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ŽUPAN OBČINE JEZERSKO ANDREJ KARNIČAR

Nadaljujejo se začeti projekti
Po letošnjih lokalnih volitvah je župan občine Jezersko postal Andrej Karničar.
Pogovor je tekel o prvem mesecu njegovega županovanja.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• Katere so bile vaše prve naloge, ko

ste se namestili v županski pisarni?
"Po primopredaji s prejšnjim županom
sem se moral najprej seznaniti z vso
širino županskega dela in spoznati vsa
področja, ki jih pokrivajo zaposleni v občinski upravi, da bo delo dobro steklo in
bo občinski mehanizem dobro deloval.
Leto, ki se končuje, je bilo precej naporno
in stresno, potekalo je veliko projektov,
več jih je še v teku, vmes je naš kraj prizadelo še neurje, tako da smo se ukvarjali in se še vedno s sanacijo. Prva zahtevna naloga pa je bila priprava proračuna."
• Katere večje projekte ste podedovali
iz prejšnjega mandata?
"V teku je elektrifikacija Ravenske Kočne, kjer poteka vkopavanje cevi od začetka tematske poti do tovorne žičnice,
delavci so že na zadnjih nekaj sto metrih trase. To se je izvajalo že pred neurjem, ki je naredilo škodo in jo tudi na
tem območju saniramo, da bo mogoče
urejati tekaške proge po tem območju,
kjer v zemlji potekajo elektrovodi. Izvaja
se tudi projekt Dinamične luči. Gre za
javno razsvetljavo od jezera do tematske
poti, s svetili, ki osvetljujejo le takrat, ko
je to potrebno. Bilo je nekaj pomislekov,
ali to sodi na Jezersko, kjer želimo videti zvezdnato nebo, a dinamične luči
so ravno to, kar projekt omogoča. Po
eni strani ohranjamo varnost, da lahko
tudi ponoči prebivalci varno hodijo na
prostem, po drugi pa ni nepotrebnega
osvetljevanja, svetilke so izbrane po današnji najboljši tehnologiji. Zelo unikatna je tudi siceršnja osvetlitev Jezerskega, ko se vse luči ugasnejo ob enajsti uri
ponoči in so do pete ure zjutraj ugasnje-

Župan Andrej Karničar / Foto: Gorazd Kavčič
ne. Vse to je v smeri, da bi tudi v tem pogledu ostalo Jezersko kar najbolj naravno. Pri teh projektih je bilo veliko dela
s papirji, birokratizacija vseh postopkov
je pošastna in pobere daleč največ časa
in energije vsem nam."
• Pri nekaterih posegih ste imeli tudi
nekaj težav z lastniki zemljišč. Kako
jih rešujete?
"Med drugim lastninske zadeve urejamo tudi glede zemljišč, po katerih gredo
občinske ceste. Sprejet je bil pravilnik,
ki določa merila, po katerih se oblikuje
cena. Dogovori in nakupi potekajo postopoma, saj ni dovolj denarja v proračunu, da bi se rešilo vse naenkrat."
• Dokončana je bila tudi rekonstrukcija državne ceste skozi središče Jezerskega. Kako ste zadovoljni z narejenim?
"Rekonstrukcija ceste skozi središče Jezerskega je bila dokončana, je tudi že
prevzeta in ocenjujem, da je zelo lepo

narejeno. Mislim, da smo lahko vsi skupaj ponosni, da smo končno dobili tudi v
središču vasi varni postajališči za avtobus, pločnik, prenovljen vhod v občinsko
stavbo, prepotrebna parkirna mesta in
še vse, kar je urejeno in skrito pod novim
asfaltom. Ob tem je tudi pomembno, da
potekajo aktivnosti za nadaljevanje rekonstrukcije ceste in ureditev pločnika
od občinske stavbe do odcepa za jezero."
• Kateri projekti se še nadaljujejo?
„Nekateri so aktualni ves čas, tako denimo članstvo v mreži Gorniške vasi,
kamor smo bili sprejeti lani in smo to
spomladi potrdili s slovesnostjo na Jezerskem. Žal ugotavljamo, da je strošek tega
projekta v celoti na občinskem proračunu, kar v drugih državah, kjer so gorski
kraji člani tega združenja, ni praksa. Tam
imajo tudi podporo državnih institucij.
Mi gremo kljub temu naprej. So se pa iz
Slovenije mreži Gorniških vasi letos kot
drugi po vrsti pridružile Luče. "

PR' JEZER JE PRILOGA ČASOPISA
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• Uspešni podjetnik Marjan Batagelj je na Jezerskem ob-

novil hotel Planinka. Kaj ta novost prinaša kraju?
"Kolikor vem, je Vila Planinka za goste že odprta, uradno odprtje (tudi z dnevom odprtih vrat za občane) pa naj bi bilo v
začetku prihodnjega leta. Vila je izjemnega pomena za naš
kraj, s svojo filozofijo, z nivojem, s promocijo, s pozicijo na
slovenskem turističnem zemljevidu je pomembna za Jezersko, ki nas bo s tem naredila še bolj prepoznavne."
• V tem tednu je občinski svet že prvič obravnaval proračun za leto 2019. Kolikšen je in kaj novega prinaša?
"Prvo branje je za nami, na drugo in sprejetje računam v januarju. Občinski proračun bo znašal 1,3 milijona evrov. V realizacijo gresta v njem tudi dva projekta, podprta z evropskimi
sredstvi, in sicer medgeneracijski center in dinamične luči.
Za projekt Alpe Adria Regija doživetij pa letos dobimo evropska
sredstva. V doživljajskem parku je teren za smučišče urejen,
povezave za tekaške proge so pripravljene, dobili smo snežni
top in nekaj opreme. Zaradi birokratskih in tehničnih težav
na terenu še ni elektrike in vode, ki sta predpogoja za zasneževanje, zato bomo v tej zimi bolj ali manj odvisni od naravnega snega. Urejanje in upravljanje tekaških prog in drugih
zimskošportnih aktivnosti prevzema podjetje Park Jezersko.
V naslednjem letu načrtujemo ureditev potrebnih inštalacij
za zasneževanje in zagon otroškega smučišča. Ko ljudje, ki
prihajajo na Jezersko, gledajo obsežno poseko na tem območju, smo deležni očitka, zakaj smo posekali toliko drevja, a žal
je te poseke kriva narava, vetrolom pred letom dni."
• Kaj je še večjega v proračunu za leto 2019?
"Dejstvo je, da je z obveznim financiranjem dejavnosti in s
projekti, ki še potekajo, proračun že precej izčrpan in za nove
projekte ne bo ostalo kaj dosti denarja. Sem se pa odločil, da
vsa sredstva, ki gredo za društvene programe, vrnemo na
izhodišče izpred štirih let, saj želim podpreti društveno življenje v kar največji meri. Sredstva za društva so bila v preteklosti okleščena zaradi projekta urejanja središča vasi. Dolgoročno je za našo skupnost pomemben projekt toplovoda oz
daljinskega ogrevanja. Tu bo največji izziv najti zainteresirane, ki bodo v projektu prepoznali priložnost in izziv. Naložba
je ekonomsko upravičena, če bodo na voljo dodatna sredstva
iz državnih razpisov in bo zagotovljeno zadostno število odjemnikov toplotne energije. Sistem bo upravljala razvojna za-

Središče Jezerskega je v celoti urejeno
druga, ki je že ustanovljena. Občina v tem projektu ne nastopa kot investitorka, pač pa želi ustvariti čim boljše pogoje za
izpeljavo projekta in njegovo učinkovito upravljanje."
• Izbrali ste tudi podžupana. Kdo bo opravljal to nalogo?
"Podžupan bo Iztok Tonejec. Izbral sem ga kot človeka, s katerim sem si blizu osebno in je strokovno kompetenten. Iztoka že dolgo poznam, bil je moj trener v alpskem smučanju, sodelovala sva, ko je bil predsednik športnega društva,
v zadnjem mandatu sva sodelovala kot občinska svetnika.
Poleg tega ima pomembne kompetence kot gradbenik in bo
strokovno pomagal predvsem na tem področju. V štirih letih
preteklega mandata se je tudi pokazalo, da imava podoben
pogled in pristop do razvoja in odpiranja Jezerskega navzven
in hkratne ohranitve naše identitete."
• Kaj bi ob koncu povedali občankam in občanom?
"Na koncu naj se zahvalim ljudem, ki so me opogumili in me
podprli ob odločitvi za kandidaturo, enako občankam in občanom za podporo na volitvah, za naprej pa jih vabim k sodelovanju, dialogu, komunikaciji, da vsi skupaj z optimizmom
nadaljujemo delo v novem mandatu. Obenem naj priložnost
izkoristim še za voščilo: vsem želim lepe božične praznike in
srečno, zdravo, zadovoljno in uspešno leto, ki prihaja."

ODLOK O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI
TAKSI V OBČINI JEZERSKO
– začetek uporabe 1. 1. 2019

Naj iskrivost pisanih decembrskih luči polepša drobne
trenutke v mozaiku časa,
naj čarobnost zimskega ivja na drevju zasenči temne misli,
naj toplina in iskrenost besed osrečujeta vse leto.
Naj pozitivne misli svetlijo jutro kot zarja iz zasneženih gora.
Naj sreča šepeta neizpeto melodijo o prijateljstvu.

Župan Andrej Karničar s svetniki in sodelavci

www.jezersko.si

Drage občanke in občani,
želimo vam blagoslovljene božične praznike
ter srečno, zdravo in uspešno novo leto.

