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Kljub tegobam
optimistično
zrimo
v prihodnost
Decembrsko pričakovanje
na Jezerskem je prekinilo
neurje in domačinom
spet povzročilo veliko
nevšečnosti. Kljub temu
življenje teče dalje,
uresničujejo se naloge in
kujejo načrti. O vsem smo
se pogovarjali z županom
Jurijem Reboljem.
DANICA ZAVRL ŽLEBIR

• Jezersko je spet doživelo naravno

nesrečo, tokrat vetrolom. Kako uspešni ste pri odpravljanju njegovih posledic?
»Da nas je po žledolomu tokrat doletel
tudi vetrolom, nas postavlja pred dejstvo, da se bomo morali naučiti živeti
z naravnimi ujmami. Kar mene osebno
opogumlja, je spoznanje, da ima Jezersko odlično motivirane in usposobljene
reševalne ekipe, tako civilno zaščito, ki
ji poveljuje Andrej Tepina, kot naše gasilce, gorske reševalce in prve posredovalce. Svoje usluge je ponudilo tudi lepo
število naših občanov. Vsem se za izkazano požrtvovalnost najlepše zahvaljujem. Nadvse prijeten občutek pa me
navdaja tudi ob spoznanju, da kot lokalna skupnost v težavah ne ostanemo
sami, kar so dokazali gasilci iz Preddvora, gasilci iz Kranja, Občina Preddvor
na čelu z županom Miranom Zadnikar-

Župan Jurij Rebolj
jem, regijski štab civilne zaščite, URSZR, podjetje Elektro Gorenjska, podjetje
Telekom, podjetje Gorenjska gradbena
družba, Franc Roblek s.p., in gozdarska
podjetja ter več domačih podjetij. Pomoč
so ponudili Rdeči križ Slovenije, župan
Cerkelj Franc Čebulj, Komunala Kranj
ter radijska postaja Radio 1. Vsem se
na tem mestu v imenu Občine Jezersko
najlepše zahvaljujem.«
• Kaj bo z rekonstrukcijo regionalne
ceste v središču Jezerskega?
»Dolgo že govorimo o rekonstrukciji odseka regionalne ceste skozi Jezersko od Petrola do stavbe Korotan v dolžini 250 metrov. V proračunu so sredstva zagotovljena.
Gre le še za stvar toplovoda, kjer gre za
vprašanje, ali bo zasebnik prevzel tudi investicijo primarnega toplovoda ali pa bo to
prevzela občina. Sestanek smo imeli z Direkcijo RS za infrastrukturo in izvajalcem
in ni ovir, da bi spomladi začeli z izvedbo.
Vrednost naložbe je šeststo tisoč evrov, od
tega naj bi država prispevala štiristo, občina pa dvesto tisoč evrov. Pri rekonstrukciji
ceste bomo uredili tudi pločnik, javno razsvetljavo, avtobusni postajališči, od tega

Nadvse prijeten občutek me navdaja ob spoznanju, da kot lokalna
skupnost v težavah ne ostanemo sami, kar so dokazali gasilci iz
Preddvora, gasilci iz Kranja, Občina Preddvor na čelu z županom
Miranom Zadnikarjem, regijski štab civilne zaščite, URSZR,
podjetje Elektro Gorenjska, podjetje Telekom, podjetje Gorenjska
gradbena družba, Franc Roblek, s.p., in gozdarska podjetja ter več
domačih podjetij. Pomoč so ponudili Rdeči križ Slovenije, župan
Cerkelj Franc Čebulj, Komunala Kranj ter radijska postaja Radio 1.

eno z otokom ter priključke na regionalno
cesto.«
• Sestavili ste občinski proračun za
leto 2018 in ga dali svetnikom v prvo
branje. Kaj je njegova posebnost?
»Moj predlog je, da gre Občina Jezersko
prvič v zadolževanje, kar je povezano s
pridobljenimi sredstvi Slovenija - Avstrija Regija doživetij za nakup zimskošportne opreme, slačilnic in dveh snežnih topov. Financirano je 85 odstotkov,
a moramo projekt najprej financirati
sami, v letu 2019 pa bi ta sredstva dobili nazaj. Kredit v višini 93 tisočakov je
predviden za dobo enega leta. Poleg tega
smo kandidirali za projekt Dinamic Lights, povezan z javno razsvetljavo, kjer
naj bi dobili trideset tisoč evrov, približno toliko bi dobili tudi iz razpisa v LAS
Gorenjska košarica za medgeneracijski
center. Proračun sicer znaša nekaj več
kot 1,5 milijona evrov. V njem je večja
postavka namenjena nadaljevanju prostorskega planiranja. Za pomlad načrtujemo javno razgrnitev občinskega
prostorskega načrta in do jeseni računamo, da bo sprejet. Nadaljujemo tudi z
urejanjem lastništva cest, kar smo prav
tako opredelili v proračunu. Najprej je
naloga geometrov, da odmerijo parcele,
nato pa sledi dogovor z lastniki zemljišč
o odkupu. Občutna sredstva so namenjena tudi za vzdrževanje občinskih in
gozdnih cest, stroški upravljanja z gozdom, ki je v lasti občine.«
• Slišimo, da se nataliteta na Jezerskem povečuje in da bo vrtec kmalu
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premajhen. Kako se boste lotili prostorske stiske?
»Tudi vrtec je velika proračunska postavka. Povečana je namreč želja za vpis
otrok v vrtec, zaradi česar smo se odločili o uvedbi še drugega oddelka. Trenutno
deluje en sam oddelek z 19 otroki, z drugim naj bi pridobili tudi možnost varstva
otrok prvega starostnega obdobja. To bo
terjalo nekaj preureditev v vrtcu, nakup
opreme in dve novi zaposlitvi. Veseli me,
da se Jezersko pomlajuje, da je nekaj več
rojstev, da mlade družine vidijo priložnost v domačem kraju in da se kakšna
mlada družina na Jezersko tudi priseli. Med drugim občina spodbuja mlade
družine tudi z dodeljevanjem denarne
pomoči ob rojstvu otroka, ki pri nas znaša petsto evrov za prvega, za vsakega naslednjega otroka pa se denarna pomoč
dviguje za sto evrov.«

Sistem obveščanja
z SMS- in e-sporočili
Prenovljena spletna stran omogoča enostavno včlanitev v sistem elektronskega
obveščanja o izrednih situacijah, nujnih obvestilih, pomembnih dogodkih ter
tudi o drugih kategorijah obveščanja.
Navodila za včlanitev: na spletni strani
www.jezersko.si na skrajno levi strani najdete ikono E-obvestila občine in kliknete
nanjo. Nato enostavno izpolnite (obkljukate) kategorije, o katerih želite biti ažurno obveščeni. V namenski okenci vnesete
še svoj e-naslov ter mobilno številko. Včlanitev potrdite s klikom na gumb Želim se
naročiti.

• V drugi obravnavi je bil odlok o ob-

činskem prazniku, kakšna je odločitev?
»Pripomb v času med prvim in drugim
branjem ni bilo, ljudje so imeli možnost
podajati predloge že v času javne razprave. Datum novega občinskega praznika
je 10. september kot spomin na sklenitev senžermenske mirovne pogodbe, s
katero je Jezersko pripadlo Sloveniji, in
je ljudem očitno blizu. V drugem branju
so ga potrdili tudi svetniki.«
• Kaj se sicer še dogaja na Jezerskem?
»V dolini Ravenske Kočne, kjer je bil odkrit vodni vir, je bila nameščena testna
vrtina. Leto dni bomo izvajali monitoring, ali je vode dovolj, in če bo primerna, bomo vzpostavili stalen vodnjak, s
čimer bomo nadomestili sedanje površinsko vodno zajetje, ki je pogosto
onesnaženo. Predstavnik Komunale

Kranj je na seji občinskega sveta pojasnil razmere, povezane s pitno vodo na
Jezerskem. Med novostmi naj omenim
tudi dopolnitev občinskega režijskega
obrata, ki mu dodeljujemo tudi turizem. Vse dogajanje v zvezi z razvojem
turizma in vsa vlaganja bodo potekala
prek režijskega obrata.«
• Kaj želite sporočiti občanom ob ko
ncu leta?
»December se je začel s tradicionalnim
prižigom lučk na božičnem drevesu
pri Korotanu, nadaljeval s koncertom
cerkvenega pevskega zbora, potem nas
je doletela ujma … Čeprav je praznično
pričakovanje v decembru prekinila naravna ujma, pa optimistično zrimo v
prihodnost. Vsem želim vesele božične
praznike, v novem letu pa veliko sreče,
zdravja, zadovoljstva, uspeha in pozitivnih misli.«

Zbirajo denar za prizadete v neurju
Območno združenje Rdečega križa Kranj zbira sredstva za prizadete v neurju. Vse lastnike
premoženja, ki so v času neurja med 11. in 12. decembrom utrpeli škodo, pozivamo, da
to čimprej prijavijo predsedniku Krajevne organizacije Rdečega križa Ivanu Kavašu na elektronski naslov: info.56a@gmail.com. Rdeči križ bo zbrana sredstva razdelil izvajalcem
sanacij in popravil na premoženju upravičenih oškodovancev.

Novo leto je topel stisk
tvoje in moje dlani.
Novo leto je tista pesem,
ki vsem enako zveni.
Novo leto je gaz še neutrte poti.

Ob iztekajočem se letu se zahvaljujemo vsem občankam in občanom,
poslovnim partnerjem, društvom, združenjem in drugim ustanovam
za uspešno sodelovanje.
Drage občanke in občani, želimo vam blagoslovljene božične praznike
ter srečno, zdravo in uspešno novo leto.
Župan Jurij Rebolj s svetniki in sodelavci

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, Bleiweisova cesta 4, Kranj, urednica Danica Zavrl Žlebir, odgovorna urednica Marija Volčjak, telefon 04/201 42 00, faks: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si, oblikovanje Matjaž Švab,
priprava za tisk Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, tisk Nonparel, d. o. o., distribucija Pošta Slovenije, d. o. o. Pr’ Jezer, št. 4, je priloga 102. številke Gorenjskega
glasa, izšla je 22. decembra 2017 v nakladi 410 izvodov, prejmejo jo vsa gospodinjstva v občini Jezersko. Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65, Zg. Jezersko.
Na naslovnici: Narava na Jezerskem je lepa, a tudi nepredvidljiva
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Delavnica učinkovite rabe energije
Janaurja delavnica o učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije
Na Gorenjskem deluje pisarna energetskega svetovanja Ensvet, za katero
ocenjujemo, da jo občani in občanke Jezerskega slabo poznate in tovrstno brezplačno svetovanje komaj kaj uporabljate.
V pisarni se svetovalci ukvarjajo z energetskim svetovanjem za občane in pomagajo pri pridobivanju nepovratnih sredstev, ki jih občanom namenja Eko sklad.
Da bi vam približali dejavnosti svetovalcev in obenem predstavili aktualne teme
s področja ogrevanja in prezračevanja, so
v LEAG skupaj z gorenjskimi svetovalci
pripravili zanimivo delavnico, ki bo v četrtek, 18. januarja 2018, ob 18. uri v dvorani
Korotan. Na delavnici vam bomo predstavili sodobne načine ogrevanja. Govorili
bomo o izbiri energenta in kurilne naprave za ogrevanje objektov. Namen delavnice je, poleg klasičnih energentov (drva in
kurilno olje), ki so v večini uporabljeni v
podeželskem okolju, predstaviti še ostale
možnosti, kot so utekočinjen naftni plin,
sekanci, peleti … Predstavili bomo, kako

izbrati ustrezno kurilno napravo. Posebej
bodo predstavljene toplotne črpalke, njihove prednosti in slabosti.
Govorili bomo o vlagi v prostorih. Tema
postaja vse bolj aktualna, ker je prisotnost
vlage lahko tudi posledica bolje tesnjenih
ovojev zgradb. Vlaga povzroča rast plesni,
ki pa je zdravju škodljiva. Predstavljeni
bodo ukrepi, kako se znebiti plesni. Ustrezno prezračevanje je nujno za onemogočanje pojava plesni. Prezračujemo lahko
naravno ali pa mehansko. Predstavljeni
bosta obe možnosti, saj tudi z naravnim
prezračevanjem lahko prihranimo energijo, če ga pravilno izvajamo. Naravno
prezračevanje z odpiranjem oken je treba
izvajati vsake tri ure za 5 minut z na stežaj odprtimi okni oziroma vgraditi ustrezen sistem prisilnega prezračevanja. Z
energetskega stališča ni priporočljivo, da
so okna ves čas priprta.
V zadnjem delu delavnice se bo predstavil Eko sklad, ki deli subvencije za naložbe za izboljšanje energetske slike stavb.

