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Praznik Občine Jezersko smo letos posvetili 30-letnici samostojne države Slovenije. Prazniki in obletnice so edinstvene
priložnosti, da se kdaj pa kdaj na poti življenja ustavimo in
razmislimo, kakšne so naše vrednote, od kod prihajamo in
kam gremo. Na slovesnosti smo vsi skupaj razmišljali o naši
domovini Sloveniji. O lepotah ki nas obdajajo, o nas, Slovenkah in Slovencih, o našem jeziku in kulturi, o naših križih in
težavah, o naših slabostih in krepostih, ki nam žlahtnijo življenje pod Triglavom. Predvsem pa smo se spomnili obdobja
vznesene slovenske nacionalne zavesti konec osemdesetih in
v začetku devetdesetih let 20. stoletja, ki nas je z večstrankarskimi volitvami, plebiscitom, razglasitvijo samostojne države
in desetdnevno vojno pripeljala v lastno državo Slovenijo.
Prav je, da se vseh teh dogodkov spominjamo, še bolj je prav,
da se zavedamo, da se večstoletni sen slovenskega naroda po
lastni državi ni zgodil sam od sebe, da je bila za to potrebna
plebiscitarna enotnost pregovorno razklanega ljudstva ter
odločnost in pogum naših voditeljev. Velika večina se nas teh
dogodkov še bolj ali manj živo spominja, na drugi strani je
vedno več generacij, ki se takrat sploh še niso rodile. Zato
je prav, da vsaj kdaj pa kdaj spregovorimo o tistih dneh, o
tistem adrenalinu in nacionalnem ponosu, ko se je rojevala
naša država. Čeprav nam je ves svet dopovedoval, da se to ne
sme in da tako majhen narod ne more imeti lastne države,
smo dokazali, da znamo in zmoremo, če gremo skupaj proti
istemu cilju. Na to moramo biti ponosni in ob tem dejstvu
smo lahko samozavestni, ko stopamo vsak svojim življenjskim izzivom naproti.
Tudi na Jezerskem smo bili zelo angažirani v času osamosvojitve. Še posebno dramatično je bilo na našem mejnem
prehodu Jezerski vrh. Kljub temu da še danes z grenkobo in
razočaranjem sprejemamo dejstvo, da se je klavrnemu vojaškemu konvoju jugoslovanske vojske s havbico in nekaj deset
vojaki uspelo prebiti skozi 20-kilometrski kanjon reke Kokre
na Jezerski vrh, kjer so z uporabo sile zavzeli mejni prehod,
smo za celoten razplet dogodkov lahko hvaležni, saj ni zahteval najhujšega, človeških žrtev. Združenje veteranov vojne za
Slovenijo in Policijsko veteransko združenje Sever vsako leto
na dan državnosti organizirata spominsko slovesnost, kjer
osrednji akterji takratnega dogajanja poskrbijo, da težki trenutki osamosvojiteljev ne bodo šli v pozabo. Za njihov boj in
ohranjanje spomina se jim iskreno zahvaljujem.
Del tega dramatičnega dogajanja pa smo bili poleg osamosvojiteljev tudi domačini, ki smo se polni nacionalnega zanosa
spontano in iskreno, iz današnje časovne distance morda v nekaterih delih celo naivno, vključevali v prelomne dogodke, da bi
obranili svojo novo državo. V vseh teh tridesetih letih o tem na
Jezerskem še nismo prav veliko govorili. Zato z veseljem in ponosom izkoriščam to priložnost, da se zahvalim vsem Jezerjankam in Jezerjanom, ki ste kakorkoli sodelovali v dogodkih osamosvojitvene vojne. Da je bilo vse, kar smo takrat iskreno počeli
za dobrobit naše domovine, prav in dobro. Če poskušam našteti
vsaj nekatere izmed aktivnosti lokalnega prebivalstva: skrivno
hranjenje orožja, sodelovanje domačinov v enotah Teritorialne
obrambe in rezervnih enot milice, postavljanje cestnih barikad
in protipadalskih preprek, obveščanje o nenavadnih ljudeh in
dogodkih, dežuranje na najbolj preglednih točkah, od koder

Foto: Gorazd Kavčič

Drage Jezerjanke in dragi Jezerjani!