Skladno z določili 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) Odlok o turistični
in promocijski taksi v Občini Jezersko (UV OJ, 07/2018, str.
3–6), https://www.jezersko.si/objava/150132, stopi v uporabo 1. 1. 2019. Odlok določa novo višino turistične takse, in
sicer je ta: 1,60 EUR/osebo/noč, na osnovi te znaša promocijska taksa 0,4 EUR (novost! – 17. čl. ZSRT-1: 25 % turistične
takse predstavlja promocijska taksa, ki jo Občina odvede na
poseben račun Slovenske turistične organizacije). Skupna
višina turistične in promocijske takse od 1. 1. 2019 tako
znaša: 2,00 EUR (1,6 EUR + 0,4 EUR) in se (enako kot do sedaj) odvaja do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben TRR Občine Jezersko.
www.jezersko.si
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Na Jezerskem so izvolili
Na lokalnih volitvah je bil za župana občine Jezersko izvoljen Andrej Karničar,
izvoljenih je bilo tudi sedem občinskih svetnikov.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR
V nedeljo, 18. novembra, so v Sloveniji potekale lokalne volitve,
na katerih so bili izvoljeni župani in člani občinskega sveta.
V občini Jezersko se je glasovanja udeležilo 68,66 odstotka volilnih upravičencev. Za župana je bil izvoljen Andrej Karničar,
za svetnike pa: Izidor Parte, Dejan Kavaš, Iztok Tonejec, David
Jovanovski, Metoda Karničar, Primož Šenk in Primož Muri.
V sredo, 28. novembra, se je novoizvoljeni občinski svet že sestal na konstitutivni seji. O poteku volitev je poročala predsednica občinske volilne komisije Elizabeta Šajn Dolenc, ki
je predstavila volilne rezultate. To so bile šeste volitve, odkar
je občina Jezersko samostojna, letos pa je imela komisija po
besedah predsednice še posebej zahtevno delo, saj je bil dva
tedna prej že referendum. Volitve, ki v občini Jezersko potekajo po večinskem sistemu, so sicer potekale gladko in brez
zapletov. Občinski svetniki so se seznanili s poročilom o izidu
volitev, nato je mandatna komisija, imenovana zgolj za to
priložnost, ugotovila, da so vsi mandati svetnikov in župana
nesporni, občinski svet pa jih je z glasovanjem potrdil.
Prejšnji župan Jurij Rebolj je novemu izročil ključe in mu s
tem simbolno predal tudi županske naloge. Novi župan Andrej Karničar pa se je zahvalil volivkam in volivcem za zaupanje, enako občinski volilni komisiji, ki je dobro opravila svoje
delo. "Ste dobra in pestra svetniška ekipa, od nekaterih članov
iz prejšnjega in ostalih mandatov do čisto novih članov. Hvala bogu imamo vsaj eno svetnico, sicer pa ste prava kombinacija mladih in starejših, poleg tega tudi predstavniki štirih
različnih list. Žal s Spodnjega Jezerskega tokrat ni nobenega

Za župana občine Jezersko je bil na lokalnih
volitvah izvoljen Andrej Karničar, za svetnike pa:
Izidor Parte, Dejan Kavaš, Iztok Tonejec, David
Jovanovski, Metoda Karničar, Primož Šenk in
Primož Muri.

Novi občinski svet (od leve): Izidor Parte, Metoda Karničar, Primož
Muri, župan Andrej Karničar, Iztok Tonejec, Dejan Kavaš, David
Jovanovski in Primož Šenk
predstavnika. Ste pa iz različnih profesionalnih področij, vsi
aktivni člani društev, izobraženi, zasedate pomembne vloge
v društvih. Vse to pomeni, da ste kvalitetna ekipa. Moja želja je odprto konstruktivno sodelovanje, saj imamo skupno
poslanstvo delati v korist Jezerskega in Jezerjanov," je ekipo
novoizvoljenih svetnikov nagovoril Andrej Karničar. Zahvalil
se je tudi vsem dosedanjim županom: Milanu Kocjanu, Juriju
Markiču in Juriju Rebolju. Jezersko se je v dveh desetletjih
lepo razvijalo in to zgodbo želi nadaljevati. Izzivov ne manjka,
je dejal Karničar, ki želi, da se skupnost trajnostno razvija,
se odpira, povezuje in ohranja svojo identiteto, ki se najlepše kaže v gorah in neokrnjeni naravi. Obljubil je tudi, da bo
spodbujal in podpiral bogato društveno življenje, želi si tudi
dobrih medsebojnih odnosov. "Srečno nam vsem," je zaželel
na začetku štiriletnega mandata.
Na ustanovni seji so izvolili tudi komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. V njej so: Iztok Tonejec, Dejan
Kavaš in Primož Muri.

OBČINA JEZERSKO
Občina Jezersko objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
delovnega mesta

»SVETOVALEC« m/ž

za nedoločen čas (finance in proračun)

Izmenjava županskih insignij med prejšnjim in zdajšnjim županom
občine Jezersko / Foto: Primož Pičulin

Javni natečaj je objavljen na spletni strani Občine Jezersko in
na Zavodu RS za zaposlovanje. Kandidati vložijo popolno prijavo v pisni obliki najkasneje do 3. 1. 2019.
Andrej Karničar
župan
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Priprava sanitarne tople vode v stanovanjih
Za umivanje, ki je osnova osebne higiene, potrebujemo toplo vodo, za njeno pripravo
pa toploto. Večinoma si ljudje toplo vodo pripravljamo v zalogovnikih – bojlerjih. Ti
so lahko električni ali priključeni na centralno kurjavo preko izmenjevalcev toplote.
Lahko so pa tudi v kombinaciji obeh virov toplote.
ANTON MARC, LEAG
Kako velik zalogovnik vode potrebujemo, je odvisno od števila
družinskih članov. V povprečju porabi član sedemdeset litrov
tople vode na dan. Seveda pa je poraba tople vode odvisna
predvsem od naših navad in tudi potreb.
Topla voda se lahko pripravlja centralno ali pa lokalno. Želeno je, da se pripravlja čim bližje porabi, torej pipam. Zaradi
tega je lokalna priprava smiselna, vendar pa je v sodobnem
času, ko se poraba povečuje in je razpršena, smiselno razmišljati o centralni pripravi sanitarne tople vode v kotlovnici s
sodobno napravo.
Predvsem v stanovanjih pa je še vedno nameščenih veliko
lokalnih naprav – električnih bojlerjev za pripravo sanitarne
tople vode. Taki bojlerji so v večini velikosti sto ali osemdeset
litrov. Delujejo tako, da se z električnim grelcem, ki je običajno moči 2 kW, direktno ogreva voda v bojlerju. Glede na

Gasilci kupujejo novo orodno vozilo
PGD JEZERSKO
Nezadržno se približuje leto 2021, ko bo PGD Jezersko slavilo
110-letnico delovanja društva. Ne zadoščata samo dobro znanje
in usposobljenost operativnih članov, pomembna je tudi oprema,
zato smo se v upravnem odboru odločili za nakup novega orodnega vozila GV-1. Na Občini Jezersko imamo že nekaj časa odprt račun za namensko zbiranje sredstev in kar pridno nalagamo, kolikor
nam dopuščajo sprotni stroški. Seveda je to velik zalogaj, zato tudi
tokrat ne bo šlo brez vaše pomoči. Svoj prispevek že odmerjene
dohodnine nam lahko namenite za delovanje PGD Jezersko ali pa
nam pomagate z donacijo na TRR: SI56 6100 0001 8899 439, odprt
pri Delavski hranilnici.

Zavrnjen odlok o spremembi meje
V nedeljo, 4. novembra, je bil v občini Jezersko referendum, na
katerem se je odločalo, ali se uveljavi Odlok o spremembi meje
med naseljema Kamniška Bistrica in Zgornje Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 5/2018), ki ga je Občinski svet Občine
Jezersko sprejel na 27. redni seji dne 26. junija 2018. Glasovanja
se je udeležilo 333 volivcev, kar predstavlja dobrih 62 odstotkov
od skupno 535 vseh volilnih upravičencev. Proti uveljavitvi je glasovalo 241 volivcev, za uveljavitev 91 volivcev, ena glasovnica pa je
bila neveljavna. To pomeni, da je večina volivcev, ki so glasovali, in
tudi petina vseh volivcev, vpisanih v volilni imenik, glasovala proti
uveljavitvi in je ta odlok zavrnjen.

www.gorenjskiglas.si

povprečno rabo tople vode je za dve osebi okviren strošek take
priprave tople vode približno 280 EUR na leto.
Poraba energije s tako pripravo tople vode je velika, predvsem
pa porabljamo električno energijo, katere proizvodnja nima
zanemarljivih vplivov na okolje.
Če je obstoječi bojler v stanovanjih že dotrajan in se razmišlja
o zamenjavi, je smiselno preučiti ponudbe na trgu in poiskati ustrezno alternativo. V zadnjem obdobju so na voljo tudi
stenske toplotne črpalke, ki so primerljivih volumnov. Sama
vgradnja pa ni zahtevnejša, treba je le izdelati dodaten dovod
in odvod zraka za tako toplotno črpalko.
Taka toplotna črpalka v večini za ogrevanje tople sanitarne vode
porablja toploto iz okolice. Ob enaki nazivni moči gretja, torej 2
kW, bo okrog dve tretjini toplote toplotna črpalka dobila iz okolice, le za tretjino pa bo porabila električno energijo iz omrežja.
Na trgu je več ponudnikov tovrstnih toplotnih črpalk. Med
slovenskimi ponudniki sta na primer Gorenje in Kronoterm.
Cena takšne toplotne črpalke se giblje okrog tisoč evrov. Seveda je žal dražja kot klasični električni bojler, a z njo prihranimo okrog 190 evrov stroškov za električno energijo na leto.
Ob upoštevanju zgornjih predpostavk bi se nam investicija v
takšen sistem povrnila v približno petih letih.
OBČINSKIM SVETNIKOM, DELOVNIM TELESOM
OBČINSKEGA SVETA IN ZAINTERESIRANI JAVNOSTI
Zadeva:

JAVNA RAZPRAVA PREDLOGA
PRORAČUNA 2019
Občinski svet Občine Jezersko je na 2. redni seji 18. decembra 2018 sprejel Odlok o proračunu občine Jezersko za leto
2019 – 1. obravnava. V skladu s 86. in 87. členom Poslovnika
Občinskega sveta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 05/2017) je predlog proračuna v javni razpravi do
vključno 6. januarja 2019.
V času javne razprave vam je zagotovljen vpogled v predlog
proračuna – sklep o javni razpravi in predlog proračuna je
objavljen na spletni strani Občine Jezersko, vsi dokumenti pa so na vpogled tudi v prostorih občine. Ker bomo med
prazniki prilagodili delovni čas, vas prosimo, da se za ogled
predhodno najavite oz. pridete v času uradnih ur.
Pripombe in predlogi k proračunu za leto 2019 se pisno naslovijo na župana Občine Jezersko. Obravnavani bodo predlogi, ki bodo prispeli do vključno 6. januarja 2019.
Po tem roku se mora župan v 15 dneh opredeliti do predlogov
in pripomb ter pripraviti predlog proračuna občine za drugo
obravnavo in ga posredovati vsem članom občinskega sveta
skupaj s sklicem seje, na kateri bo občinski svet obravnaval
predlog Odloka o proračunu Občine Jezersko za leto 2019.
www.jezersko.si
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Luksuzna Vila Planinka bo zaživela z Jezerjani
V začetku prihodnjega leta bo v čarobni dolini pod Alpami, kjer je narava najlepša,
zaživela Vila Planinka v popolnoma novi podobi. Z vrhunsko ponudbo in edinstvenim
okoljem bo razvajala najpetičnejše goste s celega sveta. Goste, ki cenijo pristnost,
srčnost in vse, kar Jezerjani poosebljajo.
DRUŽINA VILE PLANINKA
Na edinstveni lokaciji, kjer so že pred stoletji našli pomembne energetske točke, bomo odprli butični hotel, ki temelji na
neposrednem stiku z neokrnjeno naravo, lokalni hrani, sprostitvi in čistem zraku.
Prepričani smo, da lahko Jezerjani in Jezersko ne le dosežejo,
temveč presežejo pričakovanja tudi najzahtevnejših gostov.
Zato v Vili Planinka ponujamo to, kar ste nam kot gostom
ob prihodu v vaše konce ponudili vi. Topel sprejem, domačnost, okusno tradicionalno hrano, zdravilno jezersko slatino
in številne športne aktivnosti na prostem.
Vila Planinka in njeni gostitelji ne želimo izstopati, temveč
se vključiti v lokalno okolje in biti del njega. Zato se že od
temeljev – tako v simbolnem pomenu kot tudi v konkretnem
– obračamo k tradiciji, poreklu. Vila je v slogu tradicionalne
jezerske arhitekture zgrajena iz avtohtonih naravnih materialov; prevladujeta dragocena macesnov in smrekov les. Koncept hotela temelji na sprejemu prijatelja v domači dnevni
sobi, saj je popolnoma zabrisana meja med recepcijo, sprejemnico in barom. Vsaka od 23 edinstvenih sob nosi ime po eni
od rastlin ali živali, ki jih najdemo v bližnji okolici. Največja
soba nosi ime Lepi čeveljc – po redki divji orhideji.
Ker je najveličastnejši pogled na okoliške gore – Grintovec, Kočno in Skuto – verjamemo, da v sobah elektronske naprave niso
potrebne. Izognili smo se vsem napeljavam v steni, ki bi sevale
in s tem motile pomirjujoče energije v vili. Tudi zaklepanje sob