Subvencije so namenjene investicijam v
toplotni ovoj, torej namestitev toplotne
izolacije na fasado, streho, zamenjavo
oken. Sklad deli subvencije tudi za zamenjavo kurilnih naprav s sodobnimi. Občani lahko dobijo tudi subvencije za nakup
električnih vozil. Na delavnici bo predstavljeno, za katere namene je mogoče dobiti subvencijo in pa tudi, kako jo dobiti ter
kateri so trenutno aktualni razpisi.
Ta znanja so zagotovo potreba vsem, saj
smo vstopili v kurilno sezono. Hkrati
pa se moramo usmeriti v načrtovanje
sprememb ogrevanja in prezračevanja,
zato vas bomo seznanili za aktualnimi
razpisi Eko sklada. Dodatne informacije
lahko pridobite na elektronskem naslovu Ensvet: http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/ in spletni strani EKO sklada:
https://www.ekosklad.si/.
Obenem bo tudi čas za razpravo in vaša
vprašanja. Delavnica je brezplačna.
Lokalna energetska agencija Gorenjske
in Občina Jezersko

Tečaj temeljnih postopkov oživljanja na Jezerskem Občinski svet prvič
o proračunu
PRIMOŽ ŠENK
V začetku decembra smo na Jezerskem izvedli tečaj temeljnih postopkov oživljanja in uporabe avtomatskega defibrilatorja v organizaciji Štaba Civilne zaščite Občine Jezersko pod
pokroviteljstvom Občine Jezersko. Več kot tridese udeležencev je spoznalo postopke ravnanja v primeru zastoja srca in se naučilo uporabe avtomatskega defibliratorja, ki je vsem
občanom 24 ur na dan dostopen na bencinski črpalki. Tečaj so vodili Veronika Rupnik,
Anja Rebolj in Žan Karničar, za kar se jim še enkrat zahvaljujemo.

S tečaja o temeljnih postopkih oživljanja/ Foto: Primož Šenk

Občinski svet na Jezerskem je obravnaval
predlog proračunskih dokumentov. V proračunu za leto 2018 bo na voljo poldrugi
milijon evrov, od tega okoli pol milijona za
naložbe. Predvidevajo, da se bodo zadolžili
za okoli 92 tisoč evrov, in sicer za uresničitev evropskega projekta, za katerega morajo najprej sami zagotoviti denar, potem pa
bodo dobili povrnjenih 85 odstotkov. Posojilo bodo črpali v dveh obrokih, prav tako
ga bodo v dveh tudi odplačali. Proračun
je sedaj v 20-dnevni javni razpravi, zatem
bodo pripravili dopolnjen dokument in ob
koncu januarja 2018 bo druga obravnava.
V njem bodo nekaj več denarja kot doslej
namenili vzdrževanju občinskega gozda, ki
je bil v nedavnem neurju precej razdejan,
prav tako tudi za delovanje civilne zaščite,
saj kaže, da Jezerskega tudi prihodnje vremenske katastrofe ne bodo obšle. Župan
Jurij Rebolj se je na seji zahvalil vsem, ki so
ob naravni nesreči pomagali, svetnik Jurij
Markič pa se je v imenu občanov zahvalil
občinskim enotam za zaščito in reševanje
za učinkovito delovanje v teh razmerah.
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Zahvala za pomoč

Odstranjevanje mejne table na Jezerskem sedlu; 20. decembra
2007 opolnoči pa so bile odstranjene tudi mejne zapornice na
Jezerskem vrhu.

Odstranili mejne table
FRANCE EKAR
Pred desetimi leti je bila Slovenija sprejeta v šengensko območje.
Že nekaj ur pred vstopom v šengenski prostor so na pobudo takratnega predsednika Planinske zveze Slovenije (PZS) Franca Ekarja
odšli na Savinjsko-Jezersko sedlo in 20. decembra 2007 ob 14. uri
ter odstranili mejne table, nameščene ob planinski poti na sedlu,
na višini 2000 metrov, ki so opozarjale in omejevale gibanje v območjih državnih meja. To simbolno dejanje je bilo zelo odmevno,
tudi v Bruslju na sedežu Evropske unije so bili prikazani ti posnetki. PZS pa je bila kasneje zadolžena, da v roku pol leta njihovi
markacisti odstranijo vse mejne table.

Osupne nas s svojo lepoto, trenutek za tem nas brezčutno opozori,
kako nespametni smo do nje. Na Jezerskem smo obe skrajnosti
videli v samo nekaj dneh, dober opomin … (Peter A. Pirc) Ker mi ni
mogoče izreči vsakemu posebej svoje srčne in najtoplejše zahvale
za toliko truda polno, vztrajno in izdatno pomoč v času vetroloma
na Jezerskem, se poslužujem javne objave zahvale. Iskreno se zahvaljujem sosedoma Milanu Selišniku in Milanu Kocjanu za nudeno pomoč takoj, ko je zahrbten veter pokazal svoje zobe in razdejal naše objekte ter okolico. Iskrena hvala gasilcem PGD Jezersko,
PGD Preddvor in poklicnim gasilcem iz Kranja, jezerskim gorskim
reševalcem ter vsem ostalim pogumnim možem, ki so ukrepali in
pomagali pri zavarovanju naših objektov, za vso nudeno fizično in
moralno pomoč pri odpravljanju razdejanja. Vaša nesebična pomoč nam vliva moči za nadaljnje delo. Dragi hrabri ljudje, vi vsi ste
tihi sopotniki, ki se ubadate s problemi in nam pomagate v težkih
trenutkih, zato še enkrat: najlepša hvala in srečno.
Lidija Nahtigal, Zg. Jezersko 99

Pomagali Železni Kapli
Ko so se doma izkopali iz najhujšega po neurju, ki jih je prizadelo prejšnji teden, so jezerske enote zaščite in reševanja odšle na
pomoč v Železno Kaplo, kjer je bilo po besedah podžupana Petra
Sušnika razdejanje še večje. Sušnik je v teh dneh v Železni Kapli, ki
jo je obiskal tudi deželni glavar Peter Kaiser, v imenu župana in Občine Jezersko prejel častno priznanje za takojšnjo izkazano pomoč.

Skupaj združimo
novoletne želje tako,
da bo vse Ëisto
in nam bo lepo.
SreËno 2018

www.komunala-kranj.si
PRJ-1048/17
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Iz šolskih klopi

Dobro razpoloženi na ledeni ploskvi

ZIMSKE RADOSTI
V četrtek, 7. decembra, smo imeli športni dan. Odločila sem se za drsanje. Peljali smo se na jezero in si obuli drsalke. Nekateri so si jih izposodili. Ko sem
stopila na drsalke, sem imela najprej
čuden občutek. Z Nušo, Nežo, Pio in Ivo
smo se lovile. Fantje so igrali hokej. Za
malico smo imeli sendviče. Po malici
smo imeli štafete na ledu. Z Nušo sva
zmagali! Nato smo drsale z gospo Ano.
V šolo smo šli peš. Imeli smo se super!
Jerca Piskrnik, 4. razred
Ko sem se zjutraj zbudila, me je prešinila misel, da se bo zgodilo nekaj dobrega.
Imeli smo zimski športni dan na smučeh,
drsalkah ali sankah. Z očetom in nekaterimi drugošolkami smo se odpeljali na
jezero, kjer so si nekateri izposodili drsalke ali smuči. Z gospo Nino in Ivano smo
tekle kroge na smučeh do malice, potem
pa je na sankališče posvetilo sonce in šle
smo pod Šenkovo domačijo, kjer smo se
z drugimi sankale. Nazadnje smo se peš
odpravili proti šoli. Ko sem prišla domov,
sem se odpočila, potem sem se zopet odpravila na jezero, kjer sem imela še dve
uri treninga na smučeh. Naslednji dan
sem mislila, da mi bodo odpadle noge!
Eva Karničar, 5. razred

IZREDNE RAZMERE NA JEZERSKEM
Ko sem vstala, sem šla v šolo. Po pouku me je pobrala Karmen. Pri Hani smo
se igrali družabne igre do večera. Vmes

smo jedli kosilo in večerjo. Jaz sem spala v Zojini postelji. Zjutraj smo pojedli
zajtrk. Ko smo pojedli, smo šli na res,
res dolg sprehod. Ko smo prišli nazaj, je
prišla mami. Potem se je vrnila tudi elektrika. Ajda Piskrnik
Z Irenejem nisva mogla domov. Prespala sva pri Gašperju. Doma je s strehe pometalo opeke. Marko in Pavel sta streho
popravila. Okrog hiše so podrta drevesa.
Svit Ožbalt Smrtnik
V ponedeljek, 11. 12. 2017, je bilo pri nas neurje. Mami in ati sta obtičala na poti na
Jezersko. Iz šole sem šla zato k teti Meti.
Tam smo se igrali in risali. Bratec Oskar
se je igral s traktorji in avtomobili. Jaz sem
risala. Jedli smo mlečni riž. Potem smo šli
spat. Meta nam je zaželela lahko noč. Ko
smo vstali, smo jedli makovke. Nato smo
sestavljali pametno kocko. Po sestro, bratca in mene je prišel dedi. Sara Čekon, 3. j
V ponedeljek, 11. 12. 2017, je bilo hudo neurje. Moji sestri, mami in babi se niso
mogle vrniti domov. Prespale so v gostilni Kanonir. Vrnile so se šele naslednji dan. Z atijem sva tudi bila v temi in
mrazu, ker ni delala peč. Bila sem žalostna, ker nisem mogla poklicati mami,
saj telefoni niso imeli signala. Mami je
povedala, da je veliko dreves padlo na
cesto. Doma je bilo vse v redu. Ati je moral popraviti streho na hiški našega psa.
Vesela sem, da se ni nikomur nič hudega
zgodilo. Nuša Osterman, 3. j

V ponedeljek, 11. 12. 2017, je bilo na Jezerskem hudo neurje in malo poplave. Podrtih je bilo ogromno dreves in 50 odkritih
streh. Ena smreka je padla na Karničarjevo streho. Tam živi Jure, ki hodi v 7. razred.
Ena smreka pa se je podrla na Retljevo drvarnico. Tam pa živi Matic. Strešnike je
zmetalo tudi z dveh sosednjih hiš in pri
mojih starih starših. Moj brat Gašper je
tisti dan prespal pri Kanonirju. Naslednji
dan je prišel domov. V torek je lilo in veter
je še kar podiral drevesa. Nekateri otroci
so morali prespati pri svojih sošolcih, ker
starši niso mogli ponje. Nekateri starši so
odšli prespat v Kranj. Naslednji dan, v sredo, 13. 12. 2017, pa je bila že šola. Podobno je
bilo tudi v Bohinju. Neža Rupar, 3. j

NOVOLETNE ŽELJE
FILIP BABIČ: Želim si, da bi se vsi imeli lepo,
se igrali na snegu in se veliko sankali, da
bi bilo veliko sončnih dni. Vsem otrokom bi
poslal voščilo in jim zaželel lep božič.
ELA PIRC: Vsem želim, da bi bili srečni, da
bi se vsi dobro počutili, da bi imeli pouk
čim večkrat in da bi bila zima dolga.
BALŠA BUBANJA: Želim si knjigo, da se
bom naučil brati. In vsem želim dobro,
veselo novo leto.
ANŽE RUPAR: Želim si, da bi bil srečen,
da bi velikokrat zapadel sneg, da bi bil v
šoli uspešen. Svojim prijateljem in sorodnikom želim, da bi bili vsi srečni.
FIONA JEVTIČ LEKŠE: Želim si, da bi pod
novoletno jelko dobila darilo od Božička.
Vsem bi pa zaželela lepo novo leto.
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Bisernice s prav
posebnim začetkom
Začeli smo peto sezono bralnih srečanj,
tokrat s presenečenjem za našo
»najmodrejšo« članico. Lepo doživetje
zanjo in za vso skupino.
BISERNICE
Letošnje jeseni se je pričela že peta sezona bralnih srečanj
Bisernic na Jezerskem. Pa na tem mestu ne bi govorila o
tem, koliko knjig in kaj vse smo v petih letih že prebrale in
»prečvekale«, ampak bi rada delila z vami posebno doživetje
v naši skupini.
Po navadi so naši zaključki sezon, s koncem junija, vedno veseli, sproščeni in zabavni, saj takrat praznuje naša »najmodrejša« članica Anica Jakopič. Tako bi bilo tudi letos, pa so
nas počitnice in ostale obveznosti prehitro potegnile v poletje.
Sredi poletja sem imela že poštno slabo vest, ker smo vedeli,
da je bilo letošnje praznovanje posebno. Okroglo, mu rečemo.
Mislim, da so vsakega od nas te okrogle ničle, ki obračajo list
v naslednje desetletje, malo posebne.

