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Občina

PR’ JE ZER (ISSN 18547583) je pri lo ga Go renj ske ga 
gla sa o ob či ni Je zer sko. Pri lo go pri prav lja ured ni štvo 
Go renj ske ga gla sa, d. o. o., Kranj, Ble i we i so va ce sta 
4, Kranj, od go vor na ured ni ca Ma ri ja Volč jak, ured ni ca  
Da ni ca Za vrl Žle bir. Te le fon 04/201-42-00, fax: 
04/201-42-13, e-pošta: info@g-glas.si. Oglas no tr že-
nje Bo že na Av sec, tel. 04/201-42-34, bo ze na. 
av sec@g-glas.si. Te-h nič ni ured nik Gre ga Flaj nik, tel: 
04/201-42-56. Pri pra va za tisk Go renj ski glas, Kranj, 
tisk Ti skar na Lit te ra pic ta d. o. o., di stri bu ci ja Poš ta 
Slo ve ni je. Pr’ Je zer, štev. 2 je pri lo ga 49. šte vil ke  
Go renj ske ga gla sa, ki je iz šla 21. junija 2013 v na kla-
di 410 iz vo dov, prej me jo jo vsa go spo dinj stva v ob či-
ni Je zer sko.

Na slov ni ca: Lepi čeveljc, zaščitena rastlinska 
vrsta, foto: Tina Dokl
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Po dolgi in nepredvidljivi zimi, polni 
preobratov, smo v drugi polovici aprila 
izvedli tradicionalno čistilno akcijo na ce-
lotnem območju naše občine. Z veseljem 
lahko ugotovimo, da se stanje iz leta v leto 
izboljšuje in da se v naravi najde vse manj 
odpadkov. Pri tem gre zasluga prav sleher-
nemu občanu, ki skrbi za urejenost nepo-
srednih bivalnih površin kot širše okolice. 
Zagotovo pa stanja ne bi dosegli, če pri tem 
ne bi sodelovali člani vseh društev od naj-
mlajših do upokojencev, in učencev naše 
osnovne šole. S svojim zgledom in dejanji 
bodimo skrbnik urejenega in čistega oko-
lja, in tako vplivajmo na vse obiskovalce 
našega kraja.

Uspešna čistilna akcija

Spoštovane Jezerjanke, spoštovani Jezerjani!
Po dolgotrajni deževni pomladi je končno 

posijalo sonce, ki simbolično pomeni boljše 
pogoje za rast in razvoj. Jezersko je v tem ob-
dobju najlepše. K temu v veliki meri pripomo-
re narava, posredno pa tudi ljudje z urejanjem 
svojih domov in širše okolice Jezerskega. Z go-
tovostjo lahko trdim, da se na Jezerskem krepi 
duh pripadnosti kraju. Naloga nas vseh pa je, da 
pogumno stopimo v korak s podobnimi doli-
nami v naši neposredni soseščini in ustvarimo 
pogoje za delo in delovna mesta doma. Le tak 
pristop pomeni obstoj in razvoj visokogorske 
alpske doline. Da  ne ostanemo preveč zazrti 
sami vase, kar nam je v preteklosti bolj ško-
dovalo kot koristilo, smo se aktivno vključili 
v projekt čezmejnega sodelovanja Slovenija 
– Avstrija. Rezultat tega projekta je prelepa 
tematska pot v dolini Ravenske Kočne, ki je 
poleti namenjena sprehajalcem, pozimi pa te-
kačem na smučeh. Še en primer dobre prakse je 
izmenjava vzgojiteljic v vrtcih pri poučevanju 
slovenščine v Železni Kapli in nemščine na Je-
zerskem. Zelo pohvalen je bil odziv na Zavodu 
za šolstvo Republike Slovenije. Partnerji smo 
še v projektu REAAL – obnovljivi vir energije 
in ALPSTORE – različne tehnologije hranje-
nja energije. Če bomo uspešni pri pridobivanju 
sredstev iz projekta LEADER, naj bi zgradili 
počivališča za kolesarje v istem konceptu kot 
Občina Preddvor v dolini Kokre in otroška 
igrala na šolskem vrtu.

Kot sami lahko vidite, je gradnja kanalizacije 
v polnem razmahu. Poraja se veliko vprašanj 
o smiselnosti takšne investicije, vendar naj 
vam z gotovostjo odgovorim, da je to naložba 
za prihodnost in razvoj kraja. Stroške priklopa 
bo z odlokom sprejel občinski svet. Višino naj 
bi določili s programom opremljanja, vendar 
naj ne bi presegla tisoč evrov. Če ne bo večjih 
zapletov, česar pa danes v Sloveniji ni možno 
izključiti, bi morali po terminskem planu izve-

sti poskusni zagon čistilne naprave v oktobru 
2013, po tem datumu bi se občani pod strokov-
nim vodstvom začeli priključevati na sistem. 
Za preostale dele Jezerskega, ki niso zajeti v ta 
projekt, bodo naročene študije ali kanalizacija 
ali male čistilne naprave. O tem pa bo odločala 
stroka. Gradnja je za občane in goste moteča, 
vendar drugače ne gre. Še enkrat vas prosim za 
razumevanje in pomoč, le tako bomo lahko v 
zastavljenih rokih končali z deli.

V občini se odgovorno zavedamo tudi pome-
na varnosti, saj je ta vrednota ena od eleman-
tarnih za naš obstoj in blaginjo. Prav zato smo 
dolžni izpolnjevati vse zakonske obveznosti s 
področja varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in imeti pripravljene vse sile, ki se 

Krepi se  
duh pripadnosti kraju

Občina Jezersko v več projektih, gradnja kanalizacije v polnem teku, v 
prihodnjih dneh dogodki ob občinskem in državnem prazniku.

Župan Jure Markič

Drage občanke, dragi občani!
Kakor smo Slovenci pred 22 leti izbrali samostojno državo, tako smo Jezerjani 

pred 15 izbrali samostojno občino. 
Ko praznujemo ta dva nadvse pomembna dogodka, moramo biti veseli, 
ponosni in hvaležni, obenem pa glejmo v prihodnost z optimizmom ter 

bodimo aktivni ustvarjalci uspešne in pravične družbe.

Čestitamo vam ob dnevu državnosti in prazniku Občine Jezersko!

Župan Jurij Markič s sodelavci 
in Občinski svet Občine Jezersko

Posodobili  
jezersko knjižnico

Letos smo v sodelovanju z Majo Lesar 
uredili prostor knjižnice, z namenom, da 
se zagotovi boljše pogoje dela in hkrati 
razširi možnost delovanja na različnih po-
dročjih. Knjižnica je tako bogatejša za nov 
TV sprejemnik, nosilce za foto razstave in 
stenske knjižne police, zamenjane pa so 
bile tudi  dotrajane lesene obrobe podbo-
jev vrat. Poleg tega so v celoti očistili in 
prepleskali prostor pred knjižnico s sani-
tarijami, stopnišče, zamenjali dotrajano 
sanitarno opremo, popravili vodovodno 
napeljavo in dodatno namestili svetila, te-
meljito so bila očiščena vsa stekla na vseh 
oknih. Želimo, da bi tudi predknižnjični 
prostor dobil svojo vsebino in funkcijo ter 
vsem občanom ponudil točko, kjer bi se 
lahko porodile nove pozitivne ideje.
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Povabljeni k prazničnim dogodkom
Praznovanje osemdesete obletnice Turističnega društva Jezersko, 

turistični vodniki, tržnica in Jezerska štorja

Turistično društvo Jezersko v letu 2013 
praznuje 80 let svojega obstoja. V počastitev 
tega jubileja bodo danes, 21. junija, ob 18. uri 
pripravili program ob praznovanju Občine 
Jezersko. Praznovanje bo osvetlilo zgodovino 
društva in prikazalo, kaj vse je bilo preteklo-
sti narejenega. Podelili bodo priznanja novim 
jezerskim turističnim vodnikom, ki so svoje 
znanje izpopolnjevali na predavanjih in izpi-
tih v petih mesecih tega leta. 

V soboto, 22. junija, bodo v parku  pri spo-
meniku NOB  slovesno odprli jezersko tržni-
co, na kateri bodo domačinom in turistom 
na voljo domači jezerski izdelki. Ob tem še 
enkrat javno pozivajo lastnika Kazine, da že 
končno odstrani svojo podrtijo, ki neizmer-
no kazi vaško središče in s svojimi dejanji 
neha ovirati turistični razvoj Jezerskega!

Zadnji vikend v juliju je letos namenjen 
etnografskim dogodkom: predstavitvi kme-

tij in kmečkega dela, jezersko-solčavski 
ovci, starim običajem in domači kulinariki. 
Vljudno vabljeni na prireditve.

»Neprecenljivo je dejstvo, da imamo la-
stno državo in svojo občino ter tako sami 
oblikujemo svojo razvojno politiko in potek 
dogodkov. Ob grožnjah ministra Viranta o 
ukinjanju občin moramo trdno stopiti skupaj 
in se boriti za svoje pravice. Tako kot smo 
storili ob slovenski osamosvojitvi, ob boju 
za lastno občino in pred 80 leti, ko smo usta-
novili svoje turistično društvo. Vse te oble-
tnice nam morajo biti v prijeten spomin in 
močan opomin, da ne zaspimo na lovorikah, 
ampak vedno gledamo naprej! Ob tej misli 
želim vsem Jezerjankam in Jezerjanom lepo 
praznovanje ter prijetne počitniške dni,« 
sporočajo organizatorji letošnjih prazničnih 
prireditev. 

Polona V. Karničar

bodo pravočasno primerno odzvale na krizne 
dogodke, kakršnim smo bili priča novembra 
lani. V zaključni fazi je izdelava prenovljenih 
in izpopolnjenih  dokumentov s področja ZiR. 
Prav tako smo uspeli pomladiti in popolniti 
enote CZ, njeni pripadniki pa se odgovorno 
udeležujejo obveznih usposabljanj v izobraže-
valnem centru za zaščito in reševanje na Igu. 
Eden od pogojev za uspešno in učinkovito delo-
vanje pa je tudi ustrezna opremljenost, zato smo 
v proračunu zagotovili nujno potrebna sredstva 
za nakup osebne in skupne opreme pripadni-
kov CZ, tako da bomo v nekaj letih ustrezno 
opremljeni za vse pričakovane naloge. Ob tej 
priložnosti naj se za strokovno pomoč zahva-
lim tudi izpostavi ZiR Kranj. Poleg pripadnikov 
CZ pa za našo varnost v prvi vrsti skrbijo člani 
PGD Jezersko, ki se jim ob tej priložnosti po-
sebej zahvaljujem za njihovo požrtvovalnost in 
prizadevnost ob vsaki intervenciji na območju 
občine. Odlično poteka tudi sodelovanje s člani 
društva GRS. Zato ocenjujem, da bodo vse tri 
strukture, ki delujejo na področju VPNDN v 
naši občini poskrbele, da bomo kos vsem gro-
žnjam, ki v današnjem spremenjenem okolju 
prežijo iz dneva v dan. Moja skrb bo še naprej 
namenjena temu, da se vsem silam zagotavlja 
nujno potrebne pogoje za nemoteno delovanje.