ni elektronsko, temveč tradicionalno – na ključ. V sobah ni konveksnega ogrevanja in ohlajanja, pač pa klasični radiatorji, ki
prijetno grejejo. V Vili Planinka pa se vendarle lahko pohvalimo
z vrhunsko klimatsko napravo. Našim gostom bo na voljo Jezerski naravni "hladilnik", ki z najjužnejšega ledenika v Evropi
prinaša prijetno svež gorski zrak in z njim prijetno spanje.
Vila Planinka v celoti sledi potrebam in željam preciznega gosta, tako z vidika namestitve kot storitve, pri čemer še zlasti
računamo na sodelovanje z lokalnim prebivalstvom, z vami
– ponosnimi Jezerjani. Hvaležni bomo, če nas boste opomnili
in z nami delili ohranjene avtentične predmete, ki simbolizirajo Jezersko. Z veseljem jih bomo predstavili našim gostom,
ki bodo ime vašega kraja in njegov sloves ponesli v svet.

Zapreti dolino Ravenske Kočne za promet?
MILAN ŠENK
Tečem mimo turistične kmetije Ancel
do tovorne žičnice za Češko kočo in potem nazaj po tematski poti. Bogve kolikokrat že! V jutranjem svitu, čez dan ali
v večernem mraku. Dušo mehča lepota
narave, ušesa lovijo melodijo ptic, posamezne glasove živali in zvok lastnega
koraka. Kot v pravljici. Da bi bilo vedno
tako!
Spet sem tukaj! Tokrat po dežju, cesta
postane kot labirint luž, ki jih oživijo
mimo vozeči avtomobili. Potem štiri
dni ni deževalo, sonce greje vsak delček
makadama, ob vsakem koraku se dvigne meglica finega prahu, ki se počasi
lepi na noge. Mimo pripelje tovornjak,
ki s prahom poskrbi, še za ostali del pre-

znojenega telesa. Mlada družina se je z
vozičkom umaknila v zaprašeno travo,
ki komaj čaka deževnih kapelj, da se
umije. Spredaj dva avtomobila. Beli na
rahlo oplazi žico ob cesti, sivi počaka in
počasi zapelje nazaj v smeri vožnje.
Vsak tek, vsak sprehod, vožnja z avtomobilom po dolini Ravenske Kočne kliče pristojne, da razmislijo, kako bomo
zavarovali to, kar nam je dala narava.
Dolino je treba zapreti za motorni promet! Vse investicije morajo biti usmerjene v ohranitev tega bisera in največja
napaka, ki se lahko zgodi, je, da se uredi
parkirišče pod Ravensko Podkočno, ki
kar kliče po urejenem prostoru za "spočit dušo", ali kot je zapisano v strategiji
– za fitnes v naravi. Upam, da bodo novi
svetniki skupaj z županom zmogli toli-

ko modrosti in ohranili lepoto narave,
podarili ta svet nam samim, našim obiskovalcem, živalim, cvetlicam, gozdu in
mogočnim goram. Seveda se to ne more
zgoditi čez noč, ampak postopno, parkirišča čim bližje centru, ureditev ceste,
poskusno zapiranje in tako naprej do
popolne prepovedi z izjemami: lastniki,
reševalna vozila, električna turistična
vozila …
Čez štiri leta bomo v cilju, upam, da na
zmagovalnem odru!
V strategiji med drugim piše: "… zavezanost ohranjanju narave. Ponosni smo na
naše prednike, ki so znali Jezersko ohraniti dokaj neokrnjeno, naša dolžnost pa
je, da kljub zahtevam sodobnega časa
tudi naslednikom zapustimo Jezersko v
vsej njegovi prvinskosti."

Jezersko
v Cankarjevem
letu
Še zelo živ je spomin na prvi
letošnji kulturni dogodek
sredi januarja, ko smo pri
Kanonirju gostili »rojaka«
Maksa Starca. Njegov oče
Anton Starc, Ribničan, in
mama Pia Šenk, Jezerjanka,
sta bila enajst let oskrbnika
Češke koče …
MAJA LESAR
FOTO: ARHIV KUD JEZERSKO
In je že tu december. Čez leto se je zvrstilo
več kot deset dogodkov z gledališko, glasbeno ali literarno vsebino. Vsak od nas
je lahko našel kaj sebi primernega. Naše
tradicionalne prireditve so postale stalnica koledarja dogodkov: proslava ob kulturnem prazniku, spomladanski priklic
pomladi ob gregorjevem, sodelovanje na
pohodniškem festivalu, poletna Jezerska
štorija, priprava razstave ter prireditev ob
občinskem prazniku. Jeseni se zvrstijo: literarni dogodek ob začetku bralne sezone
(letos posvečen preminulemu Cirilu Zlobcu), koncert cerkvenega pevskega zbora
ter obdarovanje ob prihodu Miklavža.
Sodelovanje in povezovanje nas bogati.
Na pobudo Marjane Karničar smo se z

Jezersko štorijo predstavili na Stražiški
tržnici v začetku leta. V goste smo povabili dve gledališki predstavi, sprejeli
povabilo Ljudske univerze Kranj za sodelovanje pri študijskem krožku in se
pri tem povezali tudi z ljudskimi pevci
iz Železne Kaple, Tuhinjske doline in
Kranja. Naših prireditev pa večkrat ne
bi mogli tako kvalitetno izvesti brez sodelovanja z lokalnim okoljem: Občino
Jezersko, turističnim in planinskim
društvom, gasilci, društvom upokojencev, Gostiščem ob Planšarskem Jezeru,
Vilo Koman, Šenkovo domačijo, Jenkovo
kasarno ... Na tem mestu najlepša zahvala vsem in upam, da v prihodnje to
lepo navado ohranimo in krepimo.
Leto 2019 nam bo prineslo nove izzive.
Načrtov in želja je veliko, poguma in volje na poti včasih zmanjka. Pa vendar, če
stopimo skupaj in si med seboj pomagamo, je lahko skupnost boljša, bogatejša.
In mi pri tem srečnejši in zadovoljnejši.
Čeprav se Cankarja pri KUD-u letos nismo neposredno dotaknili, pa verjamem, da je do vsakega od nas prišel
kak njegov odmev; morda v podobi Skodelice kave, morda kot Hlapec Jernej ali

Novosti v zvezi s tekom
na smučeh
Uporaba tekaških prog bo po novem brezplačna le še
za občane Jezerskega.
Občina bo v prihajajoči zimski sezoni
prenesla urejanje tekaških prog na zunanjega izvajalca, hkrati pa tudi začela zaračunavati uporabo. Cene dnevne
vstopnice bo pet evrov, tridnevne 12,5
evra, sezonske petdeset evrov. Vstopnice se lahko kupijo na Šenkovi domačiji,
v Gostišču ob Planšarskem jezeru, na
spletni strani www.park-jezersko.si ali

neposredno pri kontrolorju na terenu
ob koncu tedna. Uporaba tekaških prog
je za domačine še naprej brezplačna,
ste pa naprošeni, da sezonsko vstopnico prevzamete na enem od prodajnih
mest, ob prevzemu pa predložite osebno
kartico ali drug dokument, iz katerega
je razviden kraj vašega bivališča, sporočajo iz Parka Jezersko.

Kralj na Betajnovi? Vsi pa smo, vsaj kdaj
pa kdaj, vaščani doline šentflorjanske.
Leta 1976 smo v Sloveniji praznovali stoto
obletnico rojstva Ivana Cankarja. Po televiziji je bil prispevek znanega literarnega
in gledališkega kritika Josipa Vidmarja (še v črno-beli tehniki), ki je povedal,
da je »kultura skoraj edino obrambno
sredstvo majhnih narodov« v kontekstu
socialne pravičnosti. (Vir: TV, Odmevi,
10. december 2018) Danes ima ta misel
še posebno težo, saj se v poplavi tehnoloških, komercialnih in zaslužkarskih
manevrov prehitro pozabi na vrednost
človeka. Zato vam v prihodnjem letu
želim, da si vsak poišče svojo srečo. Saj
kot pravi Cankar v črtici Brat Edvard: »…
srečna je pot, če je ljubezen voznik /…/
treba /je/ samo prijazne besede in prijaznega pogleda in ozdravljena je vsaka bolezen in vsaka žalost je pri kraju.«
Srečno 2019!

