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Začetni šok in najstrožjo karanteno po 
izbruhu epidemije smo spomladi dobro 
preživeli. Sedaj se vsi skupaj navajamo 
na novo realnost, da virus ne bo kar iz-
ginil, da moramo kljub njegovi nenehni 
grožnji živeti naprej. Najbolje po pripo-
ročilih NIJZ, zdrave pameti in predvsem 
z obilico odgovornosti, dobrohotne str-
pnosti in potrpežljivosti. 
Kljub omejitvenim ukrepom zaradi 
covida-19 smo uspeli izpeljati letošnje 
praznovanje občinskega praznika, ki se 
ga bomo najbolj spominjali po odprtju 
medgeneracijskega centra, ki smo ga 
s pomočjo evropskih sredstev uredili v 
prostorih nekdanje pošte. Medgenera-
cijsko sobivanje in medgeneracijsko so-
delovanje je k sreči na Jezerskem še v 
veliki meri del našega običajnega življe-
nja. Kljub temu smo z veseljem zgrabili 
priložnost, da smo se skupaj z drugimi 
občinami vključili v projekt, s katerim 
smo zapuščenim stenam dali drugo 
priložnost, da bomo v njihovem pomla-
jenem in posodobljenem objemu spo-
znavali nove svetove in utrjevali med-
sebojne vezi. Celoten projekt koordinira 
naša razvojna agencija BSC, pri njegovi 
realizaciji pa je sodelovalo veliko izva-
jalcev. S skupnimi napori nam ga je 
uspelo zaključiti do občinskega prazni-
ka. Največ duše in domačnosti sta mu 
vdihnila Brane in Irena, za kar se jima 
iskreno zahvaljujem.
Letos mineva tudi 120 let od slovesnega 
odprtja Češke koče, ki je simbol jezerske-
ga hribovskega življenja, ikona jezerske 

turistične ponudbe in živa priča češko-
-slovenske povezanosti in sodelovanja. 
Žal smo zaradi omejitev ob epidemiji 
morali odpovedati osrednjo slovesnost, 
ki smo jo načrtovali konec septembra 
in na kateri bi si premierno ogledali 
dokumentarno-igrani film o Češki koči. 
Montaža filma nemoteno poteka, tako 
da lahko pričakujete vabilo na filmsko 

predstavo o naši lepotici takoj, ko bomo 
dvorano Korotan lahko napolnili do za-
dnjega kotička. Planinsko društvo Jezer-
sko pa je že sedaj izkoristilo razstavne 
kapacitete novega medgeneracijskega 
centra in skupaj z mnogimi, ki nas je 
zaznamovalo življenje s Češko kočo, pri-
pravilo fotografsko razstavo o življenju 
z jubilantko. Najstarejšo slovensko po-
stojanko, ki je ohranila svojo prvotno 
podobo, in edino ohranjeno kočo, ki so 
jo zgradili Čehi v slovenskih gorah, že-
limo ohraniti tudi za prihodnje rodove. 
Zavod za varstvo kulturne dediščine je 

ob sodelovanju Gorenjskega muzeja pri-
pravil strokovne podlage za Odlok o raz-
glasitvi Češke koče za kulturni spome-
nik lokalnega pomena, ki so ga jezerski 
svetniki v prvem branju na septembrski 
seji tudi potrdili.
Skrb za zdravo in kvalitetno pitno vodo 
je bila v zadnjih letih pogosta tema med 
občani in občinskimi svetniki. Sedaj 

lahko z velikim veseljem najavim, da 
v kratkem ne bomo več pili klorirane 
vode, saj bodo za neoporečnost pitne 
vode odslej skrbele ultravijolične žar-
nice. Poleg tega smo letos obnovili tudi 
drugi del vodovoda pri Kanonirju. 
Začetek šolskega leta je kot nalašč za 
opozarjanje na varnost v prometu. Ob-
čina je nadaljevala načrtno in postopno 
urejanje avtobusnih postajališč. Sre-
di poletja smo zaključili ureditev dveh 
vstopnih točk na Zgornjih Fužinah, do 
zime pa bo končana tudi hišica na avto-
busni postaji nasproti občinske stavbe 
v centru, kjer so odslej nameščeni tudi 
stalni merilniki hitrosti, ki so skupaj 
z opozorilnimi tablami znatno pripo-
mogli k umirjanju hitrosti in hrupa na 
najbolj obremenjenem in občutljivem 
območju. 
Precej let že vsi skupaj posvečamo veli-
ko pozornosti čistoči in urejenosti naše 
doline. Pokošeni travniki, vzdrževane in 
obkošene ceste in vodotoki, leseni plo-
tovi, brez košev in smeti, urejeni vrto-
vi, ekološko stranišče v Ravenski Kočni, 
rože na oknih in prijazni pozdravi ob 
naključnih srečanjih; vse to in še več 
nam z velikim spoštovanjem prizna-
vajo številni obiskovalci in turisti, ki 
prihajajo v naš raj pod Grintovce. To je 
po eni strani zasluga požrtvovalnih po-
godbenih delavcev naše občine in po 
drugi strani vseh Jezerjank in Jezerja-

Drage Jezerjanke in dragi Jezerjani!

Župan Andrej Karničar / Foto: Gorazd Kavčič

Žal smo zaradi omejitev ob epidemiji morali odpovedati osrednjo 
slovesnost, ki smo jo načrtovali konec septembra in na kateri 
bi si premierno ogledali dokumentarno-igrani film o Češki koči. 
Montaža filma nemoteno poteka, tako da lahko pričakujete vabilo 
na filmsko predstavo o naši lepotici takoj, ko bomo dvorano 
Korotan lahko napolnili do zadnjega kotička. Za zdaj si razstavo 
o življenju z jubilantko, našo najstarejšo planinsko postojanko, 
lahko ogledate v novem Medgeneracijskem centru Jezersko. 
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nov, ki z veliko ljubezni skrbite za svoje 
posesti, hiše in vrtove. Tudi to je eden 
od pomembnih razlogov, da bo kljub 
koronavirusu (ali pa prav zaradi njega) 
tudi letošnja turistična sezona na Jezer-
skem zelo uspešna. Mir, gore, izjemna 
narava, kvalitetna turistična in gostin-
ska ponudba, Gorniška vas ter odlična 
promocija na začetku sezone v vseslo-
venski akciji Zdaj je čas, Moja Sloveni-
ja, oddaji Ambienti in številnih drugih 
medijih, je v kombinaciji s turističnimi 
boni postavila Jezersko v sam vrh naj-
bolj zaželenih turističnih destinacij na 
Gorenjskem in v Sloveniji. Letos smo vsi 
Jezerjani tudi zelo lepo občutili pozitiv-
ne posledice odlične turistične sezone, 
ko se je občutno podaljšal odpiralni čas 
našega bencinskega servisa. Zelo sem 
vesel tudi dejstva, da se je Jezersko uvr-
stilo med tiste občine, kjer je delež že 
unovčenih bonov občanov med najve-
čjimi. Pa naj nam še kdo reče, da smo 
zapečkarji. 
Vrnimo se zopet k medgeneracijskim ali 
še bolje vsegeneracijskim izzivom. Že 
lansko leto smo z veseljem ugotavljali, 
da nam zmanjkuje prostora v vrtcu in 
šoli, zato smo se letos lotili projektira-
nja nove kuhinje, jedilnice in temeljite 
preureditve podstrešnih stanovanj, ka-
mor bodo po novem umeščene tri nove 
učilnice. Po drugi strani se tudi naše 
prebivalstvo stara. Zato se sedaj vklju-
čujemo v vseslovenski trajnostni pro-
stovoljski projekt za mobilnost starejših 
Prostofer, ki povezuje starejše osebe, ki 
potrebujejo prevoz in ne zmorejo upo-
rabljati javnih in plačljivih prevozov, z 
aktivnimi vozniki, ki radi priskočijo na 
pomoč. Vzpostavitev mreže domačih 
prostovoljcev bo ključnega pomena za 
zagon projekta, zato se obračam na vas, 
dragi sokrajani, da ponovno pokažemo 
svojo pregovorno srčnost in solidarnost. 
Drage Jezerjanke in cenjeni Jezerjani, 
samo v dialogu in slogi sta moč in na-
predek, zato se vsem iskreno zahvalju-
jem za pomoč in sodelovanje in vam 
ponosno čestitam za občinski praznik.

Vaš župan Andrej Karničar

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Ob letošnjem občinskem prazniku je 
priznanje Občine Jezersko prejela Hele-
na Naglič, dolgoletna predsednica Dru-
štva upokojencev Jezersko. 
DU Jezersko je bilo ustanovljeno leta 
1999, prej je delovalo v okrilju kranjske-
ga. Še pred uradno ustanovitvijo so med 
jezerskimi upokojenci delovale ljudske 
pevke, upokojenci pa so organizirali po-
čitniške dejavnosti za otroke, kar je še 
danes, ko veliko govorimo o medgene-
racijskem sodelovanju, zgleden primer 
medgeneracijskega sožitja. Helena Na-
glič je 21 let vodila jezerske upokojence, 
ki so se ukvarjali z različnimi aktivnost-
mi, od izletov, obiskovanja starejših ob-

čanov, rekreacijskih dejavnosti, srečanj 
starejših do kulturnih aktivnosti ... Po 
več kot dveh desetletjih se je Helena 
odločila, da je dovolj, in jezerski upo-
kojenci so izbrali novega predsednika. 
Zdaj jih vodi Milan Milošič, Helena pa 
še naprej sodeluje v odboru, kajti dru-
štvu so dragocene izkušnje njenih dveh 
desetletij.
Ko je Helena Naglič prejemala priznanje 
lokalne skupnosti, se je zahvalila štirim 
dosedanjim županom, ki so imeli po-
sluh za delovanje društva in so ga vsa 
leta podpirali. "Za priznanje pa so za-
služni tudi moji sodelavci in sodelavke 
v društvu, nekateri so bili z menoj vsa 
leta," je dejala nagrajenka ob letošnjem 
občinskem prazniku.

Upokojence je vodila dobri  
dve desetletji
Helena Naglič, ki je več kot dve desetletji vodila Društvo 
upokojencev Jezersko, je prejemnica letošnjega 
občinskega priznanja. 