smo poročali o premikih sovražnih enot, dežuranje v lokalnem
štabu pa tudi majhne operativne skupine, ki so bile pripravljene
tudi z orožjem braniti barikade in izvajati druge vojaške naloge. Na žalost je o aktivnostih domačinov zelo malo zapisanega.
Zato je naštevanje imen in izpostavljanje posameznikove vloge
zelo težka in nehvaležna naloga. Kljub temu sem prepričan, da
je bila vloga Bogdana Polajnarja v obdobju slovenskega osamosvajanja in desetdnevne vojne tako jasna in izstopajoča, da si
zasluži posebno pozornost in priznanje.
Se lahko iz zgodovine kaj naučimo? Vsekakor. Predvsem to,
da znamo in zmoremo, da nam lahko uspe, če smo povezani
in enotni, četudi so pred nami zahtevni in težko uresničljivi
cilji. Če smo le pripravljeni stopiti iz lastne cone udobja. Če
smo pripravljeni narediti korak več, ne le zase, za lastno korist, ampak tudi za sočloveka, za skupnost, za skupno dobro.
Če združimo moči in gremo skupnemu cilju naproti. To velja za vsako družino, kmetijo, podjetje, ustanovo, institucijo,
društvo, lokalno skupnost ali državo. Saj ne pričakujem, da
se moramo v vsem strinjati. Za začetek bi bilo dovolj, da bi se
vsaj pogovarjali. Naslednji dober korak bi bil, da bi se poslušali in slišali. Za razvoj lokalne skupnosti bi bilo neprecenljivo, če bi večkrat poskušali razumeti potrebe naših sosedov
ali celo širše skupnosti. Jasno je, da smo si med seboj različni
in da ima vsak od nas svojo vlogo in nalogo, pa vendar naše
delo in naše življenje dobi pravi pomen šele, ko ga posvetimo
sočloveku in povežemo s skupnostjo. Tako kot smo vse to z
zanosom in odliko naredili pred tridesetimi leti.
Prepričan sem, da je slovesnost ob občinskem prazniku z izjemno kakovostnim kulturnim programom dodala svoj kamenček v mozaik vseslovenskega praznovanja samostojne
države in pripomogla k brisanju prahu, ki se je v vseh teh
letih nabral na zgodovinske dogodke v Sloveniji in še posebno
pri nas na Jezerskem. Upam, da si jih bomo brez sramu in
strahu podelili med seboj in jih s ponosom prenesli tudi na
prihodnje rodove. Upam, da bomo tudi zaradi takšnih praznovanj vsaj za odtenek bolj ponosni Slovenci in vsaj za odtenek bolj ponosni in samozavestni Jezerjani.
Vaš župan Andrej Karničar
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Celovita ureditev
območja Sibirija
Začetek postopka občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje Sibirije
ANDREJ TEPINA, FOTO: ARHIV OBČINE
Na podlagi potreb in zagotavljanja javnega interesa je Občina Jezersko skladno z usmeritvami Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občina
Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko št. 1/2019 z dne 31.
1. 2019; v nadaljevanju »SD OPN1«) začela postopek priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju
OPPN) za območje Sibirije. Namen priprave tega podrobnega prostorskega načrta je celovita ureditev območja Sibirije.
Območje je zaradi naravnih značilnosti zanimivo za številne
obiskovalce, zaradi česar je zlasti v poletnih mesecih zelo obiskano. V odgovor na to so se na območju že razvile in se še
razvijajo številne rekreacijske in prostočasne dejavnosti. Celotno območje leži na območju registrirane kulturne krajine
Jezersko. Namen priprave je torej načrtovanje in usmerjanje
dejavnosti na območju s poudarkom na ohranjanju naravnih
kvalitet prostora.

Posvet o pripravi izhodišč za OPPN območja
Sibirije je bil dobro obiskan. Gradivo lahko
pogledate na občinski spletni strani v
zavihku Občinski prostorski načrt. V času
izvedbe postopka se bo sproti posodabljalo in
dopolnjevalo. Na občini pa dodatno pozivajo,
da lahko vsi, ki to želite, pripombe in predloge
podate na enega od naslovov Občine Jezersko v 14
dneh od dne posveta oziroma do 7. oktobra 2021.
Za potrebe priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta je bila predhodno pripravljena in usklajena strokovna
podlaga Skupne strokovne podlage v obliki Krajinske zasnove
za območje Planšarskega jezera, ki naslavlja ključne probleme in izzive tega prostora in v okviru katere je bila pripravljena tudi zasnova prostorskega razvoja z usmeritvami za
posamezna območja. V okviru priprave strokovne podlage je
bila prav tako vzpostavljena komunikacija z zainteresirano
javnostjo, ki se bo nadaljevala v času priprave OPPN. Na delavnici so bili med drugim predstavljeni možni scenariji razvoja območja. Namen je bil predstaviti usmeritve države za
ohranjanje kulturne krajine in drugih vrednot tega območja