Petarde? Ne, hvala!
Decembra, ko praznične dni žal zaznamuje
tudi pokanje petard, se je pojavilo več kampanj zoper uporabo pirotehničnih sredstev.
Kampanja pod naslovom Zakaj povzročaš
bolečino opozarja, da mačke (pa tudi druge živali) zaradi petard in raket hudo trpijo.
Pok slišijo veliko glasneje kot ljudje in pogosto jim to lahko poškoduje sluh in vid, v
bližini poka lahko utrpijo tudi hude poškodbe. Še ena kampanja pod naslovom Bojim
se – pirotehnika skozi oči živali, pa ljudi
nagovarja, naj ne uporabljajo pirotehničnih
sredstev, saj s tem povzročajo živalim hude
travme. Z uporabo pirotehničnih sredstev v
nevarni položaj postavljamo tako sebe kot
tudi vse druge ljudi in živali v okolici, hkrati
pa tudi onesnažujemo okolje, opozarjajo
ta sporočila. Ljudje imamo možnost izbire, najboljša bi bila, da petard sploh ne bi
uporabljali, tudi posledice uporabe so žal
nemalokrat tragične. Živali pa sploh nimajo
izbire. Prizanesimo jim torej in za praznike
ne mečimo petard!
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Iz šolskih klopi
Letos smo se s svojo stojnico na božično-novoletnem bazarju predstavili prvič tudi učenci iz podružnične šole Jezersko.
Pred bazarjem smo v podaljšanem bivanju ustvarjali izdelke.
Doma sem sam izdelal tudi tri aranžmaje. Na dan bazarja
smo nekateri učenci odšli v Preddvor, kjer smo postavili stojnico in prodajali. Bazar se je začel s plesno predstavo mažoretk, priredili so dražbo. V času celotnega bazarja je potekal
srečelov. Na koncu nam je ostalo zelo malo izdelkov. Včasih je
kdo od nas, ki smo delali na stojnici, odšel tudi po srečko ali
na ogled drugih stojnic. Denar, ki smo ga zaslužili, je namenjen šolskemu skladu. Na Jezerskem pa smo pred zbornico
postavili mizo, kjer so prav tako na voljo izdelki, ki smo jih
izdelali tudi pri rednem pouku. Prav tako smo letos prodajali
voščilnice po domovih. (Neža Rupar, Martin Muri)
Meni je Miklavž prinesel veliko daril, revnim otrokom pa ne.
Otroci trpijo brez hrane, mi pa se večkrat zmrdujemo ob domači hrani, ki jo pripravijo starši. Zato so ustanovili Rdeči
križ, ki pomaga revnim ljudem. Rdeči križ še posebno skrbi za
revne otroke, ki trpijo lakoto. Največ lačnih in bolnih otrok je
v Afriki. S pomočjo Rdečega križa zbiramo v Sloveniji darove
za te otroke. Tudi mi, šolarji, sodelujemo pri tej akciji. Darujemo igrače, šolske potrebščine in sladkarije. Upam, da bomo
s tem vsaj malo pomagali revnim otrokom. (Pija Smrtnik)

RAZSTAVA V FRIZERSKEM SALONU
V času podaljšanega bivanja smo dobili izziv, da iz listja, ki
smo ga nabrali v okolici šole in ga sprešali, izdelamo jesenske frizure. Ker so izdelki dobro uspeli, smo se povezali z gospo frizerko Anito. Ona je slike razstavila v predprostoru pred
salonom. Tam njene stranke preden sedejo na frizerski stol,

Razpored telovadnice v šolskem letu
2018/2019
PONEDELJEK:
17.00–19.00

Nogometne urice za otroke, ŠD Jezersko,

19.00–20.00

Pilates za člane ŠD

TOREK:
17.00–19.15

Šola športa za otroke , ŠD Jezersko

19.15–20.30

Namizni tenis za člane ŠD Jezersko

SREDA:
17.00–19.15

Nogometne urice za otroke, ŠD Jezersko

19.15–20.30

Nogomet za odrasle, člane ŠD Jezersko

ČETRTEK:
17.00–19.15

Šola športa, za otroke, ŠD Jezersko

19.15–20.00

Intenzivni trening za odrasle, člane ŠD Jezersko

PETEK:
18.00–20.00

Odbojka za člane ŠD Jezersko

SOBOTA:

Nezasedena

NEDELJA:

Nezasedena

Arhiv: OŠ Jezersko

DOBRODELNOST

glasujejo za najlepšo pričesko. Komaj čakamo na razglasitev.
Zmagovalca čaka nagrada. Ko smo si odšli ogledat razstavo,
nas je gospa frizerka pogostila tudi s torticami na palčkah ter
nas na hitro malo sfrizirala. Vsi smo bili zeleni ali rožnati.
(Nuša Osterman)

VALVASORJEV DOM POD STOLOM
Na novembrsko soboto smo se ob 8. uri zbrali pred šolo. Z
GRS kombijem in z osebnimi avtomobili smo se odpeljali do
Završnice. Pri Završnici smo se pripravili na pohod. Zjutraj je
bilo še kar hladno. Podali smo se proti Valvasorjevemu domu.
Med potjo smo se hecali, igrali, poslušali, kaj bomo delali, pili
čaj, vodo ali sok. Do koče smo hodili eno uro. To je bil zame
zelo kratek pohod. Ko smo prišli na prvo počivališče, smo pojedli kakšno čokolado ali orehe, ki smo jih nabrali med potjo.
Prišli smo na travnik, kjer je bil potok. Tam smo izvedeli, da
bomo hodili še deset minut. Komaj smo čakali, da pridemo
na Valvasorjev dom. No, čez deset minut smo bili res na cilju.
Vsi smo se najprej preoblekli, potem smo šli v jedilnico. Pojedli smo sendviče, nato smo se zunaj igrali skrivalnice. Zelo je
bilo zabavno. Čakala nas je še ena igra. V okolici doma smo
morali poiskati vse, kar sodi v nahrbtnik. Našli smo: baf, hrano (oreščki), svetleči trak, daljnogled, vetrovko, prvo pomoč.
Ko smo nalogo opravili, smo se po drugi poti odpravili nazaj
v dolino. Med potjo do avtomobilov smo se igrali reševalce,
delali zasede, se hecali, valjali, žvižgali in skakali. Imeli pa
smo tudi lep razgled na Triglav, videli smo Blejsko jezero. Na
spodnjem travniku smo dobili še nalogo za domov – izpolniti
učni list. Na pohodu je bilo zabavno. Ko sem prišel domov,
sem mami takoj povedal, kako je bilo. (Tim Meglič, 4. j)

IZLET V NEZNANO
V decembru pa nas na četrtek pred prazniki čaka še izlet v
neznano. Obarvan bo praznično, takole so razmišljali Mladi
orli, kam se bomo podali:
SVIT: Ponoči bomo odšli v gozd ali pa na Češko kočo.
PIA: Šli bomo v gozd ali pa v Kočno na pico.
NIKA: Najbrž bomo šli plezat v gore, najbrž na Češko kočo.
FRANČIŠEK: Na Češko.
FILIP: V Julijske Alpe.
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AJDA: Ali bomo iskali zaklad, v katerem
bodo velike čokolade, ali pa se bomo odpravili nekam plezat.
IVANA: Gremo na nočno smučanje.
SARA: Šli bomo v Bistrico, da bomo skočili iz letala.
JULIJA: Najbrž v Piran, kjer se bomo
sprehodili po mestu.
MARTIN: Do kakšne karavle, da bi raziskovali. Mi smo kupili Ankovo karavlo
in je tam fino raziskovati.
HANA: Najbrž na kakšno kmetijo na Jezerskem, da bi videla, kako spijo živali.
FIONA: Mogoče na nočni pohod v Kokro.
JERCA: Mislim, da bomo šli peš do jezera
pa nazaj v Kočno na pico.
NIKA: Verjetno bomo šli plezat v gore.
TIM: Najbrž gremo smučat.

MIKLAVŽEVANJE
Miklavž je zelo prijazen. Jaz sem počakala doma, moja sestra pa je šla po darilo namesto mene. (Ela Pirc, 2. r.)
V Korotanu sem se čisto malo bal parkeljnov. Bilo je fino. Ko smo šli iz Korotana, sta bila zunaj dva parkeljna. Odpeljali smo se domov. Doma sem pogledal,
kaj je bilo v vrečki. Nato sem šel pojest
večerjo, se oblekel v pižamo, umil zobe
in sem šel spat. Zjutraj so me čakala darila. Dobil sem progo za avtomobilčke.
(Anže Rupar, 2. r.)
Listek za Miklavža sem dal na balkon,
darila mi je prinesel ponoči. Prinesel mi
je dron, lego kocke, šilček in velik kinder
jajček. Bil sem tudi v dvorani. Bilo je super, mene ni bilo strah. Pred prihodom
Miklavža smo poslušali pravljico Kako je
medved spoznal božič. (Filip Babič, 2. r.)

Obiskal jih je Miklavž
Spustil po lestvi srebrni na zemljo spečo se je Miklavž ...
MIJA MUROVEC
Ta verz iz pesmi Sv. Miklavž Mirka Kunčiča nam pričara skrivnost tega svetnika. Med vojno je bila pesmica še v čitanki za prvi razred.
V mojih prvih spominih je Miklavž obiskal otroke v kmečki hiši pri Skubru.
Ata Milan je naju s sestro Olgo od Jenka k Skubru peljal na saneh, toliko je
bilo snega tam okoli leta 1965. Olga se
spomni, kako je bila razočarana, ker ji
tam Miklavž ni ničesar prinesel. Je bila
pa doma potem zjutraj miza obložena z
raznimi dobrotami in potrebnimi oblačili.
Letos je Jezerske otroke Miklavž obiskal v dvorani Korotan. Najprej so z zanimanjem prisluhnili pravljici Kako je
medved spoznal božič, ki sta jo izvajali
Jadranka Završnik in Urška Košir ob
odru kamišibaj (japonski način pripovedovanja pravljic, v Sloveniji prisoten
od leta 2013). Potem pa je prišel Miklavž s spremstvom: štirimi angelčki,
Luciferjem in parkeljnoma, nekaj jih je
ostalo zunaj. Sv. Miklavž, markanten v
svoji velikosti, s sivo brado, lepo kapo
in plaščem, je na otroke deloval zelo
pomirjujoče, tako da so mu brez strahu povedali, kar jih je vprašal. Mala

Veronika mu je celo brez besed izročila dudo, ko ji je rekel zanjo. Upam, da
noč potem ni bila neprespana. Manjšim otrokom je sv. Miklavž delil pisane vrečke z darilci, ob večjih je pa tudi
parkelj že zarenčal in še palice so dobili. Upam, da zaleže že, če starši samo
pokažete nanjo!
Vso organizacijo tega dogodka je prevzel
KUD Jezersko s finančno pomočjo Občine Jezersko

KDAJ SEM BIL POGUMEN?

Pogumen sem bil, ko smo šli mami,
Izak in jaz ponoči v gozd. Strah me je
bilo medveda. Babi je bila pogumna, ko
je skočila s padalom. Enkrat je bil ati
pogumen, ko smo bežali pred kravami
in je krave podil nazaj.
(Viktor Dolinšek, 2. r.)
Pogumen sem bil, ko sem šel ponoči v
gozd po orodje, ki sem ga pozabil, ko
sem gradil hiško.
(Svit Ožbalt Smrtnik, 2. r.)