Podprite naša društva,
ker vas nič ne stane
UROŠ BONČEK, CENTER ZA INFORMIRANJE, SODELOVANJE
IN RAZVOJ NEVLADNIH ORGANIZACIJ
Društveno dogajanje je pomemben del življenja v naši občini.
Veliko občanov je tudi članov občinskih društev, ki s ponosom
in vnemo skrbijo, da je vsakdan v naši občini lepši, varnejši ali
športno in kulturno pestrejši. In vsakdo, ki plačuje dohodnino,
lahko našim društvom še dodatno pomaga, tako da jim podari
do 0,5 odstotka svoje dohodnine. To ga nič ne stane, pomeni pa
veliko. V naši občini so štiri društva, ki jim lahko podarite del
svoje dohodnine in tako pomagate pri njihovih prizadevanjih.
Če se za to ne odločite, gre vašega pol odstotka nazaj v proračun. Tam vsako leto ostane več kot štiri milijone evrov neporabljenih, čeprav verjamemo, da bi jih ravno naša društva znala
najbolje in najkoristneje porabiti. Vsakdo se verjetno najprej
spomni naših prostovoljnih gasilcev, ti si vedno zaslužijo našo
pomoč. Ima pa najbrž vsakdo poleg gasilcev še kakšno svoje najljubše občinsko društvo, tudi njim lahko podarite svoj del. Če bi
radi pol odstotka razdelili med več društev, lahko storite tudi to.
Kako lahko darujete? Preprosto. Lahko darujete preko sistema e-Davki ali se pozanimate pri društvih samih. Lahko pa
obiščete spletno stran dobrodelen.si. Tam vas čaka seznam
vseh društev iz naše občine – poiščete jih po poštni številki,
označite jih, vpišite svoje podatke, natisnite obrazec in ga do
konca leta odnesite ali pošljite na finančni urad. Vaša odločitev velja do preklica oziroma spremembe prejemnikov. Bodite dobrodelni še letos, da bo že naslednje leto tudi zaradi vas
življenje v naši občini še lepše, boljše, varnejše. Hvala.
Matična številka

Moški kvartet "fantov z vseh vetrov" in Anica Jakopič
In ker nismo mogle zaključiti sezone tako, kot se šika, smo
se dogovorile, da jo bomo pa na poseben način začele. Zgodnjejesenska oktobrska nedelja je bila kot nalašč za praznovanje. Zbrale smo se na Šenkovi domačiji v pričakovanju in
upanju, da naše presenečenje uspe. Presenečenja niso kar
tako. Zgoditi se morajo z namenom. In naše je imel zelo velik razlog.
Poleg šole, učencev in družine Aničino življenje osmišlja
tudi velika ljubezen do petja in ljudske pesmi. Zato je bilo
presenečenje z veliko rdečo pentljo zavito v pesem moškega
kvarteta »fantov iz vseh vetrov«, ki so se posebej za to priložnost pripeljali iz doline na Jezersko. Res škoda, ker nisem
mojstrica besede, da bi vam lahko opisala ta trenutek presenečenja in hkrati iskrenega veselja v očeh naše slavljenke.
Bilo je lepo in predvsem nepozabno. Ne samo za Anico, tudi
za nas. Pa na zdravje, Anica, in še na mnoga leta!

Lovska družina Jezersko,
Zgornje Jezersko 150a, 4206 Zgornje Jezersko

41309880

Palninsko društvo Jezersko,
Zgornje Jezersko 65, 4206 Zgornje Jezersko

70494479

 rostovoljno gasilsko društvo Jezersko,
P
Zgornje Jezersko 85, 4206 Zgornje Jezersko

24443298

Društvo Gorska reševalna služba Jezersko,
Zgornje Jezersko 140, 4206 Zgornje Jezersko

53160592

FRANŠIZNA SKUPINA

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje
Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
Tel.: 04/279 10 00, faks: 04/279 10 30, www.sconto.si
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Gostovanje
Noneta Vitra na
Jezerskem
Ljudje smo večkrat podobni
pticam. Najprej svoja gnezda
zapuščamo malokrat in ne
gremo prav daleč. Potem
pride čas, ko odhajamo vse
pogosteje in se vračamo le
za kratek čas. Nazadnje se
selimo. Eni na jug, drugi na
vzhod, nekateri se namenijo
na sever.
MAJA LESAR
Jezersko je mala visokogorska dolina
na obrobju Kamniško-Savinskih Alp,
leži na dobrih devetsto metrih nadmorske višine in je najjužnejša točka na severu Slovenije. Približno sto kilometrov
južneje leži visokokraška planota Ribni-

Cikotić in partner, d. n. o.,

Pipanova 13a, 4208 Šenčur
04/251 61 00, 040/513 968
pod.kostanji@gmail.com

www.pod-kostanji.com
DELOVNI ČAS: ponedeljek ZAPRTO,
torek–petek 10.00–23.00, sobota
12.00–23.00, nedelja 12.00–22.00

Vsem občanom in občankam
občine Jezersko želimo srečne
in vesele praznike.

Pripovedovalci iz različnih slovenskih pokrajin
ške doline in ima nad svojim vzhodnim
robom vrh, Sv. Ano, s prav tako 910 m n.
v. Če med Ribnico in Jezerskim iščemo
še kakšno vzporednico, je gotovo zanimiva ta, da je bil od leta 1930 in vse do
začetka druge svetovne vojne, leta 1941,
oskrbnik legendarne Češke koče na Spodnjih Ravneh Ribničan Anton Starc, ki
ga je v jezerske hribe zvabila ljubezen do
gora in dekleta.
Tudi mene je pot že pred več kot dvajsetimi leti pripeljala na Gorenjsko, med
hribe, med Jezerjane. Tu so zdaj moja
družina, moji prijatelji, moj dom. Vezi z
rodnim krajem pa ostajajo in tako se je
že v začetku letošnjega poletja pokazala možnost, da na Jezerskem lahko gostimo eno najprepoznavnejših ženskih
vokalnih skupin v Ribnici Nonet Vitra.
Letos so pevke in predvsem njihova gonilna sila Bernarda Kogovšek pripravile
poseben koncert. Pod naslovom Lepa je
naša dežela smo lahko gledalci uživali v
poslušanju narodnih pesmi, prisluhnili
milozvočnim narečjem in občudovali
raznolikosti in pisanosti narodnih noš
različnih slovenskih pokrajin.
Pesmi so donele v izvedbi Noneta Vitra,
zgodbe in pripovedi so prispevali drugi nastopajoči, vsak iz drugega okolja. Dušanka
Češarek živi v Nemški vasi pri Ribnici, svoje prekmursko poreklo pa je prinesla s seboj po mami. Zato nam je predstavila Prekmurje. Zgodbo iz Savinjske doline nam je
povedala Marina Gradišnik. V Ribnico jo je
pripeljala zaposlitev v Ribniškem muzeju
in tu je ostala. Marko Modrej je Korošec,
tako kot večina Jezerjanov, ampak to je že
druga zgodba. Predstavil nam je Koroško,
v Ribnico pa ga je pripeljala ljubezen, kjer
zdaj živi in ustvarja. Gorenjsko anekdoto
iz Tržiča nam je povedala Danica Gorše.
Na osnovni šoli v Ribnici poučuje razredni
pouk in si je tu ustvarila družino. Dolenj-

sko in Belo krajino je predstavila Anita Andolšek, Belokranjka iz Podzemlja, ki živi s
svojo družino na Velikih Poljanah pri Ribnici.
V pravi »ribn’ščini« se je predstavila originalna domačinka Ribnice, Marjana Starc,
ki je poučevala slovenski jezik na OŠ Ribnica. Z značilno primorsko govorico smo
poslušali Darjo Rijavec, ki je prišla za to
priložnost iz Kala nad Kanalom, sicer pa
je gonilna sila v njihovi folklorni skupini.
Koncert v dveh sklopih je tematsko zaokrožila projekcija fotografij slovenskih
pokrajin avtorja Andreja Senegačnika.
Seveda ne smemo pozabiti glavnih zvezd
večera Noneta Vitra. Članice Vika, Mojca,
Mateja, Andreja, Eda, Ksenija, Martina,
Renata, Metka in Bernarda po več kot štiridesetih letih ostajajo mladostno sveže,
a hkrati zrele in samozavestne. To je skupina, ki je od nekdaj vzbujala strahospoštovanje in upam si trditi, da si marsikatera mlada pevka v Ribniški dolini potiho
želi in sanja, da bi bila lahko enkrat del
te druščine.
Ker sem večino nastopajočih poznala
že iz svojih šolskih, mladih dni, sem
imela občutek, da se je takrat, na odru
dvorane Korotan na Jezerskem, za trenutek zavrtel čas nazaj. Obrazi isti, glasovi še močnejši, ljubezen do petja pa
še vedno enaka, morda celo večja. Naj
se ob tej priložnosti še enkrat zahvalim
za čudovito skupno potovanje po prelepi
slovenski deželi, ki smo ga tisti septembrski petek preživeli skupaj.
In za konec tole: ne samo lepa, tudi
bogata je naša dežela. V pesmi, besedi,
običajih, lepotah narave in ljudi. In to
je tisto, kar nas na tej sončni strani Alp
povezuje, združuje in bogati. Po različnih poteh in straneh nas vodi življenje.
Tam, kjer najdemo srečo, tam ostanemo. In tam, pravijo, je naš dom.
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Pomoč pri gašenju
požarov in drugje

V oktobru, mesecu požarne varnosti, je vsako leto dan odprtih vrat, ko nas lahko obiščete in povprašate o našem delu, si
lahko ogledate opremo za gašenje, v zadnjem času pa jo dopolnjujemo z opremo za tehnično reševanje. Naše poslanstvo
ni več samo gašenje požarov, temveč pomoč pri marsikateri
drugi težavi in pomoči potrebnim.
Imeli smo nekaj intervencij, k sreči brez hujših posledic. Pomagali smo pri prometni nesreči, pri prečrpavanju vode iz
kleti, pri dimniškem in travniškem požaru, pospravljanju
drevja s cestišča. Prvi posredovalci pa so pomagali oboleli
osebi do prihoda reševalnega vozila.
V petek, 10. novembra, je na Jezerskem potekal že dvajseti posvet
članic Gorenjske v organizaciji PGD Jezersko in Komisije za članice GZ Kokra. Po uvodnih govorih je bilo najprej predavanje Varna
uporaba interneta, kjer je Rudolf Sušnik na domač način razložil
varnostne ukrepe pri uporabi interneta. Nato je Vladka Bučevec
na kratko opisala stres pri posredovanju gasilcev. Vse skupaj pa
je o premagovanju stresa pri gasilskem delu podkrepil s svojimi
bogatimi izkušnjami nekdanji poklicni gasilec Miran Štular.
Postavljanje novoletne jelke je bilo zaupano gasilcem. Ob prižiganju lučk sta navzoče pozdravila predsednik Izidor Parte
in župan Jure Rebolj. Za lepo razpoloženje so mladi gasilci z
mentoricami zapeli pesmice, članice pa so pripravile sladke
dobrote, pogreli pa smo se s čajem in kuhanim vinom.
Vsem občankam in občanom se iz srca zahvaljujemo za pomoč,
ki jo namenjate za delovanje našega društva. Vsi davčni zavezanci lahko pomagate tudi z že odmerjenim delom dohodnine
za delovanje PGD Jezersko. Vsa pridobljena sredstva so porabljena odgovorno in namensko za delovanje PGD. Z vašo pomočjo
dosegamo rezultate, na katere smo lahko vsi skupaj ponosni.
Gasilke in gasilci vam želimo blagoslovljen božič ter srečo,
zdravje in veliko lepega v letu 2018.