in prepoznati interese lokalne skupnosti glede rabe prostora
in glede možnih scenarijev prostorskega razvoja na tem območju. Kasneje se je vključevanje javnosti omogočilo z uporabo spletnega vprašalnika, ki je bil dostopen na spletni strani
občine. Glede na dobljene predloge je bil nato pripravljen scenarij razvoja, na katerem je temeljil koncept razvoja območja, ki predstavlja osnovo za pripravo OPPN za območje Sibirije. Dokument je bil usklajen na sestankih z Ministrstvom za
kulturo in Zavodom za kulturno dediščino Kranj.
Namen občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Sibirije je načrtovati vsebine zlasti v dveh programskih
jedrih, in sicer pri Planšarskem jezeru in na skrajnem vzhodu območja, pri smučišču. Na teh območjih se za dopustne
dejavnosti načrtuje ustrezna infrastruktura. OPPN prav tako
naslovi prometno ureditev prostora, ki je pomemben člen v
celoviti ureditvi površin.
Na javnem posvetu, ki je bil izveden 23. septembra 2021 v dvorani Korotan, so bila predstavljena: izhodišča za pripravo OPPN
območja Sibirije s poudarkom na območju obdelave, stanju
in pravnih režimih na območju OPPN, postopku priprave in
terminskim planom OPPN ter opredeljenimi nosilci urejanja
prostora, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN; ureditvena situacija in predvideni prostorski posegi, opredeljeni v Skupnih
strokovnih podlagah v obliki krajinske zasnove za območje
Planšarskega jezera, ki predstavlja osnovo in podlago za sprejem OPPN in načrt sodelovanja javnosti v postopku priprave
OPPN za območje Sibirije oz. širše območje Planšarskega jezera.
V okviru posveta je bil predstavljen tudi način podaje pripomb, mnenj in predlogov zainteresirane javnosti za razvoj
območja, ki ga zajema obravnavani OPPN. Zbiranje pripomb
bo zaključeno v oktobru 2021. Po sprejetju osnutka OPPN na
zgoraj opisanih podlagah novih pobud v tem postopku ne
bomo mogli več upoštevati.

PR' JEZER JE PRILOGA ČASOPISA
PR’ JEZER (ISSN 1854-7583) je priloga Gorenjskega glasa o občini Jezersko. Prilogo pripravlja Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, Kranj, urednica Alenka Brun, odgovorna urednica Marija Volčjak, telefon 04/201 42 00, e-pošta: info@g-glas.si, oblikovanje Matjaž Švab, priprava za tisk Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, tisk CC consulting center, d. o. o., Kranj, distribucija Pošta Slovenije, d. o. o. Pr’ Jezer, št. 3, je priloga 78. številke Gorenjskega glasa, izšla je 1. oktobra 2021 v nakladi 410 izvodov, prejmejo jo vsa gospodinjstva v občini Jezersko. Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65, Zg. Jezersko.
Na naslovnici: Šenkova domačija / Foto: Primož Šenk
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Svečani večer, poln čustvenih spominov
Osrednja slovesnost ob počastitvi praznika Občine Jezersko je tokrat minila v duhu
tridesetletnice samostojnosti Slovenije.
ALENKA BRUN
Kulturni program na slovesnosti je pripravilo domače kulturno-umetniško
društvo, vezno besedo, ki je govorila o
naši domovini, času pred tridesetimi
leti in trenutkih, ki so jih doživljali na
Jezerskem v času slovenske osamosvojitvene vojne, je prisotnim prenesla Maja
Lesar. Program so sooblikovali še Lucija
Karničar in Ana Šenk z recitali ter moški kvartet, ki je nastal posebej za to
priložnost, z večglasnim petjem. Avtor
fotografij, ki so se prikazovale v ozadju med slovesnostjo, je Primož Šenk.
Prisotne je nagovoril župan Andrej Karničar ter ob tej priložnosti podelil tudi
občinsko priznanje župana domačinu
Bogdanu Polajnarju za njegovo vlogo v
desetdnevni vojni na območju občine ter
Danici Zavrl Žlebir za dolgoletno odlično
obveščanje javnosti o življenju in delu v
občini Jezersko, saj je dobrih 15 let urejala
prilogo Gorenjskega glasa Pr' Jezer, o dogajanju na Jezerskem pa v Gorenjskem
glasu poročala, še preden je Slovenija postala samostojna in Jezersko občina. "Z
rednim spremljanjem našega lokalnega
utripa skozi več desetletij nas je dodobra
spoznala, se z mnogimi spoprijateljila,
mi pa smo jo na neki način sprejeli za
svojo," so zaokrožili njeno predstavitev.
Nedavno upokojeno novinarko, urednico
in zadnja leta tudi eno od dveh namestnikov odgovorne urednice Gorenjskega
glasa Marije Volčjak, tokrat pa v vlogi
občinske nagrajenke, smo povprašali,