Tudi v novem letu naj bo vaš korak odmeven, vaša
beseda pogumna, vaše življenje pa
iskrivo, ustvarjalno in polno toplih trenutkov.
Želimo vam mirne praznike in vse dobro v novem letu!
Salon Gorska vila

SALON GORSKA VILA, ZGORNJE JEZERSKO 115A, ZGORNJE JEZERSKO

Sestra ni hotela v gozd, ker jo je bilo
strah. Moral sem iti sam.
(Balša Bubanja, 2. r.)
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Delavnice družinske pismenosti
V Krajevni knjižnici Jezersko od oktobra naprej vsako tretjo soboto v mesecu potekajo
delavnice družinske pismenosti. Kaj je to družinska pismenost in kaj delamo na
delavnicah?
MAJA LESAR, BIBLIOTEKARKA
Družinska pismenost je v slovenskem prostoru sorazmerno
nov pojem. Poznamo veliko vrst pismenosti: bralno, informacijsko, funkcionalno, matematično, glasbeno, gibalno,
okoljsko … Znotraj družine potekajo različne, vsakodnevne,
naravno nastajajoče (izobraževalne) dejavnosti – od rojstva
(porajajoča se pismenost) pa vse do odraslega obdobja. To
imenujemo družinska pismenost.
Vedno več raziskav potrjuje, da imajo spodbude družinskega okolja dolgoročen, pozitiven vpliv na življenjske možnosti
otrok, še zlasti iz socialno šibkejšega okolja.
V Sloveniji imamo tudi Nacionalno strategijo za razvoj pismenosti, kjer je pismenost opredeljena kot trajno razvijajoča se
zmožnost posameznika, da uporablja družbeno dogovorjene
sisteme simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in
uporabo besedil za življenje v družini, šoli, na delovnem mestu in v družbi. Pridobljeno znanje in spretnosti ter razvite
sposobnosti posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno
delo, osebnostno rast ter odgovorno delovanje v poklicnem in
družbenem življenju. To dolgo, zapleteno definicijo lahko poenostavimo in rečemo, da je pismen človek tisti, ki je zmožen
uporabe, razumevanja in tvorjenja pisnih, slikovnih, govorjenih in tudi kompleksnih sporočil. Pri njenem razvijanju pa
je ključna vloga mentorja. Otrokov prvi in najpomembnejši
mentor oz. učitelj pa je starš.

V Sloveniji imamo tudi Nacionalno strategijo za
razvoj pismenosti, kjer je pismenost opredeljena
kot trajno razvijajoča se zmožnost posameznika,
da uporablja družbeno dogovorjene sisteme
simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje
in uporabo besedil za življenje v družini, šoli, na
delovnem mestu in v družbi.

Delavnice z dinozavri

Delavnice Čudežna slatina
Prvi korak pri spodbujanju in razvoju je, da starše seznanimo s
pomenom in načini razvijanja družinske pismenosti. Pri tem se
poudarja vloga spodbudnega okolja ter pomen skupnega branja,
pripovedovanja in pogovora o knjigi. In najpomembnejše: tudi s
svojim lastnim zgledom in odnosom do branja in knjig.
Poglaviten namen delavnic družinske pismenosti je pokazati različne oblike učenja s knjigo in ob knjigi. Pri tem raziskujemo, iščemo informacije, si pomagamo z internetom, se
učimo pravilnega ravnanja s knjigo in ostalimi gradivi, spoznavamo knjižnico in pravila v njej, predvsem pa se zabavamo. In še na nekaj ne smemo pozabiti; mladi bralci se počasi
razvijajo v kritične in odgovorne ljudi.
Na treh preteklih delavnicah smo obdelovali različne tematike. Najprej smo na prvi iskali informacije o Jezerski slatini.
Na Jezersko smo povabili gospo Tilko Jamnik, ki je kot naša
čudežna slatina, polna znanja o otroški literaturi in branju.
Preko pravljice o Petru Klepcu smo se poučili o zdravilnih
učinkih in lastnostih jezerske "čudodelne" vode. Na koncu
smo se z njo tudi pošteno odžejali.
V novembru smo se sprehajali med starimi in novimi, modernimi predmeti. Mija nam je prikazala predenje volne na
svojem kolovratu, pravljica o Potamčku pa je razkrila, kam in
kako lahko pospravimo redke in vredne premete. V zaključku
delavnice smo se zabavali z iskanjem pomena starih jezerskih besed, ki jih že dolgo zbira Jože Meško.
Decembrsko temo delavnice je predlagal naš najzvestejši obiskovalec Filip. Na osrednjo mizo v knjižnici smo naložili vse knjige
na temo dinozavrov. Najprej smo spoznali dečka Benjamina in
njegovega Pika dinozavra, zgodbo Leopolda Suhodolčana. Na delavnici se nam je pridružil tudi veliki poznavalec prazgodovinskih
bitij Aleksander, ki nam je pomagal rešiti vsa vprašanja in zagate.
V pomoč so nam bile tudi figurice dinozavrov. Za lažjo predstavo
o preteklosti smo si na koncu ogledali še dokumentarni film.
V naslednjem letu bomo z delavnicami nadaljevali, zato ne
pozabite: vsako tretjo soboto v mesecu ob 17. uri v Krajevni
knjižnici Jezersko! Vabljeni!
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Lovski večer na Jezerskem
Večer z lovskimi pevci, rogisti in muzikanti

FRANC EKAR
V dvorani doma Korotan je Lovska družina Jezersko septembra organizirala lovski večer, koncert z lovskimi rogisti iz Bohinja in lovskima pevskima zboroma iz Škofje Loke in Železne Kaple. Pridružila pa sta se tudi domačina brata Smrtnik:
harmonikar, 15-letni Marko in 13-letni baritonist Tobija.
Škofjeloški lovski pevski zbor praznuje že trideset let delovanja, člani so pretežno člani LD iz Škofje Loke in iz Selške in
Poljanske doline, med njimi je tudi oče Petra Prevca. Njihova
posebnost so skupni nastopi z bohinjskimi rogisti, s katerimi
se lepo dopolnjujejo. Petindvajsetčlanski lovski pevski zbor iz
Železne Kaple je popolnoma slovenski in je bil ustanovljen leta
1976, uveljavljen pa je tako med Slovenci kot nemško govorečimi Korošci. Ob 40-letnici so izdali tudi svojo zgoščenko. Za
vse nastopajoče na jezerskem večeru lovskih pesmi in melodij
velja, da aktivno nastopajo tudi v širši javnosti v občinsko-regijskem prostoru, bližnjem in daljnem zamejstvu, ob lovskih
dogodkih, prireditvah lovskih družin, zvez in ostalih dogodkih.
Predsednik Zveze lovskih društev Gorenjske Peter Belehar je
na jezerskem večeru dejal, da je lovska kultura del kulturne
zakladnice. "Pesem in glasba sta brez meja, tako se ustvarjajo merila za obzirno ravnanje človeka z naravo, varovanje
in ohranjanje kulturne in naravne dediščine. Tako se ustvari
trden občutek in dejstvo skladnosti človeka z družbo in naravo,« je dejal govornik. Zbrane sta nagovorila tudi župana
občin Jezersko in Železne Kaple Jurij Rebolj in Franc Jožef
Smrtnik. Smrtnik je dejal, da prav kultura in pesem in tudi
tradicionalno in sodobno gorsko lovstvo krepi in utrjuje slovenstvo. Poudaril je pomen dobrososedskih odnosov na obeh
straneh 24 kilometrov dolge državne meje. Narava in življenje v njej ne poznata meja, skupaj pa smo dolžni varovati
in ohranjati naravo. Dejal je še, da se bodo borili tudi proti
nameram, da se spreminja namembnosti kmetijsko-pašno-gozdnih površin in zemljišč.
Na lovskem večeru so brali tudi citate o lovstvu, med njimi je
bilo tudi besedilo akademika dr. Boštjana Žekša, nekdanjega
ministra za Slovence po svetu in zamejstvu, ki je o lovstvu za-

pisal: »Če je strast gibalo ljubezni, potem je tudi lov posebna
vrsta ljubezni. Za strast velja, da je v krvi. In lovec ve, kaj je
kri. Zato čuti tudi, kaj je rod. Ko se lovčeva ljubezen do narave
zlije s privrženostjo svojemu rodu in svoji domovini, potem
dobimo pravega, naravi predanega in narodno zavednega
lovca.«
Večer lovske pesmi se je sklenil s skupnim nastopom Škofjeloškega lovskega pevskega zbora in Lovskih rogistov Bohinj.
Prijateljsko lovsko druženje nastopajočih Gorenjcev in Korošcev z lovci LD Jezersko pa se je nadaljevalo s pesmijo in glasbo v slikovitem jezerskem lovskem domu.

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

2019!
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S pašo ovc ohranjajo pašnike žive
Društvo rejcev ovc jezersko-solčavske pasme združuje štirideset rejcev,
ki redijo skupaj okoli dvesto ovc.
JANEZ SMRTNIK, FOTO: ARHIV DROJSP
Smo društvo, ki združuje približno štirideset rejcev, ki redimo
skupno okrog dvesto ovc, kar je malo glede na podatek, da se
na svetu redi okoli milijarda ovc 600 različnih pasem. Glede na
stanje v kmetijstvu danes člani Društva rejcev ovc jezersko-solčavske pasme (DROJSP) menimo, da opravljamo pomembno
nalogo v naši skupnosti, s pašo ovc ohranjamo naše travnike
in pašnike žive, trgu ponujamo kakovostne proizvode, kot so
meso in volna, v zadnjem času pa poživljamo trg tudi s prodajo plemenskih živali in volnenih izdelkov. Prodajo plemenskih
živali uresničujemo s pomočjo organizacije licitacij plemenskih jagnjic v Solčavi in plemenskih ovnov na Jezerskem.
Priprave na licitacijo potekajo skozi celo leto. Njihov cilj je, da
se prodajajo živali iz plemenskih tropov, ki so kontrolirane s
strani priznanih rejskih organizacij. Na podlagi kontrole prirastov, androloškega pregleda, pregleda semena, krvne preiskave za izključitev določenih nalezljivih bolezni in ocene kakovosti volne dobijo ovni licenco za pripust v tropih. Letos oktobra
je bila že 18. licitacija plemenskih ovnov na kmetiji Kovk na
Sp. Jezerskem. V lanskem letu, ki je veljalo za najuspešnejšo,
je novega lastnika dobilo 19 ovnov od skupno dvajset uspešno
testiranih. Najvišjo ceno je dosegel oven izvornega rejca in našega člana Jožefa Zupančiča z Jesenic. Kupec je bil pripravljen
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odo pomagali ponovno
novesje in se pozdraviti.

a katere začutite, da so

vališče duha, zdravo telo
avega duha. Telo in duh
t lotos s tisočerimi cvetnimi
ta, zavedajmo se tega in
jmo. Zdravje ni danost ali
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d, ki ga vnašamo v telo

imo za svoje zdravje, da
in Jaz – Prijatelja.«

Nena Veber: Zdravje in Jaz – Prijatelja
Nena
Ljudje smo celostna bitja, zato
je Veber
prav, da se celostno posvečamo
svojemu zdravju
in
dobremu
počutju.
knjigi najdemo zgodbe in
Zdravje in Jaz –VPrijatelja
primere, vaje in tehnike, ki nam pomagajo: skrbeti za fizično in
psihično dobro počutje, razumeti, kako smo povezani z naravo in se
ritmi in cikli narave odslikavajo v našem telesu in njegovem delovanju,
poskrbeti za svoje zdravje, da bova »Zdravje in Jaz – Prijatelja«.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1 v Kranju,
jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Za dostavo po pošti se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si

zanj odšteti 435 evrov. Za lažjo odločitev k nakupu plemenske
živali pripomore katalog plemenskih ovnov, ki ga pripravi in
izda TPJ ter ga objavi na društveni spletni strani.