Helena Naglič, letošnja občinska nagrajenka / Foto: Gorazd Kavčič



4 | OBČINSKE NOVICE

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 
FOTO: GORAZD KAVČIČ

Medgeneracijska solidarnost je bila v 
preteklosti samoumevna, že družine 
je sestavljalo več generacij. Danes se te 
dragocene vezi na žalost izgubljajo, a v 
majhni skupnosti, kot je Jezersko, po-
vezovanje generacij še živi. Z odprtjem 
medgeneracijskega centra bodo te vezi 
lahko še okrepili. Na odru dvorane Ko-
rotan, kjer je bilo tokrat zaradi razmer, 
povezanih s koronavirusom, manj ljudi, 
in ker niso mogli pripraviti množične-
ga odprtja, so tako simbolično prerezale 
trak predstavnice treh generacij: Anica 
Jakopič, Eveline Smrtnik in Loti Babič. 
Anica Jakopič je ob tem izrekla geslo, ki 
ga na Jezerskem poznajo še iz časa Ve-
selih počitnic: Združimo energijo mla-
dih in modrost starejših! V medgenera-
cijskem centru, ki je s sofinanciranjem 
Evropskega sklada za regionalni razvoj 
nastal v prostorih nekdanje pošte, so 
za začetek postavili razstavo Planinske-
ga društva Jezersko ob 120-letnici Češke 
koče. Tudi tega jubileja ne morejo prosla-
viti, kot bi si želeli, z veliko prireditvijo 
in v družbi čeških prijateljev, s premiero 
dokumentrano-igranega filma o tej je-
zerski ikoni, toda župan Andrej Karničar 
je povedal, da si bodo film lahko ogleda-
li, ko bodo razmere spet normalne in bo 
dvorana Korotan lahko napolnjena do 
zadnjega kotička. 

To leto je močno zaznamoval virus in 
spremenil življenje tudi v jezerski doli-
ni, je v slavnostnem nagovoru občanom 
in gostom v dvorani Korotan povedal 
župan Andrej Karničar. Kot smo pozneje 
slišali, je Jezersko ena od redkih občin 
v Sloveniji, kjer ni bilo okužbe. Treba je 
živeti naprej, po priporočilih NIJZ in po 
zdravi pameti ter se z obilico odgovor-
nosti, strpnosti in potrpežljivosti, je v 
uvodu izrazil prepričanje župan. Spre-
govoril je o letošnji pridobitvi, Medge-
neracijskem centru Jezersko, o jubileju 
Češke koče, o delih, ki so jih v korist ob-
čanov letos izvedli v občini, o turizmu, 
ki je cvetel kljub koronavirusu ali pa 

prav zaradi njega, na koncu pa pozval 
k dialogu in slogi, ki pomenita moč in 
napredek skupnosti. 
Na odru so se ob prazniku spet izkazali 
domači umetniki, glasbeniki Tobija in 
Ana Smrtnik ter Iva Pestotnik, s pred-
stavo o medgeneracijskem povezovanju 
v novem centru pa člani KUD Jezersko. 
Podelili so tudi občinsko priznanje, od-
lok o tem je namreč občina sprejela 
pred dvema letoma. Priznanje je iz rok 
župana Andreja Karničarja prejela Hele-
na Naglič, dolgoletna predsednica Dru-
štva upokojencev Jezersko, kjer še dlje 
kot formalno obstaja društvo, živi duh 
medgeneracijskega sodelovanja. 

Praznovali v medgeneracijskem duhu
Praznik Občine Jezersko je letos potekal v znamenju medgeneracijskega sodelovanja. 
Odprli so Medgeneracijski center Jezersko, kjer bodo potekale najrazličnejše 
dejavnosti društev, skupin, podjetnikov ...

Simbolno odprtje novega medgeneracijskega centra Župan Andrej Karničar je občinsko priznanje izročil Heleni Naglič.

Člani KUD Jezersko so uprizorili predstavo o medgeneracijskem sodelovanju.
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MARKO MEŠKO,  
FOTO: PRIMOŽ ŠENK, ARHIV OBČINE 
JEZERSKO

V začetku septembra so bila konča-
na vsa dela in dobavljena oprema za 
nove prostore medgeneracijskega cen-
tra (MGC), katerega odprtje je potekalo 
11. septembra, istočasno s slovesnostjo 
ob počastitvi praznika Občine Jezersko. 

Prostori so na voljo vsem zainteresira-
nim društvom, interesnim skupinam, 
organizacijam in posameznikom za na-
mene produktivnega druženja, razvija-
nja novih idej, medgeneracijskemu po-
vezovanju v obliki izvajanja dogodkov, 
delavnic, izobraževanj, usposabljanj, 
predavanj, razstav, ipd. Sodobno opre-
mljeni prostori zajemajo: osrednji pro-
stor (mize, stoli, sedalne vreče, TV-pro-
jektor, računalniki, pisarniška oprema 
...), kuhinjo, sanitarije, hodnik in pred-

prostor. Poleg dobave in montaže opre-
me so bila izvedena slikopleskarska, 
gradbeno-obrtniška, elektro- in vodo-
inštalaterska dela, menjava oken, vrat 
in talne obloge, vzpostavljen je bil ogre-
valni sistem. Prenovo MGC sofinanci-
ra Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja, program CLLD – Operacija 
Medgeneracijski centri (podukrep 19.2. 

– Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost). Znotraj projekta bodo v pri-
hodnjih mesecih izvedene praktične te-
matske delavnice, na katere bodo pova-
bljeni vsi občani.  Za uporabo prostorov 
se, prosimo, obrnite na Občino Jezersko, 
Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko, tel.: 04 
25 45 110, e-naslov: obcina@jezersko.si.

Zaživel je medgeneracijski center

Prostori MGC Jezersko 

Uredili smo tudi kuhinjo 
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JASNA PALADIN

Srečanje z ministrom in predstavniki Planinske zveze Slove-
nije, planinskih društev, občin in turističnih organizacij je 
organizirala poslanka Mateja Udovč, ki je ministra tudi po-
spremila peš na Kališče, z druge strani Storžiča pa sta se na 
zbirno mesto ta dan kljub zelo muhastemu vremenu povzpe-
la tudi župan Andrej Karničar in član upravnega odbora Pla-
ninskega društva Jezersko Brane Žagar. Priložnost, da mini-
stru predstavijo težave, s katerimi se soočajo, je bilo preprosto 
treba izkoristiti.
Slišali smo lahko, da so največje težave na področju planin-
stva drago vzdrževanje planinskih poti, dotrajane planinske 
koče, ki jih je treba posodobiti in približati vedno bolj zah-
tevnim turistom, delo na osnovi prostovoljstva in zgodbe, ki 
niso povezane, na vse to pa je ministra opozoril tudi župan. 
»Največji izziv za planinska društva in tudi občine je že vzdr-
ževanje osnovne infrastrukture, tudi zato, ker prostovoljstvo, 
na katerem temelji planinstvo, danes počasi ugaša. Zato dr-
žava mora prepoznati, da je v to infrastrukturo treba vlagati, 
saj preprosto ni mogoče vsega pričakovati zgolj od planinskih 
društev. Planinske poti namreč niso le stvar planincev, am-
pak so naša osnovna turistična infrastruktura, ker pa se po 
navadi akterji na lokalnem področju še najtežje nekaj dogo-
vorijo med seboj, je nujno, da k razvoju in rešitvam pristopi 
država,« je med drugim dejal Karničar.
Minister je predlogom pozorno prisluhnil in že podal nekaj 
konkretnih rešitev, ki naj bi pripeljale k temu, da se planin-
ski turizem povzdigne na višjo raven. »Delo v planinstvu je 
deloma prostovoljno, deloma pa posel – in zdi se mi prav, da 
ima vse, česar se lotimo, neko dodano vrednost. Resda mora 
planinski turizem rasti na neki vzdržen, okolju prijazen in 

trajnostni način, a pozivam vas, da ste bolj ambiciozni. Nam 
so gore nekako samoumevne, a v radiju petsto kilometrov 
okoli nas turistom takšna doživetja pomenijo ogromno in 
v tem vidim izjemen potencial. Ministrstvo razvoja planin-
skega turizma ne more peljati namesto vas, lahko pa je vaš 
parter. Da bodo gore močan magnet tudi za tuje turiste, po-
trebujemo dobro infrastrukturo; in tu lahko pomaga država,« 
je zbrane nagovoril minister in dodal, da bo država še letos 
za energetsko sanacijo planinskih koč namenila približno 
pet milijonov evrov. Podal pa je še eno obljubo. »Zagotavljam 
vam, da bomo stopili skupaj in še letos našli denar za obnovo 
planinskih poti. Letos bo to le enkratna rešitev, zato bomo 
poiskali tudi sistemsko rešitev, ki bo omogočala, da se bo ta 
planinska turistična infrastruktura lahko normalno vzdrže-
vala vsako leto.«

Visokogorski sestanek z ministrom
Župan Andrej Karničar se je konec julija udeležil delovnega sestanka v Planinskem 
domu na Kališču, na katerem je bil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Zdravko Počivalšek.

Župan Andrej Karničar v družbi svojega preddvorskega kolega Roka 
Robleka / Foto: Jasna Paladin

Delovno srečanje z ministrom v Planinskem domu na Kališču je bilo 
dobro obiskano. / Foto: Jasna Paladin

Minister je prisluhnil predlogom in podal tudi nekaj konkretnih 
rešitev. / Foto: Jasna Paladin
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Na parkirišču oziroma glavnem planinskem izhodišču v dolini Ra-
venske Kočne je od letošnjega poletja dalje v funkciji ekološko pri-
jazno stranišče, njegova uporaba je brezplačna. Na ta način želimo 
kar najbolje slediti ekološkim smernicam ter hkrati potrebam, ki se 
v naši gorniški vasi pojavijo.

Novo ekološko stranišče v dolini 
Ravenske Kočne
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Na mestu, ki je namenjeno zbiranju komunalnih odpadkov na Re-
montu, smo namestili dve stiskalnici z zabojnikoma in do njih vgra-
dili električno napeljavo. Stiskalnici sta namenjeni odpadkom iz 
plastike in papirja. Ob tem smo namestili večji zabojnik za steklo in 
dodatnega za kovino. Predvidevamo, da bodo te posodobitve vzrok 
za opazno manjše število potrebnih odvozov zbranih odpadkov.

Nadgradnja v Zbirnem centru  
Remont

Obveščamo vas, da bencinski servis na Jezerskem po novem obra-
tuje vsak dan, in sicer od 8. do 12. ter od 13. do 18. ure.

