starih spominov in pripovedi.

ZAHVALA
Ob tej priložnosti se zahvaljujem Občini 
Jezersko in drugim društvom (KUD Je-
zersko, Turističnemu društvu, Združenju 
borcev NOB, Športnemu društvu, PGD Je-
zersko) za pomoč. Sodelovanja si želimo 
tudi v prihodnje.

Upokojenci uspešno izpeljali 
občni zbor 

Občni zbor DU Jezersko
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ALENKA BRUN, FOTO: OSEBNI ARHIV ALEŠA PETKA

EVROPSKO MLADINSKO PRVENSTVO V KEGLJANJU NA LEDU

Od 15. do 19. februarja 2022 je na Južnem Tirolskem v mestu 
Klobenstein potekalo mladinsko evropsko prvenstvo v keglja-
nju na ledu. V kategoriji U16 so nastopali mladinci iz osmih 
držav in 32 tekmovalcev v posameznih kategorijah. Slovenijo 
je zastopalo pet tekmovalcev, med njimi dva člana z Jesenic 
in trije Jezerjani: Tilen Tičar, Žiga Petek in Nejc Petek. Prvo 
tekmovanje je potekalo v kategoriji ekipne tekme, kjer so bili 
Slovenci najprej tretji, nato pa so se v drugem krogu mora-
li zadovoljiti s tudi odličnim, četrtim mestom. Tekmovali so 
tudi v metu na daljavo, kjer so ekipno dosegli četrto mesto, 
posamezno pa je bil Žiga Petek deseti, Nejc Petek šestnajsti in 
Tilen Tičar sedemnajsti.

DRŽAVNO PRVENSTVO V KEGLJANJU NA LEDU

Poleg rednih treningov naših kegljačev ob sredah in nedeljah 
pa so se ti v zimskem času udeležili tudi državnega prvenstva 
v kegljanju na ledu. To je potekalo v treh krogih: dvakrat so se 
kegljači pomerili na Jesenicah in enkrat na Bledu.
V ekipnem tekmovanju je bilo Jezersko zastopano z dvema 
ekipama: mladincev (Dejan Prtija, Nejc Petek, Tilen Tičar in 
Žiga Petek), ki so bili na koncu peti, ter članov (Helena Pla-
znik, Marinka Perič, Jože Lojen, Robert Ogrizek in Zaim Du-
rić), ki so osvojili sedmo mesto. 
V posamezni kategoriji v ciljnem tekmovanju pa so se mla-
dinci uvrstili na naslednja mesta: Žiga Petek je bil drugi, De-
jan Prtija tretji in Tilen Tičar četrti. Med člani pa je v ciljnem 
tekmovanju Aleš Petek dosegel drugo mesto.

Uspešni jezerski kegljači na ledu

Na fotografiji: Robert Ogrizek, Aleš Petek, Helena Plaznik, Jože Lojen, Nejc Petek, Žiga Petek, Tilen Tičar, Dejan Prtja in Marinka Perič

Evropsko prvenstvo za mladince, ekipa U16

Južna Tirolska je februarja letos gostila evropsko mladinsko 
prvenstvo.
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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!
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www.gorenjskiglas.si  

  