LICITACIJE PLEMENSKIH OVC
Septembra smo člani DROJSP skupaj z Biotehniško fakulteto iz
Ljubljane, Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, enota Celje,
in društvom BICKA iz Solčave v okviru 8. festivala volne v Solčavi organizirali tretjo licitacijo plemenskih jagnjic jezersko-solčavske pasme. Sodelovalo je pet članov. Rejci so sami pripravili
izbor in ponudbo plemenskih jagnjic, predstavljenih v katalogu, ki smo ga pripravili v TPJ in objavili na društvenem spletu.
Sodelovali so s 26 jagnjicami. Po sklepu upravnega odbora je
bila najnižja cena plemenske jagnjice 90 evrov. Za nakup se je
zanimalo sedem kupcev iz Slovenije. Najvišjo ceno je dosegla
jagnjica rejca Petra Razingerja z izklicno ceno sto evrov, kupec
je bil pripravljen zanjo odšteti 120 evrov. Z izvedbo licitacij želimo, kljub težavnostim, vztrajati.
Vse večjo skrb in pozornost pri reji ovc posvečamo kakovosti njene volne. V ta namen je posebna komisija, ki so jo sestavljali
predstavnik našega društva Primož Muri, predstavnica društva
Bicka Barbara Roban in predstavnik Biotehniške fakultete Dušan Birtič, pred licitacijo ocenila kakovost volne jagnjic. Podatki
o volni so vključeni v katalog plemenskih živali in se upoštevajo
pri nakupu in prodaji. Volna jezersko-solčavske ovce je vedno
bolj cenjena zaradi posebnih naravnih lastnosti in odlične možnosti predelave, zato želimo povečati delež kakovostne volne v
runu in zmanjšati delež rese. Poraba volne je povečana in vse
večje so potrebe lokalnih porabnikov. Želimo širiti ozaveščanje
o pomenu volne v reji med uporabniki in rejci.
Na 8. festivalu volne v Solčavi smo skupaj pripravili tudi
vzporedni program z naslovom Od striže do niti. Vzpostavljeno je bilo tudi sodelovanje z ovčerejskim društvom Raduha, ki
je bilo zadolženo za prikaz razseka mesa drobnice.
Nekateri člani smo letos tradicionalno sodelovali na Ovčarskem balu, lani pa prvem Planšarskem dnevu na Jezerskem.
Februarja lani smo na Jezerskem v sodelovanju s članicami
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skupine ročnih del z Jezerskega, Društvom BICKA in zastopniki iz Železne Kaple izvedli medobčinsko razstavo ročnih
del iz volne z naslovom Objem volne. Pred odprtjem razstave
je bila organizirana delavnica polstenja skupinske tapiserije
v obliki kroga (premer tri metre), s prikazom našega življenja v objemu gora iz volne. V maju je tapiserija našla svoje
častno mesto: na mednarodnem sedežu CIPRE (mednarodna komisija za varstvo Alp) v Lihtenštajnu. Prispevek o tem
dogodku je pripravila Beate Kauer in je dostopen na spletni
strani BICKA. Pri izdelavi tapiserije smo navedeni vsi sodelujoči, približno petdeset ljudi treh sosednih občin.
Na začetku in na koncu preteklega leta smo na Jezerskem pod
vodstvom članic Maje Šolar in Milene Jenko izvedli delavnici
polstenja copatov, torbic in klobukov. Zanimanje je veliko.
Predstavniki društva sodelujemo tudi v drugih organizacijah. Udeležujemo se sej Komisije za mednarodno sodelovanje na področju reje drobnice in Komisije za JS pasmo pri
Zvezi društev rejcev drobnice Slovenije. Udeležili smo se sej
Odbora za drobnico in gojeno divjad pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije in seje Zveze rejcev drobnice. Na sestankih obravnavamo strokovne teme, člani pa si prizadevamo tudi za zmanjšanje števila divjih zveri in opozarjamo
na daljnosežno škodo, ki s tem nastaja našim kmetijam in
kmetovanju in posebej prizadene drobnico. Zaradi napadov
divjih zveri nekateri rejci že opuščajo paše na planinah, kar
bo seveda imelo škodljive posledice zaraščanja površin.
V lanskem letu smo se prijavili tudi na razpis LAS Gorenjska
košarica z naslovom Žive legende, kjer smo želeli pridobiti
sredstva za nakup kolovrata, mikalnika in sredstev za izvedbo tečaja za delo z novim sodobnim kolovratom in mikalnikom, vendar neuspešno.

Podrta preža na Mlinarjevem sedlu letos novembra / Foto: Franc Ekar

Neurje podrlo lovsko prežo
Nepredvidljiva orkanska neurja, ki uničujejo gozdove in tudi
prosto živeči divjadi povzročajo izganjanje na nova stanišča, se
pojavljajo tudi v jezerskih gozdovih. Urejevanje podrtega in prepletenega drevja v gozdu terja izjemno gozdarsko spretnost, pravi
gozdarski praktikum z razžagovanjem in odstranjevanje podrtega
lesa. V lovišču se soočajo z neprehodnimi in uničenimi lovskimi
stezami. V nedavnih neurjih pa so se z drevjem vred podrle in uničile lovske preže.

Koledar Gorniška vas Jezersko 2019

STROKOVNE EKSKURZIJE
Sredi oktobra smo se člani društva odpravili na strokovno
ekskurzijo na Dolenjsko, kjer smo med drugim obiskali rejca jezersko-solčavskih ovc na družinski turistični kmetiji pri
Martinovih v Krški vasi nad Čateškimi Toplicami. Poročilo z
zanimivimi sklepi gospe Meri Razinger je objavljeno na naši
spletni strani www.ovce.si. Za organizacijo in uspešno vodenje je poskrbela Metoda Karničar. Letošnja strokovna ekskurzija je bila oktobra na avstrijsko Koroško.
Za uresničevanje naših ciljev se zahvaljujem vsem, ki ste s svojim znanjem in sposobnostmi ter finančnimi spodbudami do
sedaj pomagali našemu društvu, in se priporočam še naprej.
Lani spomladi smo na občnem zboru v Logarski dolini praznovali dvajseto leto delovanja DROJSP. Na občnem zboru smo bili
veseli obiska župana Jezerskega Jureta Rebolja, podžupana Solčavskega Daniela Klemenška, zastopnikov rejskih organizacij
z Romanom Savškom na čelu, Kmetijsko-gozdarske zbornice
Igorja Stanonika ter predstavnikov Biotehniške fakultete Ljubljana z Mojco Simčič na čelu in Dušanom Birtičem, ki je vodil
več licitacij. Udeležba in sodelovanje naštetih daje priznanje našemu delu in tudi spodbudo, da nadaljujemo zastavljeno pot.
Rejcem želim trdnega zdravja, veliko uspehov pri reji, veliko
zdravih jagnjet, dober prirast in kakovostno volno ter da se
večkrat srečamo na prireditvah, ki so povezane z delovanjem
našega društva.

www.pogrebnik.si

Tokratna izdaja stenskega koledarja je preoblečena v podobo Gorniških vasi (http://www.bergsteigerdoerfer.org), katerih član je Jezersko postalo v tem letu. Polepšajte svoj dom z motivi Jezerskega ter
razveselite tudi svoje sorodnike in prijatelje! Naročilo: TIC Jezersko,
051 219 282 ali tic@jezersko.si (SMS/e-pošta z naročilom naj, prosimo, vsebuje vaše ime in priimek ter naslov). Cena je deset evrov.

Ljudske pevke prepevajo dvajset let
Praznovanje obletnic je vedno nekaj lepega in posebnega. Vedno je tudi odvisno,
kaj praznujemo. Za nas – Ljudske pevke – je dvajsetletnica prepevanja posebna.
ANICA JAKOPIČ
Mogoče bo kdo pomislil: Kaj pa je to dvajset let? Saj drugi
prepevajo ali prepevamo še več let! A nas opravičuje dejstvo,
da smo začele prepevati pozno, ko smo bile že vse upokojene
in ne več rosno mlade. Malo za osvežitev spomina! Zbralo
se je enajst upokojenih "deklet". Imenovala jih bom samo po
imenih, ker jih vsi dobro poznate. To smo bile: Minka, Mara,
Lonca, Mici, Nada, Majda, Malka, Helena, Tinca, Marica in jaz
ter začele prepevati. Kljub težavam, ki so nas spremljale, smo
praznovale deseto in petnajsto obletnico.
Sedaj nas poje devet: Pavla, Darinka, Mici, Lonca, Helena, Ana,
Irma Anica Č. in jaz. V tej zasedbi smo nastopale na jubilejni
prireditvi, ki je bila 9. novembra, in smo jo poimenovale Tako
so živeli naši predniki. In zakaj tak naslov? V naš program
smo namreč poleg petja ljudskih pesmi vključili še druge zvrsti
ljudskega izročila. Program je bil pester. Učenci osnovne šole
in malčki iz vrtca Jezersko so predstavili stare igre, ki so se jih
nekoč igrali naši predniki, ob spremljavi harmonikarja Marka
pa so zapeli še dve ljudski pesmi, pripovedovalki pa sta prebrali ljudsko pravljico in Jezersko štorijo. Tri pesmi nam je zapel
mladinski pevski zbor pod vodstvom zborovodkinje Ane. Ljudske pevke pa smo zapele deset starih ljudskih pesmi. Vsi, ki
smo izvajali program, smo bili veseli in zadovoljni, da nam je
s skupnimi močmi uspelo pripraviti tako lepo prireditev. Pevke
pa smo bile ob koncu prireditve še posebno vesele, ko so nam
predstavniki jezerske občine in prostovoljnih društev čestitali
za jubilej in nas presenetili s priznanji.
Največje presenečenje pa je gotovo prejetje Maroltove zlate značke, ki jo podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti. Prejele smo jo vse nekdanje in sedanje pevke. Vse to
nas prepričuje, da smo izbrale za tretje življenjsko obdobje pravo
dejavnost. Še naprej bomo prepevale in negovale ljudsko petje.
Zavedamo se, da je slovensko ljudsko izročilo tista vrednota, ki
je ohranila naš narod slovenski kljub težkim časom, ki jih je
preživljal v zgodovini. Želimo, da bi se ljudska pesem ohranjala
in prepevala še vnaprej tudi v naši jezerski dolini. V prispevku bi
se rada zahvalila vsem nastopajočim: Ljudskim pevkam, mladinskemu pevskemu zboru, učencem in malčkom Osnovne šole
Jezersko, pripovedovalkama, harmonikarju in citrarki. Posebno

zahvalo dolgujemo Občini Jezersko, ker so prisluhnili naši želji
za našo jubilejno prireditev in nas finančno podprli, Denisu in
Primožu za pomoč pri postavitvi scene, osnovni poli in vrtcu Jezersko, ki so nam omogočili vključitev otrok v naš program in
dovolili, da smo lahko vadili v šolski telovadnici, ter staršem
otrok za razumevanje ob naših vajah. Hvala tudi udeležencem
naše jubilejne prireditve, ki so napolnili jezersko kulturno dvorano.