Nov delovni čas bencinskega  
servisa

Nevarni odpadki ne sodijo v zabojnike za gospodinjske odpadke 
in ne v naravo, saj nevarne snovi pronicajo v zemljo, zastrupljajo 
prst, vodo, živali in ljudi. Med nevarne odpadke prištevamo: odpa-
dna zdravila, kozmetiko, čistila, barve, lake, lepila, škropiva, razne 
kemikalije, spreje, odpadno jedilno in motorno olje, hladilno te-
kočino, akumulatorje, baterije, drobno elektroniko, kot so mobilni 
telefoni, kalkulatorji, pametne ure … Oktobra Komunala Kranj orga-
nizira akcijo zbiranja nevarnih odpadkov za vse uporabnike, vklju-
čene v sistem ravnanja z odpadki. Odpadke bodo zbirali na terenu 
s posebno mobilno enoto, na zbirno mesto pa lahko uporabniki 
prinesete nevarne odpadke iz gospodinjstev. Oddaja odpadkov je 
brezplačna. Akcija ni namenjena zbiranju odpadkov pravnih oseb. 
Uporabniki sicer lahko nevarne odpadke brezplačno oddajo vse 
leto kadarkoli v času odprtja zbirnega centra. V občini Jezersko bo 
akcija zbiranja nevarnih odpadkov v petek, 23. oktobra, od 13. do 
18. ure v Zbirnem centru Remont. Poskrbite, da bo odpadkov čim 
manj. Kupujte preudarno in samo tisto, kar potrebujete.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov

Dan fetalnega alkoholnega sindroma (FAS) vsako leto obeležuje-
mo 9. septembra ob 9.09 (9 minut čez 9. uro 9. dne v 9. mesecu 
v letu). Ta datum in ura simbolizirata devet mesecev nosečnosti, 
obdobje, ko je še nerojeni otrok ogrožen z vidika rasti in razvoja 
pri izpostavljenosti alkoholu. Kot sporoča Nacionalni inštitut za 
javno zdravje, 35 odstotkov nosečnic vsaj enkrat med nosečno-
stjo pije alkoholne pijače. Toda: v nosečnosti ni varne alkoholne 
pijače, ni varne količine alkohola in ni varnega obdobja za pitje 
alkohola. Vabljeni, da več o mednarodnem dnevu FAS preberete 
na spletni strani NIJZ pod zavihkom Področja dela/Moj življenjski 
slog/Alkohol.

Ne izpostavljajte nerojenih otrok 
alkoholu

Občina Jezersko 
išče 

čistilko/čistilca 
za čiščenje prostorov v naslednjih objektih:  

prostori občinske uprave v stavbi Storžič, prostori MGC, 
kulturne dvorane in lekarne v pritličju Korotana, občasno 
čiščenje zunanjih objektov in drugih manjših prostorov  

v lasti Občine Jezersko. 

Če vas tovrstno delo veseli, nam pišite na e-naslov  
obcina@jezersko.si ali pokličite na telefon 031 604 905 
(Mojca Markič), kjer boste dobili vse druge informacije  

o obsegu in načinu dela ter delovnem razmerju.  
Začetek dela je januar 2021. Prijave zbiramo do 8. 11. 2020.
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EKIPA TIC JEZERSKO 

Z začetkom leta 2020 se je začela širiti 
negotovost, pojavile so se novice o viru-
su SARS-CoV-2 in bolezni covid-19, ki jo 
povzroča. Posledično je sledila "mrtva" 
pomladna sezona, še maja so bila pre-
nočišča zaprta, turistov ni bilo. Nato pa 
se je zgodil preobrat – hoteli in kampi so 
odprli svoja vrata, Vlada Republike Slo-
venije je kot spodbudo turizmu določila 
turistične bone, turisti so začeli prihaja-
ti. Jezersko je doseglo največ prenočitev 
v poletni sezoni do sedaj. Nastanitve so 
bile polne za vsaj štirinajst dni vnaprej, 
nekje tudi za ves mesec. 

PRIŠLI SO DOMAČI TURISTI Z BONI

Jezersko je ena najbolj uspešnih in pri-
vlačnih občin za uporabo turističnega 
bona, kar se vidi tudi v spremenjenem 
statističnem trendu. Lani smo beleži-
li okoli 75 odstotkov tujih gostov, letos 
je skoraj toliko nočitev domačih gostov 
(okoli šestdeset odstotkov). Med tujci je 
bilo največ Nemcev in Čehov, pogosti so 
bili v turistično-informacijskem centru 
tudi Nizozemci, Italijani in Avstrijci. 
Zelo malo je bilo obiskovalcev iz bolj od-
daljenih držav – državljani ZDA, Združe-
nega kraljestva in Rusije skupaj tvorijo 
en odstotek gostov.
V poletni sezoni (maj–avgust) je bilo 
17.651 nočitev, kar v primerjavi z letom 
2019 pomeni več kot 10-odstotno pove-

čanje, v primerjavi z letom 2018 pa sko-
raj 15-odstotno. Skupaj s številom go-
stov so rasle tudi kapacitete, ki so se od 
leta 2015 podvojile in trenutno znašajo 
760 postelj. Ocenjujemo, da bo do konca 
leta okoli trideset tisoč evrov dohodka iz 
naslova turistične takse, kar je kar 2,5-
krat več kot v letu 2018. 

VEČINI JE BILO JEZERSKO VŠEČ

Turistično-informacijski center je letos 
prenovil svoje prostore in ponudbo. Obi-
skalo ga je 1.200 ljudi, kar je za približno 
tretjino manj kot lani, vendar so bili 
dohodki od prodaje še enkrat višji kot 
lani in trikrat višji kot v letu 2018. Naj-
bolj pogosta vprašanja so bila splošna: 
»Sem prvič na Jezerskem, ne poznam 
vaših krajev, kaj lahko tukaj počnem?« 
Ali pohodniška: »Kako od tu pridem na 
Češko kočo? Je pot zahtevna?« Precej 
vprašanj je bilo še glede odprtosti meje 
in dogodkov pa tudi glede prenočišč in 
restavracij. Veliki večini je bilo Jezer-
sko všeč in so izrazili prepričanje, da se 
bodo še vrnili. 
Nekaj je bilo tudi pritožb, največ zara-
di pomanjkanja oznak na poti do slapu 
Čedca in na področjih, kjer so bila dre-
vesa z markacijami požagana. Gostje so 
omenili tudi slabe avtobusne povezave, 
pogrešali so smetnjake ter izražali raz-
očaranje ob odpovedi Ovčarskega bala. 
Dobili smo tudi nekaj predlogov, na pri-
mer za boljšo označenost in dostopnost 

deželnih kamnov ali turistično ureditev 
povirja Kokre. 

ODPADLA OVČARSKI BAL IN  
POHODNIŠKI FESTIVAL

V splošnem pa se še vedno kažejo najve-
čje potrebe po vzpostavitvi sprehajalnih 
in kolesarskih poti oziroma dodatnih 
označitvah že obstoječih (predvsem kjer 
je ob poti potekala sanacija gozda), šir-
ši izbiri lokalne kulinarične ponudbe in 
vzpostavitvi turističnih prevozov (t. i. 
transferji) med destinacijami. 

Zaradi razmer in omejitev več dogod-
kov ni bilo mogoče izvesti, med njimi 
sta bila Ovčarski bal in Pohodniški fe-
stival, uspelo pa nam je pripraviti Je-
zersko štorijo v juliju in avgustu, seve-
da v skladu s priporočili NIJZ. V sklopu 
dogodka smo tedensko organizirali vo-
denje po Jezerskem, ki so se ga udele-
žili tako Slovenci kot tujci. V skupinah 
je bilo od tri do dvajset udeležencev, 
nekoliko manj obiskan je bil tedenski 
pohod do Češke koče. KUD je organiziral 
igre Jezerske štorije in skupaj s Šenkovo 
domačijo prikaz predelave volne, Gosti-
šče ob Jezeru pa je pripravilo kuhanje 
"masunjeka" na odprtem ognju.
Letos je Jezersko pridobilo veliko no-
vih obiskovalcev, predvsem domačih, 
ki širijo glas o lepi naravi in zanimivi 
kulturni dediščini. Prihodnje leto jih 
bomo z veseljem pričakali, ob umiritvi 
razmer pa se bomo razveselili tudi tujih 
gostov.

Letošnja sezona je zgodba o uspehu
Skupen trud Občine Jezersko, turistično-informacijskega centra in predvsem 
ponudnikov samih nas je ponesel od epidemije in zaprtih vrat do rekordne sezone.

V letošnji sezoni sta odpadla 
Ovčarski bal in Pohodniški 
festival, uspelo pa nam je 
pripraviti Jezersko štorijo 
julija in avgusta, seveda v 
skladu s priporočili NIJZ. V 
sklopu dogodka smo tedensko 
organizirali vodenje po 
Jezerskem, pohode do Češke 
koče, igre Jezerske štorije, prikaz 
predelave volne in kuhanje 
"masunjeka" na odprtem ognju 
ob Planšarskem jezeru. 
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Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje

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

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Češka koča je bila zgrajena leta 1900, postavila jo je češka po-
družnica Slovenskega planinskega društva po načrtih arhi-
tekta Jozefa Podhajskega na mestu, kjer je prej stal pastirski 
stan Kropivnikove kmetije. Oblikovanje koče izhaja iz ideala 
češke kmetije in »češke koče« (Česká chalupa), ki jo je leta 
1891 pripravil arhitekt Antonin Wiehl za Jubilejno razstavo v 
Pragi. Takšen tip koče je z razstavo postal priljubljen po vsej 
Češki in je imel narodnobuditeljski pomen. 
"Koča je ohranila izvorno obliko. Klet je zidana iz kamna, na 
vzhodni strani odprta, pritličje je stesano iz brun, ki so v vo-
galih vezana na lastovičji rep. Zahodna fasada je opažena, 
prav tako oba zatrepa. Južno in vzhodno fasado oklepa gank, 
ki ima funkcijo zunanjega hodnika. Gank je s streho povezan 
z rezljanimi stebrički. Deli prvotnega ganka, ki ga je 1976 od-
trgal plaz, so razstavljeni v Jenkovi kasarni. Novi gank je bil 
narejen kot kopija starega. Streha ima lomljeni strešini in je 
krita s pažnicami. Čopa sta izdelana v obliki polkroga. Okna 
so dvokrilna in razdeljena na tri polja, zastirajo jih lesene 
polknice. Vhodna vrata so preprosta, narejena iz lesenih plo-
hov in z zapiralom na rigelj. V hiši je ohranjenih še nekaj pr-

Češko kočo bodo razglasili za kulturni spomenik
Predlog odloka o razglasitvi Češke koče za kulturni spomenik lokalnega pomena  
je na septembrski seji obravnaval občinski svet. 

