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Že več kot eno leto smo ujetniki epidemije covida-19, ki ji kar 
ni videti konca. V cvetnem tednu, ko pišem tale uvodnik, je 
bilo doslej v naši občini evidentiranih kar devetdeset okužb, 
od tega že nekaj tednov beležimo približno deset aktivnih 
primerov. Preveč, precej preveč. Če smo iskreni in realni, je 
število okuženih še večje. Hvala bogu za zdaj brez hujših po-
sledic. Verjetno se vsi sprašujemo, kdaj bo tega konec, kdaj 
bomo spet lahko "normalno" živeli tako kot prej. Brez omeji-
tev in strahu? Počasi dojemamo, da jutri in pojutrišnjem še 
ne. Da bomo morali določene navade in standarde spreme-
niti za daljše obdobje. Da uporaba maske nič ne boli in da 
smo človeka lahko veseli, tudi če mu ne stisnemo roke. Pot do 
"normalizacije" pa vodi samo skozi cepljenje. Skozi zavestno 
osebno odločitev, da kljub določenim strahovom in pomisle-
kom s cepljenjem zavarujemo sebe, svoje najbližje in tako 
vsem nam omogočimo vračanje k vsem tistim stvarem, za 
katere smo šele sedaj spoznali, koliko nam pomenijo. Dru-
ge poti ni. Tako kot smo nad zgornjimi podatki o okuženosti 
na Jezerskem upravičeno razočarani, smo po podatkih naše 
zdravnice lahko izjemno ponosni na najstarejše generacije 
Jezerjank in Jezerjanov, ki so razen redkih izjem skoraj vsi 
pristopili k cepljenju. Upam, da jim bomo mlajše generacije 
sledile, ko bomo prišli na vrsto, in da se bomo namesto pri-
toževanja nad omejitvenimi ukrepi lahko veselili prebujanja 
pomladi in ponovnega življenja naše skupnosti. 
Zima nas je tokrat že decembra in januarja lepo obdarila s 
snegom. Zimska služba je imela zato precej več dela, vendar 
so se vsi delavci zelo izkazali, za kar so bili upravičeno deležni 
vaših številnih pohval in zahval, ki se jim z veseljem pridru-
žujem. Enako veseli smo bili zgodnjega snega tudi vsi, ki smo 
tako ali drugače vpeti v delovanje Parka in tekaških prog. Se-
demdeset tekaških dni, kljub epidemiji več kot pet tisoč pro-
danih vstopnic in v počitnicah uspešno izpeljan tečaj teka na 
smučeh za domače otroke so lepa popotnica za nadaljnji ra-
zvoj zimske športne ponudbe in tudi celoletne dejavnosti na 
tem območju. Kvalitetne tekaške proge so kljub omejitvam 
privabile na Jezersko številne tekače in druge obiskovalce, 
zato smo bili prisiljeni uvesti poseben zimski prometni re-
žim, s katerim smo preprečili prometni kaos okrog Planšar-
skega jezera, Parka in doline Ravenske Kočne. Prav slednja 
je najbolj obremenjena tudi v vrhuncu poletne sezone, zato 
načrtujemo postopno omejevanje dostopa v osrčje doline s 

sočasnim urejanjem novih plačljivih parkirnih površin Pod 
Turni in Za bodanjo. Ker so v projekt vključeni številni javni 
in zasebni partnerji ter nepredvidljivi odločevalci, je ta trenu-
tek zelo težko napovedovati, s kakšnim tempom bomo vzpo-
stavljali zastavljen sistem mirujočega prometa našega kraja. 
Turizem je ena od gospodarskih panog, ki jo je epidemija 
najbolj prizadela, saj je že pol leta skoraj v celoti dobese-
dno prepovedana. Jezerski turistični delavci pa se ne pre-
dajajo malodušju, ampak so raje strnili vrste, rekonstrui-
rali upravni odbor turističnega društva in izvolili novega 
predsednika Aleša Petka. Skupaj s TIC in občinsko upravo 
se tako pospešeno in polni optimizma pripravljamo na pri-
hajajoče poletje, ko bomo z veseljem gostili obiskovalce, ki 
cenijo našo naravo, bogato dediščino in ljudi, ki tu živimo. 
Ohranjanje narave in našega izjemnega okolja pa je najprej 
in predvsem naloga nas prebivalcev. Občina Jezersko zato 
skupaj s sosednjimi občinami in Komunalo Kranj odločno 
stopa na pot do uresničitve strategije Zero waste (brez od-
padkov). Cilj projekta ni samo zmanjševanje količine od-
padkov, povečevanje deleža ločenih frakcij in skrb za čisto 
okolje, ampak gre predvsem za postopno spremembo na-
ših vzorcev, ki določajo uporabo dobrin, s katerimi razpo-
lagamo. Na to, vedno bolj zeleno pot bomo potem lahko po-
vabili tudi obiskovalce, kamor jih vabi tudi Zelena shema 
slovenskega turizma, ki spodbuja ponudnike in destinacije, 
da svojo zavezo trajnostnemu razvoju jasno sporočimo tudi 
našim gostom s certificiranim okoljskim znakom. Enega od 
teh (zeleni ključ) je letos pridobila tudi Šenkova domačija. 
Z vsakim takim malim korakom vse bolj trdno stopamo po 
poti, kjer nas na križiščih spodbujajo in usmerjajo zaveze 
Gorniških vasi, strategije Zero waste in Zelene sheme slo-
venskega turizma (Slovenia Green). 
Pred nami je velika noč. Ne glede na to, kako bo potekalo zu-
nanje praznovanja zaradi omejitvenih ukrepov proti širjenju 
virusa, bodo naša srca pripravljena na zmago življenja nad 
smrtjo, na vstajenje, na večno upanje in optimizem, na pra-
znik, za katerega je dovolj ena sama beseda: aleluja!

Vaš župan Andrej Karničar

Drage Jezerjanke in dragi Jezerjani!
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Občankam in občanom  
želimo vesele in  

blagoslovljene  
velikonočne praznike.

Župan Andrej Karničar 
ter sodelavci in člani  

občinskega sveta
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PR' JEZER JE PRILOGA ČASOPISA

PR’ JEZER (ISSN 1854-7583) je priloga Gorenjskega glasa o občini Jezersko. Prilogo pripravlja Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, Kranj, ure-
dnica Danica Zavrl Žlebir, odgovorna urednica Marija Volčjak, telefon 04/201 42 00, e-pošta: info@g-glas.si, oblikovanje Matjaž Švab, priprava za tisk 
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, tisk CC consulting center, d. o. o., Kranj, distribucija Pošta Slovenije, d. o. o. Pr’ Jezer, št. 1, je priloga 26. številke Gorenj-
skega glasa, izšla je 2. aprila 2021 v nakladi 410 izvodov, prejmejo jo vsa gospodinjstva v občini Jezersko. Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65, Zg. Jezersko.   
Na naslovnici: Ribič na Planšarskem jezeru / Foto: Gorazd Kavčič

Vabimo k sodelovanju: 

informatorja (m/ž)  
v Turistično informacijskem centru

Občina Jezersko vabi k sodelovanju odgovorne in motivirane 
osebe za opravljanje zanimivega in dinamičnega dela v TIC-u, in 
sicer v času poletne in zimske turistične sezone ter izven sezon-
skega projektnega dela po dogovoru. Poleg informiranja gostov 
delo zajema: urejanje spletne strani, uporaba spletno-social-
nih-promocijskih omrežij, sodelovanje pri pripravi promocijskih 
materialov (letaki, karte, katalogi, brošure ipd.), sodelovanje 
pri razvoju turističnih produktov in programov, koordinacija do-
godkov, udeležba na sejmih, prodaja spominkov, knjig, kart idr.

Delo bo predvidoma  potekalo 7 ur dnevno, in sicer:
•  maja: ob koncih tedna 
• od 1. 6. do 31. 8.: vsak dan (glavna poletna sezona) 
•  septembra: ob koncih tedna 
• od 1. 12. do 20. 12.: ob koncih tedna 
• od 20. 12. do 28. 2.: vsak dan (glavna zimska sezona) 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/-ke z znanjem in izku-
šnjami s področja turizma in trženja, stalnim bivališčem na Je-
zerskem – poznavanje kraja. Pogoj je znanje angleškega jezika 
ter računalniška pismenost. Prijave, ki naj poleg osnovnih po-
datkov (ime, priimek, status (npr. študent, dijak, s. p., brezpo-
seln, izkušnje) vsebujejo tudi kratko osebno vizijo turističnega 
razvoja Jezerskega, pošljite najkasneje do torka, 20. 4. 2021, 
na naslov: Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65, 4206 Jezersko, oz. 
elektronsko na: marko.mesko@jezersko.si.
Za morebitna vprašanja smo dosegljivi na telefonski števil-
ki 040 556 190 (Marko Meško).

Z izbranimi kandidati želimo vzpostaviti trajnejše sodelova-
nje tudi v prihodnje.

Možne so različne oblike sklenitve sodelovanja (študentska/
dijaška napotnica, podjetje, s. p., avtorska pogodba idr.)   
Razpored dela se sprotno prilagaja epidemiološkim razmeram 
(covid-19). 

Zaradi boljše, učinkovitejše in racionalnejše obveščenosti o more-
bitnih prekinitvah pri dobavi pitne vode in električne energije vas 
pozivamo, da se naročite na obveščanje posameznih izvajalcev 
javnih služb. To sta Komunala Kranj, d. o. o., in Elektro Gorenjska, 
d. d. Občina Jezersko bo tudi v nadaljevanju s SMS-sporočili obve-
ščala o izrednih dogodkih, med katere pa ne sodijo redna vzdrže-
vanja posamezne infrastrukture, zaradi katerih je potrebna krat-
kotrajna prekinitev storitev. O takih storitvah so dolžni obveščati 
posamezni izvajalci javnih služb sami, niso pa dolžni tega javiti 
občini, čeprav to običajno storijo. V izogib podvajanju obvestil o 
rednih načrtovanih prekinitvah ne bomo več pošiljali v SMS-ih, 
bomo pa obvestila še vedno posredovali na spletni strani Občine 
Jezersko.