Salon Gorska vila
Odprl se je salon Gorska vila,
v njem se počutim prima,
kar naravnost vam povem,
da tja z veseljem rada grem.
Občina je dala prostor za lokal,
mislim, da zasluži si pokal,
za kraj pridobitev je odlična,
že sfrizirana je gospodična.
Pet mesecev ima že odprta vrata,
na vrsto pride oseba vsaka,
lahko se striže, manikira ali barva,
v prostoru resnično izžareva karma.
V salonu zaposlena mična je frizerka,
za pričesko delat prava referentka.
Zdaj ni treba v Kranj hodit' po frizuro,
saj mnogo bližje imamo avanturo.
Salon opremljen je, kakor mora bit',
v njem odraža se pravi hit,
tam dobiš tudi dobro kavico,
da od ugodja ne padeš v dremavico.
Z veseljem se bomo potrudili
in redno k frizerki hodili,
da bo res dobro obiskan,
danes, jutri in vsak naslednji dan!
LONCA
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Huda ura ali neurje na Jezerskem
odstranili uničeno opremo in omogočili
Marinki normalno bivanje.
Ker so imeli gasilci povsod veliko dela,
sva prosila za pomoč Urbana Šinkovca
in Jošta Murna, ki sta s Smiljanovim
traktorjem vozila blato stran, Peter Kusič pa se je še ves teden trudil, da je pospravil blato in skale, ki so bile po vsem
travniku.
Z Matjažem sva ugotovila, da sva imela neznansko srečo. Skoraj po čudežu
je bila hiška nepoškodovana. Ampak za
ta čudež se morava zahvaliti predvsem
vsem zgoraj naštetim! Najlepša hvala
vsem, ki ste pomagali nama in kjer koli
na Jezerskem v tem času, ko je bilo zares hudo.

MIJA MUROVEC
Obe besedi se nanašata na ure, ko človek ne ve, kaj mu je namenjeno.
Kaj lahko človek pričakuje, če stanuje
na območju, za katerega je razglašen
rdeči alarm? Nič dobrega. Točno to se je
zgodilo ponoči s torka na sredo, z 29. na
30. oktober letos. Napovedan je bil rdeči
alarm za vso zahodno Slovenijo. Prepričana sem bila, da spada Jezersko k severni Sloveniji. Sedaj pa nisem več! Pri
vremenu se nikoli ne ve, kam bo veter
potegnil.
Poveljnik Civilne zaščite Andrej Tepina
je imel za primer nevarnosti v pripravljenosti lastnike gradbene in gozdarske mehanizacije.
Ves dan je močno pihal veter, nalivi, ki
so bili napovedani, pa so se začeli okoli
devete ure zvečer. Kadar sem pogledala
v Korotanu skozi okno, sem videla zavese dežja okoli cestnih svetilk. Veter se
je zaletaval v Mlinarjevo peč, se odbijal
v Skubrovo starino in dobil spet moč po
Ravnem gor. Vse velike količine vode so
se zlivale v Malinšek, Goli Vrh in strmine okoli Jezerskega vrha, kjer so zaradi
decembrskega vetroloma nastale obsežne goličave, ki niso zaustavljale obilnih padavin.
Matjaža ne spravim iz hiške, a tokrat sva
šla spat v Korotan. Spat? Dremat. Okoli
treh ponoči zavibrira Matjažev mobi. In
nič več. Pogleda, kdo ga je klical. Robi

Kaštrun, poveljnik gasilcev. S cmokom
v grlu ga pokličeva nazaj. Pravi: "Vajini
hiški ne grozi več nevarnost! Smo vodo
že speljali mimo!" O hvala Bogu!!
Takole je bilo: Gasilce so poklicali na pomoč iz Sibirije: Franci Tičar, Jaka Šenk,
Simon Tičar, saj je Jezernica prebila
strugo in se zlivala k Jaku in Simonu.
Ko so to za silo uredili s pomočjo gozdarskega stroja, ki ga je upravljal Franci
Košir ml., je klicala Marinka Arh Perič,
da ji voda teče v hišo skozi okno v črni
kuhinji. Gasilci so odhiteli h Kropivniku. Hudournik je drl skozi okno in skozi hišna vrata naprej ven. Ugotovili so,
da brez pomoči stroja ne bo šlo. Andrej
Tepina je poklical Mirjana Roglja - Rogija, ki je imel stroje v pripravljenosti.
Zapeljal se je nad Kropivnikovo hišo in
prekopal hudournik, da je tekel mimo
hiše. Ob tem je voda s skalami, hlodi in
štori začela teči proti »Moji hiški«. Ko so
gasilci to opazili, so opozorili Rogija, naj
porine nekaj materiala na drugo stran.
S tem so nama rešili hiško. Če bi vsa tista količina materiala pridrla do hiške,
bi jo zmečkala. Tako jo je pa samo zalila z blatom okrog in okrog, vanjo pa ni
prišla.
Vse to se je dogajalo ponoči od enih do
treh. Ker so to ure teme, je groza še toliko večja. Pri taki količini vode je človek
z golimi rokami nemočen. Ko se je zdanilo, so gasilci pri Kropivniku s posebnim aparatom očistili celo hišo blata,

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

trgovina z lesom
ročna in strojna sečnja
žično in traktorsko
spravilo lesa
prevozi lesa in
gradbene mehanizacije
priprava drv in biomase
sanacija in
nega gozdov
izkopi in gradnja
gozdnih poti

Želimo vam
lepe božične in
novoletne praznike
ter zdravja in
poslovnih uspehov
v novem letu 2019.
Kolektiv Cirlesa
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Letošnje delo gasilcev
Leto je PGD Jezersko začelo z izvolitvijo novega vodstva. Letos prejeli
priznanji Občine Jezersko.
PREDSEDNIK PGD JEZERSKO OŽBOLT PLAZNIK
FOTO: ARHIV PGD
V naše operativne vrste smo letos pridobili lepo število gasilskih pripravnikov in pripravnic. Pet članov je opravilo tečaj
za vodjo skupine in napredovalo v čin višji gasilec. Operativni
gasilci se vseskozi izobražujemo in obnavljamo specialna znanja, tako smo letos v centrih za zaščito in reševanje na Igu in
v Sežani pridobili in obnovili znanja od tehničnega reševanja,
reševanja ob nesrečah z nevarno snovjo, gašenje notranjih požarov do reševanja in dela ob helikopterju. To sta največja in
najbolje opremljena centra za usposabljanje in izobraževanja
gasilcev v Sloveniji. Vestno smo se udeleževali vaj in intervencij v naši in v drugih občinah. Pridobljena znanja smo s pridom
uporabili na samih intervencijah, teh se je letos nabralo že 18.
Tako članice kot veterani se udeležujejo vaj, srečanj in ostalih
dejavnosti v okviru gasilstva. Civilna zaščita Jezersko nas je v
mesecu novembru povabila na strokovno ekskurzijo v Gradec,
kjer smo si ogledali delovanje tamkajšnjih poklicnih gasilcev.
Ne smemo pozabiti tudi na prve posredovalce, saj nas je večina pripadnikov PGD Jezersko. Udeležili smo se prvega srečanja prvih posredovalcev, kjer smo svoja znanja še bolj utrdili.
Srečanje je potekalo v gasilsko-reševalni službi v Kranju.
Tudi letos se je na Jezerskem izkazalo, da smo gasilci po-

V imenu celotnega kolektiva se vsem našim
zvestim kupcem in uporabnikom poštnih
storitev iskreno zahvaljujemo za
izkazano zaupanje v iztekajočem se letu ter
vam v letu 2019 želimo obilo zdravja, sreče
in osebnega zadovoljstva.

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

membna in cenjena sila na področju zaščite in reševanja.
To se je zopet potrdilo ob oktobrskih poplavah in vetrolomu.
Vsem članom PGD Jezersko se zahvaljujem za ves prosti čas,
voljo in vložen trud, ki jo namenite gasilski organizaciji. S
tem dokazujemo, da nam je mar za naš kraj, da stremimo k
skupnemu pomembnemu cilju – pomagati sočloveku.
V mesecu požarne varnosti smo imeli dan odprtih vrat, na
katerem smo predstavili delovanje društva, vozila ter opremo. Letos smo organizirali pregled gasilnih aparatov. To možnost je izkoristilo precej domačinov, kar je zelo pohvalno.
Prav tako pa smo v tem mesecu izvedli evakuacijo Osnovne
šole Jezersko in skupno vajo s PGD Preddvor, PGD Hotemaže
in PGD Olševek na Jezerskem na Šenkovi domačiji.
Že v juniju smo sodelovali na jubilejni, 30. mednarodni vaji
v Železni Kapli, le dan kasneje pa smo se udeležili njihovega
praznovanja ob 150-letnici delovanja. Štejemo si v čast, da je
društvo PGD Jezersko od Občine Jezersko dobilo zlato plaketo.
Priznanje Občine Jezersko je dobila ekipa prvih posredovalcev, ki jo sestavljamo tako člani PGD in GRS Jezersko. S tem
priznanjem smo dobili potrditev, da delamo dobro, da smo
dovolj usposobljeni za pomoči potrebnim občanom. Saj veste
– vsaka minuta šteje, ko gre za življenje.
Gasilke in gasilci vam želimo blagoslovljen in miren božič,
ter srečno, zdravo in uspešno prihajajoče leto 2019.
Na pomoč!
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Športniki izpolnili zadane cilje
BORIS PISKRNIK, FOTO: PRIMOŽ ŠENK, GREGOR STRNIŠA
Zima se bliža s svetlobno hitrostjo. Temperature so primerne, počakamo samo še veliko količino snega, da vadbe lahko
prestavimo na prosto. Čakajo nas čudovite, aktivne urice na
snegu. V preteklem letu lahko rečem, da smo izpolnili zadane
cilje. Tekači so zmagovali na celi črti, doma in v tujini, dosegali rekorde, ki jih nihče ni pričakoval, otroci so dokazali, da
jim celoletna šola športa koristi, saj so njihovi rezultati vedno
boljši od pričakovanih norm. V okviru celoletne šole športa, ki
jo sofinancira Občina Jezersko, se naši otroci pod vodstvom

Nogometaši / Foto: Gregor Strniša

Anže Šenk / Foto: Primož Šenk

Gašperja pripravljajo na zahtevne smučarske in tekaške preizkušnje. Enako aktivni so mladi nogometaši, ki se nedavno
svoje vadbe prestavili v šolsko telovadnico. Kondicijo pridobivajo tudi starejši člani ŠD z intenzivnimi treningi, pilatesom,
nogometom, odbojko in namiznim tenisom. Vsi smo z mislimi že v naslednjem letu, ki bo športno polno zasedeno. Ob tem
vabim vse Jezerjane, da se naših dogodkov v čim večjem številu udeležite, da se srečamo, malo poklepetamo, izmenjamo
mnenja, predvsem pa nekaj storimo za naše zdravje. Istočasno
vam v prihajajočem letu želim veliko zdravja in športne sreče.