Že je tu december, ko se oziramo po
opravljenem delu v odhajajočem letu.
DARINKA MILOŠIČ

www.jezersko.si

Že lansko jesen so mentorji začeli s pripravami mladih na
tekmovanje za kviz, ki poteka marca. Letos je bilo tekmovanje
v Šenčurju. Udeležili smo se z eno ekipo pionirjev in štirimi
ekipami mladincev in mladink. Gasilska zveza Kokra že nekaj let organizira tabor gasilske mladine, ki se ga udeležijo
tudi naši nadobudneži. V maju pa je bilo PGD Jezersko organizator orientacijskega teka za mladino. Naši člani so dobro
izkoristili domače okolje, saj so se uvrstili na odlična mesta.
Sodelovalo je 64 ekip iz vse Gasilske zveze Kokra.
Da lahko delo dobro in strokovno opravljamo, je potrebno izobraževanje. Tako smo se tudi letos udeležili usposabljanja na Igu
(centru za izobraževanje in usposabljanje gasilcev) in v Sežani.
Tečaj za gašenje notranjih požarov, modul A, sta opravila dva člana, tečaj za gašenje notranjih požarov, modul B, so opravili štirje,
za tehnično reševanje dva in usposabljanje za gašenje požarov
v naravi tudi dva. Tečaj za gasilca pripravnika so opravili štirje
mladi član, kar je spodbudno za prihodnost društva. Opravljenih
je bilo deset operativnih vaj z različno tematiko, udeležili smo se
tudi vaje več sosednjih društev v Solčavi. V soboto, 4. novembra, je
Občina Jezersko skupaj z enotami za zaščito in reševanje organizirala vajo Gozdni požar Jezersko 2017, na kateri so poleg našega
društva sodelovali še Gasilsko-reševalna služba Kranj, PGD Olševek, PGD Hotemaže, Helikopterska enota Slovenske vojske in PU
Kranj. Skupne vaje pripomorejo, da se člani posameznih društev
med seboj spoznajo in tako lažje in bolj usklajeno delujejo takrat,
ko je v stiski njihov bližnji in njegovo premoženje.

Računovodski servis, davčno in poslovno svetovanje
Belska cesta 15, 4205 Preddvor
E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si, T: 04/2559-500

PREDDVOR
041/635 043
PREDDVOR

ZA ZAVAROVALNICE
•CENITVE IN POPRAVILA
•KLEPARSTVO
041/635
043
•NADOMESTNA VOZILA
•LIČARSTVO
•MENJAVA STEKEL
•MEHANIKA
•HLADNO POPRAVILO TOČE
•ČIŠČENJE, POLIRANJE IN POPRAVILO BARVE NA VOZILU

Srečno vožnjo 2018!

AVTOSERVIS KERŽAN, ANITA KERŽAN CELAR S.P., GORIČICA 3, 4205 PREDDVOR
KORDEŽ D.O.O., VISOKO 124, VISOKO

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«
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»Daleč tam
na severu
Ljubljane …«
ZDENKA ŠRAJ, ČLANICA DPŽ LUKOVICA
Bil je septembrski ponedeljek, ko smo se
članice Društva podeželskih žena Lukovica, odpravile na izlet tja, kjer je narava
najlepša, na Jezersko. Med potjo smo se
ustavile v Adergasu in si ob spremstvu
gospoda župnika Kalana ogledale cerkev
in samostan ob njej. Pogovor ob koncu je
bil zelo sproščen, tudi humorja ni manjkalo. V takem vzdušju smo se pozneje
odpeljale našemu cilju nasproti.
Že avgusta sem se v pisarni TIC-a na
Jezerskem dogovorila za ogled zanimivosti tega kraja z organiziranim
vodenjem. Ogledale smo si cerkev sv.
Ožbolta in ob pripovedovanju gospoda
župnika izvedele mnogo zanimivega.
Naslednja točka ogleda je bila Jenkova kasarna. Topel sprejem gospe Olge,
pred leti je bila izbrana za Kmetico leta
na Jenkovi domačiji, je bil ves prijeten.
Ogledale smo si kasarno in prisluhnile
Olgini pripovedi o času, v katerem so ži-

Motiv iz Jenkove kasarne
veli naši predniki. Gospa Mija pa nam
je prikazala predenje volne na kolovratu. Po tem ogledu smo se namenile h
Gostišču ob jezeru, tu sta nas že čakala
gospoda Milan in Aleš z velikim loncem
na štedilniku. Milan nam je pripravil
večini od nas neznano jed, masovnek.
»Odlično, zelo okusno, zelo okusno…«,
so bile mnenja obiskovalk. Zanimiv in
prisrčen pogovor se je razvil o tej pastirski jedi. Mnenja so bila izmenjana, vabila tudi, tako smo dobre volje zapustile
gostišče. Urni kazalec se je že pomaknil
na tretjo uro. Bilo je deževno in hladno
in kar prijalo nam je, da je bilo na vrsti

kosilo. V Penzionu Valerija so nas sprejeli in vzdušje ob prihodu nas je razveselilo in ogrelo. Po dobrem kosilu pa smo
doživele čudovito presenečenje. Obiskale so nas Ljudske pevke z Jezerskega pod
vodstvom gospe Anice Jakopič. Pevke
letos praznujejo 20 letnico delovanja in
jim ob tej priložnosti iskreno čestitamo. Njihove pesmi so prijetno ozračje
še popestrile, tako da smo vse prisotne
zapele skupaj z njimi. Vzdušje je bilo
res pozitivno, sproščeno in domače. Na
poti domov smo še podoživljale dogodke
tega dne, ki nam bo še dolgo ostal v lepem spominu.

POČITNICE // od 28. januarja do 2. februarja 2018

ODDIH v Termah Dobrna

WWW.GORENJSKIGLAS.SI

Šest dni (pet nočitev in polpenzijonov) bomo bivali v udobnih
sobah hotela Park s štirimi zvezdicami.
Program vključuje:
neomejeno kopanje v bazenih z zdravilno termalno vodo,
vsakodnevno vodno aerobiko,
jutranjo gimnastiko pod strokovnim vodstvom fizioterapevta,
2-krat vstop v deželo savn,
vodne igre v bazenu hotela Vita
 prikaz pravilne uporabe palic za nordijsko hojo
 prevoz z Gorenjske in nazaj
 v petek, zadnji dan, bomo organizirali večerjo v vinski kleti 		
z degustacijo treh vzorcev vina (zamenjava za penzionsko večerjo).






Cena počitnic je 186 EUR.
Plačilo je možno v dveh obrokih.
Informacije in prijave:
- 04/201 42 41
- narocnine@g-glas.si
- ali osebno Gorenjskem glasu
na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju .
Doplačila na osebo na dan:
turistična taksa:
1,27 EUR
13,00 EUR
enoposteljna soba:
doplačilo za polni penzion: 6,90 EUR
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Češka koča, zlata Praga, Planinska vas,
jezerski turizem
Če to ni lepo življenje! Delo z veselo ekipo v najbolj simpatični slovenski planinski
koči, uspešen in lep delovni obisk v Salzburgu, poletno spanje v prenovljeni
oskrbniški sobi, uspešen zaključek sezone s čudovitim trekingom in še vabilo na
Alpinistični festival v Prago!
KARMEN KARNIČAR
Zlata Praga je tokrat čakala na nas obsijana s soncem. Seznam prominentnih
gostov je bil obsežen, osebno sem prepoznala imeni Peter Habeler (med drugim z
Messnerjem na Everestu prvič brez kisika)
in David Lama (alpinist modernega časa z
neverjetnimi vzponi na Cerro Torre, Lunag
Ri, Annapurna III, Masherbrum), mladenič, ki s svojim nastopom prevzame še
veliko bolj kot z alpinističnimi dosežki, ki
spadajo v svetovni vrh; na Ladekovo vabilo
smo prišli na srečanje z živimi legendami.
Kdo je Ladislav Jirásko? Od devetdesetih
let lastnik zdaj že renomirane turistične
agencije, ki je poiskal stik z nami ob devetdesetletnici Češke koče, ga negoval in
to še naprej zelo prizadevno počne. Kot
direktor Alpinističnega festivala v Pragi
je pred dvema letoma povabil naš celotni
cerkveni zbor in pihalno zasedbo iz Kalsa (pod Grossglocknerjem so Čehi zgradili Stüdlovo kočo), kjer smo skupaj izvedli
lep koncert v cerkvi sv. Mihaela. Vsako
leto Jezerskemu ponudi prostor za predstavitev, celo strošek je enkrat prevzel
nase. Skratka, ponuja nam roko; pošilja
nam goste, pride tudi osebno. Dve leti
nazaj se je Jezersko pripravilo na nastop
v Pragi, imeli smo lepo urejen prostor
ter novo posneti reklamni film in težko
je bilo spregledati skoraj štirideset ljudi
v enakih oblačilih v prostorih festivala
(kot tudi na ulici, na tramvaju ...).

JEZERSKO V ZLATI PRAGI
Letos je bil (moj) vtis drugačen. Razen jezerskih in katalogov Kamniško-Savinjskih
Alp ter reklamnega filma, ki smo ga vrteli
na Poloninem računalniku, nismo imeli
kaj prida pri roki. Avstrijci in Italijani okoli
nas so imeli vse reklamne materiale natisnjene v češkem jeziku – tudi naš katalog
ima češke tekste, pa vseeno imam občutek, da ne izkoristimo dovolj ponujene priložnosti. Občina je naredila kar nekaj ko-

rakov na poti trajnostnega turizma, zato bi
morala tako lepo priložnost bolje izkoristiti. Menda plačuje LTO KSA človeka, ki naj
bi skrbel za promocijo na Češkem – pa niti
ni vedel, da se (že štirinajstič) dogaja veliki
festival v Pragi. Za taisti denar bi lahko pripravili kakšen dogodek na samem festivalu, ki bi zmamil ljudi pred naš pult (morda
kuhanje domače hrane, slovenska glasba,
kakšna domača salama, zaseka vsak dan
festivala ob določeni uri ...). Vsekakor ima
pojavljanje na sejmih veliko večjo odziv-

ture, ohranjena narava, obvarovani in
negovani kulturna in arhitekturna dediščina so bili predpogoji za kandidaturo. Jezerska predstavitev v Salzburgu
je bila zelo dobra in zato uspešna, vsekakor smo sprejeti v elitno družbo, kjer
je za zdaj 24 krajev (21 iz Avstrije, eden
iz Južne Tirolske, dva iz Nemčije). Iz
majhnosti in odmaknjenosti so naredili ekskluzivnost; poudarili so enotnost
in razlike in vsako od njih prikazali kot
prednost.