V tem času se veliko govori, da bi v duhu var-
čevanja združevali občine. Res smo ena manj-
ših v Sloveniji, vendar mislim, da bodo politiki 
imeli toliko modrosti, da bodo upoštevali spe-
cifiko posameznih občin, ki so zaključene ge-
ografske in demografske celote in ne bo vodilo 
združevanja nekakšna splošna formula, ki ne 
bo prinesla želenih rezultatov.

Pred nami je poletje in na Jezerskem se bo 
veliko dogajalo. Začeli bomo s tržnico, nada-
ljevali z glasbenimi prireditvami in etnograf-
skimi dnevi. To je tudi čas počitnic in dopustov, 
ki naj vam dajo novih energij ter dobrih misli o 
vsem, kar se dogaja okoli nas.

Želim vam vse dobro ob praznovanju občin-
skega praznika in dneva državnosti.

Župan Jure Markič

Župan sprejel devetošolce

Kot je že v navadi, je župan ob zaključku 
šolskega leta na občini sprejel devetošolce. 
Letošnje leto je bilo posebno zanimivo, saj 
je osnovno šolo končalo 12 mladih Jezer-
janov. Ker je bila sejna soba kar malo pre-
tesna, je bil uradni del hitro končan, nato 
pa ob tortici in sladoledu še malo pokle-
petali v penzionu Valerija. Bodoči dijaki 
se bodo v srednjo šolo večinoma vozili od 
doma, nekateri pa bodo zaradi oddaljeno-
sti izbrane šole morali v dijaški dom. 

Župan Jure Markič je poudaril, da je za 
obstoj našega kraja najpomembneje, da 
čim več mladih ostane tu tudi po konča-
nem šolanju, za kar se trudimo vsi skupaj, 
zagotovo pa se bo kdo od mladih fantov in 
deklet v prihodnosti znašel v njegovi vlogi. 
Dragi učenci, dijaki, študentje! Pred nami 
je poletje in z njim dolgo pričakovane po-
čitnice. Preživite jih brezskrbno, veselo in 
v dobri družbi. 

Mija  
ob kolovratu 

Na jezerskih etnograf-
skih prireditvah običajno 
srečujemo Mijo Murovec, 
ki na kolovratu današnjim 
generacijam prikazuje, 
kako so včasih predli ov-
čjo volno. Te veščine jo je 
naučila mama. Njenega 
sodelovanja pa niso vese-
li le doma, temveč tudi v 
soseščini. V nedeljo se je 
predstavila obiskovalcem 
Semnja v Kokri. Fo
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V teh dneh na Jezerskem vlada praznično in sproščeno razpoloženje. / Foto: Tina Dokl 
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Pred odprtjem tematske poti se je skupina 
obiskovalcev podala na botanično zeliščarski 
sprehod v družbi domačina, biologa Mateja 
Tonejca, ki je v svoji diplomski nalogi popisal 
rastline v tej in sosednji dolini ter prispeval 
razlago o njih na dveh informativnih tablah 
vzdolž tematske poti. Na tem območju je 989 
rastlinskih vrst in podvrst, za 53 od njih velja 
poseben naravovarstveni režim. Matej Tonejec 
je udeležencem, ki so z njim prehodili delček 
tematske poti, predstavil nekatere rastline, nji-
hovo uporabnost in zdravilne učinke, opozoril 
pa tudi ne nekatere strupene. Pojasnil je tudi, 
kdaj in kako nabirati zdravilne rastline, kako 
jih sušiti, hraniti in uporabljati.

Dan v dolini Ravenske Kočne se je nadaljeval 
z uradnim odprtjem tematske poti, ki so ga s 
pesmijo pospremili pevci kvarteta Jutro, s fol-
klornim plesom pa otroška folklorna skupina. 
Župan Jure Markič  je uvodoma dejal, da so 
z ureditvijo poti želeli polepšati že sicer lepo 
dolino in omogočiti, da bi bilo Jezersko privlač-

no za obiskovalce, domačinom pa bi omogo-
čil razvoj in preživetje. Poleti je tematska pot 
primerna za sprehajalce, pohodnike, planince, 
pozimi pa za smučarske tekače. Podrobneje je 
novost predstavila Mojca Markič, vodja pro-
jekta tematske poti.

Prva jezerska tematska pot (načrtujejo pa že 
tri nove) vodi od Planšarskega jezera po dolini 
Ravenske Kočne do tovornih žičnic. Na osem 
kilometrov dolgi poti, ki jo je predvidoma moč 
prehoditi v treh urah, najvišji točki pa sta raz-
gledišče na Prodeh (na 1123 metrih nadmorske 
višine) in tovorni žičnici (1095 m), stoji osem 
informativnih tabel. Na njih beremo o ledeni-
škem izvoru Jezerskega, o tem, kako je nastalo 
ime Jezersko ter o kraju nekoč, o ledeniku pod 
Skuto, živalstvu, o flori in alpinskih vrstah na 
tem območju, o dveh planinskih kočah, Češki 
koči in Kranjski koči na Ledinah, predstavljeno 
je tudi jezersko gorništvo, pa seveda panorman-
ska tabla jezerskega in okolice. Tematska pot 
je rezultat evropskega projekta Nature Experi-

ence/Brezmejna doživetja narave, v katerem je 
sodelovalo sedemnajst projektnih partnerjev. 
Sprehajalno tematsko pot, v katero so vložili 
okoli 50 tisoč evrov, sofinancira pa jo Evropska 
unija, so poleg informativnih in panoramskih 
tabel (v slovenskem, nemškem in angleškem je-
ziku) opremili tudi s klopmi in mizami. Preden 
je Mojca Markič v družbi Dava Karničarja (od-
prtje je potekalo ob njegovem gorniškem centru) 
prerezala trak na novi tematski poti, se je zahva-
lila vsem, ki so sodelovali pri njenem nastanku, 
od izvajalcev, avtorjev napisov na informativnih 
tablah, lastnikov zemljišč in drugim. Davo Kar-
ničar, ki v tem lepem kotičku sveta pod Babo 
skupaj z ženo Petro ureja gorniški center (s 17 
ležišči), pa je dejal, da v tem lepem okolju ni tre-
ba veliko besed. Izrazil je veselje ob nastanku 
tematske poti, ki bo domačim ljudem v korist in 
preživetje, obiskovalcem pa v užitek. V gorni-
škem centru pa bodo ljudi poučevali o tem, kaj 
vse se da početi na tem koščku idilične narave in 
jih naučili spoštovanja do nje.

Tematska pot še polepšala dolino
V dolini Ravenske Kočne so odprli prvo jezersko tematsko pot, ki jo sofinancira Evropska unija. 

Na osmih tablah ob tematski poti obiskovalci dobijo obilo informacij o Jezerskem 
in okolici. / Foto: Tina Dokl

Mojca in Davo sta slovesno odprla tematsko pot v dolini Ravenske Kočne.  
/ Foto: Tina Dokl

Idilično okolje pod Babo so s plesom še polepšali mladi jezerski folkloristi.  
/ Foto: Tina Dokl

Na botanično-zeliščarskem sprehodu so obiskovalci z zanimanjem prisluhnili 
razlagi Mateja Tonejca. / Foto: Tina Dokl
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V začetku letošnje pomladi so se začela grad-
bena dela v projektu Kanalizacijski sistem za 
naselje Zgornje Jezersko, ki ga delno financira 
Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj. Projekt izvajajo v dveh 
sklopih, in sicer prvi sklop po trasi kanalov jav-
nega omrežja kanalizacije od Kvancev do Stare 
Pošte, kjer dela izvaja podjetje Garnol, drugi 
sklop pa na zbirnem centru Remont, kjer čistil-
no napravo gradi Gorenjska gradbena družba.

Do sedaj je bila v prvem sklopu realizirana 
izvedba kanala od Remonta ob regionalni cesti 
do Korotana, po javnih poteh pa mimo Krča 
do Bakovnika in polovica »Korejske ceste«. Na 
terenu ima izvajalec trenutno tri ekipe, ki dnev-
no izvedejo od 10 do 30 metrov kanala, odvi-
sno pač od sestave tal. Ceste trenutno zasipajo 
predvsem z izkopanim materialom in zgornji 
ustroj s finim, ko pa bo na predvidenih trasah 
izvajalec zaključil tudi s transporti, bo sledila 
menjava zgornjega ustroja in vzpostavitev v pr-
votno stanje. Na nekaterih lokacijah vzporedno 
izvajajo tudi sanacijo javnega vodovodnega 
omrežja in montaža hidrantov v sodelovanju 
z upravljavcem vodovoda, Komunalo Kranj. 
Pred potekom del na posameznem območju 
izvajalec predhodno pisno obvesti lastnike o 
motenem dostopu do objektov.

Na lokacijah, kjer javna kanalizacija poteka 
po cestah, vgrajujejo cevi v smeri priključkov 

(iztoka iz hiše oziroma greznice) v dolžini 6 
metrov, tako da kasnejši poseg v cesto ne bo 
več potreben. Smer iztoka usklajujejo skupaj 
z lastniki objektov. Izvedba individualnih pri-
ključkov na kanalizacijsko omrežje ni pred-
met javnega naročila, vendar pa se lastniki 
lahko o izvedbi gradbenih del dogovorijo ne-
posredno z izvajalcem (Garnol, d. o. o.), da se 
že v tej fazi lahko izvede hišni priključek, ki 
ga zaključi tik pred obstoječo greznico, kjer se 
cev zatesni, tako da bo, ko bo priklop možen, 
lastnik pa bo poskrbel le še povezavo cevi prek 
hišnega jaška.

Na zbirnem centru Remont, kjer poteka iz-
vedba drugega sklopa projekta, in sicer gradnja 
čistilne naprave, je izvajalec opravil zemeljska 
dela z izkopom gradbene jame (okoli 10 m x 11 
m × 5 m) in približno 80 odstotkov armirano-
-betonskih del. Sledijo še strojna in elektro dela 
ter ureditev okolice.

Za vsa vprašanja in pojasnila v zvezi z izved-
bo priključkov vam je na voljo strokovna služba 
Občine Jezersko.

Gradnja kanalizacije v polnem 
razamahu

Izvajanje projekta Kanalizacijski sistem za naselje Zgornje Jezersko

Izvedba javnega voda kanalizacijskega omrežja za 
naselje Zgornje Jezersko ob regionalni cesti

jetniki, ki imajo tu prijavljeno stalno prebivališče, natančnejše pogoje 
pa si lahko preberete v pravilniku, ki je objavljen na spletni strani 
www.jezersko.si/ dokumenti/pravilniki. Javni razpis bo objavljen na 
občinski spletni strani in v občinskem glasilu.

Letos smo imeli volitve organov LD Jezersko.  Novoizvoljeni stare-
šina je postal Dušan Šemrov in tako zamenjal dolgoletnega starešino 
Francija Ekarja. Bivšemu starešini se zahvaljujemo za minulo delo in 
bogat doprinos lovski družini, novemu starešini pa želimo uspešno 
vodenje družine. Pri drugih organih ni bilo bistvenih sprememb in 
še naprej se bomo trudili za dobro delovanje lovske družine, dobro 
sodelovanje s krajani, občino, lastniki zemljišč ter društvi. Obenem 
sporočamo, da se za razne zaključene družbe za namen seminarjev, 
druženj, srečanj, praznovanj lahko najame lovski dom in sicer spod-
nji večji prostor s kuhinjsko nišo ter sanitarijami in zunanjo nadstre-
šnico s pripadajočo infrastrukturo. Informacije za najem lovskega 
doma dobite pri Štefanu Zupanu, gospodarju lovskega doma.