Češka koča bo kulturni spomenik lokalnega pomena. / Foto: Tina Dokl

Prvega septembra so se od skupine Žabic poslovili štirje otroci – v 
novi skupini so jih okronali v Račke in čez noč so zrasli v "ta velike". 
Ko sem jih prvi šolski dan ogovorila, kaj počnejo pri Račkah in naj 
gredo hitro z mano nazaj, so mi ponosno odkimali in povedali, da so 
že veliki in da so zdaj pri Račkah. Pa Žabice? Mlajši otroci so postali 
starejši in počasi k nam eden za drugim prihajajo novi prijatelji. Po-
novno se učimo, kako biti prijazen do jokajočih in kako tolažiti, ko 
prijatelji pogrešajo starše. Za zdaj je otrok še malo manj, zato imamo 
veliko časa za crkljanje, navajanje eden na drugega, spoznavanje 
igralnice, vrtca, za igro in sprehode.  Letos bo ena od prednostnih 
nalog uvajanje elementov gozdne pedagogike, kar pomeni, da bomo 
še naprej veliko časa preživljali v za nas najbolj naravnem okolju – 
gozdu. Veselimo se sončnih dni pa tudi skakanja po blatnih lužah. 
Urška Furlan, Foto: arhiv vrtca Jezersko

Novo šolsko leto, novi izzivi

votnih vrat,« beremo v besedilu odloka o izvorni obliki Češke 
koče in vrsti ohranjenih elementov. Občinskim svetnikom ga 
je predstavila Saša Roškar z Zavoda za varstvo kulturne dedi-
ščine Slovenije, Območne enote Kranj. 
Ker letos Jezerjani praznujejo 120. obletnico postavitve koče 
in ima ta prepoznane dediščinske lastnosti ter pomembno 
družbeno vlogo v skupnosti, predlagajo, da se jubilej poča-
sti tudi z razglasitvijo Češke koče za kulturni spomenik. Ta 
planinska postojanka ima zaradi zgodovinskih, etnoloških, 
krajinskih, arhitekturnih in drugih izjemnih lastnosti pose-
ben pomen. Je tudi izjemen primer sodelovanja slovenskih 
in čeških planincev na prelomu v dvajseto stoletje in je edi-
na ohranjena planinska koča, ki so jo češki planinci zgradi-
li v naših gorah. Lokalni skupnosti predstavlja pomemben 
identitetni objekt, na katerega je naslonjena njena gorniška, 
športna in turistična dejavnost. Med pomembnimi vrednota-
mi pa so tudi ljudje, ki so jo doslej oskrbovali in bili v skupno-
sti spoštovane osebnosti ter so močno vplivali na njeno javno 
podobo. Prvi oskrbnik koče je bil Jernej Krč, kot legenda pa 
se je v spomin Jezerjanov in drugih planincev vpisal Andrej 
Karničar, ki je kočo oskrboval skoraj štiri desetletja.
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Šestnajstega septembra je minilo leto 
od smrti alpinista in ekstremnega smu-
čarja Dava Karničarja. Prav ob obletnici 
smrti so na Jezerskem ob sveti maši bla-
goslovili kapelico v njegov spomin. Ka-
pelico so postavili ob gorniškem centru 
Dava Karničarja na pobudo zdravnika iz 
Koroške dr. Jurija Gorjanca, njegovega 
pogostega alpinističnega sopotnika, ki 
ga je spremljal tudi na Everest. 
Spomnimo: Davo Karničar je 7. oktobra 
2000 kot prvi na svetu smučal z najviš-
je gore sveta. Zatem je osvojil in smu-
čal tudi z vrhov preostalih celin: Afrike 
(Kilimandžaro, 5895 m n. m., november 
2001), Evrope (Elbrus, 5642 m n. m., maj 

2002), Južne Amerike (Aconcagua, 6962 
m n. m., januar 2003), Avstralije (Mount 
Kosciuszko, 2228 m n. m., avgust 2003), 
Severne Amerike (Denali, 6190 m n. m., 
junij 2004), Antarktike (Mount Vinson, 
4892 m n. m., november 2006). V svoji 
karieri je opravil več kot 1500 alpinistič-
nih vzponov in spustov. Lani pa se je 
tragično ponesrečil v delovni, gozdarski 
nesreči, in prav blizu kraja nesreče so 
postavili kapelico v njegov spomin. 
Zasnova kapelice temelji na trojici po-
dob, ki so umeščene v tri enakovredne 
niše. Te so združene v enoten element 
trikrake strehe. Polica je podprta s sed-
mimi podporami različnih velikosti, ki 
predstavljajo negativ smučin, ki jih je 

Davo pustil na spustih s sedmih najviš-
jih vrhov celin. Kapelica v Davov spomin 
predstavlja most molitve in zahvale med 
njim in nami, ki smo ostali, je bilo nave-
deno v vabilu k sveti maši in blagoslovi-
tvi kapelice. Kot je pojasnil pobudnik Ju-
rij Gorjanc, je zgrajena v alpskem slogu, 
tematsko pa posvečena svetemu Marti-
nu, Davovovemu krstnemu zavetniku, 
Bernardu Mentonskemu, zavetniku pla-
nincev, in vstalemu Kristusu. 
Na obletnico Davove smrti so Jezerjani 
spomin na rojaka obudili tudi s filmskim 
večerom v Županovem kotu. Na prostem 
so si ogledali dva še nevidena dokumen-
tarca o Davovih podvigih, v Tatrah na 
Slovaškem in na grškem Olimpu.

Postavili  
kapelico v  
Davov spomin
Ob prvi obletnici smrti 
legende jezerskega 
gorništva Dava Karničarja 
so v njegov spomin 
blagoslovili kapelico.

Z obletne maše in blagoslovitve kapelice / Foto: Andrej Karničar

DANICA ZAVRL ŽLEBIR, FRANC EKAR

Julija je bil na Jezerskem naravoslovni 
tabor Biocamp, ki ga pripravlja Društvo 
varstvenih biologov Biodiva iz Kopra. Le-
tos je 44 udeležencev, študentov in sim-
patizerjev naravoslovnih smeri, izpopol-
njevalo znanja o biodiverziteti Slovenije 
(vrstni pestrosti narave). Za skupine so 
bili organizirani celodnevni tereni po 
okolici Jezerskega pod vodstvom men-
torjev, spoznavali pa so dvoživke in pla-
zilce, ptice, naravoslovno fotografijo, ka-
čje pastirje, netopirje, ribe in ekosisteme 
celinskih voda, velike sesalce in gozdne 
ekosisteme, metulje, botaniko. Sodelo-
vali so tudi z ostalimi strokovnjaki na 
različnih področjih, ki so jih poučili o 
naravovarstvenem stanju na Jezerskem. 
Udeleženci tabora so bili navdušeni nad 
domačini in nad njihovo empatijo do na-
rave. Zahvaljujejo se vsem ljudem, ki so 

jim na kakršenkoli način pomagali na 
terenih in drugje. Med temi so bili tudi 
lovci. Franc Ekar iz Lovske družine Jezer-
sko je udeležencem tabora, ki so bili na-
meščeni v centru GRS Virnikova karavla, 
predstavil delovanje lovske družine, jih 
popeljal po nekaterih lovnih površinah, 

jim omenil monitoring velikega peteli-
na. S ploščadi pod Velikim vrhom so si 
ogledali vedute Jezerskega, sproti pa spo-
znali solnice, preže in druge lovske na-
prave, lovsko kočo Stanič, povzpeli so se 
na vrh Pečovnika in pod vrhom v »kalu-
ži« našli atraktivnega planinskega puba. 
Videli so lahko tudi sveže sledi divjih 
prašičev, ki so tam razrili travne površi-
ne. Opazovali pa so lahko tudi razdeja-
nje zaradi vetrolomov, žledu in popolnih 
posekov lesa, vse bolj zapuščene vlake 
in na novo nastajajoče gozdne in rekre-
ativne poti, nova trasiranja kolesarskih 
gorskih in »aku« kolesarskih stez. Poleg 
tega tudi nekontrolirano nabiranje goz-
dnih sadežev, divji fotolov in druge oko-
lju neprijazne aktivnosti obremenjuje 
gozd in vplivajo na iztrebljanje favne in 
lovne divjadi, tudi zaradi tega predpisani 
odlov in lov postajata vse zahtevnejša, so 
spoznali mladi naravoslovci. 

Naravoslovni tabor na Jezerskem

Bližnje srečanje naravoslovcev z živalmi  
/ Foto: Franc Ekar



MIHA BOGATAJ, ZLATA MREŽA

Beseda prostofer je skovanka iz besed 
"prostovoljni" in "šofer", sicer pa gre za 
projekt zavoda Zlata mreža, trajnostni 
vseslovenski prostovoljski projekt za 
mobilnost starejših. Povezuje starejše 
osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmo-
rejo uporabljati javnih in plačljivih pre-
vozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, 
ki pa po drugi strani radi priskočijo na 
pomoč. 
Številni starejši imajo velike težave s 
prevozi, sploh če so doma zunaj me-
stnih središč, kjer ni razvite avtobusne 
mreže. Tisti bolj oddaljeni se velikokrat 
ne morejo odpraviti po opravkih, ka-
dar si želijo, temveč se prilagajajo mo-
žnostim oziroma času, ko jim lahko 
pomagajo družinski člani ali prijatelji. 
Nekateri uporabljajo taksi, vendar pa to 
pomeni dodatne stroške, kar je za šte-
vilne prevelik finančni zalogaj, zato to-
vrstnih prevozov ne uporabljajo. 
Komu je namenjen Prostofer? Name-
njen vsem tistim starejšim, ki ne vo-
zijo sami, nimajo sorodnikov in imajo 
nizke mesečne dohodke pa tudi slabše 
povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. 
Prostofer jim omogoča lažjo dostopnost 