Bergsteiger Dörfer/Planinske vasi je priznana znamka novega
turističnega produkta, ki ga je ambiciozno ustvarila avstrijska
planinska zveza. Nerazvitost turistične infrastrukture, ohranjena
narava, obvarovani in negovani kulturna in arhitekturna dediščina
so bili predpogoji za kandidaturo.
nost, če se na »štantu« kaj dogaja. In na
Jezerskem imamo tako fante in dekleta, ki
igrajo instrumente, kot tudi dobre kuharice in kuharje. Opažanja s terena v razmislek usmerjevalcem jezerskega turizma.
In ali se splača investirati na češki trg?
Če pogledamo k severnim in zahodnim
sosedom – vsekakor. Kliše o češkem turistu-ki-sam-kuha-in-spi-za-vogalom že
kar nekaj let ne ustreza dejanskemu stanju. V koči so Čehi med prvimi gosti po
številu, prijaznosti in radodarnosti tudi.
Tudi njihova oprema je povsem enakovredna opremi ostalih v hribovski srenji.
Reklama za Češko kočo je zelo prisotna v
čeških glasilih; sami še nismo naredili
veliko za to, kljub temu da imamo kader
tudi na občinski ravni. Morda bi morali
pri razporeditvi dela več časa zares nameniti turizmu, da osmislimo prizadevanja v smeri Planinske vasi?

PLANINSKE VASI
Bergsteiger Dörfer/Planinske vasi je
medtem (že priznana) znamka novega turističnega produkta, ki ga je ambiciozno ustvarila avstrijska planinska
zveza. Nerazvitost turistične infrastruk-

Majhni lažje obstanemo, če nas je več. Z
vstopom v združenje so nam smernice in
dobri zgledi še bolj pri roki, delo postaja
konkretno usmerjeno. Korak za korakom
bo predstavljen domačim turističnim in
gostinskim ponudnikom, nato, upamo, se
bo iz dobrih segmentov naredila odlična
enotna in skupna podoba s ponudbami,
ki nam bodo pripeljale goste, ki ne bodo
samo tranzitni in bodo namesto smeti
pri nas pustili denar, od katerega bo možno preživeti. Denar, ki ga bomo vlagali
v prijazno, zdravo okolje in proizvodnjo
domačih produktov, ki letno pridobivajo
prepoznavnost. Življenje v tesnem stilu
z naravo, tradicija, doživetje vaškega življenja v posameznih fragmentih, ki na
koncu pokažejo enotno skupnost, ki skupaj živi, dela, se veseli in snuje – pa ne le
za pokaz turistom, ampak da bi otroci in
vnuki znali ceniti in se naučili boriti; da
bi zrasli in tudi vzgajali v zavedanju, da
skupaj lahko dosežemo več. Če gre sosedu
dobro, gre meni odlično, je pravo vodilo.
Tisto: če jaz ne morem, tudi njemu ne
sme uspeti, pa ne pripelje daleč.
Če razmišljate drugače, povejte. Več ljudi več ve in več naredi. Lep december in
blagoslovljen božič nam vsem želim!
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Gozdni požar
Jezersko 2017
Mirno sobotno jutro. Nenadoma vaščane
občine Jezersko predrami zvok gasilskih
siren. Še sreča, da je bila samo vaja …
DEJAN KAVAŠ
Dne 4. novembra je na Zgornjem Jezerskem potekala vaja
Gozdni požar Jezersko 2017. Na vaji so sodelovale vse enote za
zaščito, reševanje in pomoč občine Jezersko ter enote Gasilske zveze Kokra, enota gasilsko-reševalne službe Kranj, policija in helikopterska enota Slovenske vojske.
Predpostavka vaje v organizaciji enot zaščite in reševanja
Občine Jezersko je bila, da se je zaradi slabo pogašenega
ognja pri enem od vikendov ta razširil v bližnji gozd pod
Malim vrhom. Na mesto požara so prvi prišli člani PGD Jezersko, vendar so zaradi obsežnosti požara aktivirali štab CZ
Jezersko in zaprosili za pomoč drugih enot. Vodenje intervencije je po prihodu prevzela enota GRS Kranj, vzporedno
se je na ZC Remont vzpostavil štab CZ ter sprejemno mesto
za prihajajoče enote. Enote so bile, glede na opremljenost
moštev, poslane na različna delovišča/sektorje:
• gašenje požara – lokacija: vznožje Malega vrha; enote, razdeljene na dodatne sektorje, neposredno gasijo gozdni požar;
• zajem vode za gašenje s helikopterjem – lokacija Planšarsko

Z vaje Gozdni požar Jezersko 2017
jezero; ekipe polnijo bazen za helikoptersko gašenje in pomagajo pri zajemu vode;
• oskrba enot za gašenje požara z vodo – lokacija: potok Jezernica; enota za oskrbo zajema vodo iz potoka Jezernica in tako
omogoča nemoteno gašenje požara.
Na vaji so sodelovali tudi člani GRS Jezersko, ki so oskrbeli
poškodovane gasilce in lastniku (imitatorju) vikenda nudili
prvo pomoč zaradi oteženega dihanja. Policisti pa so poskrbeli za popis nesreče ter pomagali pri usmerjanju prometa. Po
skupni analizi vseh reševalnih ekip smo soglasno ugotovili,
da je bila vaja izvedena v skladu z načrtom in da so bili cilji vaje doseženi. Sodelujoči smo se prav tako strinjali, da so
vaje, kjer so vključene vse reševalne ekipe, zelo dobrodošle za
medsebojno uigravanje in spoznavanje, zato je zelo smiselno
kontinuirano izvajanje podobnih vaj.

Lepo okrašena miza
je del dobrodošlice,
s katero vabljencem
sporočamo, da so
zaželeni in da jih čaka
nepozaben dogodek.
Preden pa se lotimo
okrasitve mize, je
pomembno, da vemo,
za kakšen namen
krasimo mizo, za koga
mizo pripravljamo. V
knjigi je opisanih14
posebnih pogrinjkov
s številnimi fotografijami, dodani pa so še
jedilniki za ta namen
in opisi receptov
zanimivih jedi.

Nepogrešljivi del
priročnika je lunin koledar
po mesecih s setvenimi
podatki. Za primeren čas
naših aktivnosti v skladu
z luno nam daje napotke
za: sajenje in setev,
hujšanje z luno, ugodne
dneve za ljubezen, za
sekanje posameznih vrst
lesa, za operacije, za
parjenje živali,...
Ne zamudite tudi
horoskopa za leto 2018.
V poglavju vrtni koledar
po mesecih je Miša
Pušenjak pripravila
uporaben in natančen
koledar opravil v
sadnem, zelenjavnem
in okrasnem vrtu.

Cena priročnika
Priročnik lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, ga naročite po tel.
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če ga naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
www.gorenjskiglas.si
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. št.:
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna
po ceniku Pošte Slovenije.
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Zeleno, domače, mirno, butično
Poletje turističnih presežkov. To velja za Slovenijo, kako pa je bilo na Jezerskem?
POLONA V. KARNIČAR, TD JEZERSKO
Smo tudi zabeležili tako rekordno sezono
kot drugje? Žal ne razpolagam z vsemi
točnimi podatki, iz razpoložljivih pa lahko
povem, da je bilo poletje tako kot drugje,
zelo uspešno, obisk povečan, zasedenost
skoraj stoodstotna, prihodki na višji ravni
kot lani. Lepo je, če so gostje, ki obiščejo Jezersko, zadovoljni, če dobijo to, kar si želijo, in z lepimi vtisi odidejo iz našega kraja.
Velikokrat omenjajo, da so presenečeni
nad tem, kako je naš kraj lepo urejen, da
se vsepovsod trudijo za čistočo, da imajo
z rožami okrašene hiše in lepo pokošeno
okolico, da nikjer ni smeti in od vsepovsod
vejeta prijaznost in lepota. Da se Jezersko
turistično razvija, so opazili tudi novinarji
naše nacionalne televizije in prišli k nam
posnet del oddaje Na lepše. Zanimala jih
je naša turistična usmerjenost in mislim,
da smo vsi govorniki dobro povzeli naše
adute in želje – zeleno, domače, mirno,
butično. Mislim, da se večina ponudnikov
in občina trudita in delujeta v to smer,
prav tako pa moram pohvaliti vse ostale
Jezerjane, ki s turisti prijazno poklepetate,
jim kaj svetujete in urejate okolico svojih
domov, da je v ponos celemu kraju. Hvala
vsem za vaš prispevek!

PESTRO POLETNO DOGAJANJE
Naši gostje so večinoma pohodniki in
taki, ki pridejo na oddih v mirno gorsko
okolje. Prav vsi pa z veseljem sprejmejo
podatek, da se v kraju odvijajo dogodki
Jezerske štorije in dogodke tudi pridno
obiskujejo. Predvsem igra v Jenkovi kasarni je vsako leto bolj obiskana. Letos je
bilo petkov, ob katerih so se predstave odvijale, nekoliko manj, vendar je bil od teh
rekorder petek, ko so se odigrale celo tri
predstave zaporedoma. Vedno več je tudi
tujcev, ki se udeležijo posameznih dogodkov, zato je zelo pomembno, da je vedno
možna tudi komunikacija v tujem jeziku.
Naj se ob tem zahvalim vsem sodelujočim
v programu za njihov trud; predvsem pa
igralcem, osebju Jenkove kasarne, informatorjem v TIC-u in občini za sofinanciranje dogodkov. Upam, da tudi naslednje
leto izpeljemo podoben program v veselje
in zadovoljstvo vseh nas in naših gostov.

Prav tako kot dogodki je pomembno tudi,
da se goste dobro opremi z materiali, ki
jih potrebujejo za varno in zadovoljno gibanje po Jezerskem. V turističnem društvu smo ponatisnili zemljevide zgibanke
v slovenskem in angleškem jeziku ter
karte trganke, ki gostom na najbolj pregleden način pomagajo najti turistično
pomembne točke našega kraja. Sprehajalna pot je ena izmed prvih možnosti,
za katero se turisti odločajo, ko pridejo do
nas. Potem jih večinoma zanimajo lažje
pohodniške poti, nekatere pa tudi zahtevnejše poti v naših hribih. Važno je, da jim
znamo svetovati pri njihovi izbiri in jih
tudi pravilno usmerimo in po možnosti
tudi primerno opremimo. Dobro opremljen gost bo, ko se vrne, tudi zadovoljen
gost in bo svoje pozitivne izkušnje prenesel naprej ali pa prišel naslednje leto zopet k nam.

ZIMA IN UREJENE TEKAŠKE PROGE
Eno izmed zelo zanimivih in že skoraj pozabljenih marketinških orodij so tudi razglednice. Letos smo naboru motivov dodali
še tri nove motive in ponatisnili tiste, ki se
najbolje prodajajo. Je prav, da ohranjamo
tradicijo pisanja razglednic, saj marsikateri gost s svojega dopusta pošlje vsaj eno
in s tem naš kraj priporoči svojim prijateljem in družinskim članom. Od letos dalje
imajo razglednice tudi črtno kodo in se
lahko prodajajo (in kupijo) tudi v trgovini
in na Petrolu. Vsi, ki jih želite imeti doma
in jih ponujati svojim gostom, lahko kontaktirate TIC in jih naročite.
Turistična sezona se lepo raztegne tudi v
jesenske mesece. Letošnji september je bil
vremensko res bolj slab, pa se je potem za
vse tegobe odkupil oktober s svojim indijanskim poletjem. Gostje pa prihajajo tudi
v novembru in v decembru. Sploh če nam
narava nakloni sneg – in prva dva decembrska konca tedna, ko smo imeli res
lepo zimo in krasne tekaške proge, sta že
pokazala, da imamo lahko lep obisk tudi
v zimskem času, če le imamo sneg. Zato
se ideja malega smučišča in zasneževanja sedaj razvija dalje in dobiva že konkretnejšo obliko. Zbrana ekipa okrog Roka
Teula in Boštjana Tepina se je odločila, da
se ustanovi družba, ki bo poskusila zbrati