Tajnik LD Jezersko Boris Meško

Novo vodstvo v LD Jezersko

Pomoč za razvoj malega gospodarstva
Obveščamo vse upravičence, da bo predvidoma septembra ob-

javljen javni razpis Pomoč za razvoj malega gospodarstva v občni 
Jezersko. Z javnim razpisom želimo spodbuditi samozaposlovanje 
med občani in ustanavljanje novih podjetij. Predmet podpore bo na-
tančneje določen v besedilu javnega razpisa, cilj podpore pa je v 
začetni fazi spodbuditi občane, ki opravljajo različna obrtniška in 
druga dela, da te dejavnosti tudi uradno registrirajo. Vlagatelji so 
lahko pravne osebe s sedežem v občini Jezersko ali samostojni pod-

Kot ste že opazili, smo na območju celotne občine odstranili stare 
dotrajane usmerjevalne table in namestili nov dopolnjen usmerjevalni 
sistem, s katerim želimo vsem, ki našega kraja ne poznajo, olajšati 
iskanje posameznih območij, kmetij, zgodovinskih in turističnih zna-
menitosti in posameznih objektov. Projekt smo izpeljali v sodelovanju 
s Turističnim društvom tako, da je sistem usklajen z vodničkom v obli-
ki zloženke, ki ga je izdalo TD.

Prav tako smo z namenom informiranja lokalne skupnosti o po-
sameznih dogodkih, prireditvah in nujnih obvestilih izdelali nove 
informacijske table ter jih nekaj še dodatno namestili. Oglasno in-
formacijske table so večje in bodo nudile dovolj oglasnega prostora. 
Dodatno steklo pa bo dalo potrebno zaščito pred vremenskimi vplivi. 
Informacijsko oglasne table so tako nameščene za Zg. Fužinah, v 
Podlogu, pri Bajtah, pri Korotanu in v Ravnem. Postavljena pa je tudi 
nova oglasna tabla nasproti Občine in je namenjena predstavitvi de-
javnosti PD, TD in GRS Jezersko. Z novimi tablami želimo uvesti tudi 
več reda na samih oglasnih površinah. Zato bo po novem potrebno 
vsa obvestila, plakate ipd. dostaviti na Občino, ki bo nato poskrbela 
za namestitev. Občina bo vsa oglasna sporočila sprejemala dvakrat v 
tednu v času uradnih ur, in sicer ob ponedeljkih in sredah.

Urejen usmerjevalni sistem
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Šola

Očiščevalna akcija
V petek, 19. maja, smo imeli 

šolarji čistilno akcijo. Nekateri 
so s seboj prinesli grablje, lopato, 
metlo ali pripeljali samokolnico. 
Petošolci in nekateri iz četrtega 
razreda smo bili na šolskem vrtu 
in smo pobirali kamenje, grabili 
listje … Prvi in drugi razred so 
bili v gozdu, kjer so pobirali smeti, 
tretješolci pa so pometli parkirišče 
in pločnik. Nato smo imeli malico 
in po njej smo šli še vsi v gozd pri 
igrišču, kjer smo pobirali smeti. 
Šli smo še po stranski poti ob Je-
zernici, kjer smo pobirali smeti, ki 
jih je bilo kar dosti. Mislim, da je 
v okolici in naravi še vedno preveč 
smeti in da nekateri ljudje še vedno 
ne poznajo smetnjakov. Marcel 
Presičnik, 5. r.

Gorenjski muzej
V petek, 26. aprila, smo odšli v 

Gorenjski muzej. Zjutraj smo odšli 
na avtobus z Jezerskega, nato smo 
presedli na skupinski avtobus, na 
katerem so bili tudi učenci petega 
razreda iz Preddvora. Ko smo pri-
speli v Kranj, so nas učiteljice raz-
delile v dve skupini. Ena skupina 
je naprej odšla na delavnice, kjer 
so nam pokazali, kako se zakuri 
ogenj, drobi moko, izdela puščice 
in kako se iz gline naredi skodelice. 
V delavnicah pa so imeli tudi ve-

liko živalskih kož in enega izmed 
učencev smo tudi oblekli v te kože. 
Preden pa sta se skupini zamenjali, 
smo imeli še malico.

V muzeju je bilo razstavljeno 
vse, kar so arheologi našli na Go-
renjskem. Te predmete so tudi na 
kratko opisali npr.: okostje, loba-
njo od mamuta, ipd. Preden smo 
muzej zapustili, smo dobili še 
učne liste, ki smo jih tam rešili in 
tako pokazali, koliko znanja smo 
odnesli od tam, koliko smo si za-
pomnili in koliko smo poslušali. 
Nato smo odšli na avtobus in se 
vrnili v šolo, kjer sem imel še ko-
silo.  Jernej Tičar, 5. r

Športni dan - plesni dan
V soboto, 6. aprila, smo imeli ple-

sni dan. Po zajtrku sem si obula čev-
lje in se oblekla v vetrovko. Z atijem 
smo se odpeljali v šolo. Tam so nas 
pričakale učiteljice in dve učiteljici 
plesa, Veronika in Marija. Pridru-
žili so se nam tudi učenci iz Kokre. 
Odšli smo v telovadnico. Najprej 
smo se ogreli in sicer od glave pa vse 
tja dol do peta. Nato smo se razdelili 
v dve skupini: učenci 3., 4. in 5. ra-
zreda smo odšli z Marijo v učilnico, 
učenci 1. in 2. razreda pa so ostali v 
telovadnici. Marija nas je učila ples 
Bara, Bara, Bara, Bere, Bere, Bere. 
Nato smo se zamenjali. Pri Veroniki 
smo plesali predstavni ter nagradni 

ples. Ob 10. uri smo odšli na malico. 
Po malici je sledila predstavitev. Pri 
nagradnem plesu sem se uvrstila v 
polfinale in kasneje tudi v finale. Iz-
padla sem tik pred koncem. Vmes, 
ko je Marija spremljala naše plesne 
gibe, nas je Veronika spraševala. 
Izbrala je tri učence in ti so ji pove-
dali svoje ime in ji na uho povedali 
rešitev. Kdor je pravilno odgovoril, 
je dobil bonbon. Ko se je plesni dan 
končal, sta me pred šolo pričakali 
moja mami in Lucijina mamica. Bili 
smo namreč dogovorjeni, da grem 
na obisk k sošolki Luciji. Tisti dan je 
bil resnično moj sončen dan, čeprav 
ni bilo sonca. Rahela Muri, 5. r.

Šola v naravi - Osilnica
Z avtobusom smo prispeli v Osil-

nico. Gospa Katarina nas je odpe-
ljala v sobe. Soba je bila zelo lepa. 
Meni je bilo najbolj všeč plezanje. 
Stena je bila zelo visoka. Jaz sem 
priplezal do vrha stene. Bil sem 
zelo ponosen. Mario me je pohva-
lil. Matic Retelj, 3. r.

V šolo v naravi smo se vozili 3 
ure in pol. Ko smo prišli, smo odšli 
plavat. Plavali smo vsako jutro in 
tudi popoldne. Plavanje mi je bilo 
zelo všeč. Enkrat smo odšli na 
izlet. Tam smo spoznali veliko o 
medvedih. Enkrat smo spoznavali 
rastline. To mi je bilo zelo všeč, 
čeprav sem bila malo žalostna. V 
četrtek smo plesali. Jaz sem ple-
sala z Doro. Bilo mi je zelo všeč. 
Glorija Bubanja, 3. r.

Šola v naravi– Kočevje
V šolo v naravi smo šli v Kočev-

je, v dom Jurček. Ko smo prispeli, 
smo šli na ogled mesta Kočevje. 
Drugi dan smo šli v jamo, kjer smo 
videli netopirja. Tretji dan smo ko-
lesarili. Četrti dan smo se peljali s 
kanuji in tam smo videli kačo, ki 
je plavala v reki Rinži. Zadnji dan 
smo se šli lov na lisico. Nato smo 
šli domov. Aljaž Jan Krč, 4. r.

Z avtobusom smo se odpeljali v 
šolo v naravi. Ko smo prispeli, smo 
najprej uredili sobe, potem pa spo-
znavali Kočevje. V torek smo ve-
liko hodili. V sredo smo šli v jamo 
in videli netopirja. V četrtek smo se 
peljali s kanuji in pogovarjali smo 
se o kačah. Zvečer smo imeli ples.  
V petek smo vse pospravili in se po-
slovili. Potem smo šli domov. Doma 
sem povedala  o vsem, kar smo po-
čeli. Bilo mi je zelo všeč. Maruša 
Smrtnik, 3. r.

Obisk letališča
Všeč mi je bilo, ko so me oblekli v 

čelado in ščit. Videli smo velika le-
tala z napisom Adria. Stara letala so 
bila obešena v sprejemnem prosto-
ru. Peljal sem se z avtobusom brez 
sedežev. Šli smo mimo detektorja 
kovin in učiteljici je zapiskalo. Pe-
ljali smo se tudi z najnovejšim ga-
silskim avtom. Videli smo psa Snu-
pija. Všeč mi je bil tudi policijski 
helikopter. Janez Muri, 1. r.

Najbolj mi je bil všeč policijski 
helikopter, ki je imel luč, kamero 
in računalnik. Videli smo najno-
vejši gasilski avto. Po pisti smo se 
peljali z avtobusom brez sedežev. 
Janeza so oblekli v policijsko če-
lado in ščit. Videli smo tudi psa. 
Pavel Elija Smrtnik, 1. r.

Plavalni športni dan
V vodnem parku v Bohinjski 

Bistrici je bilo zelo dobro. Plava-
la sem brez rokavčkov. Šla sem na 
črn tobogan in na zelenega tudi. 
Zelen je bil zelo hiter. Z Glorijo, 
Elzo in Kristino smo skupaj plava-
le. Martina Duhani, 2. r.

S sestro Lucijo sva zjutraj vstala in 
se oblekla. Šla sva v šolo. S poseb-
nim avtobusom smo se odpeljali v 
Bohinjsko Bistrico. Ko smo prispe-
li v vodni park, smo imeli najprej 
malico. Potem smo šli v bazen in na 
tobogane. Na koncu smo lahko tudi 
kaj kupili. Kristjan Zupan, 2. r.

Iz šolskih klopi
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Šola, vrtec

Prav posebni otroški vodnik po Jezer-
skem se imenuje knjižica, ki je v teh dneh 
izšla na Jezerskem. Založilo in izdalo jo 
je domače turistično društvo, izdelali pa 
so ga otroci, starši in vzgojiteljici Alenka 
Jovanovski in Kristina Karničar iz vrtca 
Palček. Pri tem sta jim z grafičnim obli-
kovanjem pomagala Brane Žagar in Blaž 
Topolinjak, z jezikovnim pregledom pa 
Martina Gašperlin. Prva izdaja je izšla v 
130 izvodih, vodnik pa je v formatu A5 na 
razpolago tudi v jezerskem TIC-u. »Otro-
kom in njihovim staršem smo predlagali, 
naj gredo na družinski izlet po eni od poti 

na Jezerskem, jo opišejo, fotografirajo, 
zberejo vtise o videnem in doživetem, po-
tem pa bomo skupaj sestavili vodnik,« je 
o nastanku zanimive knjižice dejala vzgo-
jiteljica Alenka Jovanovski. V njem je za-
beležnih 14 poti po Jezerskem: k Ankovim 
slapovom, Stari cerkvi, Makekovem ma-
rofu, Malem vrhu, na Murnovo, k Planšar-
skemu jezeru, na Robce, Roblekovo plani-
no, k izviru mineralne vode, Smrečju, na 
Žarkovo in Žmitkov špic. Gre v glavnem 
za javne poti, za nekatere zasebne pa so za 
objavo pridobili privolitev lastnikov. Na 
koncu so dodali še gozdni bonton, s čimer 
so želeli pri otrocih razviti spoštovanje do 
narave.