Pošta Slovenije d.o.o. vabi k sodelovanju novega sodelavca ali sodelavko
za prosto delovno mesto

Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor

PISMONOŠE (m/ž)
Opis delovnega mesta:
Dostavljanje vseh vrst pošiljk gospodinjstvom, sprejem in dostava pošiljk pri strankah v poslovnih
prostorih, izpraznjevanje poštnih nabiralnikov, nakladanje in razkladanje pošiljk ter druga opravila
skladno z usposobljenostjo in navodili.
Delo pismonoše je pretežno terensko delo z različnimi prevoznimi sredstvi (kolo, motor, avto).
Pismonoša mora imeti dobre komunikacijske sposobnosti in motorično koordinacijo.
Pogoji za zasedbo:
- nižja poklicna izobrazba ali končana osnovna šola in pet let delovnih izkušenj,
- vozniški izpit B kategorije, osnovno računalniško znanje, osnovno znanje slovenskega jezika (A2),
- potrdilo o nekaznovanosti.
Prošnje ter vaše življenjepise (CV) sprejemamo na e-mail: info@posta.si,

pokličete nas lahko na telefonsko številko: 01 243 1674.
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Vabilo na oder za zmagovalce
Nič ni lepšega kot stopiti na zmagovalni oder! Za nekatere to velja, za druge ne.
Tako je z vsako trditvijo, ki ni povezana z objektivno resnico.
MILAN ŠENK
Najlaže si zmagovalni oder predstavljamo v športu, na katerem z veseljem dvigamo pokale, medalje … in se veselimo
uspeha s svojimi prijatelji, organizacijo ali celo državo. Seveda lahko zmagovalni oder razširimo na kateri koli uspeh, ki
ga čutimo in smo nanj ponosni.
Leto, ki mineva, nam je prineslo veliko novega, veselja, radosti … in na drugi strani razočaranja, potrtosti, jeze …
Mi smo se v tej zmešnjavi dogodkov še posebej veselili športnih uspehov. Čarobna zima nam je prinesla tekmovanje v
turnem smučanju Memorial Luke Karničarja in Rada Markiča in druga tekmovanja za slovenski pokal in državno prvenstvo. Na zmagovalnem odru so najpogosteje stali: Franc,
Milan, Anže, Primož, Rok, Polona.
Anže se je tako močno spoprijateljil z Vipavsko dolino in okoliškimi hribi, da je s svojim zgledom pritegnil pozornost Gorskega plemena – in že smo tekli na sto, petdeset in trideset
kilometrov. Tudi tokrat zmagovalni oder ni ušel Teji, Anžetu
in Milanu. Primož, Miran, Marko, Klemen in Rok so tekli svoje najboljše rezultate.

Prišli smo do najbolj odmevnega tekmovanja slovenskih gorskih reševalcev v Italiji. Slovenijo so zastopali tudi trije gorski
reševalci iz GRS Jezersko: Milan, Anže, Primož. Zmaga prve
ekipe v sestavi Anže Šenk, Primož Šenk, Robert Pritržnik in
Miha Rakar je odmevala tako med gorskimi reševalci v Italiji

Anže, Omiš

Primož, Omiš

KORDEŽ D.O.O., VISOKO 124, VISOKO

Andrej, Beograd

ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA
ZA IZDELAVO SEKANCEV
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Dolomiti

Miran, Vipava

kot doma. Bili smo zelo ponosni in veseli, da sledimo Lukovi
izjavi: "GRS Jezersko bo prepoznavna tudi po športnih nastopih na različnih tekmovanjih". Uspeh je bil popoln tako za Jezersko kot za Slovenijo. Podpredsednik GRZS Slovenije Robert
Sušanj: "Težko opišem občutke, ko kot edini Slovenec stojiš
v cilju, spiker rjove, gledalci ploskajo in čakajo zmagovalce,
potem pa slišiš, da bodo med 57 ekipami Slovenci prvi prišli v
cilj. Da bi kar skočil v ciljni prostor in vpil: To so moji!"
V tem letu je Andrej Tepina "stisnil" dve hudi tekmi (Ultrabalaton – 221 kilometrov in 22. Beogradski ultramaraton – trka
Samoprevazilaženja – 24 ur teka) in se povzpel na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. Kako mu je to uspelo, lahko samo

ugibamo! In potem smo šli na morje – v Omiš. Državno prvenstvo Hrvaške – trail na petdeset kilometrov je osvojil Anže. Res
je bilo lepo pogledati na oder za zmagovalce sredi Omiša in
Jezerjana na najvišji stopnički. Dobro je nastopil tudi Primož.
Rok je s četrtim mestom kronal svojo prvo stotico.
Če preletimo športne rezultate več deset let nazaj, lahko ugotovimo, da ni leta, ko Jezerjani ne bi stali na odru za zmagovalce. Koliko truda in talenta je za to treba, presodite sami!
Če ste se ob koncu branja zamislili in si obljubili, da bi bili
tudi sami radi zraven, potem smo v letu 2018 naredili tudi
nekaj za vas. Če je tole šlo mimo vas, vas vseeno lepo vabimo
na oder za zmagovalce. Naj bo leto 2019 vaš zmagovalni oder!

Uspešni na tekmovanjih
PGD JEZERSKO

Rok

V PGD Jezersko so že januarja začeli mlade pripravljati na kviz. Tekmovanje je potekalo februarja v Šenčurju. Nato smo začeli priprave
za tekmovanje iz orientacije, ki se je odvijalo maja v Trbojah. Pohvala gre mentorjem in otrokom za ves vložen trud in pridobljeno
znanje. Na obeh tekmovanjih smo dosegli veliko odličij. Pripravniki so se uvrstili na regijsko tekmovanje. Gasilski podmladek smo
odpeljali na zaslužen izlet. Ogledali smo si prostore Gasilske brigade Koper ter se ob družabnih igrah z vodo družili z gasilci iz PGD
Krkavče. Avgusta pa smo v okviru Osnovne šole Jezersko izpeljali
gasilsko počitniško delavnico.

FRANŠIZNA SKUPINA
prodaja odkup prepis vozil rent a car

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

SP AVTO, d. o. o.
Zg. Bela 76, 4205 Preddvor
info@spavto.si
www.spavto.si

Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
Tel.: 04/279 10 00, faks: 04/279 10 30, www.sconto.si

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

Srečno pot
v 2019!
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Dragocene drobtine zgodovine
Gospod župnik Janez Ham je zbral nekaj podatkov, kako so včasih praznovali
Jezerjani "pr sv. Andrej u Ravn". Upam, da nam bo v veselje in poduk, saj se je izročilo
prek obeh velikih vojn očitno zelo izgubilo. Iz zapisanega boste sami lahko razbrali,
koliko prebivalcev je preživljala Raven pred prvo svetovno vojno! In tudi kako so
pokazali hvaležnost svojemu farnemu patronu.
IZ POSREDOVANIH PODATKOV ZAPISALA:
IRMA KARNIČAR ŠENK
Takole je zapisal g. župnik: "Pravzaprav
mi nihče ni vedel povedati, kdaj je v Ravnem žegnanje! Ob pripravi na pridigo za
praznik sv. Andreja – 30. novembra, se
mi je letos posrečilo razvozlati." V knjigi Praznično leto Slovencev, 2. del (Niko
Kuret, Družina, 1984) je na str. 124 zapisano: "Na Jezerskem je v cerkvi sv. Andreja
na Ravnem ta dan žegnanje. Pred 60 leti
(torej začetek 20. st.) je bil tudi semenj s
stojnicami, kjer je kupoval Miklavž." Iz
opomnikov je razbrati, da je podatke avtorju posredoval g. Venci Krč.
Odkritje v tej knjigi me je vodilo k temu,
da sem začel brskati po starih oznanilnih knjigah. Tu "štanti" in semenj niso

omenjeni, saj je bilo središče dogajanje
v cerkvi.
Leta 1883 je zapisano: "V petek bo god sv.
Andreja. Ob 7.30 bo žegenmaša, ob 10h
pa peta žegenmaša. V nedeljo obhajamo
žegnanje. Prvo opravilo bo ob 6h, drugo
pa ob 9h s pridigo in peto sv. žegenmašo." To je maša pred izpostavljenim sv.
rešnjim telesom (monštranco) na tronu
tabernaklja, kar je bilo znamenje velike
slovesnosti!
28. november 1921: "V nedeljo bo v Ravnem patrocinij (t.j. žegnanje). Dve maši:
ob 6h in 9h."
Leta 1952 je bila oznanjena samo 1 žegenmaša, ob 7. uri zjutraj.
Leto 1986: "Ker je letos god sv. Andreja
na 1. adventno nedeljo, bomo praznik
zavetnika podružnice praznovali že na

predvečer, ko bo ob 16h peta sv. maša z
litanijami in blagoslovom, v nedeljo pa
bo v Ravnem ofer!"
Gospod župnik si še vedno z vsemi svojimi močmi prizadeva, da bi praznovanje
ohranil! A ni več "žegenmaše", ker nas je
ljudi komaj kaj, nič več ne živimo vrednot naših staršev, dedov, prababic ...
Morda je g. Ham trenutno najboljši poznavalec naše zgodovine. Poleg res skrbno pripravljenih razlag duhovnih vsebin
nas velikokrat preseneti s poznavanjem
življenja naših prednikov. Pa naj bo kot
tokrat iz oznanilnih knjig, še več pa
skozi restavriranje in poznavanje naših
cerkva, ki povedo veliko o tem, kaj je bilo
dragoceno starim Jezerjanom.
Da bi le tudi zdaj še znali in hoteli skupaj praznovati!

Prinesemo srečo v kapljici vode,
pospravimo tisto, kar v oči bode,
skrbimo za čisto okolje in svet,
tako želimo za cel planet.
Srečno, čisto in lepo 2019.

Komunala Kranj d.o.o., Mirka Vadnova 1, Kranj / PRJ-2048/18