Danica Zavrl Žlebir / Foto: Gorazd Kavčič

ali bo pogrešala Jezersko. Pravi, da se
bo vračala, vendar zdaj kot obiskovalka,
in tudi na kakšni prireditvi jo bo moč
srečati. Z Jezerjani je bila v dobrem in
slabem, nadaljuje. "Bile so naravne katastrofe, nesrečni dogodki pa tudi uspehi,
dosežki, odprtja in pridobitve. Želim jim,
da bi ostali uspešni." Jezerjani so posebni
ljudje, a takšni so zaradi trdih razmer, v
katerih živijo, meni. In takšni so ji všeč,
ceni njihovo vsakdanje spopadanje z iz-

prebivalstva, ki je želelo po najboljših
močeh pomagati k samostojnosti novoustanovljene države Slovenije. Zagotovo
je takrat odigral eno od ključnih vlog,
da na Jezerskem v desetdnevni vojni ni
bilo žrtev.
Polajnar pravi, da je takoj, ko je izvedel,
da je predlagan za županovo priznanje,
poudaril, da to pripada vsem. "Nihče ni
nič razmišljal. V roke smo prijeli orožje
in se bili pripravljeni boriti," pove. Tiste-

Na slovesnosti ob občinskem prazniku so podelili tudi dvoje
priznanj župana Občine Jezersko. Prvo je prejel Bogdan Polajnar
za svojo vlogo v desetdnevni vojni na območju občine, drugo pa
Danica Zavrl Žlebir za dolgoletno odlično obveščanje javnosti
o življenju in delu v občini Jezersko.
zivi. "In če Jezerjani rečejo, da so te sprejeli in da si eden izmed njih, potem to res
nekaj pomeni." Pogrešala bo Jezersko in
Jezerjane, zaključi.

SPOMIN JE ŠE ŽIV
Nasmejani 74-letni Bogdan Polajnar je
kot voznik avtobusa delal 28 let. Rad je
opravljal ta poklic, čeprav je po poklicu
sicer avtomehanik. V dnevih vojne za
Slovenijo se je izkazal kot izjemno srčen in odločen. Bil je glavni pogajalec in
mediator v zelo napetih trenutkih med
Jugoslovansko vojsko, pripadniki Teritorialne obrambe in ljudske milice ter
domačini. Ob podpori predsednika Krajevne skupnosti Jezersko Milana Kocjana je koordiniral aktivnosti domačega

ga obdobja se še živo, na trenutke čustveno spominja. Spravil je tudi avstrijski lokalni časopis, ki je poročal o dogajanju
na Jezerskem vrhu; o tem, kako so postavili nazaj tablo z napisom Republika
Slovenija …
Danes je Bogdan Polajnar upokojenec, ki
je (tako kot večina aktivnih upokojencev)
kar naprej v stiski s časom. Čas preživlja
z vnuki, v Lendavi je pred 17 leti kupil
zidanico in vinograd in s soprogo precej časa preživita tam. Kar mu še ostane prostih uric, jih v večini posveča še
enemu konjičku: rad ima les in iz njega
ustvarja uporabne stvari, kot so stolčki,
korita za rože in podobno. "Polotil" pa se
je tudi izdelave kuhinje za v Prekmurje –
in jo tudi naredil, smeje zaključi.