dovolj zagonskega kapitala za ureditev in
nakup potrebne opreme. Pomemben delež k uresničitvi zastavljenega cilja bo primaknila občina, ki je uspela na razpisu
pridobiti namenska sredstva in v sodelovanju se že snuje dobra poslovna ideja.
Vseeno potrebujemo še nekaj sredstev in
k sodelovanju vabimo potencialne investitorje, ki v zimskem turizmu vidijo priložnost za Jezersko. Več informacij lahko
dobite pri meni ali Roku Teulu.
Kaj pa še potrebujemo oziroma kaj na Jezerskem gostje še pogrešajo? Predvsem
več gostinske ponudbe, saj ponujamo res
zelo malo možnosti za razvajanje ob dobri hrani in pijači. Gostje, ki pridejo na
Jezersko, si želijo več različnih ponudnikov, da lahko izbirajo in jedo vsak dan kje
drugje in kaj drugega. Tudi nastanitvenih
kapacitet imamo premalo. V avgustu bi
lahko prodali še vse svoje postelje, toliko
je povpraševanja. Sploh domači, slovenski gostje, ki se za dopust odločajo zadnji
trenutek, so to poletje zaman iskali proste
postelje po Jezerskem in širši okolici. Zakaj
se ne bi odločili in se prelevili v gostince
ali turistične ponudnike? Da, saj delo ni
enostavno, je pa zelo prijetno, pestro in
vsak dan malo drugače. Pa ni se nam treba nikamor voziti, prihranimo pri prevozu
in ohranjamo čistejše okolje. Potrebujemo
samo malo podjetniškega duha, nekaj zagonskega kapitala in veliko dobre volje.
Dober primer sta Alen in Petra, ki sta se z
zanosom lotila obnove Krčeve hiše in primaknila pomembne kamenček v mozaik
jezerske turistične ponudbe. Verjamem,
da bo tudi Bagatelj naslednje leto ponudil novo Planinko. Vsi si želimo, da ne bo
ostalo vse pri velikih obljubah in praznem
govorjenju in bodo besede meso postale.
Vsekakor pa je še dovolj prostora za novo
ponudbo in ponudnike.
Prihaja praznični čas, pred nami je novo
leto in ravno v tem obdobju, ko analiziramo preteklo delo in delamo načrte za
naprej, lahko sprejmemo kakšno smelo
novoletno odločitev. Dajmo, Jezerjani,
pokažimo svojo podjetnost in svoj podjetniški duh prelijmo v postelje, mize,
domače izdelke in dodatno turistično
ponudbo ter kraj naredimo še lepši in
prijaznejši za življenje. Zdravo, srečno
in uspešno 2018 vam želim!
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Jubilej »nove« Lovske družine Jezersko
Devetindvajsetega oktobra so na Jezerskem obudili spomin na pred šestdesetimi leti
vrnjeno lovišče Lovski družini Jezersko.
FRANCE EKAR
Čestitkam ob jezerskem lovskem jubileju se je pridružil tudi župan Jurij Rebolj,
ki je poudaril pomen in pomembnost
uspešnega delovanja lovske družine in
željo po nadaljnjem sodelovanju, da bi
se poleg osnovnega poslanstva lovske
družine v javnem naravovarstvenem
interesu začeli vključevati tudi v razvojne projekte lokalne skupnosti. Župan
se je zahvalil Francu Ekarju, da se je
ponovno pustil prepričati, da prevzame
vodenje lovske družine, in mu ob tem
voščil tudi ob osebnem jubileju, 75. rojstnem dnevu. Ob tem so proslavili tudi
deset let sedanjega lovskega doma.
Alpsko individualno lovstvo na Jezerskem
ima globoke korenine, najdene že v zgodnjem 17. stoletju. Jubilejnih šestdeset let
lovske družine je nastal nekako neobičajno. Dne 8. junija 1946 je bil namreč prvi
občni zbor in ustanovitev Lovske družine
(LD) Jezersko z dodeljenim 3839 ha zemljišča. V letu 1949 je država nepričakovano
z dekretom LD Jezersko lovišče odvzela.
Glavna dejavnost je tako usahnila, člani
LD pa so še naprej prijateljevali in glavne
aktivnosti usmerili v cilj, kako spet pridobiti odvzeto zemljišče za jezersko društveno lovišče. Glavni in najprizadevnejši je bil
Jože Skuber s posestva Makekovo, zadnji
starešina LD do odvzema lovišča. Zavzeto
prizadevanje se je obrestovalo, v letu 1957

jim je država dodelila lovišče v enaki izmeri, kot je bilo odvzeto. Sklican je bil občni
zbor in že kmalu se je po državnih gozdarsko-kmetijskih odločbah lahko izvajal lov
za 21 članov na »novo« ustanovljene ali,
kot je zapisal Jože Skuber, »obnovljene« LD
Jezersko, ki ni bila nikdar niti formalno
razpuščena. Tudi Jože Skuber je nadaljeval svoje starešinstvo od leta 1949 do 1957
in tudi na občnem zboru 17. avgusta 1957
je bil predlagan in tudi izvoljen za novega starešino. Kot člani so bili sprejeti še:
Stanko Arh, Ivan Anko, Ivan Cvar, Ivan
Hoja, Franc Koželj, Ignac Nahtigal, Gustel
Perat, Ivan Podlogar, Franc Rebolj, Viktor
Robnik, Franc Rozman, Jože Rogelj, Franc
Smrtnik, Dušan Šemrov, Rok Šenk, Miha
Štular, Ludvik Virnik, Tone Virnik, Janko
Troha, Miha Zaplotnik. Od skupno 22 članov novoustanovljene LD Jezersko je bilo
v njenem članstvu tudi devet ustanovnih
članov od prve ustanovitve leta 1946. In
med njimi tudi prvi starešina LD Jezersko
1946 Ivan Hoja. Z velikim ponosom pa je
Jože Skuber zapisal, da je veliko pomenila
lokalna in širša regijska podpora Jezerskemu, da lovstvo ponovno povrne v upravljanje društvene lovske družine. Dokončno
pozitivno odločitev v dobro lovske družine
Jezersko je s svojim vplivom uredila Lovska zveza Slovenije s predsednikom dr.
Jožetom Benigarjem.
»Nova« LD Jezersko se je z vso vnemo
in voljo lotila lovsko-gospodarskih del,

Ob šestdesetletnici »nove« LD Jezersko pred lovskim domom

to je obnove lovskih steza, prež, solnic.
Naredili so dve večji obori s krmišči,
zimovališči za jelenjad. Izvajanje lova
je potekalo v skladu z direktivo okrajne lovske zveze. Članstvo je številčno
naraščalo in upadalo med 50 do okoli
100 članov. Vključevali so tudi gozdarje,
gozdarske inženirje, potreben strokovni kader lovske družine. LD Jezersko je
skrbela za sistematična lovska usposabljanja in izobraževanja za lovske
čuvaje, mentorje, strelske sodnike, preglednike uplenjene divjadi, lovske kinologe, informatike, programerje za delo
z mladimi, nosilce za lovsko naravovarstveno področje, praktikum in izpite
za uporabo in delo z motorno žago …
Tudi lovskim šegam in tradicionalnim
običajem so namenjali pozornost. Tako
so na začetku slovenske osamosvojitve
je LD z domačim upnikom pripravila v
kapeli sv. Hubertusa prvo javno lovsko
sv. mašo v samostojni državi Sloveniji. Skupni lov je bil na vernih duš dan,
najdlje pa se je ohranil »zadnji pogon« v
letu na štefanovo. Skoraj bi smeli trditi,
da je imela LD skoraj svoj pevski lovski
zbor z odličnim tradicionalnim koroško-jezerskim izborom lovskih pesmi
pevcev bratov Smrtnik, kajti vsi so bili
aktivni člani LD Jezersko.
V obdobju 60. let so jezerski lovci postavili macesnov gamsov bivak v strminah
Vadin, jezerskih Ledin. V 70. letih je na
Staniču v Komatevri LD zgradila lovsko
kočo, ki je v centru lovišča tudi za lov na
srnjad, gamsa pa tudi medveda, ki rad
zaide na to območje. V začetku je LD domovala na Makekovem, pri starešini,
pozneje so v hotelu Kazina dobili v najem prostor, ki so ga uredili kot slikovito
lovsko sobo odprtega značaja. Z zaprtjem
Kazine v 90. letih so prostor izgubili, dobili so ga v kmetijski zadrugi Sloga. Želja
članov in lokalne skupnosti pa je bila, da
bi kot edina LD v Sloveniji, ki je še brez
lastnega lovskega stanovskega doma,
končno prišla do lastnih prostorov.
Vsem je bilo v veselje, ko so od posestnikov Jenkovih in Koprivnikovih v dolini
Ravenske Kočne pod Turni kupili zemljišče. Ker občina še ni imela prostorskega
načrta, so najprej lahko na to posest po-
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Lovska družina Jezersko vsem, ki varujete in ohranjate okolje in
naravo, želi vesele božične praznike ter sreče, zdravja in prijaznosti
v novem letu 2018!
stavili steljnik, pozneje pa po ureditvi dokumentacije še pravi
lovski dom. Gradnja je potekala pod skrbnim projektiranjem
arhitekta Marka Šenka, tudi lovca člana LD jezersko, ki je upošteval za Jezersko originalno in tradicionalno gradnjo, kar je
dokazal tudi pri projektih bivaka v Ledinah in lovske koče Stanič. Lovski dom je bil dokončan tudi z minimalno infrastrukturo v letu 2007. Pri tem se je izkazala pripadnost članstva LD,
kar so dokazali z brezplačnim delom, iskanjem donatorjev in
tudi z lastnimi nepovratnimi denarnimi sredstvi.
LD Jezersko je znana tudi po tekmovanjih. Od leta 1993 že
poteka vseslovensko lovsko tekmovanje v veleslalomu na
atraktivnem naravnem spomeniku Skutinem ledeniku. LD
ga je z Občino Jezersko, Zvezo lovskih družin Gorenjske in

Lovsko zvezo Slovenije izpeljala 23-krat. Izjemnega pomena
je izdaja dveh kronik o lovstvu in lovu na Jezerskem, prve ob
tridesetletnici delovanja in druge leta 1999.
Ob praznovanju šestdesetletnice »nove« Lovske družine Jezersko so izvedli prikaz, kako zagotoviti varno gibanje in
kako ukrepati, ko se zgodi nesreča in ko potrebujemo prvo
pomoč v planinskem gorskem svetu, v lovišču in brezpotjih.
Davo Karničar, gorski reševalec, ki je reševal ponesrečene
lovce pa tudi v steni obstale gamse, je na preprost, razumljiv
in uporaben način pokazal in osvežil tehnike zagotavljanja
varnosti hoje v gorskem svetu, v zasneženih strminah. Demonstriral je uporabo preventivnih rekvizitov in opreme, ki
naj bi jo imeli pri sebi in naj bi jo uporabljali pa tudi, na kaj
moramo biti v zahtevni naravi pozorni. Poudaril je, da moramo vedno naravo spoštovati in upoštevati njene zakonitosti,
še zlasti ko hodimo po strminah in stečinah lovišča. France
Ekar, tudi gorski reševalec veteran, pa je zbranim ob jubileju
sporočil, da se starost lovskega članstva dviguje: s starostjo
se žal zmanjšujejo refleksi, dinamičnost, razsodnost, upada
fizična kondicija, tudi sluh in vidljivost nista več tista kot do
petdesetih let. Torej moramo biti pri gibanju resno preudarni
in prilagodljivi. Lovčeva hoja s puško pa tudi delno zmanjšuje
okretnost in sproščenost gibanja. Je pa dobro, da lovec zaradi ogledovanja narave pa tudi iskanja divjadi hodi počasneje, kar zmanjšuje tveganje zdrsa ali padca. Za kulturno plat
dogodka sta s harmoniko in trobento z Avsenikovimi melodijami poskrbela Tobija in Marko Smrtnik, sinova Damjana
Smrtnika, nekdanjega člana LD Jezersko, ki se je pred dvema letoma smrtno ponesrečil pri lovu na gamsa. Za sklepni
družabni del pa je ob rojstnem dnevu poskrbel starešina LD
France Ekar in se zahvalil za zaupanje in izkazano podporo
za nedavno soglasno izvolitev na starešinsko funkcijo.