Prijava na SMS-obvestila  
javnih služb

ANTON MARC, LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA GORENJSKE  
(VIR: WWW.EKOSKLAD.SI)

Eko sklad je javni sklad, katerega ustanovitelj je država. Na-
men sklada je varovanje in ohranjanje okolja predvsem s sta-
lišča energetike. Prav raba energije namreč močno vpliva na 
okolje, v katerem živimo. Vloga sklada je pomoč in spodbuja-
nje občanov pri prehodu na obnovljive vire energije, učinko-
viti rabi energije ter pri prehodu v trajno mobilnost.
V ta namen ima sklad organizirano mrežo energetskih sveto-
valcev po vsej Sloveniji, katerih naloga je občanom svetovati 
glede izbire ukrepov, s katerimi bodo zmanjšali porabo energi-
je ali prešli na uporabo obnovljivih virov energije. Svetovalci so 
občanom lahko tudi v pomoč pri prijavi na razpise Eko sklada. 
Za občane ima sklad na voljo subvencije in ugodne kredite 
za ukrepe energetske prenove. Na področju ogrevanja so na 
primer na voljo subvencije in krediti za kurilne naprave na 
lesno biomaso, priklop na daljinsko ogrevanje, vgradnjo sis-
tema za prezračevanje z vračanjem toplote, vgradnjo toplotne 
črpalke in za namestitev solarnega ogrevnega sistema. Za 
kurilno napravo je subvencija od dvajset do šestdeset odstot-
kov oziroma največ dva tisoč oziroma pet tisoč evrov.
Pri prenovi lahko pridobite subvencije za izolacijo fasade, stre-
he ali podstrešja in za zamenjavo oken z novimi okni z lese-
nimi okvirji. Pri zamenjavi okna subvencija znaša do dvajset 
odstotkov naložbe in največ 150 evrov na kvadratni meter za-
menjanih oken. Za prenovo fasade je subvencije dvajset od-
stotkov naložbe in največ 12 evrov na kvadratni meter toplotne 

Subvencije Eko sklada 
za občane

izolacije. Nova fasada mora skupaj z obstoječo zadostiti zahte-
vanim kriterijem izolativnosti. Za socialno šibka gospodinjstva 
pa je za nekatere ukrepe na voljo tudi 100-odstotna subvencija.
Sklad ima na razpolago tudi subvencijo ali kredit za nakup 
novega električnega avtomobila. Subvencija je tu odvisna od 
kategorije vozila. 
Na voljo so tudi subvencije za male sončne elektrarne. 
Za podrobnejše podatke je najbolje, da se oglasite pri energet-
skem svetovalcu, pristojnem za vaše območje. Kontaktni po-
datki so navedeni na povezavi https://ekosklad.si/prebivalstvo/
ensvet oziroma na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si.
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Obveščamo vas, da so bili dne 8. 3. 2021 objavljeni javni raz-
pisi Občine Jezersko za leto 2021, in sicer:
•  Javni razpis za subvencioniranje izvedbe malih komunalnih 

čistilnih naprav z zmogljivostjo pod 50 PE na območju obči-
ne Jezersko v letu 2021

•  Javni razpis za dodelitev pomoči za spodbujanje razvoja 
malega gospodarstva v občini Jezersko v letu 2021

•  Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Jezersko v letu 2021

•  Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Jezersko v 
letu 2021

•  Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Je-
zersko v letu 2021

•  Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kul-
turne dejavnosti v občini Jezersko v letu 2021

•  Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov dru-
gih društev v občini Jezersko v letu 2021

Vse potrebne informacije o razpisih so dostopne na poveza-
vi: https://www.jezersko.si/objave/58. 

ALEŠ PETEK, TD JEZERSKO

Spoštovane Jezerjanke in Jezerjani,
virus, ki kroži med nami in nam ne pu-
sti do običajnega življenja, nas je prav 
vse prizadel. Posebno težka je situaci-
ja v turistično-gostinski panogi, saj so 
naši obrati že skoraj pol leta zaprti in 
ne vemo, kdaj bomo lahko vrata odprli 
za goste.
Člani turističnega društva Jezersko pa 
kljub temu v teh mesecih nismo sta-
li križem rok. Občni zbor Turističnega 
društva Jezersko je potekal 11. februarja, 
na njem smo izvolili člane UO in NO ter 
novega predsednika društva. S pomočjo 
spletnih aplikacij smo izvedli že kar ne-
kaj sestankov, polni optimizma, zagona 
in novih projektov. Naša želja je biti čim 
bolje pripravljeni na čas, ko se bodo tu-
ristično-gostinski obrati lahko odprli in 
bo pred nami poletna turistična sezona. 
Na turističnem društvu si bomo priza-
devali za čim boljše medsebojno sodelo-
vanje naših članov in turističnih ponu-
dnikov, njihovo informiranje v poplavi 
modernih medijev in preprostih sporo-
čil, ki v tem hitrem tempu današnjega 
sveta kar oddrvijo mimo nas. Naša za-

veza k urejenemu kraju in skrbi za do-
bro počutje turistov in obiskovalcev bo 
vodilo projektov, ki smo si jih zadali v 
letošnjem letu.
Težko je zadovoljiti vse želje, a naši pred-
hodniki so desetletja gradili turistično 
društvo z aktivnostmi, prireditvami in 
projekti, na katere smo lahko ponosni. 
Naša dolžnost pa je, da to delo nadalju-

jemo in nadgrajujemo. Zato člane Turi-
stičnega društva Jezersko, turistične po-
nudnike, Jezerjanke in Jezerjane vabim 
k sodelovanju – da se boste v svojem kra-
ju dobro počutili, turisti pa bodo bogatej-
ši za lepo dopustniško izkušnjo.
"Sami lahko naredimo tako malo; sku-
paj lahko naredimo tako veliko!" (Helen 
Keller)    

Turistično društvo z novim vodstvom
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DARINKA MILOŠIČ, PGD JEZERSKO

Letos je za naše društvo prav posebno leto. Praznujemo 110 
let delovanja. To je obdobje, ki ga lahko preživimo s prena-
šanjem tradicije iz roda v rod. Lahko smo ponosni, da smo 
del te tradicije, ki se je ohranila do danes. Jezerjani smo že 
velikokrat dokazali, da smo s skupnimi močmi zmožni ve-
likih dejanj. Hvala vsem, ki nam na tej plemeniti poti stojite 
ob strani in nam pomagate finančno ali kako drugače. Tudi 
tokrat nam je skupaj z vami – občani, Občino Jezersko in do-
natorji uspelo zbrati sredstva za nakup novega vozila GV-1, s 
katerim bomo še lažje prišli do vsake domačije. Zavedati se 
moramo, da nas ne bi bilo brez vas in da vi potrebujete nas, le 
tako nam bo uspevalo še naslednji sto let ali več.
V mesecu juniju bomo praznovali jubilej in blagoslovili ter 
tudi uradno prevzeli novo vozilo v upravljanje. Zato vas že se-
daj vabimo, da se nam pridružite v čim večjem številu. Seve-
da upamo, da se bodo do tedaj ukrepi zaradi covida-19 toliko 
sprostili, da bo to mogoče.
Želimo vam blagoslovljene velikonočne praznike, polne vere, 
upanja in ljubezni. Naj vam osrečujoča zavest Kristusove 
zmage nad smrtjo vlije novega upanja in poguma za jutrišnji 
dan.

Gasilci praznujemo
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NINA KOBAL, RAGOR IN  
BARBARA ŠPEHAR, BSC KRANJ

Že od leta 2015 na Gorenjskem potekajo 
prizadevanja za celosten razvoj kolesar-
stva na regionalni ravni. Takrat je za-
čel delovati Svetovalni organ gorenjske 
regije za razvoj kolesarstva (SORK) kot 
strokovno telo Odbora za okolje, prostor 
in infrastrukturo pri Razvojnem svetu 
gorenjske regije. 
Po dobrih petih letih delovanja je eden 
najpomembnejših rezultatov vzpostavi-
tev gorenjskega kolesarskega omrežja. 
Gre za skrbno izdelan preplet 640 kilo-
metrov državnih in lokalnih kolesar-
skih povezav na Gorenjskem in v ne-
katerih sosednjih občinah. Pri določitvi 
so bili upoštevani mednarodni kriteriji 
prometne varnosti, atraktivnost pokra-
jine in dosegljivosti gostinskih in servi-
snih storitev, trase pa so potrdili v vseh 
24 vključenih občinah in na Direkciji RS 
za infrastrukturo (DRSI).
Glavni cilj projekta Gorenjsko kolesar-
sko omrežje v letu 2021 je na celotnem 
omrežju postaviti enotno prometno si-
gnalizacijo za kolesarje (usmerjevalne 
in informacijske table), posvetili pa se 
bomo tudi natančnemu digitalnemu 
prikazu obstoječe kolesarske infra-
strukture ter evidentiranju črnih točk 
oziroma odsekov na omrežju. Slednjim 
želimo pri načrtovanju investicij na-
meniti posebno pozornost, da jih pri-

oritetno odpravimo in kolesarjem za-
gotovimo varno pot. Gorenjska je prva 
v državi, ki se je vzpostavitve omrežja 
lotila na tako sistematičen način.
Infrastrukturni projekt bomo nadgra-
dili tudi s promocijskimi vsebinami. Na 
terenu označeno kolesarsko omrežje je 
namreč treba ustrezno promovirati in 
predstaviti njegove potenciale tako za 
turizem kot za spodbujanje trajnostne 
mobilnosti. Za prepoznavno podobo 
skrbi logotip, izdelani so promocijski 
zemljevidi in spletna stran www.gko.
si s petimi predlaganimi izleti in GPX-
-sledmi. Prav vsak kolesar lahko najde 

sebi primerno in ustrezno traso, kjer 
bo doživel širše območje Gorenjske. V 
letu 2021 bo nadgrajen tudi koncept ko-
lesarju prijazen ponudnik, v katerega 
bodo vključeni predstavniki turistič-

nih namestitev in storitev, kolesarske 
povezave ter naravne in kulturne za-
nimivosti pa bomo promovirali tudi 
na družabnem omrežju Instagram (@
gko_bike). 
Kolesarji predstavljajo pomemben se-
gment turističnega gospodarstva in 
trajnostne mobilnosti, saj se v epidemi-
ji covida-19 vse bolj zavedamo pomena 
zdravja, čistega okolja in povezanosti. 
Iz številnih držav po svetu poročajo o 
izjemnem povečanju števila kolesarjev 
v tem času, na kolo sede tudi vse več 
Slovencev. Turizem je ena izmed najbolj 
prizadetih panog v epidemiji, zato bi 

gorenjsko kolesarsko omrežje in doda-
tna kolesarska ponudba lahko bistveno 
pripomogla k izboljšanju privlačnosti 
Gorenjske ter k spodbujanju trajnostnih 
načinov potovanja.