do zdravniške oskrbe, brezplačne prevo-
ze do javnih ustanov, trgovinskih cen-
trov ipd. Brezplačni prostoferski prevozi 
starejšim omogočajo: večjo mobilnost, 
večjo socialno vključenost, medsebojno 
povezovanje in pomoč, boljšo kvaliteto 
življenja v tretjem življenjskem obdobju, 
čim dlje lahko ostanejo doma in čim ka-
sneje gredo v dom za ostarele. Druženje 
in občutek koristnosti igrata pomemb-
no vlogo pri aktivnem staranju. 
Kako deluje Prostofer? Uporabnik, ki 
potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno 
številko 080 10 10. V komunikacijskem 
centru nato zabeležijo njegove podatke 
in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza 
klicni center obvesti prostovoljnega vo-
znika o prevozu in to sporoči uporabni-
ku, za katerega se opravi prevoz. Vozi-
lo je zagotovljeno s strani občine, prav 
tako je poskrbljeno za zavarovanje tako 
voznika kot tudi sopotnikov. Klicni cen-
ter je na voljo za rezervacije prevozov 
vsak delovnik med 8. in 18. uro, rezerva-
cijo prevoza pa je treba napovedati vsaj 
tri dni pred izvedbo storitve. Vozniki 
prostovoljci bodo prevoze opravljali od 
ponedeljka do petka med 8. in 13. uro, 
izjemoma pa se lahko dnevi in ure tudi 
prilagodijo potrebam. Prostovoljni šofer 
je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško 
dovoljenje in je v svojem prostem času 
pripravljen pomagati tistim, ki prevo-
ze potrebujejo. Vozniki, ki želijo posta-
ti prostoferji, to sporočijo na občino, v 
kateri živijo in je priključena projektu 
Prostofer. Kontaktna oseba na Občini 
Jezersko je Marko Meško (tel. 04 25 45 
110, obicna@jezersko.si). 
Gre za družbenokoristen projekt, saj se 
s prostoferstvom povečuje udeležba sta-
rejših v cestnem prometu in izboljšuje 
njihova mobilnost. Poleg tega se izbolj-
šuje varnost v cestnem prometu in po-
večuje socialna vključenost starejših na 
splošno, obenem pa povečuje cenovna 
dostopnost prevozov. V zadnjem času 
postaja projekt prostoferstva tudi ekolo-
ški oziroma prijazen do okolja, saj stre-
mijo k temu, da prostoferji uporabljajo 
električna vozila. 

Prostofer, brezplačni prevozi  
za starostnike
Tudi na Jezerskem nameravajo zagnati projekt Prostofer 
za večjo mobilnost starejših.

Še preden nastopila je pomlad,
nek virus se vrinil je med nas.
Neviden prišel je Bog vedi od kod,
da bi uničil naš rod.

Prinesel si nam strah, žalost.
Oh, kje je zdaj naša radost?
Deliš nam bolezen, stisko, trpljenje,
jemlješ nam tudi življenje.

Oh, da bi mogli uiti,
za nesposobnega te storiti,
da ne lastil bi si naše svobode
s to nespametno, grdo korono.

Vse si nam vzel,
kako naj bo človek vesel?
Ni ne praznovanj,
obletnic, proslav in porok,
vse manj bo veselih otrok.

Nič ni več stiskov rok,
ker potisnil si nas v kot,
vzel si nam tudi objeme,
poljube – ljubezni in vneme.

Zdaj drug drugemu v maske zremo,
kaj vse nas še čaka, ne vemo.
Covid-19
z vso silo pritiska na nas,
kdo odšel bo prvi – ti ali jaz?

LONCA

Koronavirus
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Drage bralke in bralci, drage sodelavke in 
sodelavci pri nastajanju glasila Pr' Jezer! 
Vabimo vas, da sodelujete v novi rubriki 
Fotozgodba, ki jo bomo od zdaj objavljali 
na naših straneh. Prvo si lahko ogledate 
že na naslednji strani, prispevali so jo je-
zerski upokojenci, ki so v kratkih besedah, 
zato pa s toliko več fotografijami pokaza-
li, kako skrbijo za svoje zdravje in dobro 
počutje. Fotografije o tem in onem nam 
pošljite tudi vi: bodite kratki v besedilu in 
raje povejte s slikami. Tudi na ta način do-
kumentirate življenje v lokalni skupnosti 
in pokažete lepe prizore, ki so vredni, da 
jih vidijo tudi drugi, in jih na ta način vsi 
skupaj ohranimo.

Nova rubrika:  
Fotozgodba

S srcem na poti, brezplačni prevozi za 
starejše / Foto: Arhiv Zavoda Zlata mreža
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ANICA JAKOPIČ, FOTO: W. B.

Pohodi so vsako sredo, gonilna sila pri tem je naš predsednik 
Milan, pred vsakim pohodom pa tudi telovadimo. Pohodov 
se udeležuje od 9 do 19 udeležencev v starosti od 60 do 83 let, 
doslej smo jih opravili 13. V imenu pohodnikov bi se rada za-

hvalila vsem, ki so nas na naših pohodih prijazno sprejeli 
in pozdravljali ter postregli z raznimi dobrotami, da smo se 
lahko srečno vrnili. To so: Jezero, Karničar, Murn, Šenk, Jenk, 
Kropivnik, Žagar, Čarman, Žmitek, Smrečje, Virnikova kme-
tija. Pridružite se nam ob sredah, naše geslo je: Za zdravi telo 
in vedro glavo. 

Za zdravo telo in vedro glavo
Društvo upokojencev Jezersko je v zavedanju, kako pomembno je krepiti telesno  
in psihično kondicijo, aktivno v pohodništvu in telovadbi. 

Gonilna sila naših pohodov je predsednik DU Milan.

Udeležili smo se pohoda k Davu.

Ustavili smo se pri Marinki na Kropivnikovi kmetiji.Skupinski posnetek z vrnitve s slapu Čedca

Upokojenci pri Žagarjevi Ančki

Vedri pohodniki na Ankovi planini 



ANICA JAKOPIČ, MIJA MUROVEC 
FOTO: B.W. 

Takoj ko sem dobila v roke vabilo za 
izlet DU Jezersko, sem se odločila, da 
greva tokrat oba z Matjažem. Prvič zato, 
ker na Ptuju in Ptujski Gori še nisem 
bila, in drugič zato, ker je bil ravno moj 
rojstni dan. Tako so mi za darilo nehote 
izpolnili dolgoletno željo, da vidim cer-
kev na Ptujski Gori in znamenito Marijo 
s plaščem v njej.
Odhod s skoraj polnim avtobusom pod-
jetja Rozman Bus je bil točno ob sedmih. 
Takoj po uvodnem pozdravu Milana, 
predsednika društva, mi je Breda v ime-
nu vseh zaželela vse najboljše in seveda 
so mi to tudi zapeli. Oddolžila sem se jim 
tako, da sem nekaj prispevala k pijači po 
kosilu. 
V avtobusu je bilo veselo, malo tudi po 
zaslugi Marinkinega "šnopčka" in Da-
rinkinega "orehovčka". Z Darinkino in 
mojo pehtranko pa sva utišali jutranje 
kruljenje želodcev. Prvi postanek je bil 
pri Celju, kjer so nam v Gostilni Med-
ved postregli okusno in bogato malico 
– pečena odojkova rebra, pečen krompir 
in mešana solata. Pot smo nadaljevali 
do Ptuja, kjer smo si ogledali staro me-
stno jedro in se povzpeli na grad. S pti-

čje perspektive nas je navdušil pogled 
na mesto, reko Dravo in mostove. Res 
smo imeli čudovito vreme, da se je po-
gled sprehajal preko haloških gričev in 
še dlje. Ogled gradu je bil nepozaben. V 
njem je še ohranjena prvotna oprema, 
zbirka orožja in glasbil, grajska kapela 
je pa lepo obnovljena in ponovno po-
svečena, tako da v njej lahko opravljajo 
tudi cerkvene poroke. 
S Ptuja smo se peljali v Sela, kjer smo 
imeli kosilo. Poleg klasično pripravlje-
nega mesa so postregli okusno bučno 
juho ter haloško gibanico, v kateri je 
predvsem skuta. Odlično. V teh krajih 
sta rojena Anica Jakopič in Jože Meško, 
zato sta še bolj srčno dojemala njihovo 
lepoto. Ob vzponu k cerkvi na Ptujski 
Gori sta obujala spomine in pripovedo-
vala, kje je kaj. Res posebno doživetje. 
Cerkev je prelepa, kip Marije s plaščem 
na oltarju pa enkraten. Zapeli smo dve 
Marijini pesmi in se odpravili proti 
domu. Kupila sem nekaj razglednic 
s sliko oltarja in jih od doma poslala 
znankam. Kako so bile vesele po klasič-
ni pošti poslanih pozdravov! 
Hvala DU Jezersko in Občini Jezersko, ki 
je tudi prispevala lepo vsoto, da je bila 
cena še ugodnejša. Dan je bil nepoza-
ben!

Pohodi in izlet DU Jezersko

Župan Andrej Karničar je v poletnih mesecih obiskal gospo Nado Rebolj, ki je avgusta pra-
znovala častitljivih devetdeset let, in gospoda Milana Stenovca, ki je v začetku septembra 
obrnil nov, 85. list življenja. Slavljencema želimo veliko zdravja in dobrega počutja. 

Jubilanta Nada in Milan

Pri jubilantki gospe Nadi Rebolj  
/ Foto: arhiv Občine Jezersko

Praznovali smo skupaj z gospodom Milanom 
Stenovcem. / Foto: arhiv Občine Jezersko

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

Prodajamo 

drva  
za zimske dni!
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LJUDSKE PEVKE JEZERSKO

Devetnajstega avgusta letos je Nada Rebolj dopolnila devet-
deset let. Bila je članica skupine ljudskih pevk vse od njene 
ustanovitve, to je od leta 1997. Pred dvema letoma se je od-

ločila in se preselila v dom za starejše v Preddvor. Zelo jo 
pogrešamo. A odločitev je bila njena in nismo imele vpliva 
nanjo, čeprav nam je bilo hudo, ker nas je zapustila. Pogo-
sto se vrača na Jezersko, saj ji njen vrt, ki je vedno vzorno 
urejen, daje moč, da je še vedno polna veselja do življenja in 
pozitivne energije.
Za njen devetdeseti rojstni dan smo jo obiskale pevke naše 
pevske skupine. Rade bi povedale, kakšen je bil naš nago-
vor ob tej priložnosti: "Draga Nada! Najprej vas iz srca poz-
dravljamo pevke naše pevske skupine. Vse, kar vam na ta 
lepi jubilej zaželimo, je zdravje. Obiskale smo vas zato, ker bi 
vam rade povedale, kako smo bile vesele, da smo tako lepo 
dobo prepevanja preživele z vami. Občudovale smo, koliko 
modrosti je bilo v vaši zakladnici izkušenj, kako ste nam 
znali svetovati, najbolj pa smo se navduševale nad vašim 
poznavanjem ljudskih pesmi. Spoznanje, da ste se sami od-
ločili za odhod v 'drugi' dom, smo težko sprejele, a jo hkrati 
občudovale, ker je bila gotovo potrebna velika mera poguma. 
To lahko storijo le po srcu in duši veliki ljudje. In to ste vi! 
Nada, želimo, da bi svojo dobro voljo, svoje bogate izkušnje, 
svoj optimizem do življenja še dolgo delili z nami. Ostanite 
to, kar ste bili vedno: naša Nada." Vaše sopevke!