Gorenjski
lovci
praznovali
Gorenjska lovska zveza
praznuje sedemdeset let
delovanja.
FRANCE EKAR
V letu 1947 so bile ustanovljene t. i.
Okrajne lovske zveze v Kranju, Radovljici in Škofji Loki. To je prvi zametek
današnje Zveze lovskih družin Gorenjske. V njenem sestavu je tudi Lovska
družina Jezersko, razen v obdobju od
1949, ko je bilo LD Jezersko odvzeto lovišče, do 1957, ko ji je bilo lovišče ponovno
vrnjeno. Zveza lovskih družin Gorenjske
je vseskozi aktivna koordinatorica lovskih aktivnosti in tudi glavna nosilka

Predstavniki vseh gorenjskih lovskih družin s predsednikom Lovske zveze Slovenije Ladom
Bradačem in zunanjim ministrom Karlom Erjavcem
lovskega izobraževanja in strokovnega usposabljanja. Vanjo je včlanjenih
trideset lovskih družin s koncesijskimi upravljalnimi lovišči in skoraj 1600
člani. Ob osrednji jubilejni proslavi, ki
je bila 16. septembra v Biotehničnem
centru Naklo v Strahinju, je bilo poleg
članov lovskih družin navzočih tudi več

uglednih gostov, med njimi predsednik
Lovske zveze Slovenije Lado Bradač in
domačin, zunanji minister Karl Erjavec. Med prejemnik priznanj in pohval
je bila tudi Lovska družina Jezersko.
Dolžnost praporščaka je na jubilejni
proslavi gorenjskega lovstva za Lovsko
družino Jezersko opravil Davo Karničar.
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Kdor poje, dvakrat moli
Petinšestdeseta polnočnica
MIJA MUROVEC
Na eni od pevskih vaj za letošnji koncert CPZ Jezersko mi je
Tinca Nahtigal zaupala, da bo letos za božič že petinšestdesetič
pela v cerkvi pri polnočnici. Petinšestdesetič! Sem si mislila,
da o tem bo pa treba kaj več izvedeti in napisati. Tako sem se
s Tinco dogovorila, kdaj jo lahko obiščem. To je bilo dva dni po
tistem, ko je veter ravno tam okoli naredil največ škode. Tudi
Tinci je smreka padla na hišo in jo poškodovala. Sem jo vprašala, kako je vse to prenesla. Pa pravi energično: »Kva pa nej?
A nej se u tva zabrskam?« Čeprav bi lahko šla med divjanjem
vetra iz hiše, tega ni hotela. Pravi: »Me je Bog obvarvov!«
Tinca je bila rojena na Fužinah. Še eno leto ni bila stara, ko ji
je umrl oče. Mati se je z otroki preselila na Punčoh. V šoli in
doma sta Tinca in sestra Mara (kasneje poročena Močnik) vedno radi in lepo peli. Mara je pela lep sopran, Tinca pa zraven
alt. Tudi drugi v družini so imeli posluh in vsi so radi prepevali.
Ko je Tinca leta 1952 končala šolo, jo je gospod Krč povabil k
cerkvenemu pevskemu zboru. Na to je z veseljem pristala, saj
je bila sestra Mara že tam. Tako sta tega leta že prvič peli tudi
pri polnočnici.
Z Dola so v cerkev, v šolo in po opravkih na Jezersko vsi hodili
peš. V lepem vremenu je trajalo uro in četrt, v slabem in pozimi pa precej več. Tinca pravi, da so bili to lepi časi. Nikomur
se nikamor mudilo. V šolo so hodili v skupinah in pri tem

461 strani
155 x 220 mm
mehka vezava

www.gorenjskiglas.si

30
EUR
+ poštnina
Uspešnica Ogenj, rit in kače niso za igrače je zabeležila več kot enajst tisoč prodanih izvodov,
tri leta zapored kraljuje na prvem mestu po branosti v slovenskih knjižnicah, predstavljena
pa je bila na več kot osemstotih literarno-pogovornih dogodkih.
Sedaj je izšel drugi del knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače – Babice, hčere, vnukinje. Tako
kot prvo tudi to odlikujejo objektivnost, primeren besedni zaklad in spoštljiv odnos do
pripovedovalca. Avtorica želi biti le zapisovalka slišanih zgodb in nič drugega.
Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4
v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04/201 42 41 ali na:
narocnine@g-glas.si. Če jo naročite po pošti, se poštnina
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

Tinca Nahtigal / Foto: Brane Žagar
marsikaj ušpičili. Pozimi so se po pevskih vajah s sankami
peljali od Krča do Bajt – tako otroci kot odrasli. Ob nedeljah
so šli zjutraj k maši, potem so prišli domov na južino in popoldne spet v cerkev k petim litanijam, kadar so bile. V teh
skupinah so bili tudi starejši sosedje in pogovori z njimi so se
ji zdeli še posebno zanimivi. Od Punčoha do ceste je bila pozimi le kakšna konjska gaz ali kolesnice od krtičev, da si moral
pošteno paziti, da te ni spodneslo. Cesta je bila preorana, a so
raje gazili čez Gaštej, da je bilo bližje. Tinca se spomni, da je
bilo včasih snega do pasu. Dekleta so gazila po njem – seveda
v krilih in z nogavicami na »štrumpank'lnih«.
Pevske vaje so imeli v glavnem v hiši pri gospodu Krču. Za
vsak praznik in cerkveno obdobje je imel g. Krč pripravljene
določene pesmi, ki so jih vsako leto peli točno tako in nič drugače. Pa zelo lepo je znal igrati preludije. Tinca mimogrede
zabrunda kakšen star napev, ki ga mi ne poznamo več. Vidi
se, da je glasba v njej.
Ko je nekoč v izložbi starinarne v Kranju zagledala citre, je
prosila mamo, naj ji jih kupi. Seveda ni bilo denarja zanje.
Vendar je kasneje mama uspela spraviti skupaj 3600 din in ji
kupiti kitaro iz izložbe trgovine pri Krču. Tudi prijateljici Erna
in Marta sta imeli kitari in skupaj so prav lepo igrale in pele.
Učil jih je Kanonirjev Rokec. Marsikatero veselico, ohcet ali
igro so popestrile s svojim igranjem in lepim petjem.
»Kje pa imaš sedaj kitaro?« jo vprašam.
»Razneslo jo je«, pravi. »Sem enkrat pospravljala in jo položila na peč. Gori je bilo prevroče in kitara je počila. Kar zazijala
je. Potem sem jo pa kar v peč vrgla!« Hči Lidija ji je kasneje
kupila novo kitaro, a sedaj so prsti preokorni za igranje.
Torej, Tinca – dokler se bo le dalo, pot pod noge, pa na kor pet.
Tu druščina zbrana se te veseli, še veliko polnočnic s teboj
zapeti si želi!
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Dnevnik upokojenke (1. del)
Na četrtem tečaju smo pripravili fižolovo kremno juho, pečenko divjega prašička v omaki, kruhove cmoke, zeleno
solato s korenčkom in sladico – "ocvrto
jajce na špinači". Ta tečaj je bil zvečer,
tako da smo na večerjo povabili tudi
žene kuharjev (in Matjaža). Uživali smo
v prelepi Šenkovi jedilnici, ob dobri kapljici in veselem pogovoru. Žene so pohvalile soproge za vse, kar so jim dobrega pripravili. Še posebno so bile vesele,
ker so sedaj tudi v domačih kuhinjah
bolj korajžni.
Tečajnikom sem izročila potrdila o
uspešno opravljenem kuharskem tečaju. Pa tudi jaz sem ga dobila svojega – za
"ta bol tršico"!

Udeleženci kuharskega tečaja / Foto: Domen Dolenc
MIJA MUROVEC
Sestavek v prejšnjem glasilu sem zaključila z mislimi, da bom kot upokojenka umirjeno uživala v lepotah narave, v svojih konjičkih in v bližini tistih,
ki so podobnih misli.
Pa vam napišem, kaj od tega se je uresničilo:
Najprej sem morala varovat vnučko
Mei, ki je imela vnete oči.
Bila sem vodička dvema razredoma
otrok iz OŠ Predoslje, ki so imeli ekskurzijo. Malo so tarnali, da je škoda, ker jih
več ne učim. Na vse se človek navadi.
Klepetali so ravno toliko, da sem si mislila, kako je dobro, da mi ni treba več
učiti.
Z bralnim krožkom Bisernice smo pri
Šenku proslavile osemdeseti rojstni dan
Anice Jakopič.
Ob ponedeljkih sem obiskovala pilates,
da sem se malo razmigala za torke, ko
smo na sekciji "pinkponkašev" pokazali,
koliko smo gibčni.
S pevskim zborom smo vadili za Koncert CPZ Jezersko, ki smo ga izvedli 1.
decembra. Kar štirideset se nas je udeleževalo letošnjih pevskih vaj, kar je
maksimalno število doslej.
Malim gasilcem sem pomagala okrasiti občinsko smreko, ki jo je potem veter
podrl.
S KUD Jezersko smo postavile razstavo jaslic v knjižnici (to si pa lahko še ogledate

oz. si jo morate, ker so res enkratne).
V tem času sem se žal udeležila tudi
dveh pogrebov – pogreba drage mame
Francke, s katero smo vsako soboto
skupaj kofetkale, in birmanske botrice
Zorke Zorko.
In najpomembnejše!
Izvedla sem štiri kuharske tečaje za
upokojene moške (oziroma tiste, ki so
dopoldne doma).
Polona Virnik nas je gostoljubno sprejela v svojo veliko kuhinjo. Sprva smo
se malo lovili. Šest kuharjev in jaz. Še
v domači kuhinji se ti fantje ne znajdejo najbolje, kaj šele tu. Z malo dobre
volje in nekaj hecnimi zapleti je šlo.
Sicer je bil pa Drejc tudi med tečajniki
in je bil v veliko pomoč. Kuhali smo od
enajstih do dveh. Kuharji smo potem
hrano pojedli in vsak je kosilo nesel še
svoji ženi domov (jaz pa Matjažu). Na
prvem tečaju smo skuhali: cvetačno
kremno juho, lazanjo, zeljnato solato
s fižolom. Na drugem: piščančjo obaro, požgane ajdove žgance in buhteljne.
Na tretjem smo pomagali sv. Miklavžu
peči piškote. Za kuharje smo pristavili
velik lonec ješprenja in spekli pet vrst
piškotov. Kako je šlo to od rok? Kot pravim profesionalcem – Jaka je rekel, naj
Aleša "na jezeru" nič ne skrbi, če kdaj
ne bo imel kuharja. Fantje so se včasih
zahtevnejšim opravilom skušali izogniti s pomivanjem posode, a sem jih
"proučila".

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 2018.
Kolektiv Cirlesa

18 | ŠPORT

Otroci zdravi, močnejši, z več kondicije
Športno društvo Jezersko je v letu 2017 izvajalo program Celoletna šola športa (CŠŠ)
za otroke in mladostnike. Vadbe organizira ŠD Jezersko z namenom, da na zdrav,
športen način ohranimo in izboljšamo psihofizično stanje otrok.
BORIS PISKRNIK, PREDSEDNIK ŠD JEZERSKO
Vadba se je začela že septembra 2016. V tem jesenskem obdobju so potekale priprave na zimsko sezono. Otroci, ki obiskujejo vadbo, so s tem pridobili veliko kondicije, osnovne fizične
moči in koordinacije, saj naše vadbe potekajo pod vodstvom
strokovno usposobljene osebe. Cilj vadbe ni nagibanje k enemu samemu športu, temveč veliko več. V preteklem obdobju so
otroci in mladostniki vadili osnove športov, ki nam jih lokalno
okolje in športna dvorana v PŠ Jezersko omogočata. Čeprav nimamo pogojev za utrjevanje plavalnega znanja, smo se podali
v kranjski bazen in utrdili stara oziroma dobili nova znanja.
Pozimi je bil poudarek na zimskih športih, zlasti smučanju in
teku na smučeh. V okviru smučarske vadbe v športni dvorani
smo znanje podkrepili še z izvedbo enotedenskega smučarskega
tečaja na avstrijskem smučišču Peca. Tečaj je potekal sistematično pod vodstvom smučarskega učitelja Gašperja Karničarja, ki je
bil zadoležn za smučarski program in program učenja. Po tečaju
so otroci imeli smučarsko tekmovanje, na katerem so pokazali pridobljeno smučarsko znanje. Smučarski tečaj so obiskovali
otroci, ki obiskujejo program CŠŠ in tudi ostali učenci PŠ Jezersko
in OŠ Preddvor, ki so člani ŠD Jezersko. Poseben poudarek je bil
na kvaliteti smučarskega znanja, varnosti, uporabi varnostnih
pripomočkov in tudi socializacije in medsebojne pomoči, saj so
otroci smučarski tečaj na Peci obiskovali sami, brez staršev. Star-

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

2018!