Gradimo gorenjsko kolesarsko omrežje
Gorenjsko kolesarsko omrežje je skrbno izdelan preplet povezav na območju 
Gorenjske in nekaterih sosednjih občin. Mreža cest, primernih za kolesarjenje, 
ponuja priložnost za popotovanje od kraja do kraja, odkrivanje znamenitosti na poti 
in srečevanje z lokalnim prebivalstvom.
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Projekt Gorenjsko kolesarsko omrežje v letu 2021 financirajo 
občine Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, 
Gorje, Jesenice, Jezersko, Mestna občina Kranj, Kranjska Gora, 
Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, 
Žiri, Žirovnica, Kamnik, Logatec, Medvode in Vodice, izvajata pa ga 
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske in BSC Kranj – Regionalna 
razvojna agencija Gorenjske.
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URŠKA FURLAN, VZGOJITELJICA,  
FOTO: UROŠ SINKOVIČ, VZGOJITELJ 

Vrtec Palček na Jezerskem skupaj s Po-
družnično šolo Jezersko deluje v središču 
naselja Zgornje Jezersko. Vrtec trenutno 
obiskuje 32 otrok, ki so razporejeni v dve 
skupini. V mlajši skupini so otroci, stari 
od 11 mesecev do treh let, v starejši skupi-
ni pa otroci, stari od tri do šest let.
Ob vpisih v vrtec se pogosto srečujemo s 
stisko staršev, ki dvomijo o tovrstni staro-
stni razporeditvi. Predvsem jih skrbi, da 
bi starejši otroci nazadovali ob mlajših in 
da zanje ne bo dovolj izzivov. Izkušnje ka-
žejo prav nasprotno. Delo v heterogenih 
skupinah, kjer je razpon v starosti višji od 
enega leta, se mi zdi še posebej navdihu-
joče. Starejše otroke spodbujamo, da po-
magajo mlajšim, jih vključujejo v igro, ob 
tem se učijo skrbi za mlajše, potrpežljivo-
sti, sočutja in empatije. V heterogeni sku-
pini mlajši otroci dobijo s strani starejših 
več spodbud na vseh področjih razvoja, 
saj se po njih zgledujejo in jih želijo do-
hiteti. Starejši otroci pa jih ob tem lahko 
vodijo in usmerjajo. Ob tem se vzgojitelji 
vedno trudimo, da je življenje v vrtcu za-
nimivo tako za mlajše kot tudi starejše 
otroke. Z dobrim opazovanjem in načrto-
vanjem tako lahko spodbujamo vsestran-
ski razvoj vseh otrok.
Vzgojitelji na Jezerskem se predvsem 
zavedamo prednosti, ki nam jih nudi 
okolje. Smo v središču naselja, pa ven-
dar sredi narave. Z otroki na sprehodih 

Vrtec Palček na 
Jezerskem

Vas zanima, kako je naše telo videti  
od znotraj? Odgovore boste našli  
v knjigi, ki na poljuden način razkriva 
sestavo in delovanje našega telesa. 
Izvedeli boste kako lahko naše telo 
neumorno deluje vse naše življenje. 
Knjiga vsebuje zavihke, prosojnice  
in “kolo” za lažjo predstavo. 

Zanimivo in poučno hkrati! 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva ulica 1 v Kranju,  
jo naročite po tel. št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Redna cena knjige je 18,50 EUR.  
Če knjigo kupite ali naročite  
na Gorenjskem glasu, je cena le 

opazujemo spreminjanje narave skozi 
letne čase. V mlajši skupini smo si tako 
v lanskem šolskem letu izbrali "svoje" 
drevo, ki smo ga redno obiskovali in 
opazovali, kako se spreminja. Starejši 

otroci so si v letošnjem letu namesto 
drevesa izbrali opazovanje slapu. Ne 
glede na starost otrok so bivanje v goz-
du, sprehodi po travnikih in hoja v hrib 
pomemben del našega vsakdana.

                        + poštnina

EUR
1480
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MOJA MAMI, MOJ ATI …

Moja mami je kot angel, kar bi zame 
naredila vse. 
Moj ati je kot traktor, ker je velik in mo-
čan. Urban Žagar (2. r.)

Moja mami je kot roža, ker je lepa in 
dišeča.
Moj ati je kot morje, ker je včasih miren, 
včasih pa razburkan. Loti Babič (2. r.)

Moja ati je kot medved, ker je zelo mo-
čan.
Moja mami je kot muca, ker se včasih 
razjezi, včasih pa je prijazna. 
Tonja Muri (2. r.)
 
Moja mami je kot sonce, ker je prijazna.
Moj oče je kot skala, ker je močan.  
Zoja Kaštrun (2. r.) 

Moja mami je kot sonce, ker je topla in 
rumena.
Moj oče je kot medved, ker je velik in 
močan. Matevž Muri (2. r.)
 
Moj oče je kot drevo, ker je trden in močan. 
Moja mami je kot morje, ker ves čas 
šumi in ropota. Matej Eržen (2. r.)

Moja mami je kot ananas, ker je sladka.
Moj oče je kot avto, ker je močan. 
Kristina Prtija (2. r.)

Moja mami je kot srce, ker je prijazna in 
zmeraj vesela.
Moj oče je kot drevo, ker je velik in potr-
pežljiv. Brina Gorenšek (2. r.)

PRIJATELJI 

Prijatelji se imamo radi,
naj bomo stari ali mladi.  
Res naj prijateljstvo živi, 
traja vse do konca dni.         
Igra s prijateljem te veseli,
ker se zabavaš, hitro čas beži.
Je prijazen, bistre glave,
z njim ne manjka ti zabave.   
Ali prijatelj res je pravi,
ne spoznaš ga na zabavi.
Ta pravi prijatelj je tisti, 
ki ti pomaga v stiski.             
Eno prijateljstvo jaz tu imam,
zato prav nikomur ga ne dam!
Lepo je prijateljstvo, 
ker zaupam vsem lahko.            
Je prijatelj dober za družbo, 
za učenje, igro in službo.
Ihtim, ko me prijatelj zapusti
in v srcu več veselja ni.  

(Spesnili in uglasbili  
učenci 3. in 4. j)

DRAGA MAMI IN OČI

 Bliža se vajin praznik. Zelo sem vesela, 
da vaju imam. Zato sem zelo hvaležna 
za vse, kar mi nudita. 
Pomagata mi in me učita. Zelo veliko se 
trudita zame. Tolažita me in se pogo-
varjata z mano, kadar mi je hudo. Hva-
ležna sem vama za vse, kar sta naredila 
zame. 
Skupaj preživimo veliko časa in veliko 
ga vložita tudi v mojo šolo. Veliko se 
smejemo in znamo se imeti super. Rada 
sem z vama, ker je vedno zabavno. Če-
prav imamo veliko dela, je na dopustu 

z vama odlično. Vedno se znajdemo in 
kaj počnemo. 
Upam, da se ta ljubezen nad nami ne bo 
nikoli končala.
 Imam pa željo po novem telefonu. Zato 
se vama iskreno zahvaljujem.

Vajina Živa

DRAGA MAMI IN ATI!

      Za vajin praznik sem vesela, da smo 
skupaj.
      Vesela sem, da se pogovarjamo in da 
mi dasta nasvet. Hvala, ker mi nudita 
pomoč pri različnih težavah. Hvaležna 
sem za ljubezen, igrače, stvari.
  Zelo sem vesela, ko preživimo prosti 
čas skupaj. V prihodnosti si želim, da bi 
lahko imeli papigo.
       Vesela sem, da sem vajin otrok. 

 Vajina Tjaša

DRAGA MAMI IN OČI!

Približuje se vajin praznik.
Zato vama želim povedati, za kaj vse 
sem hvaležna. Hvaležna sem za vsa 
krasna darila, ki sem jih dobila, in za 
vse naloge, ki jih ne razumem in mi jih 
vidva razložita.
Hvaležna sem za vso pozornost, ki jo 
dobim od vaju, in za vse nasvete, ki so 
mi pomagali. In za vsako vzpodbudno 
besedo.
Hvala za vsak pogovor, ki mi je poma-
gal. Všeč mi je, ker mi ni treba delati ve-
liko hišnih opravil.
Želim si, da se odrečeta svojim slabim 
navadam. 

Vajina Ajda

Iz šolskih klopi

POVZETO PO LETAKU ZPMS  
IN SREDIŠČA ZIPOM

Zveza prijateljev mladine Slovenije je 
decembra lani izdala letak, na katerem 
otroke na njim razumljiv način pouču-
je o virusu. "Virus je zelo droben delček. 
Ker je tako majhen, ga ne vidimo. Če 
bi bil virus velik kot kovanec, bi bil ti 
velik kot vsa Slovenija," so za otroke 
napisali strokovnjaki. Virus potuje s 
kapljicami v zraku, ki nastajajo ob ka-

šljanju, kihanju pa tudi govorjenju in 
petju. Če si preblizu osebe, v kateri živi 
virus, in vdihneš kapljice z virusi, se ta 
naseli tudi v tebi. Ena od skupin viru-
sov je koronavirus, se nadaljuje zapis 
na letaku in navaja, kako se počutimo, 
če zbolimo za boleznijo, ki jo prenaša 
koronavirus. 
"Cepljenje je najboljša zaščita, da osta-
nemo zdravi. Cepivo deluje kot učitelj, 
ki naše telo nauči, kako premagati vi-
rus," zelo nazorno pojasni letak in sve-

tuje, kako lahko najbolje pomagamo 
premagati virus: z drugimi ljudmi si 
ne smemo stati preblizu (biti moramo 
stran od njih, kolikor je širok avto), no-
simo masko in se čim manj dotikamo 
stvari okoli sebe, pogosto si umivamo 
in razkužujemo roke. Če pa se virus 
preveč razširi, je najbolje ostati doma. 
To je včasih težko, saj pogrešamo pri-
jatelje, babico, dedka in vrtec. "A nič ne 
skrbi, kmalu se boste spet družili. Zdaj 
ko si doma, pa se lahko veliko igraš in 
preživiš več časa s svojimi najbližjimi," 
se optimistično zaključi nagovor otro-
kom. 

Vse o virusu za otroke
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ALENKA BRUN

Po izjemnem odzivu slovenskih otrok, 
ki so se množično prijavili k sodelova-
nju, so imeli ustvarjalci tokratne ku-
harske oddaje kar težko nalogo izbrati 
osem najboljših parov, saj so prav vsi 
prijavljeni pokazali odlično kuharsko 
znanje. 
Nadobudni Živo Rebolj in Zarjo Eržen, 
petošolko in četrtošolko, ki obiskujeta 
podružnico OŠ Matije Valjavca Predd-
vor, smo doslej lahko spremljali v dveh 
kuharskih izzivih. V prvem sta pripra-
vili poseben Jorgov zajtrk, v drugem pa 
telečjo obaro z žličniki. Zarja se je izka-
zala tudi pri enem od posebnih izzivov, 
izjemno hitro odkrila skrito budilko in 
tako sta si dekleti mimogrede prislužili 
še kuhanje z znanim kuharskim moj-
strom Jorgom Zupanom, tudi žirantom 
v oddaji.

VESELJE DO KUHANJA

Poleg tega, da sta prijateljici, Jezerjanki 
druži tudi ljubezen do gimnastike. Zna-
čajsko sta si zelo različni. Mlajša je že 
prej rada kuhala, medtem ko je starej-
ša resnično veselje do kuhanja dobila 
po udeležbi v televizijskem kuharskem 
šovu. Živo so začele zanimati tudi teh-
nike krašenja slaščic, Zarja pa sedaj 
glasno razmišlja, da bi morda enkrat 
v prihodnosti imela svojo gostilno ali 
restavracijo. Čeprav se slednja dobro 
znajde tako med juhami kot mesnimi 
glavnimi jedmi in pri pripravi slaščic, 
ne skriva, da je najbolj naklonjena sla-
nim okusom. "Raje ustvarjam slano kot 
sladko," smeje pove četrtošolka. 