Otroški vodnik  
po Jezerskem

Šestletni Bor iz Stražišča pri Kranju si je z 
zanimanjem ogledal vodnik, ki so ga izdelali 
njegovi vrstniki z Jezerskega. / Foto: Tina Dokl

Letos se je začela izmenjava vzgojiteljic 
vrtcev na Jezerskem in v Železni Kapli, s 
čimer so želeli kapelskim otrokom pribli-
žati slovenščino, jezerskim pa nemščino. 
»Res smo multi jezikovni. Iz preddvorske 
šole prihaja v naš vrtec učiteljica anglešči-
ne in ko je pri nas, govori samo angleško. 
Enkrat na teden pa smo začeli tudi z izme-
njavo vzgojiteljic med Jezerskim in Železno 
Kaplo. Ob ponedeljkih sem odhajala v vrtec 
v Železno Kaplo in s tamkajšnjimi otroki go-
vorila izključno slovensko. V vrtec Palček 
pa je hodila tante* Pepi in z našimi otroki 

govorila nemško. V tem letu je bilo šest takih 
izmenjav,« je povedala vzgojiteljica Alenka 
Jovanovski in dodala, da je to uresničitev 
pobude staršev in županov obeh občin, sled-
nji namreč projekt tudi financirata. Alenka 
Jovanovski se je z nekaterimi starši in otroki 
iz vrtca Palček udeležila tudi prireditve ob 
koncu šolskega leta v Železni Kapli. Pravi, 
da je bilo prijetno srečanje, ob tej priložnosti 
pa so priredili več družabnih iger, povezanih 
z vodo, saj so obenem pripravili tudi zaklju-
ček letošnjega vrtčevega projekta Kneipp.   
* teta

Izmenjujeta se Alenka in tante* Pepi

Prizor s srečanja v vrtcu v Železni Kapli

Šolsko leto se končuje in pred nami so težko pričakovane počitnice. Kot že nekaj let doslej bodo 
tudi letos poleti organizirane počitniške dejavnosti. Namenjene so vsem učencem, ki bi si radi 
popestrili počitniške dni in jih preživeli v družbi prijateljev. 

ZAP. 
ŠT.

DATUM DEJAVNOST VODJA KRATKA   PREDSTAVITEV

1. 26.–28. 6. TABOR MLADIH 
PLANINSKIH  
ORLOV

Mija Kuhar (PD) Nastanili  se bomo v Vratih pod severno triglavsko steno, 
spoznavali bližnjo okolico, obiskali Slovenski planinski 
muzej, se podali pod mogočno triglavsko steno, lovili 
lisico, …

2. 15.–19. 7.
ter 21.7.

VESELE  
POČITNICE

Anica Jakopič 
(DU)

Vesele počitnice bomo posvetili letu voda, likovno 
ustvarjali in se podali do bolnice Krtine.

3. 23. 7. KOLESARJENJE Roman  
Pestotnik (ŠD)

Kolesarjenje na športnem igrišču ali po krožni poti okoli 
jezera in okolice. Obvezna čelada.

4. 24. 7. PLEZANJE 
PO FERATI V 
DOŽIVLJAJSKEM 
PARKU

Maja Markič 
(KMJ)

Z jeklenico opremljena plezalna pot preko stene. V steno 
so zavrtani tudi klini, ki olajšajo plezanje. Otroci dobijo 
čelado in plezalni pas – ves čas plezanja so varovani. 

5. 26. 7. GASILSTVO Boštjan Tepina 
(GD)

Predstavitev gasilske dejavnosti (vozila, oprema, orod-
je), nevarnosti kurjenja v naravi (gozdu), ukrepanje v 
primeru nesreče.

6. 27. 7. TABOR S 
PRIREDITVIJO 
JEZERSKO IMA 
TALENT

Patricija in 
Miran Štular

Taborjenje ob Planšarskem jezeru s prireditvijo predsta-
vitve talentov staršem in obiskovalcem, zvečer taborni 
ogenj in priprava večerje ter spanje v šotorih.  

7. 9. 8. IGRE Z ŽOGO Damir Brdar 
(ŠD)

Otrokom bodo predstavljene osnove športov. Na igrišču 
se bomo dobili ob 10. uri. Delavnica bo trajala eno uro in 
pol oz. odvisno od števila udeležencev. V primeru slabe-
ga vremena bo delavnica odpadla.

8. 13. 8. ORIENTACIJA Brane Žagar 
(PD)

V okolici Jezerskega se bomo preizkusili v poznavanju 
kraja, s pomočjo navodil poiskali pravo pot in se zabavali 
ob družabnih igrah.

9. med 19. in 
23. 8.

KOPALNI  IZLET Mija Kuhar Kopanje v termah Snovik. Datum bo objavljen nakna-
dno. Spremstvo odraslih.

10. 26. 8. PLEZANJE Žan Karničar 
(AO)

Plezanje v plezališču, organiziran prevoz s kombijem, 
v primeru večjega števila prijav potrebno sodelovanje 
staršev.

11. 29., 30. 8. LOVSTVO Petra in Davo  
Karničar (LD)

Nastanitev na Staniču; spoznavanje malih živali – čmr-
lji, hrošči, metulji, vehe, kobilice, mravlje …, ponavljanje 
znanja o sledenju velikih živali, opazovanje dogajanja ob 
ugašanju in rojevanju dneva (travnik, gozd, panorama 
Kamniško-Savinjskih Alp in Karavank)

Obvestila s podrobnejšimi podatki za vse dejavnosti bodo obešena na šolskih vratih nekaj dni pred 
izvedbo. Podatke pa boste dobili tudi na spletni strani občine Jezersko. Koordinator: Mija Kuhar

Kam med počitnicami?
Počitniške dejavnosti podružnične šole na Jezerskem
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Zanimivosti

Pri nočitvi še kartica ugodnosti
Gostje, ki bodo prenočili na Gorenjskem, 

bodo ob topli postelji in prijazni postrežbi do-
bili tudi svojo Zeleno kartico gosta Gorenjske. 
Na voljo je pri izbranih ponudnikih nastani-
tev, seznam je na spletni strani www.slove-
nian-alps.com. Kartica je brezplačna in velja 
30 dni od aktivacije pri prenočitvi, popuste pa 
lahko gostje uveljavljajo za vso družino, t. j. 
dva odrasla z otroki.

Veliko ugodnosti za velika doživetja
Gorenjska in slovenske Alpe se lahko pohva-

lijo z neokrnjeno naravo, pestro zgodovino, 
zanimivo arhitekturo, raznolikimi športnimi 
aktivnostmi, avtohtono kuhinjo, bogato kul-
turo in s tradicionalnimi prireditvami. Karti-
ca omogoča oglede turističnih znamenitosti, 
športne aktivnosti, kulinarične užitke, ogled 
kulturnih prireditev, nakupovanje in ostala 
nepozabna doživetja po nižjih cenah in s po-
sebnimi ugodnostmi. Ponudniki ugodnosti so 
zbrani na spletni strani www.slovenian-alps.
com ali na mobilni aplikaciji Slovenian Alps 
Travel Guide za pametne telefone.

Mobilna aplikacija Slovenian  
Alps Travel Guide

Namen aplikacije je obiskovalcem Go-
renjske omogočiti čim bolj preprosto in ne-
ovirano gibanje po lokacijah ter koriščenje 
popustov za ogled turističnih znamenitosti. 
Brezplačno se jo naloži na pametni telefon. 
Ker je aplikacija nekakšna zbirka gorenjske 
turistične ponudbe, uporabnikom ne bo tre-
ba predhodno narediti podrobnega načrta 
potovanja in nakupov. Aplikacija bo olajšala 
iskanje najbližjih, najljubših ali najbolj ugo-
dnih nastanitev, turističnih zanimivosti ali 
popustov. Združuje lastnosti turistične kar-
tice ugodnosti in informacije spletne strani, 
dostopne vedno in povsod, saj deluje tudi brez 
internetne povezave.

Podrobni podatki o namestitvah
V aplikaciji so zbrani vsi potrebni podatki o 

namestitvah – naslovi in opisi hotelov in apart-
majev. Vsebuje tudi zemljevid, kjer se lahko 
preveri lokacijo izbrane namestitve. Označeni 
so turistično-informacijski centri in zanimi-
vosti v gorenjski regiji. 

Geolokacijsko iskanje
Turistične informacije se lahko išče po kra-

jih, v katerih se gost nahaja oz. je tja namenjen.
Za lažjo orientacijo bodo rezultati iskanja iz-

pisani po abecednem vrstnem redu. Druga mo-
žnost iskanja je preko GPS lokacije. Aplikacija 
jo zazna in sama predlaga namestitve, atrakci-
je ter popuste in ugodnosti, ki so v bližini. 

Elektronska Zelena kartica in ugodnosti
Z elektronsko Zeleno kartico gosta Gorenj-

ske, ki je integrirana v aplikacijo, lahko gostje 
uveljavljajo iste popuste in ugodnosti kot s fi-
zično kartico. Velik ZA za elektronsko kartico 
je prav gotovo dejstvo, da se je ne da izgubiti.

Glavne prednosti aplikacije: vsebuje zemlje-
vid in podatke o namestitvah, znamenitostih in 
atrakcijah; preko GPS zazna trenutno lokacijo 
in predlaga ugodnosti v bližini: na voljo v petih 
jezikih: slovenskem, angleškem, italijanskem, 
nemškem in hrvaškem; deluje tudi brez inter-
netne povezave; vsebuje elektronsko kartico 
za uveljavljanje popustov. Kartica omogoča 
uživanje  v lepotah in ponudbi Gorenjske pre-
prosto in ugodno!

Obisk znamenitosti  
Gorenjske ugodneje

Pohajkovanje po slovenskih Alpah in raziskovanje pravljičnih kotičkov Gorenjske bo odslej še bolj mikavno, saj 
je RDO Gorenjska pripravila posebno novost – turistično kartico ugodnosti, s katero lahko gostje  

Gorenjske koristijo posebne popuste.