Celoletna šola športa poleti spodbuja tudi pohodništvo.
ši so bili ob zaključku tečaja lahko prisotni kot navijači ob tekmovalni progi. Po zaključku smučarskega tečaja se je na Jezerskem
razvila zima in njene radosti. Ker ŠD Jezersko stremi tudi k teku
na smučeh, so otroci opravili začetni tečaj oziroma spoznavanje
teka na smučeh. Vadbe so potekale na območju Jezerskega, kjer
so bile narejene tekaške proge. Izvedbo treningov nam je omogočila Šenkova domačija, ki je posodila tekaško opremo za otroke.
Zima je bila primerno mrzla in dolga, tako da smo vadili drsanje
na umetnem drsališču ob Planšarskem jezeru.
Po koncu zime se CŠŠ ni ustavila. Tudi s toplejšim obdobjem je
povezanih veliko športov: ponovno atletika na prostem, koordinacijske vaje na športnem igrišču, kolesarjenje in pohodništvo.
Kolesarjenje smo trenirali med tednom, zaključna kolesarska
tura pa je bila krog do tovorne žičnice in nazaj na športno igrišče. Zadali smo si tudi, da enkrat mesečno organiziramo pohodništvo za vse obiskovalce CŠŠ. Ob sobotah smo tako raziskovali
malo nižje jezerske vrhove z namenom skupnega druženja, spoznavanja lokalnih znamenitosti, socializacije in tovariške pomoči, saj so bile ture, ki smo jih izbirali, težke, tovariška pomoč
pa nepogrešljiva. Kljub težavnosti pohodniških tur smo z veliko
medsebojne pomoči in vzpodbujanja vse to zmogli.
CŠŠ je potekala do zaključka šolskega leta, do začetka šolskih
počitnic. Med počitnicami pa smo za otroke, ki obiskujejo naš
program CŠŠ, organizirali še počitniško dejavnost, tokrat vodne igre na Planšarskem jezeru. Vso športno opremo in varovalne pripomočke nam je posodilo Gostišče ob jezeru.
CŠŠ za otroke na Jezerskem je bila uspešna. Zadali smo si velik
zalogaj in ga tudi izpolnili. Od javnosti smo dobili pozitivna
mnenja. Otroci so boljšega zdravja, nabrali so si veliko kondicije in fizične moči, kar se je zlasti izkazalo na regijskem gasilskem tekmovanju, ko so naši otroci izstopali kot odlični tekači.
Ob tem bi se v imenu delavcev ŠD Jezersko zahvalil vsem staršem, ki nam zaupajo otroke, Gostišču ob jezeru in Šenkovi domačiji za izposojo športnih rekvizitov, predvsem pa Občini Jezersko,
saj brez njenega sofonanciranja programa Celoletne šole športa
ne bi izvedli tako kvalitetno in obsežno.
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Zgodnja zima
razveselila otroke

Planinska članarina
Če želite zavarovati svoje korake v navpični svet, če bi radi ugodneje
in večkrat prenočevali v planinskih kočah v Sloveniji in Evropi in zlasti če ste radi del domačega društva, vas vabimo k plačilu članarine
za leto 2018. Članarino bo po nižjih cenah mogoče plačati ob januarskih torkih (9. 1., 16. 1., 23. 1.) ter pred občnim zborom društva
(15. 3.) od 18. do 19. ure v Storžiču. Če vam nobeden od terminov ne
ustreza, se lahko dogovorite z blagajničarko društva za individualno
plačilo ali nakazilo na TRR društva (kontakt: Polona Virnik Karničar,
031 777 188, polona.karnicar@siol.net). Po 17. marcu bo članarino
moč plačati le še po polni ceni, ki jo priporoča PZS.

Foto: Gašper Karničar

CENIK
ČLANARINE 2017

Članarina PD
Jezersko v EUR

Priporočena
članarina v EUR

A/A družinska

48/44

55/50

B/B družinska

18/15

25/20

14

18,5

S +Š/S + Š družinska

12/9

16/12,8

P + O/P + O družinska

5/4

7,00/5,6

B1 (65 +)

BORIS PISKRNIK
Športno društvo Jezersko je v sodelovanju z Občino Jezersko ob
začetku leta začelo izvajati celoletno šolo športa v telovadnici
Podružnične šole Jezersko, na športnem igrišču ter na bližnjih
hribčkih. V primeru slabega vremena se vadbe izvajajo v šolski
telovadnici, če vremenske razmere dopuščajo, pa na prostem.
Letos nam je zgodnja zima omogočila sankanje. Sankali smo
se na Požarju, kjer je zima lepo pobelila travnik. Kmalu za tem
smo se podali na urejene tekaške proge, kjer so naši najmlajši
člani ŠD Jezersko preizkusili tekaške smuči. Da smo lahko vsi
tekli, nam je omogočila Šenkova domačija, kjer smo si izposodili potrebno opremo. Zima je že v polnem teku in tako tudi treningi ter priprave na smučarski tečaj, ki ga bomo izvedli v času
zimskih počitnic. Ob tem se zahvaljujem Občini Jezersko, da
nam pomaga pri izvedbi programa, Šenkovi domačiji za izposojo smučarske opreme in Gostišču ob Jezeru za tople napitke.
Leto se zaključuje, zato vsem bralcem občinskega glasila želim vse dobro v prihajajočem letu, predvsem pa veliko športnih užitkov in zmag.

www.pogrebnik.si

*Družinska članarina velja ob hkratni včlanitvi staršev in otrok/-a oziroma v primeru enostarševskih družin starša in otrok/-a.
Več o ugodnostih članstva in pogojih zavarovanja na www.pzs.si.
Razkošje doživetij in srečno na vseh vaših poteh v 2018!
PD Jezersko

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 2018 želimo obilo zdravja, sreče
in osebnega zadovoljstva.

- TV ali INTERNET od 15 E/mesec
- Najbolj gledani kabelski programi s SLO podnapisi, tudi v HD
-	INTERNET in IPTV signal tudi s kamniškega gradu, Ambroža, Vel. Planine,
Zg. Javoršice, PD Moravče, Lubnika, Peč pri Mor., Slivne, zasav. gore,...

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

Lekarniška podružnica Jezersko

Smo strokovni in prijazni. Odprto imamo vsak torek od 13. do 19. ure.
Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadnimi zdravili neuporabna zdravila
lahko oddate tudi v lekarniški podružnici Jezersko, kjer smo organizirali
varno in ločeno zbiranje odpadnih zdravil. Več o naši dejavnosti in o Gorenjskih lekarnah si lahko ogledate na spletni strani www.gorenjske-lekarne.si. Za vprašanja smo dosegljivi tudi po e-pošti info@gorenjske.lekarne.si
ali prek rubrike Farmacevt odgovarja na naši spletni strani.
Prebivalcem Jezerskega želimo v prihajajočem letu dobrega zdravja. Če se
pri tem kaj zalomi, vam bomo pa z veseljem pomagali!
Romana Rakovec, mag. farm., direktorica Gorenjskih lekarn

Ambulanta in lekarna bosta v naslednjih 2 tednih zaradi praznikov odprti v sredo namesto v torek –
to pomeni 27. 12. 2017 in 3. 1. 2018 po ustaljenem urniku.

Z bogato

serijsko

ze od 14.5

opremo

00 eur.

2-LETNO FINANCIRANJE
EOM = 0 % *
GORIVO V VREDNOSTI
800 €
ZIMSKE PNEVMATIKE
NA PLATIŠČIH

NOVA VITARA. Živi.

Prišla je popolnoma nova VITARA. Je eno najnaprednejših vozil s štirikolesnim
pogonom. Intuitivna tehnologija ALLGRIP 4WD prepozna vozno podlago. Radarsko
vodeno samodejno zaviranje (RBS) nadzira razdaljo do vozil pred vami in pomaga
preprečiti trk. In ker je na voljo veliko dodatne opreme in možnosti personalizacije
vozila, si lahko sestavite povsem svojo VITARO. Suzuki VITARA. Živi.

www.suzuki.si

www.vitara.si

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,0 - 5,7 l/100 km in 106 - 131 g/km, emisijska stopnja: Euro6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0073 - 0,0558 g/km, trdi delci: 0,00129 g/km, število
delcev: 3,16 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in
specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si.
Slike so simbolične. Naročnik: Magyar Suzuki Zrt., Podružnica v Sloveniji.

ABC Dealership
Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE
Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,1-5,9 l/100km in 106-135 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0065-0,0525 g/km, trdi delci:
0,00012-0,00138 g/km, število delcev: 0,02-9,70 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5
ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2,
ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si.
* Reprezentativni primer izračuna za SUZUKI SX4 S-CROSS: • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 16.700 • lastna udeležba (polog): €
5.567 • znesek financiranja: € 11.133 • število obrokov: 2 • letni obrok: € 5.567 • stroški odobritve: € 0 • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: € 11.133 • letna obrestna mera:
0% • efektivna obrestna mera: 0% na dan 26.09.2017 • V primeru dviga Euribor-ja se lahko skupni znesek za plačilo poveča. Akcija velja do 31.12.2017.

AVTO LUŠINA d.o.o.

ABC Dealership
Dealer Road

Dealer City
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22
ABC 000
1DE

Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

www.avto-lusina.si, e-pošta: prodaja@avto-lusina.si

Srečno

2018!

GORENJSKE LEKARNE, GOSPOSVETSKA ULICA 12, KRANJ

Gorenjske lekarne bomo v letu, ki prihaja, praznovale sedemdeseti rojstni
dan. Število naših lekarniških enot se je v teh letih postopoma večalo, trenutno ta številka znaša že 23, nosi jo ravno lekarniška podružnica Jezersko,
ki smo jo odprli julija 2016. Na Jezerskem oskrbimo bolnike, ki prihajajo iz
ambulante z zdravili, ki jih predpiše zdravnica na recept. Trudimo se, da
bi ponudili tudi vse drugo, kar lahko lekarna ponudi svojim uporabnikom,
predvsem so to zdravila brez recepta za samozdravljenje, obvezilni in sanitetni material, medicinski pripomočki, nekatera veterinarska zdravila,
razkužila in še kaj za nego in ohranitev zdravja. Lekarniška dejavnost v zadnjem času vse več pozornosti namenja tudi svetovanju o varni, pravilni in
racionalni uporabi zdravil. V pomoč temu smo razvili nekaj svetovalnih storitev, kot so osebna kartica zdravil, pregled uporabe zdravil, farmakoterapijski pregled. Občasno izvajamo tudi biometrične meritve glukoze v krvi,
holesterola in trigliceridov, meritve krvnega tlaka. V Gorenjskih lekarnah
imamo organizirano tudi lastno proizvodnjo galenskih izdelkov – zdravil,
ki jih izdelujemo po preverjenih lekarniških recepturah iz surovin farmacevtske kakovosti, in lekarniške kozmetike. Na te izdelke smo še posebno
ponosni, ker so v veliki meri plod lastnega znanja, preverjene kakovosti in
učinkovitosti in iz preverjenih surovin. Proizvodnja poteka na način in pod
skrbnim nadzorom, kot je to predpisano za farmacevtsko industrijo. Zato
verjamemo, da so zaupanja vredni izdelki, in si želimo, da bi tudi po njih
uporabniki čim več posegali.

Foto: Gorazd Kavčič

V vizijo Gorenjskih lekarn smo zapisali, da želimo biti prvi in najbolj dostopni izvajalec lekarniške
dejavnosti za vse prebivalce Gorenjske. Na podružnico Jezersko smo še posebno ponosni.