PALAČINKE IN MANDARININA TORTA

Dekleti se navihano spogledata, ko 
omenimo, kaj radi jesta in česa ne, ter 
se strinjata, da ju ribe in morski sadeži 
ne prepričajo ravno, medtem ko imajo 
pri Erženovih vsako soboto na doma-
čem meniju palačinke. Živa pa je že 
ustvarjalcem oddaje zaupala, da doma 
pripravljajo jabolčni zavitek po skriv-
nem receptu, nam pa povedala, da se 
nerada spoprime s peko palačink, sploh 

če jih je treba obračati v zraku … Kakšne 
palačinke pa radi jesta, namazane z 
marmelado ali s čokolado, nas zanima. 
Spogledata se in v en glas pritrdita: "Z 
Nutello, seveda." 
Zarja obožuje tudi pripravo rižot, ko pa 
sta pri njej doma trenirali za tekmova-
nje, sta se lotili priprave različnih jedi. 
In pri ustvarjanju mandarinine skutne 
torte ji je uspel prav poseben preliv, na 
kar je še posebno ponosna. Torto pa je 
kasneje za rojstnodnevno darilo dobila 
mama njene tekmovalne "sotrpinke" 
Žive. 

SKRB O TREMI JE BILA ODVEČ

Kako pa je sploh prišlo do odločitve, da 
se prijavita v oddajo Mali šef Slovenije? 
Izvemo, da se je na tekmovanje najprej 
prijavila Zarja, a je potrebovala še par-
tnerko. V mislih je imela na začetku si-
cer drugo dekle, potem pa hudomušno 
pojasni, da "jo je Živa rešila". Ta v sme-
hu nadaljuje, da je starše na kolenih 
prosila, ali gre lahko z Zarjo v Malega 
šefa. "Potem sva začeli pri Zarji vaditi, 
kuhati, se pripravljati na tekmovanje v 
oddaji," razlagata dekleti.
Starejšo je na začetku skrbelo, kako bo 
vse skupaj izpadlo; pa trema, a na kon-

cu je bila vsa skrb odveč. Obe se strinja-
ta, da kuhanje v studiu ni enostavno. 
Sploh si pa nista predstavljali, da bo 
prisotnih toliko kamer. Zarja pove, da 
se je na koncu izkazalo, da je bilo prav 
prijetno, zabavno in ure za štedilnikom 
so minile zelo hitro. Živa jo dopolni, da 
sta se zabavali tudi zato, ker je bila to 
nova izkušnja. "Česa takega ne doživiš 
vsak dan," meni. 
Naučili sta se veliko novega, žirantje pa 
so tudi kar strogi, se strinjata. 

ŠE VEDNO LAHKO GLASUJETE

Dekleti sicer ostajata v igri, vendar se 
bosta uvrstili na mesta med četrtim in 
osmim. Najboljši kuharski pari pa bodo 
prejeli donacijo Mercatorja za uresniči-
tev šolskih projektov. Prve tri bo določi-
la žirija, od četrtega do osmega mesta 
pa se bodo šole uvrstile glede na število 
prejetih glasov. Kar pomeni, da z naku-
pom izdelkov z oznako Mali šef glasu-
jete zanju oziroma njuno osnovno šolo. 
In za kaj bi uporabili zbrani denar, če bi 
zmagali, nas je zanimalo. 
"Za ureditev ograjenega vrta ob šoli, na-
kup novih igral ter miz in klopi za pouk 
na prostem," še povesta mladi kuharski 
navdušenki.

Posebna kuharska izkušnja
Prvo nedeljo v marcu so na Pop TV začeli predvajati tretjo sezono priljubljene otroške 
kuharske oddaje Mali šef Slovenije. Med tekmovalnimi dvojicami sta se predstavili 
tudi Zarja Eržen in Živa Rebolj.

Živa Rebolj in Zarja Eržen / Foto: A. B.
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Kako desetletje je že, kar je imelo Jezersko nazadnje stoletni-
ka. Pravzaprav stoletnico, Justino Trček. Dne 17. marca pa je 
stoti rojstni dan praznoval Đorđe Bogdanović. Praznovanja, 
kakršnega si zasluži tako visok jubilej, v zdajšnjih epidemio-
loških okoliščinah ni bilo, saj se ni mogla zbrati niti vsa nje-
gova družina, razpršena po več državah. Ima dve hčerki, tri 
vnuke in pet pravnikov. Njegov brat živi na Dunaju, vnuki v 
Ljubljani in Beogradu, z njim na Jezerskem je v tem času le 
hčerka Neda. Ko se pomenkujeva o njegovem dolgem življe-
nju, izrazi pomislek, ali bo bralce sploh zanimalo. Nedvomno 
je imel zanimivo življenje, še več takega pa bi lahko odkrila, 
če bi imela na voljo več časa. 
Bogdanovićeva družina je večkulturna: mama je Čehinja, oče 
srbski oficir, ki je služboval na Dunaju, kjer sta se starša tudi 
spoznala in poročila. Še danes njegova družina govori štiri 
jezike: češko, nemško, slovensko in srbsko. Z ženo Slovenko, 
ki je imela sorodnike na Visokem in so jih pogosto obisko-
vali, je ob neki priložnosti odšel na izlet na Jezersko. Kraj se 
je družini tako priljubil, da so tu leta 1973 zgradili počitniško 
hišo in poslej redno prihajali na Jezersko. Đorđe je obhodil 
vse tukajšnje hribe, na planinskih poteh ga je spremljala Ani-
ca Karničar, žena dolgoletnega oskrbnika Češke koče. Rad je 
tudi smučal, na tekaških smučeh je bil nazadnje pred petimi 
leti. Hčerka Neda še pove, da je v letih, ko je z družino preži-
vljal božično-novoletne praznike v Portorožu, vsak dan dva-
krat po uro plaval v bazenu v Bernardinu, z njim pa tudi vsi 
ostali. Da se tudi v poznih letih ne ustraši novih izzivov, pa 
priča dejstvo, da se je pri osemdesetih letih starosti sam na-
učil igranja na klavir. Ob tem pogovor nanese na dogodek ob 
115-letnici Češke koče, ko je zaigral občinstvu, med obiskoval-
ci pa je bila tudi češka veleposlanica Vera Zemanova, s katero 
se je lahko pogovarjal v maternem jeziku. Gospod Bogdanović 
je v življenju veliko prepotoval, saj je delal v zunanji trgovini, 

in sicer za tuje firme. Zdaj je že dolgo v pokoju, zadnji dve 
desetletji pa stalno živi na Jezerskem. Rad se sprehaja po 
okolici, bere, televizijo gleda brez očal. Rad ima glasbo, in kot 
pove hčerka Neda, je ob očetovi devetdesetletnici vsa druži-
na obiskala dunajsko opero. Še vedno je kar dobrega zdravja. 
Stoletnike navadno vprašamo po receptu za dolgo življenje, 
tudi zdravniki so ga o tem spraševali ob njegovem zadnjem 
obisku pred nekaj leti, a Đorđe Bogdanović pravi, da ga nima. 
Zgodilo se je pač, da mu je dano dolgo živeti.
Ob njegovem visokem jubileju ga je obiskal in mu voščil tudi 
župan Andrej Karničar.

Nima recepta za dolgo življenje
Đorđe Bogdanović je sredi marca dopolnil sto let. Od tega je že šest desetletij povezan z 
Jezerskim, najprej je bil izletnik, nato "vikendaš", zadnji dve desetletji pa tu tudi živi. 

Jezerski stoletnik Đorđe Bogdanović

Pri osemdesetih letih se je sam naučil igrati na klavir.

Ob življenjskem jubileju ga je obiskal in mu voščil župan Andrej 
Karničar.
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Dva dni je medlo. Drobcene zvezdice snega so se v gostih sno-
pih sipale naravnost na zemljo, kakor bi se v tenkih curkih 
tiho zlivalo mleko, in branile videti dva koraka pred seboj.
In po dveh dneh sneženja se je jasno modro nebo razprlo nad 
belo dolino, jasno in modro, kakor bi nikdar ne znalo pošiljati 
na zemljo tihih snopov drobnih zvezdic, ki so zagrnile cel svet.
Sonce se je dvignilo nad gore. Tudi v njegovem siju se je razo-
devala presenečenost nad harmonijo beline in modrine, kajti 
tudi sence gozdov so bile skrite pod bleščečo odejo. Žarki so 
se igrali z mehkim belim snegom, razstavljali so skrite bar-
ve svoje svetlobe v drobnih prozornih ploskvah njegovih kri-
stalčkov. Vsa širna ravan je sijala in se lesketala od tisočerih 
lučk nemirnih barv in gibov in zdelo se je, kakor da nagaja v 
plahi razposajenosti.

Oko je največjo globino azura vselej preneslo nad najčudo-
vitejši sij bele ravani. Modra dalja se je pred pogledom po-
glabljala v neskončnost. Budila je hrepenenje po vrtoglavem 
vrvežu svetov, potopljenih v njeno brezdanjost in nevidnih v 
dihu belega dne.
Ozka snežna gaz, na kateri se korak globoko udira in se more 
le počasi vzpenjati navkreber, je pripeljala na pobočje k stari 
tisi. Ta je že mnogo stoletij s temnim leskom svojega igličja 
vdihavala opojni vonj zelenega poletnega travnika. Stala je 
tiha in mirna in niti ni več štela, kolikič že njene krive veje 
nosijo težo snega. Morda več kakor tisoč, morda še nekoliko 
manjka do tisočih zim.
V letih trdega debla in črnih vej je bilo shranjenih več spo-
minov kakor v vseh glavah, ki so živele v dolini in ob rdečem 
žarenju smolnih svetilk prenašale iz roda v rod stare in sta-
rodavne pripovedi.
Ko je v mladosti gledala v dolino, ji je gladina jezera zrcalila 
modro globino neba z belkastimi oblački in tudi črno globino 
gozdov na pobočjih, z nežnimi koprenami jutranjih meglic.
Jezero je božalo zelene bregove, se z nežnim kodranjem pri-
tiskalo pod sklonjene košate veje jelš in vrb ter si z ozkimi 
jeziki radovedno utiralo pot v tesni objem skalovja.
Stoletja je mesec vzhajal nad gozdovi in se ogledoval spodaj v je-
zeru. Stoletja so edinole nevihte motile tišino, ki je vladala v ska-
lovju, in izzivale spokojne velikane, da s hrumenjem snežnih in 
kamnitih plazov uglasijo bučanje groma in zavijanje vetra.
Stoletja so minila in tisa nad tiho dolino je postala priča tra-
gedije brezskrbnega kodranja zelenkastih valov.
Na bregovih jezera se je razcvetal čudovit pomladni dan, ko sta 
se nenadoma iz globin skalovja dvignili tema in tesnoba. Orli 
so trepetali, stisnjeni v vrtoglavi višini svojih gnezd, in gamsi 
so v brezglavem teku bežali pred kupi kamenja, ki so jih skalni 
vrhovi lučali v dolino. Gozdovi so ječali od bolečine, ki je upogi-
bala in lomila prelepa, vitka telesa borov in jelk, nežno protje 
vrb in brez pa je z brega divje bičalo gladino jezera.
Drobno kodranje vode je pobegnilo pred kaotično grozo valov, 
ki so se, kakor bi iskali zavetje med šibkimi stebelci trav in 
cvetlic na travniku, divje zaganjali preko lastnih bregov.
Močan piš je vršel in zavijal z visokimi, ostrimi zvoki ob jalo-
vih prošnjah za usmiljenje, za prihodnja čudovita leta življe-
nja, ki ga je dala neznana roka.
Tresenje drobovja zemlje, silovito in strašno, je v hipu končalo 
boj za življenje. Valovi jezera so se v poslednjem prijemu krča 
vzpeli v višino. Ko so znova spustili, jih je silovit padec z jekle-

Makekova tisa

MIJA MUROVEC

V glasilu Pr' Jezer' ste oktobra 2019 lahko prebrali kratko 
predstavitev češke pisateljice Marie Gebauerove, ki je pred 
prvo svetovno vojno vsako poletje prihajala na počitnice na 
Jezersko, in njen opis "češke kolonije" pri Makekovih. Tokrat 
vas vabim k branju ene od zgodb, ki jih je napisala o svo-

jem zimskem obisku Jezerskega. S posvetilom Minki Šenk 
- Makekovi, moji stari mami, so izšle leta 1920 v knjižici Na 
zemlji. Zgodba z naslovom Tragedija pripoveduje o stoletjih 
v jezerski dolini skozi oči njihove neme priče, tise z Make-
kovega marofa. Preberite pisateljičin čudoviti opis narave 
in nahranite svojo dušo, ki najbolj trpi v teh karantenskih 
časih.