Dopolnila je devetdeset let
Ljudske pevke na obisku pri sopevki Nadi ob njeni devetdesetletnici

FRANC EKAR

Čeprav je Lovska družina (LD) Jezersko 
februarja pred obvezno oddajo zaključ-
nega računa zaradi koronavirusa izve-
dla "dopisni" občni zbor, se je upravni 
odbor odloči, da zaradi nekoliko umir-
jene virusne situacije vendarle izvede 
popolni tradicionalni občni zbor. Od 55 
članov mu je prisostvovalo 33 članov.  
Gospodarjenje in poslovanje LD je bilo 
uspešno in gospodarno. Tudi sodelova-
nje z lokalno skupnostjo je bilo vzorno. 
Predpisani lovsko upravljalni načrt je 
bil realiziran, čeprav državni načrto-
valci predlogov o številčnosti, vrsti in 
strukturi odlova prostoživeče divjadi 
predlogov LD v celoti ne upoštevajo. To 
je slovenska posebnost, ker po lovski 
zakonodaji vse velja za celotno državo, 
medtem ko je v sosednji Avstriji in osta-
lih alpskih državah lovska zakonodaja 
prilagojena geografskemu regijskemu 
področju za vsako deželo posebej. Po 
večletnih prizadevanjih nam je Sklad 

kmetijskih zemljišč in gozdov končno 
odobril nakup skladovega zemljišča 
(700 m2 za lovsko kočo Stanič) po ceni 
sedem evrov za kvadratni meter. Smo 
seveda prosili za znižanje cene, vendar 
so nam to pobudo in prošnjo zavrni-
li. Smo pa zadovoljni, da smo končno 
tudi to uredili in pridobili lastništvo 
zemljišča za stavbišče in funkcionalni 
del. Občni zbor je tudi odobril, da se iz 
lovskega doma brezplačno izvedeta ele-
ktro priključek in daljnovod za potrebe 
občinskega vodovodnega zajetja. Kot 
skrb vzbujajoče pa navajamo, da so lov-
ne površine vse bolj obremenjene s po-
segi, neprijaznimi za okolje in za divjad, 
ki se z vsemi mogočimi vrstami plašil 
preganja, odganja in vznemirja. Na obč-
nem zboru smo se spomnili tudi lani 
tragično preminulega člana Dava Kar-
ničarja. Je pa lovski družini uspelo, da 
se je zbralo kar nekaj sredstev za pomoč 
Davovi družini, tako s strani članov lov-
cev LD Jezersko, Zveze lovskih družin 
Gorenjske in Lovske zveze Slovenije.

Na občnem zboru je bil poleg lovsko 
upravljalnega načrta predstavljen še 
ostali program delovanja v javnem in-
teresu v letu 2020, o posvetu o varstvu 
in nadzoru nelovne divjadi; dan lovstva 
bomo združili s praktikumom, pre-
ventivnimi ukrepanji, o prvi pomoči, 
strelskim članskim malokalibrskim 
tekmovanjem; 3. novembra, na dan sv. 
Huberta, zaščitnika lovcev, pa predlaga-
mo, da se izvede lovsko-kulturni pro-
gram z lovsko mašo, recitalom, pesmijo 
in druženjem. Občni zbor je tudi potrdil 
sprejem štirih pripravnikov v članstvo 
LD, ki bodo kar precej let pomladili po-
prečno starost članstva LD. Za prizadev-
na dela v LD v preteklem letu pa je sta-
rešina po sklepu UO podelil priznanja 
LD: gospodarju Francu Koširju, tajniku 
Borisu Mešku, blagajniku Janezu Moč-
niku, Jožetu Megliču, Marjanu Tepini, 
Venciju Parteju, Bojanu Čepinu, dolgole-
tni računovodkinji Zinki Meglič in pred-
sedniku Zveze lovskih družin Jezersko 
Petru Beleharju.

Lovci smo zborovali
Junija je bil občni zbor Lovske družine Jezersko.
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV
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AVTO SVIT, Janez Uranič s.p., 
Pšata 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem

NUDIMO VAM:

• bitumensko zaščito podvozja

• veliko izbiro pnevmatik

• aluminijasta in jeklena platišča

• nadomestne rezervne pnevmatike 

• nadomestne dele za vse značke vozil

• možnost dostave naročenega materiala na 

dom

Pokličite 040 757 640 ali pošljite povpraševanje na

avtosvit01@gmail.com

Razpored telovadnice v šolskem letu 2020/2021

DAN URA VADBA ORGANIZATOR

PON
17.30–19.00 Joga ŠD Jezersko
19.00–20.00 Pilates ŠD Jezersko

TOR
17.00–18.00 Ritmična gimnastika ŠD Flexi
18.00–19.00 Celoletna šola športa ŠD Jezersko
19.00–20.30 Namizni tenis ŠD Jezersko

SRE
17.00–19.00 Plezanje otroci AO, PD
19.00–20.30 Plezanje odrasli AO, PD

ČET 

17.00–18.00 Celoletna šola športa–
predšolski otroci

ŠD Jezersko

18.00–19.00 Celoletna šola športa ŠD Jezersko
19.30–21.00 Joga ŠD Jezersko

PET 18.00–20.00 Odbojka ŠD Jezersko

Športno društvo tudi letos organizira športne vadbe v telovadnici. 
Vse vadbe, Celoletna sola športa za otroke, joga za odrasle, nami-
zni tenis, odbojka in pilates že potekajo.  Vabljeni v čim večjem 
številu na naše organizirane vadbe, da ohranimo kondicijo za zim-
ske športe, ki nas čakajo. Oglejte si naš program in se nam čim 
prej pridružite. Naj razne omejitve ne ustavijo aktivnega gibanja in 
ostanite zdravi. ŠD Jezersko

Vabljeni k organiziranim vadbam

Fo
to

: a
rh

iv
 Š

D

ANDREJA KOŠIR, FOTO: ARHIV ŠD JEZERSKO

Vsak od nas se zagotovo kdaj zaloti, da le hiti od ene obvezno-
sti k drugi in na koncu dneva pravzaprav sploh ne ve, kam je 
šel ves dan. Prav v takih trenutkih je zlata vredno, da imamo 
na voljo orodja, s katerimi si lahko pomagamo v navideznem 
kaosu. In joga je praksa, ki nam lahko, če ji le damo priložnost 
ter se je lotimo odprtega srca in duha, pomaga, da lažje, lah-
kotnejše in bolj osredotočeno stopamo skozi življenje. Z redno 
prakso tako poskrbimo za svoje telo, um in duha. Na urah 
največji poudarek dajemo raziskovanju različnih telesnih po-
ložajev oz. asan, posebno pozornost pa namenjamo tudi pra-
vilnemu dihanju ter splošni sprostitvi. Naš cilj je, da z vsako 
uro postajamo bolj fleksibilni, ne le v telesu, ampak tudi umu. 
Na Jezerskem smo redno tedensko prakso začeli avgusta, ko 
smo jogo izvajali na travniku pri Lovskem domu, septembra 
pa smo se preselili v šolsko telovadnico. Praksa joge tako zdaj 
poteka dvakrat tedensko, in sicer ob ponedeljkih od 17.30 do 
19. ure (skupina lažje težavnosti) ter ob četrtkih od 19.30 do 
21. ure (skupina srednje težavnosti). In res sem vesela, na 
kako pozitiven odziv je joga naletela med našimi sokrajani 
in sokrajankami. To, da so vadeči po koncu prakse zadovolj-
ni in pomirjeni ter da se vedno radi vrnejo na novo uro, mi 
predstavlja največje notranje zadovoljstvo. 
Če koga zamika, da bi praksi joge dal priložnost ter izkusil vse 
njene dobrobiti, naj piše na elektronski naslov sd@jezersko.si. 
Predhodno znanje ni potrebno. Posebna zahvala gre tudi Ob-
čini Jezersko, ki je finančno podprla ta projekt. Tudi zato zdaj 
mesečna vadnina za člane ŠD Jezersko znaša le deset evrov.

Joga na Jezerskem
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MILAN ŠENK, FOTO: PRIMOŽ ŠENK

Na spletu ali v literaturi boste našli veli-
ko definicij in opisov, kaj so ferate, ki so 
si bolj ali manj enaki: ferata je z jekle-
nicami zavarovana plezalna smer ali 
pot v gorah oziroma v skalnih stenah. 
Osredotočili se bomo na športne ferate, 
torej plezalne smeri, ne poti. Smer nam 
kaže jeklenica.
Nekaj praktičnih spoznanj, ki vam lah-
ko koristijo za varno plezanje:

PRAVILA GIBANJA

Za suvereno obvladovanje ferat so po-
membna tudi alpinistična znanja, od 
katerih pravilo treh opornih točk lahko 
smiselno uporabimo pri plezanju ferat.
Prva možnost: ena roka drži jeklenico, 
druga išče oprimek ali prime jeklenico. 
Obe nogi stojita.
Druga možnost: dve roki držita jekleni-
co ali ena jeklenico, druga oprimek, ena 
noga stoji, druga išče stop. Naj vam to 
pravilo poveča varnost pri vzpenjanju 
ali spuščanju.

TEHNIČNA OPREMA

Od tehnične opreme je marsikaj kori-
stno, vendar vsega ne moremo nositi 
s seboj. Minimalna nujna oprema za 
športne ferate je: čelada, pas, samo-
varovalni komplet, rokavice, zanka za 
počivanje (trak dolžine od 30 do 60 cen-
timetrov z vponko na matico ali samo-
zaporno) in komplet prve pomoči. Opre-
mo si nadenemo pred vstopom v ferato. 
Najprej čelado, potem drugo opremo in 

na koncu obvezno preverimo pravilno 
namestitev vse opreme.