Župana občin Preddvor in Jezersko Miran Zadnikar in Jure Markič 
sta pred koncem šolskega leta v Vili Bella priredila sprejem za četverico 
devetošolcev iz Osnovne šole Matije Valjavca Preddvor, prejemnikov 
letošnjega priznanja za odličnost. V devetih letih šolanja so se v zna-
nju najbolj izkazali: Nika Katrašnik, Ajda Puzin, Voranc Vid Tavčar 
in Lucija Karničar, slednja iz občine Jezersko. Župana sta jim čestitala 
za dosežke, poudarila pomen znanja za njihovo prihodnost (in tudi pri-
hodnost občin, od koder prihajajo), jim zaželela, da tudi v prihodnje 
posrkajo čim več znanja, kratkoročno pa sta jim zaželela čim prijetnejše 
počitnice. Sprejema so se udeležile tudi ravnateljica Mateja Sajovec in 
razredničarki Jožica Mlakar Broder in Branka Bajželj, ki sta od žu-
panov v zahvalo dobili šopka, odličnjaki pa so prejeli knjižno darilo. 
Nazdravili so s šampanjcem (mladina seveda z brezalkoholnim), v re-
stavraciji pa so jim postregli s sladkim presenečenjem.

Luciji Karničar, ki je prvih pet razredov osnovne šole opravila v po-
družnični šoli na Jezerskem, zadnja leta pa se je vozila v Preddvor, tudi 
v prihodnje kaže, da se bo vozila. Prihodnja štiri leta v Kranj, saj se 
je odločila za nadaljevanje šolanja na Gimnaziji Kranj, pozneje pa si 
želi študirati na pedagoški fakulteti. Lucija je dejavna tudi poleg re-
dnega šolskega dela. Hodila je k izbirnemu predmetu iz ruščine, doma 
na Jezerskem pa se je v okviru kulturnega društva ukvarjala z lutkami. 
Odlični Luciji Karničar za osnovnošolski uspeh čestitamo tudi mi!

Lucija prejela priznanje za odličnost

Priznanje za odličnost je prejela tudi Jezerjanka Lucija Karničar. Na sliki druga z 
leve v družbi župana, ravnateljice in razredničarke.
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Solčavsko – harmonija treh dolin je s svojima krajinskima parkoma, 
Logarsko dolino in Robanovim kotom, pred leti postalo Evropska desti-
nacija odličnosti in na državnem natečaju za svoje turistične produkte 
prejelo zlatega snovalca. Je turistična destinacija, ki na leto gosti 150 
tisoč obiskovalcev in ima v registru zabeležene 104 naravne vrednote. Z 
novozgrajenim centrom Rinko, ki postaja središče razvoja in turistično 
središče Solčavskega, nam je na turističnem področju res lahko za vzor.

Nismo pa ciljali samo na Rinko, saj smo na lepo aprilsko soboto naj-
prej obiskali smučišče Ložekar, kjer nam je zgovorni Aleš Klemenšek 
razgalil delovanje svojega družinskega smučišča. Že leta 1993 je od smu-
čišča Golte kupil prvo vlečnico in kljub vedno večjim administrativnim 
oviram vztraja še danes. »Ni lahko, vendar zimskega turizma ni brez 
smučišča,« pove pozitivno naravnani Klemenšek, ki z družino živi na 
1150 metrih nad morjem. V turizem so se podali že njegovi starši, sam 
je dogradil nastanitev in pozimi gosti večinoma šole v naravi. Tako z 
dodatno ponudbo smučišča zapolni svoje postelje, kar pa je bistveno za 
preživetje turistične nastanitve.

Polni vtisov smo se odpeljali v sosednjo občino – v Luče, kjer je zgodba 
smučišča čisto drugačna. V Lučah so smučišče uredili na najeti zemlji, 
občina pa je lastnica celotne infrastrukture razen skednja. S smučiščem 
upravlja športno društvo. Celo zimo na smučišču, ki ima dve vlečnici, 
prirejajo razne aktivnosti; od tečajev smučanja, športnih dni do trenin-
gov in raznih tekem. Pri tem ne ciljajo na stacionarne goste, kot pri Lo-
žekarju, temveč na enodnevne obiskovalce in domačine. In zgodba je 
uspešna, delo imajo učitelji smučanja, domači otroci smučajo, smučišče 
pa posluje z dobičkom. Hočemo še kaj več, kot to?

Preden smo se vrnili v Solčavo in se ustavili v centru Rinka na oku-
snem domačem meniju, nas je Marko Slapnik, direktor Rinke, odpeljal 
še na posebno lokacijo: v Hišo Raduho, kamor smo »uleteli« ravno na 
zadnji dan prenove stare hiše in si ogledali domiselno urejeno nastanitev 

visokega cenovnega razreda. Pri njih lahko prespite v kozolcu s stekle-
nimi panoramskimi stenami ali v hiški, ki je na drogovih dvignjena med 
drevesne krošnje in na balkončku skriva mali jacuzzi za dva. Lastnica 
Martina je že četrta generacija žensk, ki svoje goste razvaja s 'slow food' 
kulinarično postrežbo, v hiškah pa večinoma gosti ribiče, ki jih privabi 
Savinja, ki teče tod mimo.

Zaključek v Centru Rinka, kjer nas je sprejel župan Alojz Lipnik in kjer 
smo si ogledali razstavo, ki gostom ponudi v pokušino vse, kar Solčavsko 
ponuja, pa nam je jasno pokazal, da smo s Solčavani povezani več kot 
samo z imenom jezersko-solčavske ovce. Če vas zanima, kaj smo videli, 
je čas, da si Center in njegovo razstavo ogledate sami. Pa pokusite še 
grušave žlinkrofe. Dobri so! Polona V. Karničar

Na obisku pri sosedih
Ali nas s sosedi Solčavani povezuje le ovca? Ali je med nami še kaj več kot zgolj meja, ki nam jo na silo želijo 

odvzeti v Ljubljani? Kaj je na Solčavskem takega, da bi nas 18 Jezerjanov v organizaciji Turističnega društva in 
Občine tja odromalo na strokovno ekskurzijo?

Z ekskurzije na Solčavskem

Še posebej bi radi opozorili na prvi koncert, 
ki bo 7. julija, saj smo zelo veseli, da bomo 
na Jezerskem lahko slišali Ota Pestnerja z 
vokalno skupino Pro Anima Singers, z njego-
vimi najlepšimi in največjimi uspešnicami. 
Ingenium Ensemble je v zadnjih dveh letih 
ena najboljših slovenskih vokalnih skupin, ki 
so aprila na mednarodnem tekmovanju v Bad 
Ischlu (Avstrija) postali absolutni zmagoval-
ci tekmovanja. Kitarski ansambel Svarun je 
skupina z dolgoletno tradicijo in prihajajo iz 
Tržiča. Odlična pikolistka Zart Dambourian-
-Eby prihaja iz ZDA, fantje iz pevske skupine 
Lavrenci pa nas bodo razvajali z vedno lepimi 
dalmatinskimi pesmimi in slovenskimi napi-
tnicami.

Program glasbenega  
festivala Vox Laci

7. julija 2013 ob 18. uri, Kulturni dom Ko-
rotan, Jezersko
Koncert vokalne skupine Pro Anima Singers 
z Otom Pestnerjem
4. avgusta 2013 ob 18. uri, Kulturni dom 
Korotan, Jezersko

Koncert vokalne skupine Ingenium Ensemble
18. avgusta 2013 ob 18. uri, Kulturni dom 
Korotan, Jezersko 
Koncert Kitarskega ansambla SVARUN
25. avgusta 2013 ob 18.30, cerkev sv. Ožbal-
ta, Jezersko
Koncert pikolistke Zart Dambourian-Eby s 
pianistom Timom Careyem
22. septembra 2013 ob 18. uri, Kulturni dom 
Korotan, Jezersko

Koncert Pevske skupine LAVRENCI
Veseli smo, da bo 24. in 25 avgusta na Jezer-

skem tudi drugi evropski pikolistični festival. 
Na osmih koncertih, ki bodo v cerkvi sv. Ožbal-
ta, bodo nastopili pikolisti iz Norveške, ZDA, 
Nemčije, Kostarike, Argentine, Srbije, Hrvaške 
ter Slovenije kot solisti in v komornih skupinah.

Prijazno pozdravljeni na vseh naših koncer-
tih! Kulturno društvo Ariana

Razlegal se bo Glas jezera
Za letošnji sedmi glasbeni festival Vox Laci smo pripravili pet koncertov in lahko rečemo, da bo vsak od njih nekaj zares posebnega.

Z enega od koncertov Vox Laci



1010

Zanimivosti

Prva delavnica za kakovostno življenje je 
obravnavala temo, kako prav ravnati, če nas 
kdo prizadene. Druga pa je bila maja s tema-
tiko, kako premagati skrbi in strah. V okviru 
skupine ročnih del so se učili klekljanja, izde-

lovali nakit iz žice, pred veliko nočno izdelova-
li priložnostne aranžmaje, oblikovali iz gline. 
Članice so pletle šale za brezdomce. Podarili 
so jim jih za novo leto. Večino stanovalcev v 
zavetišču v Kranju je tja prignala izguba služ-

be, ko ni več dohodkov, ni denarja za plačilo 
položnic in ljudje pristanejo na cesti. Če pa 
ne veste, kam bi z rabljenimi oblačili, perilom 
ali posteljnino, bodo to v zavetišču z veseljem 
sprejeli. Njihov naslov: Sejmišče 4, Kranj

Ustvarjalni v medgeneracijskem društvu
V Medgeneracijskem društvu Kočna ves čas pridno delajo. Del njihove dejavnosti si lahko  

pogledate na pričujočih fotografijah.

V okviru skupine ročnih del je potekalo učenje klekljanja. Naučili smo se osnov in 
spoznali, da sta natančnost in potrpežljivost zelo pomembni. Množica klekljev pa 
nam ni delala problemov. 

Tečaji oblikovanja gline običajno trajajo več mesecev, saj se znanja ne da dobiti »s 
ta veliko žlico«. Mi pa smo ustvarjali le na eni delavnici, pa tudi naše roke niso bile 
več rosno mlade. Zato pa je bilo volje veliko.

Najlepši mesec za pletenje nogavic je januar. Dnevi so kratki, prijetno 
je sedeti ob krušni peči v družbi pletilk in ustvarjati. Februarja se lotimo 
polstenja ali izdelave domačega mila iz ovčjega loja. Presti volno na ko-
lovratu, to smo poskušali pognati v tek. Imeli smo nekaj izvirnih srečanj 
s Kovkovo Vido (81), in upamo, da bo v življenju še lahko mentorica v 
predenju. Potrebuje mlajšo nogo za pogon. Za sodelovanje in pridoblje-
no znanje se prisrčno zahvaljujemo BICKI na Solčavskem (www.bicka.
si), mentoricam domačinkam in skupnosti LongoMai iz Železne Kaple.

»Konec lanskega leta me je Maja nagovorila, naj pridem na Jezersko 
na tečaj filcanja in takrat sem naredila prve copate. Filcanje me je prite-
gnilo, saj ponuja ogromno možnosti za ustvarjanje. Izdelki pa so topli, 
uporabni, domači in edinstveni. Do sedaj sem naredila že kar nekaj 
parov copat raznih oblik in velikosti z različnimi motivi,« pravi Milena 
Jenko. Delo Društva rejcev ovc jezersko-solčavske pasme (DROJSP) 
lahko sledite na spletni strani www.ovce.si.