Uvod k zgodbi o Makekovi tisi



nim prijemom trgal in gnal proti razpoki, 
ki ji je moč neizprosnega, hladnega zako-
na velela uničiti smehljajoče se jezero v 
naročju gora. Jok in tožba padajočih valov 
sta se razlegala po skalovju. Z odmevom 
sta se vračala v črne gozdove, ki so znova 
negibni stali nad prazno kotlino, razbraz-
dano od vrtinca obupanega boja.
Piš je odvršel proč, tema je zbežala in 
sončni žarek se je zalesketal v tisočerih 
kapljah, ki so ostale na dnu kotline ka-
kor solze bolečine nad uničeno lepoto.
Črna tisa je stala mirna in tiha.
Nova stoletja so minevala ob novih le-
potah v kotlini nekdanjega jezera.
Travniki so se vsako pomlad smehljali 
v jasnih barvah cvetja v svežem zelenju, 
ki se je s plaho radovednostjo spuščalo 
z nekdanjih bregov na dno puste doline.
Poletni in zimski dnevi so se vrsti-
li nad tihimi gozdovi, ki so z mladim 
pokolenjem rasli na strohnelih žrtvah 
davnega uničenja. Semena, razpihana 
z vetrom, so se usedla v zelenje novih 
travnikov in zrasla v senčno spremstvo 
bistre rečice. Ta je odnašala žuborenje 
gorskih izvirov, ki so nekdaj pojili zele-
ne globine jezera.
Med jelšami, brezami in javorji je rasla 
mlada smreka na vzpetinici, ki se je dvi-
gala z ravnine v dolini kakor priča najo-
krutnejšega vrtinca, ki je trgal valove, da 
so se v boju zarivali naravnost v dno in 
ga razbrazdali z globokimi razpokami.
Mlada smreka je rasla v zavetju listna-
tih vej. Naravnost k soncu se je vzpenja-
la vitko, ravno deblo in k zemlji skla-
njala mehko lepoto razkošnih vej.
Jelše, breze in javorji so preživeli svoj vek, 
smreka je na vzpetinici ostala sama.
Pomlad je kakor vselej goste temne 
veje olišpala z mladim zelenjem novih 
poganjkov, katerih vonj je valoval nad 
travniki, in jesensko sonce je zlatilo 
obilje plodov, ki je obtežilo mehke loke 
njenih vej.
Mladost se je prevesila v odraslo dobo. 
Smreka je dosegla največjo lepoto, ki se 
lahko razcveti v svobodi in prostosti. 
Ko je sonce zjutraj vzhajalo, so travniki z 
mehkimi rdečkastimi meglicami umi-
vali njeno krošnjo. Ko je zahod nagnil 
žareče žarke nad gore na drugi strani, 
pa je smreka spokojno zrla v lastno le-
poto, ki je v mehki silhueti ležala prek 
razcvetenih trav in cvetja na travniku.
Tisa je z visokega pobočja opazovala 
lepoto drevesa v dolini, lepoto trdnega 
drevesa, ponosnega sredi zelenih trav-
nikov. Spominjala se je minulih prelesti 
smehljajočega se zelenkastega jezera. 

Stoletja so ležala med vrhuncema teh 
dveh lepot, stoletja, ki s svojim mirom 
niso zmogla utišati v spominu tožbe va-
lov, izgnanih iz naročja gora. S svojimi 
koraki so prinesla tudi trenutek, ki mu 
je usoda velela uničiti novo lepoto, lepo-
to mogočne smreke v dolini.
Poletni dan je žarel nad travniki, ko sta 
privršali tema in tesnoba s črnimi obla-
ki, tema in tesnoba, da so drobni pevci 
v bukovih vejah mrli od strahu in je ve-
seli vrvež rdečkastih veveričjih kožušč-
kov obmolknil in se stisnil ob trda debla 
borovcev.
Piš vetra je zavijal, hrupno lomil močne 
veje dreves, podiral stara debla na pobo-
čjih. Krohotajoč je trgal mehko listje in 
mlade vejice ter jih v gručah premeta-
val nad preplašenimi stebli trav.
V črni krošnji smreke v dolini je temno 
in zlo bučalo. Mogočno deblo je stalo tr-
dno in nepremično, le vitki vrh drevesa 
je popuščal zli sili in se upogibal v pišu 
vetra.
Tisa visoko zgoraj je prisluhnila.
Iz temnih oblakov so v ostrih črtah 
proti zemlji švigale strele. Skalne stene 
so z mnogokratnim odmevom vračale 
tresk groma, da je vselej udaril nov, še 
preden je bučanje prejšnjega utihnilo v 
globini gozdov. Veter je divje gospodaril 
in vsak grom pospremil z izbruhom zle 
radosti.
Voda se je silovito spuščala iz oblakov in 
trdo padala na krhka stebla in na cveto-
ve, ki so mrli pod bolečimi udarci.
Potoki so s kalnimi valovi drli po ozkih 
strugah, podirali bregove, odnašali gr-
mičke rdečih jagod, ki so zorele v okras 
bistri vodi, ki se vije z gora. Padanje ka-
menja, ki ga je veter pognal z njegovega 
ležišča, je glasno hrumelo v globokih 
glasovih odmeva.
Divji ples zvokov je postajal vedno stra-
šnejši.
Žvižganje in zavijanje vetra, pokanje 
vej, treskanje in rohnenje groma, švi-
stenje vejic, ki so bičale druga drugo, 
šumenje vode, padanje kamenja in ne-
izprosna zadnja beseda odmeva so bili 
kakor sredi razbrzdane orgije, ne da bi 
se pri tem vprašali, kaj bo še ostalo od 
vseh lepot, ko znova posije sonce.
In ko je groza napolnila že celotno doli-
no, so začeli zvoki divje tekmovati med 
seboj. Tempo njihovega plesa je bil hi-
trejši in hitrejši. Zdaj je zmagovalo vr-
šenje, zdaj pokanje, zdaj ropot padajo-
čega kamenja, zdaj je slavil globoki glas 
odmeva. Klobčič tekmecev se je bolj in 
bolj zapletal, vse strašnejši je bil vrtinec 

njihovih strasti. In ko se je zdelo, da se 
bodo tudi skalne stene pridružile pe-
klenskemu rajanju, se je skozi nekaj rež 
odprlo nebo, ostro je zasijalo in strašen, 
grozljiv udarec je stresel vse.
Nori trušč je v trenutku umolknil, vse 
je stalo negibno, tudi besede odmeva si 
kakor otrple od nenadne groze niso dr-
znile prestopiti ustnic molka. 
Šele čez čas se je grom vrnil od skalnih 
sten, poletel proti gozdovom na naspro-
tni strani, da se bo vrnil znova. Zdaj je 
bilo v njegovem glasu slišati jok, skozi 
jok se oglasilo padanje dežja in šumenje 
potokov.
Piš vetra je odvršel, drevesa v gozdovih 
so stala negibna in z vej točila velike 
solze na padle tovariše.
Črni oblaki so se porazgubili. V dolino 
se je vrnil sončni žarek, da s tolažečim 
smehljajem obljubi novo upanje v lepo-
to. V njem more vselej znova vzcveti ži-
vljenje, ki še ni umrlo.
Tisa je zrla iz svoje višave v dolino proti 
lepi, mogočni smreki.
Drevesna krošnja je negibna ležala na 
zelenem travniku, izmučenem od pre-
stanega trpljenja.
Gozdove na pobočjih so prevevali vzdihi, 
vzdihi obžalovanja in sočutja z usodo 
ponosnega drevesa. Iz njegovih temnih 
vej je velika, živa rana sijala proti nebu, 
ki se je modro in čisto znova bočilo nad 
dolino.
Sledili so tihi dnevi in mirne noči, raz-
cvetali so se novi cvetovi, nove pesmi so 
se razlegale iz ptičjih grl.
Zime so vrstile leto za letom, leta so se 
vrstila v nova stoletja.
Rana smreke, zalita z dišečo krvjo smo-
le, se je zacelila v razbrazdano brazgo-
tino in drevo s polomljeno krošnjo se je 
košatilo v lepoti temnih vej.
In danes, po dveh dneh sneženja, je 
ozka snežna gaz, na kateri se korak 
globoko udira in se more le počasi vzpe-
njati navkreber, pripeljala na pobočje k 
stari tisi.
Zdaj je tu vse le spokojno dihalo v čude-
žni harmoniji modrine in beline, spokoj-
no, brez bolečih spominov na spopade, 
krute udarce in nenadomestljive izgube.
Kakor bi skozi jasni zrak, v katerem se je 
naravnost navzgor dvigal belkast dim z 
ognjišč v človeških domovanjih, zauplji-
vo stisnjenih k bregu, vel dih prihodnjih 
stoletij. Ta čakajo v Neznanem in skri-
vajo Neprepoznavno, ki prinaša končno 
spravo vseh radosti z vsemi trpljenji.
Tišina, neskončna tišina zimskega dne-
va visoko v gorah ...

LITERATURA | 11 
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BORIS PISKRNIK, ŠD JEZERSKO, FOTO: ARHIV ŠD 

Ob tem se zahvaljujemo Občini Jezersko, ki finančno podpira 
šport otrok, županu za zaključni obisk, ekipi Parka Jezersko 
za pripravo prog, učnega poligona in najem tekaške opreme 
ter Gostilni ob Planšarskem jezeru za vsakodnevni topel čaj. 
Tečaj smo zaključili z željo, da ga prihodnje leto ponovno or-
ganiziramo in razširimo še na starejše jezerske športnike.