OBUTEV

Vsak si izbere obutev, ki jo zna upora-
bljati pri plezanju ali hoji v hribih: po-
hodne čevlje – visoke, nizke, trail copa-
te, plezalke … Iz izkušenj vemo, da so 
kritična mesta običajno preplezljiva na 
trenje, zato dobro služi obutev z meh-
kejšim in upogljivim podplatom, ki se 
dobro oprijemlje skal. Vezalke obutve 
pred vstopom v ferato primerno zate-
gnemo.

TEHNIKA GIBANJA

Za prihranek energije so zelo pomemb-
ne noge. Tukaj velja tale nemški prego-
vor, ki pravi nekako takole: Osel pogle-
da in nato stopi, konj stopi in pogleda 
hkrati. Kaže se oslovska previdnost in 
prefinjenost! Še dve živali sta zanimivi 
zaradi svojega gibanja: maček (lahkotni 
zvezni gibi) in gams (ples ravnotežja). 
Opazujte te živali in jih posnemajte.

NAPREDOVANJE

Pri napredovanju je zelo pomemben 
postopek prepenjanja vponk preko kli-
na. Lahko izgubimo veliko energije ali 
pridemo celo v položaj, ko vponk ne 
moremo prepeti. V takih primerih upo-
rabimo zanko za počivanje, se obesimo 
nanjo, počijemo in potem prepnemo 

obe vponki kompleta nad vponko za po-
čivanje. Spretnosti prepenjanja se bomo 
naučili doma z velikim številom pono-
vitev. Pravilno pomikanje in vpenjanje 
vponk na jeklenico pa na spletu ali na 
tečaju.

VARNOST

Pri uporabi znanj in praktičnih izkušenj 
je plezanje v športnih feratah relativno 
varno. Kljub vsemu lahko pride do re-
snih težav: onemoglost, strah, panika, 
sprememba vremena … Plezanje zunaj 
območja jeklenice je skrajno nevarno! 
Seveda ob padcu lahko pride tudi do laž-
jih ali težjih poškob. Če se sami ne mo-
remo rešiti, pokličemo na pomoč GRS 
– klic na 112.

ZAKLJUČEK

Za plezanje v športnih feratah potre-
bujemo opremo, znanje, fizične in psi-
hične sposobnosti in verjetno še kaj, da 
bomo varno plezali in se veselili svojih 
podvigov. Upam, da ste v zapisu našli 
kaj, kar vam bo koristilo, ko se boste 
držali za jeklenico in bo treba narediti 
naslednji korak. GRS Jezersko se je od-
ločila, da pripravi usposabljanje tako za 
začetnike kot za tiste, ki bi se radi na-
učili tudi kaj iz alpinističnih tem. Na 
strani GRZS najdete priporočila za reše-
vanje iz športnih ferat, ki so namenjena 
gorskim reševalcem.

Varno v ferate: nasveti iz prakse   



www.pogrebnik.si

Na prečudovito zadnjo avgustovsko soboto smo se članice in čla-
ni PGD Jezersko odpravili na vsakoletni gasilski izlet, tokrat na 
slovensko obalo. Prvotni namen je bil obisk Luke Koper in ogled 
poklicnih gasilcev, ki skrbijo za njeno varnost, vendar smo morali 
načrt zaradi razmer in zahtev, povezanih s koronavirusom, tik pred 
zdajci spremeniti. Tako nas je pot najprej vodila do Prostovoljnega 
gasilskega društva Postojna, ki opravlja svoje naloge kot gasilska 
obvezna lokalna javna služba. Ima status osrednjega gasilskega 
društva in je z vladno uredbo zadolženo za izvajanje nalog zaščite 
in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, nesrečah v cestnem 
prometu in ob nesrečah na vodi. Območje, na katerem kot osre-
dnja enota izvaja zaščito, reševanje in pomoč ob najrazličnejših 
nesrečah, namreč sodi med najbolj ogrožena v Sloveniji. Društvo 
se od leta 2018 lahko pohvali s popolnoma novim Gasilsko-reše-
valnim centrom, v katerem je prostora tudi za gasilsko avtolestev, 
s pomočjo katere smo Postojno lahko opazovali z višine 23 me-
trov. Ko se nas je vseh 22 udeležencev (no, pa tudi šofer avtobusa) 
ponovno zbralo na varnih tleh, smo popotovanje nadaljevali proti 
Kopru. Na mestni plaži smo si privoščili skok v morje, nato smo se 
odpeljali na naslednjo postojanko – vinsko fontano Marezige, kjer 
smo uživali v dobrem vinu, okusnem pršutu in čudovitem razgledu 
na Slovensko primorje. Kot bi čutili, da bo pot do doma še dolga, 
smo si pred vrnitvijo lačne želodčke napolnili v Pivnici in restavra-
ciji Emonec, nato pa se – ob prigovarjanju avtobusu, naj nas ne 
pusti na cedilu – v poznih večernih urah le srečno vrnili v objem je-
zerskih hribov. Na tem mestu bi se zahvalili tudi Občini Jezersko za 
finančno pomoč pri organizaciji ekskurzije. Mentorica Maja Markič

Gasilska ekskurzija na Primorsko

V petek, 7. avgusta, smo mentorji PGD Jezersko organizirali poči-
tniško delavnico za otroke. Ob 13. uri se je pred gasilskim domom 
zbralo kar nekaj otrok, od najmlajših do malo starejših. Otroke smo 
z gasilskimi vozili prepeljali na Turistično kmetijo Olipje, kjer smo 
mentorji pripravili vodno drčo. S starejšimi otroki smo namestili mo-
torno brizgalno, ki je iz reke Kokre črpala vodo po ceveh do drče. 
Za še večje veselje in varnejše spuste za najmlajše smo imeli tudi 
tube. In začelo se je drsanje, vreščanje in smejanje. "Dričanje" po 
mrzli vodi je navdušilo tudi mentorje, tako da so se zabavali vsi. 
Spremljali so nas tudi nekateri od staršev, ki so se dogajanju zelo 
nasmejali. Nato smo mentorji ob Kokri zakurili ogenj, na katerem 
smo pekli hrenovke. Po pečenju pa je sledil še sladoled in odhod 
domov. Otrokom je bila delavnica zelo všeč, saj veselja niso mogli 
skriti. Imeli smo se super, k temu pa je pripomoglo tudi sončno vre-
me. Organizatorji počitniške delavnice se zahvaljujemo Turistični 
kmetiji Olipje in Občini Jezersko za pomoč pri izvedbi delavnice.  
Mentorica Manca Retelj / Foto: arhiv PGD Jezersko

Gasilska počitniška delavnica

Že tretje leto zapored je zadnjo soboto v septembru potekal jesenski 
turnir v kegljanju na asfaltu. Udeležilo se ga je osem ekip iz štirih slo-
venskih kegljaških društev. Poleg najštevilnejše jezerske ekipe smo 
gostili še ekipe iz Rateč, z Jesenic in Bleda. Prav vsi jezerski kegljači so 
se po svojih zmožnostih odlično odrezali. Zmagala je ekipa iz Rateč, 
drugo mesto je zasedla ekipa z Jezerskega (Helena Plaznik, Robert 
Ogrizek, Jože Lojen in Zaim Durić), tretje pa ekipa z Bleda. Naši tre-
ningi so ob sredah in nedeljah ob 18. uri na športnem igrišču. Vabimo 
vas, da se nam pridružite. Aleš Petek / Foto: Aleš Petek 

Kegljanje na asfaltu
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FRANC EKAR

Junija 1897 je bila v Pragi ustanovljena 
podružnica Slovenskega planinskega 
društva (SPD). Češki kapital je bil na ta-
kratnem Kranjskem precej močan in je 
sklenil po slovenskih planinah po av-
strijsko-nemškem zgledu graditi svoje 
planinske koče. Pod severnimi Grintov-
ci na Ravneh so sklenili zgraditi češko 
razpoznavno planinsko kočo. Ni bilo 
enostavno; da so se na tem področju 
začela odpirati vrata Čehom, so velike 
napore vložili: zaslužni raziskovalec 
Savinjskih Alp in tudi jezerskih gora 
prof. dr. Johannes Frischauf, tudi častni 
član Slovenskega planinskega društva 
in častni občan Jezerskega, Fran Koc-
bek, načelnik savinjske podružnice SPD, 
A. Lando, gradbeni svetnik iz Prage, in 
ključni odločujoči za gradnjo nove pla-
ninske koče jezerski župan in deželni 
poslanec Franc Muri. Posest, kjer naj bi 
se koča gradila, je bila namreč last Obči-
ne Jezersko. Julija 1898 so se ti možje po-

novno srečali in se povzpeli na Zgornje 
Ravni pod Grintovcem in Dolško Škrbi-
no, na nadmorsko višino 1843 metrov, 
koder naj bi bila lokacija za novo Češko 
kočo. Po gorski modrosti in izkušnjah in 
še vedno velikih količinah snega so se 
odločili, da zaradi varnosti pred plazovi 
določijo mesto postavitve dobrih dvesto 
metrov nižje, na 1600 metrih – in to je 
bila dokončna lokacija Češke koče. 
Priprave in dela so z vso vnemo stekla. 
Naprej so zgradili kolovozno pot mimo 
kmetije Makek do Štularjeve planine, 
začel se je posek macesnov, pripravili so 
tudi dve apnenici za kuhanje apna, po-
stavili zavetišče za delavce. Posodobili 
so tudi planinsko, dokaj zahtevno pot z 
Gornjih Ravni na Mlinarsko sedlo, ki jo 
je že leta 1875 trasiral in usposobili za 
prehod dr. Frischauf z lovcema, Jezer-
janoma Antonom Murijem in Antonom 
Šenkom - Makekovim. Izjemno zahtev-
no opravilo pa je bil prenos gradbenega 
materiala s Štularjeve planine do grad-
bišča Češke koče. Kot so zapisali, je celo-
ten strošek izgradnje in opreme za Češko 
kočo, znašal trideset tisoč kron.
Slavje ob odprtju Češke koče pa je bilo 
26. julija 1900. Za prvega oskrbnika je bil 
izbran domačin Jernej Krč, alpinist in 
gorski vodnik. Glavno besedo ob odprtju 
je imel načelnik češke podružnice SPD 
univ. prof. dr. Karel Chodounsky. Pri-
sotnih je bilo skoraj tristo udeležencev, 
med njimi je z veliko častjo pozdravil žu-
pnika Jakoba Aljaža in praškega župnika 
Šitlerja, ki sta novo kočo tudi blagoslo-
vila. Veliko pozornost je doživel pozdrav 
načelniku Osrednjega Slovenskega pla-
ninskega društva Francu Orožnu in 
ljubljanskemu županu Ivanu Hribarju. 
Planinske prijateljske pozdrave so prejeli 
načelniki kranjske podružnice SPD Jan-
ko Majdič, radovljiške Hugon Roblek in 
drugi predstavniki planinski podružnic 
iz Kranjske, Koroške in Češke. Posebnih 