Polstenje, predenje, pletenje ...
Tečaji za spoznavanje uporabe volne in druge 

trajnostne rabe domače jezersko-solčavske ovce

Pri polstenju

V Tržiču vsako leto tretjo soboto v juniju poteka Festival tr-
žiških bržol, ki ga prireja Turistično društvo Tržič. Vsako leto 
se ga udeleži tudi ekipa Jezerska ovčka, ki so jo letos sestavljali 
Silvo in Matej Plaznik ter Mici Soklič in Majda Gašperlin. Tako 
kot že trikrat doslej je tudi letos zmago slavila bržola ekipe Je-
zerska ovčka. Poleg zmage v kuhanju tržiških bržol pa so bili 
med osmimi udeleženkami tekmovanja Jezerjani najboljši tudi 
v kategoriji najlepše urejenega paviljona. Kuho bržol podrob-
no spremlja strokovna komisija, katere predsednik je kuharski 
mojster mag. Jože Zalar. Za nagrado so Jezerjani domov odpe-
ljali pravega 35-kilogramskega ovna.

Spet je zmagala  
Jezerska ovčka

Ekipa Jezerske ovčke, že tretjič zmagovalke Festivala tržiških bržol  
/ Foto: Tina Dokl



Seniorji

Kakšno zdaj je vreme,
saj je vsem v breme.
Kaj se z njim dogaja,
da nam tako nagaja?

Dežuje, dežuje, zjutraj, zvečer,
dežuje ponoči pa tudi podnev.
Narava se joka in toži glasno,
a res več zlatega sonca ne bo?

Če ne pada, pa veter vleče,
kdor je pameten, si bundo obleče.
Le kje je zdaj cvetoči maj,
letos ga gotovo ne bo več nazaj.

Revma nas daje
in glavca boli,
po ušesih nas trga,
išias seže nam prav do kosti.

Vreme nagaja kmetom in gostincem,
posebej še rekreativcem
pa tudi našim pogumnim planincem.
Menda se ravna po 100–letni pratiki,
kar izračunaj, 
seveda, če si dober v matematiki.

Veste, kaj vam povem,
tajkuni so vam ukradli lepo vreme,
oni nikoli nimajo zadosti.
Svoje lovke raztezajo
po naši slovenski zemlji.
Ubogi narod tarna in jadikuje,
lepo vreme, sonce objokuje.

Kje si država,
dvigni ljudstvo iz obupa,
sestradanim in lačnim
daj vsaj košček kruha.
Tajkune pa zapri v temno ječo,
tam naj si kujejo svojo srečo.
Vidite, zato je takšno vreme!
Lonca

Vreme

Srečanje organizirajo učiteljice pod vod-
stvom vodje OŠ gospe Mojce Bajt. Letos je 
bilo srečanje 29. maja. Prišlo nas je sedem 
nekdanjih učiteljev. Dolgoletna vodja šole 
in učiteljica Marija Mušič nas je za vedno 
zapustila, nekaterim je udeležbo preprečila 
bolezen ali pa drugi opravičljivi razlogi, kar 
je razumljivo, saj nismo več v »rosnih letih«. 
Vsi, ki smo prišli, smo bili veseli prijaznega 
sprejema učiteljic.

Še posebej pa smo bili navdušeni nad kul-
turnim programom, ki so ga za nas pripravili 
učenci. Kadar vidim te »naše otroke« nasto-
pati, vedno pomislim, kaj vse se da pripraviti 
z njimi in vedno se sprašujem, kako lahko 
sploh kdo pomisli, da bi manjše šole ukinjali. 

Ali se sploh zavedajo, da bi osiromašili kraj 
in otroke oropali prijazne šole. Iz svojih iz-
kušenj vem, da so manjše šole otrokom bolj 
prijazne, manj stresne, otroci se v njih poču-
tijo domače.

Ob prijetnem kramljanju v šolski jedilnici, 
kjer nas je čakala dobra malica, smo obujali 
spomine na naše nekdanje delo v šoli in pre-
tresali situacijo v današnjem šolstvu.

Kljub težkim časom, ki smo jih preživeli 
v petintridesetletnem delu v šolstvu, ko smo 
učili dopoldne in popoldne, ko je bilo včasih 
v razredu tudi več kot trideset učencev, ko so 
bile vse zunajšolske dejavnosti brezplačne, ko 
smo bili odvisni od lastne iznajdljivosti, je bila 
»naša« šola mnogo manj stresna za učence in 
učitelje. Ni nas dušila nepotrebna administra-
cija, šolski sistem se ni spreminjal kar naprej, 
niso nam vsiljevali nepreverjenih metod, kar 
naprej niso tiskali vsemogočih učbenikov, 
bila je večja sigurnost za učence in učitelje. 
Bilo je lepo, čeprav včasih težko. Vem, da so 
učiteljice v današnjem času zelo obremenjene, 
zato se v imenu vseh, ki smo se srečanja ude-
ležili, res prisrčno zahvaljujem. Bilo je lepo in 
še enkrat hvala vodji OŠ gospe Mojci, učitelji-
cam in seveda učencem za tako lep dan. Bomo 
še prišli, ker je na vaši šoli lepo.  

Za nekdanje učitelje: 
Anica Jakopič

Srečali so se nekdanji učitelji
Že vrsto let se na OŠ Jezersko srečujemo učitelji, ki smo nekoč učili 

na jezerski šoli z učiteljicami, ki so danes zaposlene na tej šoli. 

Srečanje nekdanjih učiteljev

Društvo upokojencev Jezersko se od leta 
1999 spomni svojih članov, ki v tekočem letu 
praznujejo okroglo obletnico rojstva: 70, 80, 
90 ali 100 let. Do leta 2003 so jih predstavniki 
društva obiskovali na domu, od leta 2004 pa 
jih povabimo v enega od lokalov na Jezerskem, 
kjer jim pripravimo krajši kulturni program 
in jih pogostimo. Letos praznuje tako okroglo 
obletnico šestnajst članov našega društva. Zelo 
smo ponosni na naše 90-letnice: Marijo Par-
te, Olgo Jare in Marijo Kaštrun; in 80-letnike: 
Joža Parteja, Marijo Selšek, Marijo Močnik in 
Vero Smrtnik. Sedemdeset let rojstva pa letos 
praznuje devet članov. Srečanje je bilo 11. maja 
v gostišču Valerija. Prišlo je trinajst jubilantov. 
Najprej so za prijetno razpoloženje poskrbele 
Ljudske pevke DU Jezersko s pesmijo Mi smo 
pa tu na Jezerskem doma. Potem je slavljence 
nagovorila predsednica društva Helena Naglič. 
Pobožala je srca navzočih z besedami, da je je-
sen življenja lepo dočakati, saj so takrat barve 
najlepše. Seveda ni vedno lepo in prijetno, a se 

splača potrpeti in premagati tegobe, saj je okrog 
nas toliko lepega: naši domovi, vrtovi, lepa po-
krajina, otroci, vnuki, prijatelji, naša srečanja, 
izleti. Slavljencem sta se pridružila tudi župan 
Jurij Markič in njegova žena Pavla. Župan je iz-
razil veselje, da se srečujemo na tako prijetnih 
srečanjih. Pohvalil je delo društva in povedal, 
da smo člani vedno pripravljeni pomagati, če 
nas za to prosi. Po teh prijetnih nagovorih so 
spet zapele Ljudske pevke, Lonca pa je prebrala 
svojo pesem. V spomin na srečanje so slavljen-
ci prejeli lepo izvezene prtičke z letnico svojega 
jubileja in gorenjskim nageljčkom, ki jih je na-
redila Marjeta Murn. Udeleženci so se prijetno 
družili nekaj ur. Tri slavljenke, ki se niso mogle 
udeležiti srečanja, pa je predsednica obiskala 
na domu in jim izročila skromna darila.

Kot je že v navadi, smo se aprila udeležili 
čistilne akcije Jezerskega in okolice, v drugi 
polovici maja pa smo zasadili rože v občinska 
cvetlična korita in gredice v središču kraja. 

Vikica Tepina

Spet prijetno  
srečanje z jubilanti

Srečanje jubilantov, čisto okolje, cvetlična korita

Mogočno in samotno / Foto: Tina Dokl
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Na kmetiji imajo celo prvakinjo
Oglas

Kmetija Karničar stoji tik ob stari cerkvi sv. 
Ožbolta (obiskovalci pri njih lahko dobijo 
tudi ključ in si ogledajo notranjost devetsto 
let stare cerkve) in je tudi sama zgodovinski 
spomenik. Hiša je namreč iz 15. stoletja. Bila 
je že večkrat dodelana, pa tudi sedanji gospo-
darji se trudijo z obnovo in urejanjem. Franci 
Košir in žena Marijana Karničar, ki na kmetiji 
živita s tremi otroki, medtem ko je najstarejša 
hči že na svojem, se s kmetovanjem ukvarjata 
devetnajst let. Marijana je že ves čas doma in 
kmetuje, Franci pa je bil prej zaposlen, pred 
tremi leti pa je tudi on ostal doma in sedaj se 
družina preživlja s kmetovanjem, ukvarjajo 
se še z gozdarstvom tudi z uslugami. Pred 
kratkim so dobili vsa potrebna dovoljenja za 
dopolnilno dejavnost: predelavo mleka in 
prodajo domačih mlečnih in mesnih izdelkov.

»Mleko predelujemo doma, meso pa da-
jemo v predelavo v za to registriran obrat,« 
pove Franci, ki se pogovoru o ekološki kme-
tiji Karničar posveti v na novo preurejenem 
domačem »kevdru«, medtem ko Marijana po 
prijazni postrežbi odhiti nazaj v sirarno, kjer 
smo jo zmotili ravno pri izdelovanju sira. Na 
kmetiji Karničar se ne ukvarjajo z ovčerejo 
tako kot na nekaterih drugih jezerskih kme-
tijah. Ovce, ki jih opazimo na njihovem pašni-
ku, so od drugega rejca in so pri njih zgolj na 
paši. Pač pa imajo v hlevu trenutno osemnajst 
krav s teleti in tri konje.

»Imam željo, da bi z njimi vozil, ker so vozni 
konji, tudi kočija je pri hiši, a ob drugem delu 
na kmetiji doslej za to ni bilo priložnosti,« pra-
vi Franci. Krave v hlevu so cike, avtohtona pa-
sma. Čreda je osnovana iz hleva Albina Šesta 
iz Srednje vasi v Bohinju, pojasni sogovornik 
in ponosno doda, da je bila lani njihova cika 
Šmarnica šampijonka razstave v Komendi. 
Mleko, ki ga na dan namolzejo od petinštiri-
deset do štirideset litrov, gre vsaka dva dni v 
predelavo: izdelujejo jogurt, skuto, mladi in 
zreli sir. Marijana poskuša tudi s siri »z okusi«, 
s poprom, papriko. Kakih trideset litrov mleka 
na teden pa ustekleničenega oddajo znanim 

kupcem v dolini. Prodajajo  tudi mesnine, 
predvsem klobase in salame, ki jih za njih 
predela za to pooblaščeni obrat.