Tečaj teka na  
smučeh med zimskimi 
počitnicami
V času zimskih počitnic je bil za jezerske 
osnovnošolce organiziran tečaj teka na 
smučeh. Udeležilo se ga je 15 tekačev. 
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ANICA JAKOPIČ, DU JEZERSKO 

Društvo upokojencev Jezersko je občni zbor vedno doslej skli-
cevalo na začetku marca. Občnega zbora smo se člani DU ve-
dno veselili, saj sta po uradnem delu, v katerem je bilo pred-
stavljeno delo društva v preteklem letu in podan program za 
naslednje leto, sledila kulturni program in veselo druženje, ki 
sta članom društva veliko pomenila.
A letos nam je vse to preprečila korona. Predsednik društva 
Milan Milošič je proti koncu februarja sklical nadomestni 
občni zbor v obliki razširjene seje, na katero so bili vabljeni 
člani delovnih teles: upravnega in nadzornega odbora, disci-
plinske komisije in odgovorna članica za kulturno dejavnost. 
Iz njihovih poročil je razvidno, da je bilo društvo kljub velikim 
težavam aktivno, saj smo večji del načrtovanih dejavnosti iz-
vedli. Organizirali smo jesenski izlet po Štajerski, zelo uspešni 
so bili tedenski pohodi, primerni za naše starostne zmoglji-
vosti, povezani s telovadbo pod strokovnim vodstvom Mateje 
Meško, kulturna skupina je z ljudskimi pevkami in recitatorji 
junija sodelovala pri kulturnem programu ob partizanski bol-
nici Krtina, ko ZB organizira družinski pohod k temu kultur-
nozgodovinskemu spomeniku. Letos je bilo naše društvo tudi 
zadolženo za postavitev novoletne jelke, ki smo jo sicer posta-
vili, odpadla pa sta kulturni program in druženje. Blagajniško 
poročilo o finančnem stanju je pokazalo, da so sredstva na na-
šem računu zbrana od članarine (105 članov), dotacije s strani 
Občine Jezersko za redne dejavnosti in lastnih prispevkov ude-
ležencev izleta. Največji strošek so predstavljali stroški izleta, 
žalni aranžmaji in priložnostna darila našim jubilantom.
Predsednik DU Milan Milošič je predstavil tudi plan dela za 
leto 2021. Članarina ostane tudi v prihodnje deset evrov, vza-
jemno zavarovanje pa 12 evrov. Načrt dejavnosti bo obsegal 
vse dosedanje dejavnosti: izleti, pohodi, telovadba, kolesar-
jenje, balinanje, kegljanje, ročna dela, kulturna dejavnost z 
ljudskim petjem in recitacijami. Kot doslej bomo sodelovali 
na občinskih prireditvah, se povezovali z drugimi DU, poseb-
no primerno in zanimivo pa bo sodelovanje pri projektu Pro-

stofer, ki je namenjen vsem starejšim za brezplačne prevoze. 
Kot doslej bomo sodelovali z občino, se povezovali z vsemi 
društvi v občini in nadgrajevali program.
Upam, da bomo korono vendarle premagali in končno svobo-
dno zadihali. Da je na Jezerskem dokaj prizanesljiva, se gotovo 
moramo zahvaliti naši zdravnici dr. Barbari in medicinski se-
stri Tatjani, ki sta nas sproti obveščali o resnosti okužbe s tem 
nevarnim virusom in poskrbeli, da smo bili starejši pacienti 
pravočasno cepljeni ali po potrebi testirani. 
Ob koncu se je predsednik navzočim zahvalil za dobro sodelo-
vanje in izrazil željo, da bi dobro sodelovali tudi vnaprej, da bi 
se naši člani v čim večjem številu udeleževali dogodkov, ki jih 
organizira društvo, in tudi dogodkov drugih društev v občini.

Občni zbor, kot ga še ni bilo

ANICA JAKOPIČ, DU JEZERSKO

V nedeljo, 21. marca, nas je pretresla no-
vica, da se je v 73. letu za vedno poslo-
vila od nas Marija Zadnikar - Albinova 
Marija.
Marijo smo vsi dobro poznali kot skro-
mno, pridno, delavno, sposobno, vedno 
pripravljeno pomagati. Vse svoje življe-
nje je Marija preživela na Jezerskem. 
Po končani osnovni šoli se je vpisala 
v trgovsko šolo v Kranju in jo uspešno 
končala. Zaposlila se je kot prodajalka 
v podjetju Živila. Kot sposobno, pridno, 
natančno delavko so jo povabili v Naklo, 

kjer je bila zaposlena v upravi podjetja 
Živila in opravljala odgovorno delo vse 
do upokojitve. Takoj po upokojitvi se je 
vključila v DU in nas navduševala s svo-
jim občutkom za estetiko. Nepozabni so 
njeni cvetlični aranžmaji na raznih pri-
reditvah in krašenje jezerskih cerkva. 
Kot v službi je svojo pridnost, vestnost, 
poštenost, natančnost vložila v delo bla-
gajničarke v DU, ki ga je opravljala 17 let. 
Ni bila vedno razumljena, kar jo je zelo 
bolelo in je v veliki meri vplivalo tudi na 
njeno zdravje. 
V organizaciji DU smo jo zelo cenili in 
nanjo bomo ohranil najlepše spomine.

Poslovila se je Marija Zadnikar

Marija Zadnikar/ Foto: družinski arhiv

Dragi Jezerjani!
Naj vam velikonočni prazniki prinesejo notranji mir,
naj vas napolnijo z upanjem in veliko mero poguma, 

želimo  
člani DU Jezersko in predsednik DU Milan Milošič .            
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Pomlad je prišla v našo deželo,
mislim, da malo kasni,
kot da se nečesa boji.
Mrzla je naša jezerska dolina,
poslala nam že je pomladna vabila.

Pazite se skrbno korone,
sigurno vam bo ponujala bombone,
na njih je virusov nešteto,
ki čakajo nas zavzeto.

Že prihaja tretji nesrečni val,
zopet bolezen dobili bomo v dar.
Nič drugega nam ne preostaja,
da vsi se cepimo od kraja.

Bolnišnice so polne kovidnih bolnikov,
spet primanjkuje jim zdravnikov,
sestre vse so preobremenjene,
proste nedelje pa nobene.

Kam stran me je zaneslo od pomladi,
vsi imamo jo neskončno radi,
vsak po svoje se je veseli,
ker dobili bomo toplejše dni.

Že so se prebudili zvončki
ti mali belo-rumeni bombončki,
si pomencali zaspane oči,
zaradi dolgih neprespanih noči.

Na robu travnika kramljajo trobentice,
glej jih, glej te porednice.
Oblekle so si rumeni kostim
in se slikale za spomin.

Pod grmom so že zbrane vijolice
v modernih lila krilcih.
Tako opojno so zadišale
po pravih pomladnih znanilcih.

Kadar dobi sonce prost izhod,
se peljejo sončni žarki na sprehod.
Menda je veter šel na podaljšan dopust,
takoj smo dobili pomladni popust.

Na vejah nam ptički žgolijo,
saj se tudi oni veselijo,
ker zima se poslavlja,
tako se vsa leta ponavlja.

V žilah se nam pretaka toplejša kri,
bolj so voljne naše kosti,
telo postane bolj elastično
in odporno na to korono drastično.

Želim vam 
veselo veliko noč,
dosti pirhov in potic
in samih dobrih novic.

Lonca

Pomlad

MIJA MUROVEC, MATJAŽ MUROVEC

Takole se spominja Matjaž: "Tja do leta 
1973 smo sneg 'orali' z lesenimi 'mašina-
mi', ki so jih vlekli konji. To so bile doma 
narejene, lesene naprave različnih veliko-
sti v obliki črke A. Če je bilo veliko snega, 
so vzeli večjo 'mašino' in vanjo vpregli dva 
konja, če ne pa manjšo, za enega konja."
V središču Jezerskega je vse stranske 
ceste "zoral" Franc Plaznik st. s svojim 
konjem. Matjaž in Ivan Zadnikar sta 
plužila sneg od Robleka, mimo Zg. Vir-
nika "za krajam dol" do Teula. Moj ata, 
Jenkov Milan, je pa z "mašino" in dvema 
konjema – Fuksom in Šargotom – oral 
od Jenka, mimo Štularja, Šenka, Kropiv-
nika in skozi Sibirijo. To je bilo za konje 
zelo naporno delo, ki so se ga rešili šele 
s prihodom traktorjev v dolino. 
Matjaž pravi: "Ker sem bil poštar, je bilo 
pozimi zelo naporno nositi pošto, če 
poti niso bile prehodne. Stric Peter, ki je 
kupil traktor, ni razumel moje težave in 
mi je zelo nerad posodil traktor za plu-

ženje snega. Včasih sem ga kar ukradel, 
'zoral' sneg in spotoma znosil pošto, pa 
ga vrnil. Pa stric potem ni nič rekel."
Matjaž ve, kako težko je plužiti sneg po 
ozkih ulicah središča in pri tem še ustreči 
muham lastnikov hiš. Zato je rekel Šin-
kovec Maticu in Pestotnik Davu, da jih 
bo v glasilu Pr' Jezer javno pohvalil, ker 
skoraj tako dobro 'orjeta', kot je on včasih. 
Zelo važno je, da so poti splužene, predno 
gredo ljudje v službo in kasneje pred trgo-
vino, da ni ves sneg povožen in poledenel. 
Pa še glede glavne ceste: tako kot je bila 
urejena, ko je sneg oral še Darko Kokalj - 
Mrazič, zlepa ne bo več. Takrat smo točno 
vedeli, da bo cesta zjutraj 'tiptop' in bomo 
šli brez težav v službo. Jezerjani smo res 
trdoživi, da tu vztrajamo in pozimi nam 
splužena pot v dolino veliko pomeni. 
Tako, da hvala vsem, ki ste v preteklih 
letih skrbeli za prehodne zimske poti, 
Maticu, Davu, Tomažu in Marjanu ter ko-
ordinatorki Občini pa za letošnjo  pozor-
nost in ustrežljivost, saj so ustregli našim 
željam, če se je le dalo.

Pluženje snega nekoč in danes
"Oranje" snega nekoč ... / Ilustracija: Mija Murovec

... in danes / Foto: Matic Šinkovec, osebni arhiv
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MILAN ŠENK, PD JEZERSKO

Letošnji memorial smo zaznamovali z 
višinskim izzivom: 4013 višinskih me-
trov s turnimi smučmi. Začeli smo 30. 
januarja in končali 20. marca 2021. V teh 
številkah je nekaj simbolike, ki je odvi-
sna od vaše domišljije in naše razlage.
Kdo bi vedel, koliko in kakšnih dogodi-
vščin se je zgodilo v tem obdobju, ko smo 
posamezniki ali skupaj s prijatelji pre-
magovali višinske metre, se spogledo-
vali s soncem, vetrom, oblaki, snežnimi 
opastmi, mehkim pršičem in bog si ga 
vedi kaj še vsem. Koliko misli se je pletlo 
po slovenskih zasneženih vrhovih, ki so 
valovile v prostranem vsemirju in se do-
tikale naših dveh prijateljev in vseh gor-
ski reševalcev, ki jih ni več med nami.
Sodelovalo je 124 posameznic in posa-
meznikov, ki smo skupaj osvojili več kot 
497.612 višinskih metrov. Lahko si pred-
stavljamo, kako jo "maširamo" v nebo, 
kjer nas čaka sreča, nekaj, kar polni na-
šega duha. Bodimo vsi skupaj veseli, da 
smo zmogli tudi v teh razmerah slediti 
svoji zavezi, da organiziramo Memorial 
Luke Karničarja in Rada Markiča, da ne 

pozabimo gorskih reševalcev, ki so že 
odšli, in tudi tistih, ki vztrajno krepijo 
svoje fizične in psihične sposobnosti, 
jih dopolnjujejo z znanjem in številni-
mi usposabljanji, da bi nam lahko po-

magali, ko jih bomo potrebovali. Tudi 
obljubljene majice so začele svojo pot in 
prav gotovo nas najdejo!
Čestitke vsem in lepo se imejte v naših 
gorah.