javnih zahval v pozdravnem nagovoru 
pa so bili deležni jezerski župan in dežel-
ni koroški poslanec Franc Muri, najbolj 
zaslužen za postavitev Češke koče, Fran 
Kocbek, prof. dr. Johannes Frischauf in 
jezerska domačija Šenk - Makekovi. 
Češki planinci so v slovenskih gorah 
leta 1909 zgradili še kočo v Koritnici v 
Julijskih Alpah, gradnjo tretje pod Jezer-
skim sedlom nad Skutinim ledenikom 
Ledinah pa jim je preprečil začetek prve 
svetovne vojne. Po koncu vojne so bile 
vse postojanke prenesene in večinoma 
odkupljene so prešle v last Slovenskega 
planinskega društva. V času druge sve-
tovne vojne je bilo požganih precej pla-
ninskih postojank SPD. Na seznamu za 
požig je bila tudi Češka koča, a se to ni 
zgodilo, zahvaljujoč sreči in zaslugi do-
mačina, župana, alpinista in gorskega 
reševalca Vinka Tepine. Tudi pozneje se 
je ohranila v izvirni podobi. Po vojni je 
bila Češka koča leta 1946 dodeljena Pla-
ninskemu društvu Kranj, leta 1952, ko 
je bilo ustanovljeno Planinsko društvo 
Jezersko, so jo brezplačno prenesli nanj, 
pozneje pa na Občino Jezersko, ta pa je 
sklenila pogodbo o upravljanju z doma-
čim planinskim društvom. Več kot pol 
stoletja je Češko kočo oskrbovala jezer-
ska družina Andreja Karničarja, očeta 
vrhunskih alpinistov. 
Češka koča privablja slovenske pa tudi 
avstrijske, češke in druge obiskovalce. Ni 
samo izhodiščno mesto za vzpone na Koč-
no, Grintovec s prehodi čez Ledine mimo 
Kranjske koče na Solčavsko v Logarsko 
dolino, na Kranjsko stran na Kokrsko 
sedlo do Cojzove koče, temveč je bila še 
posebej v času "romantičnega alpinizma" 
tudi odlično izhodišče za plezalne vzpone 
v ostenjih Dolgega hrbta, Grintovca, Dol-
ške škrbine, v kateri je bila med drugimi 
vzponi šele v letu 1967 končno preplezana 
tudi dolgo časa osvajana znamenita smer 
Zajeda Ekar-Jamnik.

Bodi nam  
pozdravljena, 
Češka koča
Sto dvajset let Češke koče 
na Spodnjih Ravneh nad 
Jezerskim

Prvi oskrbnik Jernej Krč / Foto: arhiv  
Franca Ekarja

Z odprtja Češke koče / Foto: arhiv Marie Hrobarove
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BORIS MEŠKO 
SPV JEZERSKO

Velikokrat pogovor med starši nanese na problematiko avto-
busnih postajališč na Jezerskem, saj si vsi želimo, da bi otroci 
na postajališčih pod streho počakali na avtobus. 
SPV Jezersko je pobudam občanov in šole vedno rad prisluh-
nil in kot delovno telo občini podal svoje predloge glede pri-
dobitev ali izboljšav avtobusnih postajališč. V nekaj letih so 
bila zgrajena avtobusna postajališča na Zgornjih Fužinah in 
pri Kanonirju, narejena je bila nova nadstrešnica pri Lustku 
in dve postajališči v centru. Žal ima od omenjenih samo to 
pri Lustku streho, postajališči Kanonir in Zgornje Fužine pa 
ne, ker sta zaradi konfiguracije terena umeščeni neposredno 
ob rob cestišča in kljub naporom občinske uprave soglasij za 
pokrito postajališče ni bilo moč pridobiti.
Postajališče Kazina ni pokrito, ker bi nadstrešnica imela vpliv 
na t. i. vedute oziroma laično povedano zaradi tega, ker bi ka-
zila pogled na hribe. Škoda, da se tega ni dalo drugače urediti.

Največ otrok čaka na postajališču nasproti občinske stavbe, 
ki prav tako nima strehe. Ravno v zvezi s tem postajališčem 
je največ pogovorov, negodovanja, ustnih pobud in razprav, a 
zdaj lahko napišem veselo novico! Za to postajališče so zbra-
ni vsi potrebni dokumenti in tudi izvajalec, tako da se lahko 
nadejamo, da bodo v mesecu novembru otroci že pod streho. 
Zelo si želim tudi izgradnje pločnika od vaškega jedra naprej 
proti Jezeru. To bila res pomembna pridobitev za kraj in bi 
omogočila varnejšo hojo vseh, še posebno v zimskem času, ko 
so pešci še najbolj ranljivi. Na portalu AVP so naročeni odsev-
niki za starejše občane in otroke, naročeno je bilo gradivo za 
naše prvošolčke, skupaj z občino smo pa pripravili dokumen-
tacijo za prijavo na razpis za pridobitev brezplačnega najema 
prikazovalnika hitrosti.

Avtobusna postajališča in aktivnosti SPV

MILAN MILOŠIČ

Delavnica bo potekala v torek, 10. no-
vembra, z začetkom ob 10. uri v dvora-
ni Korotan Jezersko. Organizirana je v 
sklopu istoimenskega projekta ZDUS, 
ki ga sofinancira Agencija RS za var-
nost prometa. Namen je ozaveščanje o 
pomembnosti varne udeležbe starejših 
pešcev v cestnem prometu. Na delav-
nici se boste člani društev upokojencev 
seznanili s priporočili, kako lahko sami 
prispevate k boljši lastni varnosti, si v 
praksi ogledali najbolj kritične prome-
tne točke za pešce, hkrati pa bo to prilo-

žnost, da sami opozorite na potrebe, ki 
jih imate kot starejši pešci.
Dogodek se bo začel z uvodnimi pozdra-
vi predsednika DU Jezersko Milana Mi-
lošiča, župana Občine Jezersko Andreja 
Karničarja in predsednika Gorenjske 
PZDU Roberta Plavčaka. Nato si boste 
ogledali kratki film AVP Bodi viden, bodi 
previden. Predsednik Komisije za teh-
nično kulturo ZDUS Branko Suhadolnik 
bo govoril o nalogah ZDUS pri skrbi za 
varno udeležbo starejših v prometu. O 
aktivnosti policije in o nasvetih za var-
nost starejših pešcev in kolesarjev bosta 
spregovorila vodja policijskega okoli-

ša Jezersko, PP Kranj, Alojzij Zupan in 
predsednik Sveta za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu Občine Jezersko. 
Sledila bo razprava, nato boste udele-
ženci izpolnili vprašalnik ZDUS. Od 11.45 
naprej bo ogled za starejše pešce kritič-
nih prometnih točk na Jezerskem, vodil 
ga bo vodja policijskega okoliša Alojzij 
Zupan. Organizatorji opozarjajo, da so 
možne spremembe razporeda vsebine 
in časa, morda tudi odpoved delavnice 
zaradi novih ukrepov v zvezi s prepre-
čevanjem širjenja okužbe z novim koro-
navirusom. Prijave sprejema DU Jezer-
sko (Milan Milošič, tel. 031 823 117).

Starejši pešci varni v prometu
Zveza društev upokojencev Slovenije v sodelovanju z Društvom upokojencev Jezersko 
vabi člane in druge zainteresirane, da se udeležijo preventivne delavnice Starejši pešci 
varni v prometu.

BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si
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Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa



 

 

Seksi pite je knjiga  
posvečena ljubiteljem 
hitrih in enostavnih 
receptov. Vsebuje 40 
preverjenih receptov 
za sladke, slane, presne, 
mesne in veganske pite. 
Pite so slastne, preproste 
za pripravo in očarajo 
z bogato kombinacijo 
okusov in različni-
mi načini priprave. 
Postrežemo jih lahko 
kot sladico, prigrizek, 
glavno jed ali prilogo.  
 
Mehka vezava, 
145 x 210 mm, 
90 strani

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

www.gorenjskiglas.si
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EUR

 

 

Pred vami je  
kuharska knjižica,  
ki bo vaši domišljiji 
dala prosto pot!  
Sirove poslastice v 
obliki sonca, šopki 
rož iz surove  
zelenjave,  
vulkanski krompirji 
in čokoladne torte, 
… Izbirate lahko 
med 50 recepti, 
ki vas bodo korak 
za korakom vodili 
do  kulinaričnih 
poslastic. 

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

www.gorenjskiglas.si

5
EUR

Recepti so opremljeni z zabavnimi ilustracijami in fotografijami, 
ob katerih se človeku pocedijo sline! 64 strani.

renault.si

*Mesečni obrok velja za model Renault “CLIO Life SCe 75” in začetno ceno 9.990 €, ki že vsebuje redni popust v višini 700 € ter dodatni popust v višini 600 €, ki velja ob nakupu z Renault financiranjem. K modelu 
CLIO Life SCe 75 pripada 1.466 € ugodnosti ki jih sestavljajo obvezno in osnovno kasko zavarovanje v vrednosti 403,62 € podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 500 € in 
vzdrževanje za motor SCe 75 (4 leta ali 80.000 km, karkoli se zgodi prej) v vrednosti 562,42 €. Velja preko Renault financiranja. **Ob nakupu vozila, ne glede na obliko financiranja, kupec prejme brezplačen 
paket zimskih pnevmatik. Pridržujemo si pravico do napak. Poraba pri mešanem ciklu: 4,3 – 7,7 l/100 km. Emisije CO2: 96 – 136 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6D full. Vrednosti meritev porabe in emisij 
ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa 
je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Renault CLIO
Sedaj tudi HIBRID

Bencinski motor že za129 € /mesec
z dodatnimi ugodnostmi od 1.400 € 
s paketom financiranja Renault FLEKSI*

     Paket zimskih pnevmatik**
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Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA IN NJENO URADNO IME
Naslov trgovca v eni vrstici

Renault priporoča   

Hibrid

Bencin/Dizel

Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem 
PREŠA CERKLJE, Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem
T.: 04/281 57 00, www.rpresa.si