»Recepture pa so naše,« ob tem doda so-
besednik. »Ljudje radi pokusijo kaj takega, 
kar ima svojevrsten okus. Sicer pa se pri teh 
izdelkih prilagajamo okusu kupcev, ki nima-
jo radi pretirano mastnih izdelkov. Opažam, 
da je v porastu sloj ljudi, ki jim ni vseeno, kaj 
kupijo: želijo domače, zdravo, kakovostno. Žal 
pa sedaj niso ravno najboljši časi za trženje 
teh izdelkov. Pridelovalci domačih izdelkov 
se zelo trudijo, da jih prodajo, nekateri hodi-
jo na tržnice daleč od doma. Mi pa bi radi čim 
več stvari prodali doma, na Jezerskem. Raz-
mišljam o možnosti, da bi se za dobavo naših 
izdelkov dogovoril s tukajšnjo šolo. Turistično 
društvo na Jezerskem si prizadeva, da bi zdru-
žila ponudbo tukajšnjih kmetij in bi v doma-
čem kraju vpeljali tržnico jezerskih izdelkov, ki 

bi jih ponudili obiskovalcem. Vesel sem, da je 
pri prizadevanjih v smislu sodelovanja opaziti 
premik. Naj ob tem dodam, da dobro sodelu-
jemo tudi z občino Jezersko. V prihodnje pa bi 
v zvezi s trženjem naših izdelkov kazalo razmi-
sliti tudi o možnosti prodaje v bližnji Avstriji.«

Franci Košir pravi, da prodaje domačih izdel-
kov ne bi občutno povečevali, ostati želijo pri 
sedanjem obsegu, saj delajo vse sami. Njiho-
va kmetija sicer obsega nekaj več kot deset 
hektarjev travnikov in pašnikov ter petdeset 
hektarjev gozda. Pravi, da otroci radi sode-
lujejo pri kmetovanju in morda se bo kateri 
od njih odločil, da se v prihodnosti s tem tudi 
preživlja. Z ženo pa rada prisluhneta njihovim 
idejam. Znanje, zamisli in energijo, ki jo pre-
more mlada generacija, je treba upoštevati, 
sicer te povozi čas, je prepričan Franci, ki tudi 
nima težav s tem, da bo nekoč v prihodnje 
prepustil gospodarjenje mlajšim.

Na kmetiji imajo celo prvakinjo
Kmetija Karničar stoji na eni najlepših točk na Jezerskem, od koder je lep razgled na dolino in okoliške vršace.  

Na ekološki kmetiji se ukvarjajo s predelavo mleka in prodajo izdelkov iz mleka in mesa izključno domače reje.

Kmetija Karničar / Foto: Tina Dokl

Marijana s svojo zbirko sirov / Foto: Tina Dokl

Tabla s ponudbo eko kmetije / Foto: Tina Dokl
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Zanimivosti

Policisti v zadnjem času obravnavamo kazni-
va dejanja, ko so oškodovanci doma. Storilci 
takšnih dejanj največkrat delujejo v paru in 
organizirano. Eden od storilcev zamoti žrtev z 
raznoraznimi izgovori (potreba po pitju, hrani, 
obisk sanitarij ipd.), s čimer zamoti žrtev tako, 
da ta ni več pozorna na drugo ali celo tretjo 
osebo. Slednji potem izkoristijo nepazljivost 
žrtve in ji odtujijo vrednejše predmete (denar, 
zlatnino ...). Predrznejši vstopijo v odklenjeno 

hišo ali stanovanje tudi, ko so stanovalci doma.
Zato predlagamo: imejte vstopna vrata (vho-

dna, garažna, balkonska) zaklenjena oz. upo-
rabljajte varnostno verigo; nepoznanih oseb 
ne vabite v hišo ali stanovanje; povejte jim, 
naj počakajo pred vrati, v tem času pa pokli-
čite koga od bližnjih; ko zapuščate domovanje, 
bodite pozorni na dogajanje okrog vašega in 
okrog sosedovega doma (zadrževanje vam ne-
poznanih vozil ali oseb); vaša opažanja si zabe-
ležite (znamka vozila, barva vozila, registrska 
številka, opis oseb), saj lahko kasneje koristijo 
preiskovalcem pri raziskavi morebitnih kazni-

vih dejanj.
Pred odhodom na daljše počitnice ne govori-

te vsem naokoli, da vas dlje časa ne bo in tega 
ne oznanjajte na spletnih socialnih omrežjih, 
kot sta facebook in twitter. Ne pokažite, da ste 
odsotni. Naj stanovanje ne daje videza zapu-
ščenosti. Ne lepite različnih letakov z napisi, 
da vas ni oziroma, koliko dni vas ne bo in na 
avtomatskih odzivnikih ne puščajte sporočil, 
da ste na dopustu in koliko časa vas ne bo nazaj. 
Svojim bližnjim oziroma tistim, ki jim zaupate, 
povejte, kam greste in za koliko časa. Z njimi 
se dogovorite, da bodo vsakodnevno praznili 
poštni nabiralnik in da bodo občasno prišli v 
stanovanje in poskrbeli, da bo vse videti tako 
kot običajno, ko ste doma. Preverite, ali ste za-
prli vsa okna in vrata. Ne puščajte ključev na 
»skritih mestih«, v nabiralnikih, v čevljih, pod 
predpražnikom ali na podobnih mestih. Pred 
odhodom tudi preverite, da v okolici ni kakšne 
lestve ali drugih priročnih sredstev, ki bi lah-
ko vlomilcu omogočili lažji dostop do vašega 
doma. Doma ne puščajte večjih vsot denarja, 
nakita, vrednejših listin, dokumentov, kredi-
tno plačilnih kartic in podobno. Če omenjene 
stvari hranite doma, jih shranite v vgradnih zi-
dnih ali pohištvenih trezorjih oziroma, če tega 

nimate, predmete shranite na neobičajnih in 
skritih mestih. Zaželeno je, da imate seznam 
tehničnih in drugih dragocenih predmetov, ter 
skupaj s serijskimi številkami, opišite ali fo-
tografirajte njihove prepoznavne značilnosti.

Da bi se kar se da dobro zavarovali pred vlo-
milci, vas lahko opozorimo na najpogostejše in 
najpomembnejše, kar storilci pri vlomih izko-
ristijo. Izkoristijo različne odprtine in dostope 
v vaš dom (strešna okna, okna v kleteh, zračni-
ki), plezajo preko balkonov in streh, odpirajo 
na kip zvrnjena okna ali vrata, razbijajo stekla, 
lomijo cilindrične ključavnice, če vrata niso 
dovolj masivna, jih razbijejo s silo svojega tele-

sa ali z različnimi kovinskimi predmeti.
Če postanete žrtev vloma v vaš dom, vam sve-

tujemo, da: ne vstopate v stanovanje, se uma-
knite v varno razdaljo, saj je vlomilec morda še 
vedno v stanovanju, takoj pokličite policijo na 
telefonsko številko 113, do prihoda policistov 
v stanovanju ali hiši ničesar ne premikajte, ne 
hodite po stanovanju oz. hiši, saj lahko s tem 
uničite koristne sledi, ki bi pripomogle k izsle-
ditvi storilca in onemogočite pravilno proce-
siranje postopka. Ko policija konča z ogledom 
(pregled stanovanja, iskanje in zavarovanje 
sledi kaznivega dejanja ...), temeljito preglejte 
stanovanje in naredite seznam tistega, kar vam 
je bilo ukradeno, poškodovano ali uničeno in 
ga posredujte policistu že na kraju oziroma v 
doglednem času na sedež policijske postaje. O 
kaznivem dejanju obvestite tudi zavarovalnico, 
kjer imate sklenjeno zavarovanje, da se začne 
postopek za povračilo nastale škode.

Opozorila za kopalce 
Policisti opažamo, da predvsem mladina v 

času počitnic svoj prosti čas preživlja na divjih 
kopališčih ob obrežjih rek in jezer. Zato želi-
mo opozoriti, da lahko s takšnim kopanjem 
ogrožajo svojo varnost, saj so taka kopališča 
pogosto nepredvidljiva, podvržena pa tudi na-
ravnim pojavom, kot so denimo  močni tokovi, 
nedostopnost obale, onesnaženost ipd. Ravno 
tako ob morebitni nesreči na takšnih krajih ne 
moremo računati na takojšno pomoč reševal-
cev. Zato svetujemo, da za kopanje uporabljajo 
samo ustrezno urejena kopališča, saj bo le tako 
vaš oddih res prijeten in brezskrben. 

Alojzij Zupan, vodja policijskega okoliša

Nasveti za vašo varnost

Že tretje leto zapored se je zbiranje materi-
ala za kresovanje začelo z očiščevalno akcijo. 
Tudi tokrat se je nabralo dovolj lesa za visok 
kres, ki nas je, vse tiste najbolj vztrajne, grel 
vse do zgodnjih jutranjih ur.

Kratek kulturni program je s pozdravnim 
govorom začel predsednik kluba Dejan Ka-
vaš, potem je Žan recitiral kratko prozo, naš 
mladi prijatelj Tilen pa poskrbel, da se je 
druženje začelo ob zvokih harmonike. Da je 
bilo vzdušje še bolj »veličastno«, so člani ga-
silskega društva Jezersko kres zanetili prav 

med samim programom. Seveda so ogenj, 
kot že vsa leta prej, budno spremljali celo 
noč. Da obiskovalci niso ostali lačni, so po-
skrbele Boža, Darinka in Mirjam z okusnim 
pecivom, prav tako pa je bilo zagotovljeno, 
da tudi grla niso ostala suha. Za konec naj 
še povemo, da smo veseli vse večjega obi-
ska in pozitivnega odziva ter da se bomo še 
naprej trudili, da bo tako tudi na naslednjih 
dogodkih.

Ob tej priložnosti bi se še enkrat radi zahva-
lili Občini Jezersko za izkazano pomoč, vsem 

Jezerskim gasilcem, ki so z nami prebedeli 
vse do jutra, in vsem ostalim, ki so kakor koli 
pomagali pri izvedbi kresovanja!

Za konec pa pozivamo vse vaščane Jezer-
skega, da bomo prihodnje leto spet organizi-
rali ta dogodek in bomo tudi takrat potrebo-
vali čim več lesa za sestavo kresa. Zato vas 
prosimo, da če je le mogoče, prihranite mate-
rial (les) do konca aprila prihodnjega leta, in 
ga bomo člani Kluba mladih Jezersko pred 1. 
majem 2014 odpeljali na zbirno mesto. Še en-
krat hvala vsem za pomoč, obisk in se vidimo 
prihodnje leto!

Klub mladih Jezersko

Prvi maj: naredili smo dan

Župan Jure Markič vsako leto obišče vse 
občane in občanke, ki praznujejo 90. roj-
stni dan. Letos je prva praznovala in bila 
tudi deležna županovega obiska Marija 
Parte. Na njenem domu, kjer živi skupaj s 
sinom Izidorjem in njegovo ženo Marto, ji 
je župan podarili šopek in skromno darilo 
ter ji voščil ob lepem jubileju.

Marija se je rodila 24. aprila 1923 na 
Spodnjem Jezerskem. Sebe in svoja dva 
otroka, Izidorja in Trudi, je preživljala z 
delom v drevesnicah, kasneje pa se je za-
poslila v očesni bolnišnici, ki je delovala v 
stavbi Storžič, kjer je danes sedež Občine 
Jezersko. Marija oziroma Minka, kot jo 
kličejo znanci, je bila po operaciji noge 
na invalidskem vozičku, zanjo pa lepo 
skrbi njena družina ob pomoči drugih so-
rodnikov in prijateljev. Župan se je v po-
menku z jubilantko spominjal časov, ko je 
kot otrok pomagal svoji mami v sosednji 
gostilni Pri Grabnarju, gospa Minka pa 
je medtem varovala njegovega mlajšega 
brata. Ob slovesu so obiskovalci z občine 
gospe Minki zaželeli zdravja in sreče ter ji 
zagotovili, da se kmalu spet srečajo.