24. Memorial Luke Karničarja in Rada Markiča

Letošnji Memorial Luke Karničarja in Rada Markiča z višinskim izzivom / Foto: Klemen 
Dolinšek

FRANC EKAR, LD JEZERSKO, FOTO: ARHIV LD

Štefanovo, 26. decembra, v alpskem prostoru velja tudi za 
spoštovanja vreden lovski dan. Eden takih je tudi dan sv. Hu-
berta 3. novembra, ko naj bi potekali skupni lovi. Na dan sv. 
Štefana pa naj bi se šlo na lov na gamsa. Dan je postal tra-
dicija, čeprav so snežne razmere pogosto lov onemogočile ali 
pa je bil zaradi snega in plazovitosti zelo nevaren. V takih 
razmerah in snežnih stanjih se je lov prepovedoval. Na mno-
gih področjih pa se je lov, pogon na lovno divjad, preusmeril 
le na nizko divjad. 
Med božičem in svetimi tremi kralji je čas t. i. volčjih noči, 
Prva je med 25. in 26. decembrom, zadnja pa med 5. in 6. 
januarjem. V teh nočeh so se po poganskih verovanjih vra-
čali na zemljo duhovi, bajeslovna bitja, vile, Pehtra, duhovi 
ponočnih lovcev. Na podlagi katoliškega nauka se je razvilo 
ljudsko verovanje, da se v volčjih nočeh vračajo duše tistih 
lovcev, ki so ob nedeljah hodili na lov namesto k sveti maši. 
Praznik sv. Štefana se že od konca četrtega stoletja praznu-
je takoj po božiču. Na ta dan se že od davnine blagoslavljata 
voda in sol, tako tudi sol, namenjena za "solnice" za divjad. 
Sv. Štefan je bil prepoznan kot zavetnik živali, konjskih hlap-
cev, sodarjev, tesarjev in tudi priprošnjik za "srečno smrt". 
Lovci so pa v veliki meri razglasili štefanovo za "gamsov dan". 

Sv. Štefan je zapisan tudi v knjigi Lovski običaji založbe Jagd 
und Fischerei (Lov in robolov) s sporočilom: "V mislih na lov 
v današnjem času."

Štefanovo tudi dan za lovce



16 | DRUŠTVA

PRIMOŽ ŠENK, GRS JEZERSKO, FOTO: DREJC KARNIČAR 

Še pred začetkom pandemije se je sezona intervencij zače-
la zelo intenzivno. Poznalo se je odprtje Parka Jezersko, kjer 
smo na sankaški in tekaški progi posredovali trikrat. V tem 
obdobju se je zgodila tudi najhujša nesreča na našem obmo-
čju v preteklem letu. Ob sestopu z Mlinarskega sedla je zdr-
snil in se smrtno ponesrečil vrhunski alpinist Grega Lačen. 
Severna ostenja nad našo dolino so še enkrat pokazala, da so 
zelo nepredvidljiva v zimskem času. 
Za tem je sledilo obdobje popolne ustavitve javnega življenja 
in omejitve gibanja na občine, kar je vplivalo tudi na inter-
vencije, na katere smo se pripravili z vso potrebno zaščitno 
opremo, ki sta nam jo priskrbeli CZ Jezersko in GRZS. Po pr-
vem valu in odpiranju države v času poletne turistične sezo-
ne v kombinaciji s turističnimi boni in rekordnim obiskom 
Jezerskega se je število intervencij na koncu leta 2020 ustavi-
lo pri rekordnih 29. Za primerjavo: v lanskem letu, ki je bilo 
prav tako rekordno, smo posredovali na 16 intervencijah.
Od 29 intervencij je pri osmih sodeloval helikopter, imeli smo 
po eno intervencijo kolesarja z električnim kolesom, reševali 
poškodovanega psa in posredovali pri eni gozdarski nesreči. 
Večina ostalih intervencij se je zgodila med hojo v gorah in 
gozdovih, kar pet nesreč pa se je zgodilo med alpinističnimi 
dejavnostmi, ki so imele zelo težke zdravstvene posledice. Na 
srečo so vsi poškodovanci uspešno okrevali. V duhu pandemi-
je smo se vključili tudi v delovanje Civilne zaščite in pomagali 
s prevozi bolnikov v bolnišnice na zdravniške preglede.
V preteklem letu smo izvedli redno zimsko vajo na območju 
Češke koče in Sinjega slapu. Pred poletno sezono smo izvedli 

pet usposabljanj, ki smo jih zaključili s stensko vajo v steni 
Dolške škrbine. Večina aktivnosti je bila zaradi epidemije co-
vida-19 onemogočena, kar se je poznalo pri izvedbi jesenskih 
usposabljanj. 
Kljub pandemiji sta izobraževanje začela nova kandidata za 
reševalca letalca Simon in Boris. Reševalec letalec Tone je 
prav tako opravil vsa usposabljanja in dežural na Brniku. Ma-
tej in Rin sta poskrbela, da imamo na Jezerskem vrhunsko 
usposobljenega vodnika in psa, in sodelovala pri vseh zahte-
vanih aktivnostih. V tem letu sem zaključil usposabljanje za 
inštruktorja in se pridružil Milanu in Janezu, ki ob Mihovi 
odsotnosti skrbita za dobro usposobljenost članstva. Na tem 
mestu bi pohvalil še Žana in Jaka, ki s svojim znanjem tudi 
že močno pomagata pri izvajanju vaj in izobraževanj. 
Preteklo leto so bili naši reševalci na tekmovalnem področju 
omejeni, saj ni bilo tradicionalnih tekmovanj, ki smo se jih 
udeleževali v preteklosti, kljub temu smo v začetku leta na-
stopili na patruljnem teku na Pokljuki in na Akia veleslalomu 
v Mojstrani. Smo se pa v veliko večji meri udeleževali delov-
nih akcij. Skupaj z občino smo čistili kanale gozdnih cest in 
zasadili poseko nad Bajtami. 
Odpovedi prireditev so se poznale tudi pri dežuranju na pri-
reditvah, kjer skrbimo za nudenje nujne medicinske pomoči. 
Svoja znanja smo tako nudili organizatorjem na smučarsko-
tekaški tekmi na Pokljuki in tradicionalnem smučarskem 
občinskem tekmovanju na Peci. Kljub pandemiji pa smo or-
ganizirali srečanje na Okrešlju v spomin na tragično nesrečo. 
Lepa udeležba planincev z vseh koncev Slovenije kljub pan-
demiji. Zahvala našemu župniku in cerkvenemu pevskemu 
zboru, ki so dali dušo dogodku.
Redni sestanki v domačem društvu in udeležba na različnih 
sejah organov zveze in Ustanove – sklada Okrešelj so sestavni 
del našega delovanja. Zaradi covida-19 so bili prilagojeni in 
omejeni na minimum. V društvu je trenutno 24 članov, od 
tega 21 aktivnih, trije častni člani, trije inštruktorji, po en re-
ševalec letalec in vodnik reševalnega psa. 
V prihajajočem letu nas poleg vseh rednih nalog čaka še na-
daljevanje del na novi garaži za naš in občinski vozni park. 
Material je pripravljen, čaka nas še postavitev. Začeli bomo 
tudi izvajati aktivnosti za praznovanje in obeleženje 30-letni-
ce delovanja društva GRS Jezersko, ki jo praznujemo leta 2022. 

GRS Jezersko v letu  
korone
Leto 2020 ali kar leto korone je vsekakor 
zahtevalo veliko prilagoditev – tako  
pri našem delovanju kot tudi v našem 
vsakdanjem življenju.
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV

Čeprav nas je letos covid-19 prikrajšal za nekaj treningov, pa 
smo se v mesecu februarju na Jesenicah udeležili državnega pr-
venstva v kegljanju na ledu. Nastopili smo v posamezni katego-
riji s šestimi tekmovalci in v moštveni kategoriji z dvema ekipa-
ma. Med prvenstvom smo imeli kar nekaj smole, saj sta se dva 
naša tekmovalca poškodovala, zaradi karantene pa se nekateri 
niso mogli udeležiti vseh nastopov. V moštvenem tekmovanju 
sta ekipi osvojili peto in šesto mesto. Jezersko I so sestavljali: 
Helena Plaznik, Jože Lojen, Zaim Đurić, Robert Ogrizek in Aleš 
Petek. Ekipo Jezersko II pa so sestavljali: Dejan Prtija, Tilen Tičar,  
Žiga Petek, Borut Resman in Simon Tičar. V posamezni kategoriji so 
se naši tekmovalci odlično odrezali. Med najboljšimi v metu na cilj 
smo zasedli naslednja mesta: Žiga Petek peto mesto, Aleš Petek 
šesto mesto, Jože Lojen enajsto mesto. V mladinski kategoriji pa 
je zasedel Žiga Petek prvo mesto, Dejan Prtija tretje mesto, Borut 
Resman četrto mesto in Tilen Tičar peto mesto. Vsem tekmovalcem  
čestitke in zahvala za njihov trud in udeležbo. 
Besedilo in fotografija: Aleš Petek

Državno prvenstvo v kegljanju  
na ledu

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

Pa še kako! To je letošnji dokaz na ledeni ploskvi, štirikrat na teden 
smo imeli termin za rekreativni hokej. Pa bi še igrali, a je narava 
poskrbela in nam ga vzela. Na ledeni ploskvi nas je bilo včasih tudi 
po petnajst. Mraza se nismo ustrašili. Jezerski hokejisti se zahva-
ljujemo Teamu Jezeru, ki nam je omogočil uporabo in poskrbel, 
da je bila ledena ploskev vedno pripravljena za rekreativni hokej.  
Besedilo in slika: Vido Tepina

Hokej na Jezerskem še živi

Tekaške proge na Jezerskem so bile v letošnjih zimskih mesecih 
dobro obiskane. Padlo je precej snega, proge pa so tudi zasneže-
vali in tako lep čas zagotavljali 17 kilometrov tekaških užitkov. Ob 
koncu, prav za čas zimskih počitnic, je ostalo še osemsto metrov 
tekaških prog. Letos so v sedemdesetih dneh našteli okoli tri tisoč 
tekačev, zlasti ob koncih tedna jih je bilo veliko. Del zaslug gre pri-
pisati tudi temu, da so bila smučišča zaprta, gibanje pa omejeno, 
in tako so tekači na smučeh odkrili nov raj za svoj rekreativni šport. 
Za popolno sliko je manjkala gostinska ponudba. Danica Z. Žlebir