Minka Parte, 
devetdesetletnica

Marija Parte z županom Jurijem Markičem, 
sinom in snaho
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Na kratko

Zaradi logističnih težav letos ni bilo tradicionalnega memoriala v 
veleslalomu Andreja Karničarja pri Češki koči, ampak na snežišču 
Ravenske Kočne. Nestabilne vremenske razmere in zasedenost  neka-
terih smučarjev je botrovala malo manjšemu številu tekmovalcev. Le 
nekaj minut hoda od tovorne žičnice je Davu z ekipo uspelo postaviti 
veleslalomsko progo, ki je bila primerna za vse udeležence. Štarter 
je bil Vinko in kmalu se je zaslišalo: Prosto! In prva tekmovalka se 
je spustila po plazišču proti cilju. Po tekmi smo imeli razglasitve v 
Gorniškem centru Dava Karničarja, kjer smo se okrepčali in podelili 
medalje najboljšim. Najhitrejši čas dneva je imel Davo Karničar, med 
ženskami je bila najhitrejša Anja Karničar. Najmlajša udeleženka pa 
je bila Eva Karničar. Kljub slabi vremenski napovedi smo se prijetno 
greli na soncu in obujali spomine ter kovali načrte za naprej. Prijeten 
zaključek, tako kot se za memorial tudi spodobi. Roman Pestotnik

Memorial Andreja Karničarja  
v veleslalomu

Med letošnjo zimsko sezono je bilo v telovadnici osnovne šole pre-
cej pestro za namiznoteniškimi mizami. Povprečno se je v treh ter-
minih tedensko zbralo po šest igralcev, tako da so bile vse tri mize 
vedno zasedene. Svojo dejavnost smo združili tudi z igralci sosednje 
Koroške iz Lepene. Z njimi smo se srečali štirikrat, izmenično v Le-
peni in na Jezerskem. Konec sezone smo pripravili sklepni turnir med 
igralci z Jezerskega in sosednje Lepene. Turnir je bil v soboto, 22. 
aprila, v telovadnici osnovne šole. Zbralo se je pet igralcev iz Lepene 
in enajst igralcev z Jezerskega.

Igralo se je po turnirskem sistemu, izpadanje po skupinah in nato 
zmagovalci skupin. Med napetimi boji je zmagal domači igralec 
Marko Osolnik, drugo mesto je osvojil Igor Orasche in tretje Wil-
li Ošina. Med ženskami je slavila Lidija Nahtigal, drugo mesto je 
osvojila Maja Miklavčič in tretje mesto Sara Pestotnik. Zaključek in 
podelitev medalj sta bila pred športno hišo na igrišču, kjer je bila tudi 
skromna pogostitev igralcev in sodniške ekipe. Prijetno druženje in 
klepet se je zavlekel v večerne ure.  Roman Pestotnik

Pestro za namiznoteniškimi mizami

Kam? / Foto: Tina Dokl

V nedeljo, 9. junija, se je na snežišču pod Skutinim ledenikom že 
dvajsetič zapored zbrala vseslovenska lovska druščina 83 nastopa-
jočih iz 26 lovskih družin, organizatorji in navijači smo uživali v 
čudovitem ambientu še dodobra zasneženih Vadin.

Razveselili smo se številnih nastopajočih, ki so se že na predvečer 
tekmovanja povzpeli do prizorišča, sodelovali ob postavitvi proge in 
doživeli prijateljsko vzdušje večera v planinski koči. Rekordno je bilo 
tudi število nastopajočih žensk – lovcev, že uveljavljenim kategori-
jam se je pridružila še nova enotna skupina – bodoči lovci. Gostitelji 
smo uspeli obdržati naslov najhitreje prepeljane proge, kot ekipa pa 
smo zasedli tretje mesto. Nekoliko je zaskrbljujoče, da nismo imeli 
niti enega predstavnika, ki bi nastopil v kategorijah mladih in srednje 
starih kozlov. Slišati je bilo številne uradne pohvale s strani predstav-
nikov Lovske Zveze Slovenije in Zveze lovskih družin Gorenjske, ki 
so jih podkrepili še prijateljski stiski rok ob slovesu in obljube, da 
se prihodnje leto zopet vidimo. Naša prireditev udeležencem ponuja 
doživetje najlepših območij Jezerskega in je za zdaj edini dogodek, 
ki izpostavlja prisotnost edinega ledenika v državi, na kar smo lahko 
ponosni.

Ob dvajseti obletnici tekmovanja za Kristalnega gamsa se zahvalju-
jemo gospodoma Franciju Ekarju in Juriju Markiču za vztrajnost ob 
organiziranju in vodenju prireditve. Zahvala gre tudi društvu Gor-
ske reševalne službe Jezersko, jezerskim časomerilcem, športnemu 
društvu in vsem, ki leto za letom poskrbijo, da se naši gostje počutijo 
zaželene. Jezerski lovci 

Tekmovali za kristalnega 
gamsa

Pot v hribe nad Jezerskim je vedno prava. / Foto: Tina DoklG
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Gasilci, oglasi

Cirles d.o.o., 
Tupaliče 21, 
4205 Preddvor

TEL.: 04/25 55 830
FAX: 04/25 55 831

 �   trgovina z lesom na evropski ravni

 �   posek in izvlek lesa
� �   strojna sečnja  

 �   žično spravilo lesa

 �   kamionski prevozi lesa 

 �   priprava in prodaja drv

 �   priprava biomase 

 �   sanacija in nega gozdov
� �   izkopi in izdelava gozdnih poti 

 �   skobljanje lesa

Če vas karkoli zanima, pokličite 
Cirila Zupina, tel.: 041/629-415 ali 

Klemena, tel.: 041/422-067

cirleszupin@gmail.com

Ker se v marčevski številki glasila nismo po-
javljali, je prav, da se podrobneje predstavimo 
tokrat. Januarja je bil občni zbor, ki je bil že po 
tradiciji zelo dobro obiskan, poleg članstva je 
prišlo tudi več  povabljenih gostov, od pobrate-
nega društva do sosednjih in prijateljskih dru-
štev. Naše vodstvo smo precej pomladili, kar 
je prav, saj imajo mladi polno energije, moči 
in volje za delo, to pa je naša dodana vrednost. 
Delo poveljnika je Naci Murn po 21 letih predal 
Robiju Kaštrunu, za namestnika poveljnika je 
bil izvoljen Boštjan Tepina, podpoveljnik pa je 
Gregor Zupan. Tajniško delo je Mija Murovec 
po 31 letih predala Darinki Milošič. Za predse-
dnika sem bil znova izvoljen Izidor Parte, pod-
predsednik je Joško Meglič, računovodstvo 
še naprej vodi Zinka Piskernik. Mija in Naci, 
hvala, ker sem lahko kar nekaj časa sodeloval 
z vama. Upam, da se bomo z veseljem in po-
nosom spominjali ur in dni, ki smo jih skupaj 
s člani in krajani vložili v napredek in razvoj 
gasilstva na Jezerskem.

Poveljstvo je takoj pristopilo k delu. Na 
članskem sestanku v februarju so predstavili 
ambiciozen, a realen plan dela. Rdeča nit so 
izobraževanja, usposabljanja, vaje doma in pri 
drugih društvih, delo z mladino, tekmovanja, 
posodabljanja opreme. Zavedajmo se, da je 
sedaj vse to na naših ramenih, kajti le skupaj 
bomo zastavljeno tudi uresničili.

Jezerski gasilci smo znani tudi po tem, da sko-
raj ni prireditve, kjer ne bi bili tako ali drugače 
udeleženi. Seveda smo na to ponosni, vsekakor 
pa se čez leto nabere kar precej ur prostovolj-
nega dela. Februarja smo sodelovali na turno-
-smučarski rally tekmi v spomin Rada Markiča 
in Luke Karničarja. Marca smo organizirali 
skupaj z občino sankaško tekmo na progi Mali 
vrh. 22 tekmovalcev se je spopadlo z odlično 
pripravljeno progo, za kar so zaslužni naši mla-
di operativci, ki so pozno v noč – pravzaprav 
že v nedeljsko jutro vztrajali pri pripravi proge. 
Hvala Nejcu Plazniku, ki nam je vse, kar smo 
potrebovali za izvedbo tekme, dal v brezplačno 
uporabo, zahvala gre tudi ŠD za merjenje ter 
drugim, da smo lahko preživeli lepo nedeljo. 
Za 1. maj smo na prostoru za kresovanje orga-
nizirali varovanje. Za denarno nadomestilo pa 
smo ponudili pomoč pri snemanju reklame za 
Milka čokolado.

Izobraževanje je že stalnica: 25 članov se je v 
dveh delih udeležilo tečaja prve pomoči, Janko 
Rebolj je s svojim sodelavcem pripravil stro-
kovno dostopno izobraževanje z nadgradnjo 
praktičnih prikazov ob srečanju z različnimi 
poškodovanci, 10 članov je opravilo tečaj za 
gasilca v Preddvoru, na Igu so se na tridnev-
nem tečaju izobraževali trije člani za tehnično 
reševanje, štirje pa za notranji požar modul A. 
Člani vse te tečaje opravljajo brez kakršnega 

koli nadomestila, za to porabijo svoj dopust ali 
proste dneve. Zahvaljujem se vsem za tako ra-
zumevajoč odnos do gasilstva.

Sodelujemo tudi na tekmovanjih. Člani A in 
veterani so se udeležili tekmovanja GZ Kokra 
in zasedli  solidna mesta, glede na to, koliko 
nam je letos vreme dopuščalo trenirati. Men-
torji pripravljajo mlade gasilce na orientacijski 
tek GZ Kokra v Voklem. Do sedaj smo izvedli 
dve zahtevni in  eno lažjo vajo. Udeležba članov 
na operativnih vajah je bila zadovoljiva. Pripra-
va in izvedba vaj je potekala brez večjih napak.

Maja smo nabavili pet novih čelad znamke 
Rosenbauer, ene zaščitne škornje in nekaj dru-
ge opreme. Nato smo se že 23. leto zapored ude-
ležili Florjanove maše pri pobratenem društvu 
Črna na Koroškem. Po maši je bilo tekmovanje, 
na katerem smo za 1. mesto osvojili pokal. 25. 
maja je bil v Kopru 16. kongres Gasilske zveze 
Slovenije. PGD Jezersko so v ešalonu Gorenj-
ske zastopali tri članice in štirje člani. Konec 
maja smo z osmimi člani sodelovali pri PGD 
Šenčur ob prevzemu novega vozila za prevoz 
moštva.

Naša velika želja je ureditev okolice doma. 
Razvoj dogodkov kaže, da bo skupaj z občino 
in g. župnikom ta želja do jeseni izpolnjena. 
Več pa v prihodnji številki.

Na pomoč!
Izidor Parte, predsednik PGD Jezersko

Skupaj s krajani za razvoj Jezerskega 



Ne pozabite! Preden boste odšli na dopust, nas pokličite na telefonsko 
številko 04 201 42 41 in nam sporočite vaš novi naslov v času dopusta. 
Časopis boste prejemali brez dodatnih stroškov. 

Lokalna novica je kraljicaw
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Gorenjski glas  
z vami na dopustu.