Tekaške proge dobro obiskane

Tekaške proge na Jezerskem so bile letošnjo zimo dobro obiskane 
/ Foto: Gorazd Kavčič
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POLONA VIRNIK KARNIČAR  
FOTO: PRIMOŽ ŠENK 

Zeleni shemi slovenskega turizma smo 
se pridružili s pridobitvijo okoljskega 
znaka zeleni ključ, ki smo ga pridobili 
po izpolnjevanju številnih kriterijev in 
zavezi, da varujemo okolje in varčujemo 
s porabo naravnih virov. 
Kot ekološka kmetija smo že na podro-
čju kmetovanja zavezani k varovanju 
naravnih virov in okolja, saj zdrava ze-
mlja rodi zdrave rastline in nasiti zdra-
ve živali in seveda tudi zdravega člove-
ka. Pri tem pa se ohranjajo rodovitna in 
kvalitetna tla. Hrano, ki jo ponudimo 
svojim gostom, večinoma pridelamo 
doma. Česar nam ne uspe pridelati, 
nakupimo od lokalnih ekoloških pride-
lovalcev in jih spodbujamo k pridelavi, 
namenjeni za turistične ponudnike. 
Verjamemo, da je najkrajša možna pot 
od vrta ali pašnika do krožnika po-
membna, saj se tako ohranja najboljša 
kvaliteta pridelkov, spodbuja ohranja-
nje kmetij in varuje okolje. 
Že med obnovo stavb, v katerih gostje 
bivajo, smo uporabili okolju prijazne 
gradbene materiale, predvsem les, ka-

men in apno, ter v opremo vložili ve-
liko starega lesa, ki smo ga prihranili 
iz ostrešja in opažev stare stavbe. Naš 
les, ki smo ga uporabili pri gradnji in ki 
ga imamo tudi na strehi kot kritino, je 
certificiran s PEFC-certifikatom, ki po-
trjuje, da trajnostno gospodarimo z goz-
dom. V nove kopalnice smo namestili 
varčne ročke za prhanje in jih zamenja-
li tudi v že obstoječih kopalnicah, prav 
tako smo varčne ventile namestili na 
pipe. Uporabljati smo začeli recikliran 
toaletni papir iz "tetrapak" embalaže, 
recikliran pisarniški papir in ekološka 
čistila. V sobe v času bivanja gostov ne 
hodimo, brisače in posteljnino pa me-
njamo le na njihovo željo. Vsa svetila 
imajo nameščene varčne ali LED-sijal-
ke, večina svetil v skupnih prostorih se 
prižiga senzorsko.
Kot člani združenja Gorniških vasi in 
Aktivne Slovenije tudi goste ozavešča-
mo o okolju prijaznih načinih gibanja 
in jim izposojamo gorska kolesa ter po-
hodniške palice ter jih spodbujamo, da 
se po Jezerskem premikajo okolju pri-
jazno ter ga ne onesnažujejo z izpusti. 
Vse odpadke, ki na kmetiji nastanejo in 
ostanejo za gosti, strogo ločimo in od-
peljemo na lokalno deponijo. Seveda že 
goste spodbujamo k ločevanju odpad-
kov. V ta namen smo na domačiji ure-
dili dva ekološka otoka in lastno zbiral-
nico ločenih smeti.
Zaposleni se redno izobražujemo o oko-
lju prijaznih praksah delovanja, k temu 
pa spodbujamo tudi goste in poslovne 
partnerje. Vsi zaposleni so doma na Je-
zerskem in lahko na delo pridejo peš, 
kar še dodatno vzpodbujamo tako, da 
jim prihod na delo upoštevamo v de-
lovne ure. Ustvarjanje delovnih mest 
je nujno za ohranjanje ljudi v kraju in 
boljšo kvaliteto življenja vseh občanov. 
Medsebojna izmenjava dobrih praks pa 
je zelo pomembna tako na nivoju kme-
tovanja kot tudi turizma in je pomem-
ben dejavnik v razvoju podeželja.
Naj na tem mestu vse, ki se na Jezer-
skem ukvarjate s turizmom, povabim, 
da na Jezerskem kupite čim več hrane, 
ki jo ponudite svojim gostom. Povežite 

se s kmetijami in kupujte njihove pri-
delke in izdelke. Tudi s tem bomo vsi 
skupaj prijaznejši do narave. Vabimo pa 
vas tudi, da se pridružite Zeleni shemi 
slovenskega turizma, kajti skupaj lah-
ko pomembno prispevamo k varovanju 
prelepega okolja, v katerem bivamo 
in ki ga ponujamo tudi gostom ter ga 
ohranjamo za naše otroke.

Certifikat Slovenia Green, usmeritev v zeleno
Na Šenkovi domačiji smo v teh zimsko-pomladnih dneh pridobili dva certifikata,  
ki ju podeljuje Slovenska turistična organizacija: Slovenia Green Accommodation  
in Slovenia Green Cuisine. 
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BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

Na podlagi Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge 
pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 200/20; ZNUAPK) je Lovska 
družina Jezersko sprejela načrt ravnanja upravljavca lovišča. Po 
Evropi se še vedno vztrajno širi nevarna afriška prašičja kuga 
(APK), za katero so dovzetni domači in divji prašiči. Na Jezerskem 
so divji prašiči predvsem bolj prehodni in niso prisotni čez celo 
leto, a vseeno ne gre podcenjevati možnosti pojava te bolezni, 
če se bo začela pojavljati drugod v Sloveniji. Ob najdbi poginu-
lega ali obolelega divjega prašiča zakon zapoveduje, da je treba 
najdbo takoj prijaviti na Regijski center za obveščanje na telefon-
sko številko 112, vsekakor pa prosimo, da o tej najdbi ali videnju 
obolele živali obvestite tudi LD Jezersko kot upravljavca lovišča 
na območju jezerske občine. Boris Meško, LD Jezersko, foto: Miha 
Krofel

Afriška prašičja kuga

ALENKA BRUN

Ideja za trampolin na smučeh se je članom skupine porodila 
povsem spontano. Tega prej ni storil še nihče, Dunking Devil-
som pa je misel takoj postala izziv. Za lokacijo, kjer bi zamisel 
preizkusili in jo tudi posneli, so izbrali Jezersko. Kako je vse 
skupaj potekalo – zgodilo se je znotraj Parka Jezersko – lahko 
vidite tudi v epizodi spletne serije DD Squad. 
Kot vsak rekvizit, ki ga občasno leteči vragi oblikujejo in sestavijo 
sami, je tudi trampolin na smučeh terjal tehten razmislek. Za 
uspešno izvedbo projekta so se povezali z različnimi partnerji. 
Poleg Danfossa, ki je bil s svojimi vrednotami, nasveti in men-
torstvom vodilna sila projekta, so potrebovali še gibljive smuči, 
prilagojene terenu; in zmogljiv avtomobil, ki bi uspešno vlekel 
trampolin po snežni podlagi. Štirje pari Elanovih smuči modela 
Ripstick freeride in Škoda Octavia iV so dobro opravili svoje delo.
Član omenjene akrobatske skupine Domen Rozman pove, da so 
se za Jezersko odločili zaradi izjemne pokrajine in konstantno 
nizkih temperatur, ki so jim omogočale vnaprej predvideti, kdaj 
bo snežna podlaga dovolj kompaktna in trdna za izvedbo sne-
manja. "Priprave na snemanje so potekale dva meseca, inten-
zivneje na lokaciji štiri dni, od tega sta bila dva dneva snemalna, 
dva pripravljalna," razloži. Zahvaljuje se tudi domačinom in nji-
hovi pripravljenosti za sodelovanje pri njihovem projektu. 
Direktor Parka Jezersko Rok Teul pa nam je zaupal, da so se v 
preteklosti že srečali s podobnimi in različnimi idejami. Bilo 
pa je kar veliko dela, da so pripravili tekaške proge, kjer se je 
dogodek oziroma snemanje zgodilo, je še dodal in pojasnil: 
»Del tekaških prog smo utrdili s teptalnikom, potem pa so v 
bistvu po tem terenu vozili z vozilom in pripetim trampoli-
nom na smučeh. Snega ni manjkalo, je bilo pa treba počakati, 
da je proga pomrznila.«

Leteči vragi na Jezerskem
Dunking Devils so slovenski akrobati 
svetovnega formata, ki navdušujejo  
z drznimi podvigi. Januarja letos so se na 
Jezerskem ustavili s trampolinom  
na smučeh.

Fantje in dekle iz akrobatske skupine Dunking Devils so se  
januarja letos odpravili na Jezersko in na smuči postavili trampolin.  
/ Foto: arhiv skupine

Obveščamo vas, da bo vsakoletna očiščevalna akcija Oči-
stimo Jezersko potekala v petek, 16. aprila. Informacije o 
poteku izvedbe bodo pravočasno objavljene na spletni 
strani www.jezersko.si.

Očistimo Jezersko – očiščevalna 
akcija



Gorenjski glas je res odličen časopis
Ima 74-letno tradicijo, izhaja vsak torek in petek, in ker ne izhaja vsak dan, ga lahko berete več dni. Prinaša 

novice iz vse Gorenjske, zato v njem čisto vsak bralec najde kaj zanimivega zase, saj je poln informacij, ki jih ni 

mogoče najti nikjer drugje. Del časopisa so številne občinske in tematske priloge, novice, zanimive zgodbe, 

intervjuji, osmrtnice, zahvale, križanka, strip in šale, ki vas bodo nasmejale.

Gorenjski glas je prijazen prijatelj, ki vas bo obiskoval dvakrat tedensko.  

Verjemite, da boste tako kot naši naročniki tudi vi komaj čakali,  

da se bo spet znašel v vašem nabiralniku.

Za naročilo in več informacij pokličite 04/201 42 41 

vsak delovni dan od 8. do 15. ure ali pišite na narocnine@g-glas.si.  

Pridružite se naši veliki družini naročnikov!

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

ŽE ZA 

15.590 €
Z BOGATO OPREMO*

Z UGODNOSTMI DO 2.700 €
*cena velja za model renault captur limited tce 90 in že vsebuje redni popust v višini 500 € ter dodatni popust v višini 800 €, ki velja 
ob nakupu z renault financiranjem. ostalih 1.400 € ugodnosti sestavljajo subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje 
za 99 € v vrednosti 351 €, podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 500 € in vzdrževanje za motor 
tce 90 po polovični ceni (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 550 €. pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe z 
minimalno financirano vrednostjo 6.000 €, minimalnim trajanjem 36 mesecev z renault financiranjem. pridržujemo si pravico do 
napak. več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. poraba pri mešanem ciklu: 5,7−6,6 l/100 km. 
emisije co2: 129−145 g/km. emisijska stopnja: euro6dfull. emisija nox: 0,0214−0,0336 g/km. emisija trdnih delcev: 0,00022−0,00033 g/
km. število delcev (x1011): 0,4−0,55. vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev wltp. ogljikov dioksid (co2) 
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delcev pm10 in pm2,5 ter dušikovih oksidov. slika je simbolna. renault nissan slovenija d.o.o., dunajska 22, 1000 ljubljana.
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Renault priporoča   

več na renault.si

avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca

 

RENAULT 
CAPTUR

 