Bogdan Polajnar / Foto: Gorazd Kavčič
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Domačija je danes taka kot nekoč
Slovensko konservatorsko društvo je družini Virnik Karničar in arhitektu Marku
Šenku za celostno prenovo, nadgradnjo in revitalizacijo kulturnega spomenika
Šenkova hiša in domačije kot celote podelilo Steletovo priznanje za leto 2020.
IGOR KAVČIČ
Prva stran izvoda tokratnega časopisa
Pr' Jezer pove veliko. Skoraj vse. Čudovita zelena pokrajina, gore v ozadju in
urejeno okolje z gručo stavb, za katere
se že iz zraka vidi, da so v odličnem stanju, čeprav ohranjajo podobo preteklosti iz časov, ko so si tak razgled lahko
privoščile le ptice. Zapisal sem "skoraj
vse", saj fotografija s seboj prinaša tudi
zgodbo, dolgo zgodbo, ki jo že petsto let
pišejo rodovi, ki so živeli na Šenkovi
domačiji in skrbeli zanjo, najbolj sveže
poglavje pa so v zadnjih desetih letih izpisali v družini Virnik Karničar.
V začetku septembra so v Slovenskem
konservatorskem društvu na slovesnosti v Narodni galeriji eno izmed Steletovih priznanj za uspešno prenovo Šenkove domačije podelili družini Virnik
Karničar in arhitektu Marku Šenku. V
obrazložitvi k nagradi je med drugim
poudarjeno, da uspešna revitalizacija
Šenkove domačije potrjuje spoštovanje
podedovanih kvalitet, tehtno izbiro izvajalcev in sodelavcev ter več kot sedem
desetletij sodelovanja lastnikov s strokovnjaki. Za načrtovanje prenove ima
v zadnjih desetletjih velike zasluge tudi
arhitekt Marko Šenk.
"Priznanje, ki nam ga je namenila stroka, je zagotovo rezultat dela, ki so ga v
domačijo vlagali vsi dosedanji rodovi,
posebno pa ded Ludvik v letih po drugi
svetovni vojni," je povedala Polona Virnik Karničar, domačinka in nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Po uspešni prenovi danes na Šenkovi domačiji
združujejo kmetovanje in turizem. "Že
ded je imel pozitiven odnos do dediščine in se je odločil, da starih objektov ne
bo podrl in gradil novih, ampak jih bo
ohranil."
Šenkovo hišo so strokovnjaki zavarovali
že leta 1949 in jo zatem redno raziskovali in predstavljali v strokovnih knjigah
ter revijah. Med pisci so bili Marjan Mušič, Ivan Sedej, Peter Fister, Tone Cevc,
Boris Orel s sodelavci, Vladimir Knific
ter v zadnjem desetletju Saša Roškar in
Polona Zalokar. Slednji sta ob petstole-

Steletovo priznanje so prejeli člani družine Virnik Karničar: Kristjan, Andrej, Polona in Maša,
v imenu arhitekta Marka Šenka pa njegov sin Peter. / Foto: Primož Pičulin
tnici domačije napisali knjigo, ki je izšla
pri Gorenjskem muzeju.
Pretehtan koncept je z ustreznim načrtovanjem prenove nadgradil prav arhitekt Marko Šenk, ki že od leta 1981, ko
je zasnoval novo hišo, aktivno sodeluje
tako z družino kot konservatorji. "Oče
je k obnovi pristopal s posebno rahločutnostjo, podobno tudi pri drugih projektih na Jezerskem, v katerih je sodeloval," je ob podelitvi nagrade v očetovi
odsotnosti povedal sin Peter Šenk, prav
tako arhitekt.
Kot pove Polona Virnik Karničar, so
gostje, ki prihajajo k njim na kmečki
turizem, navdušeni nad prenovo, saj
večinoma visoko spoštujejo kulturno
dediščino. Še vedno pa kdo reče, mar
ne bi bilo ceneje, če bi vse skupaj podrli
in naredili na novo. "Ko se sprehodimo
po kmetiji, vendarle spoznajo, kaj vse bi
lahko za vedno izgubili, če se ne bi odločili za prenovo." V desetih letih so v družini Virnik Karničar temeljito prenovili
celostno podobo in okolje petstoletne
kmetije, kjer danes cveti kmečki turizem, domačija pa je tudi v današnjem
času še vedno tista – od nekoč.

"Pravzaprav se nama niti sanjalo ni,
kako zahtevna v vseh ozirih, tako strokovnih, kadrovskih kot finančnih, je
prenova, ki sva se je pred desetimi leti
lotila s Polono. Ampak če delaš korak za
korakom, potem je vse mogoče," pove
Polonin mož Andrej Karničar, aktualni župan Jezerskega, in doda, da sta z
ženo premogla pravo mero naprednega
razmišljanja, tudi ko gre na primer za
lastništvo zemljišč.
Pri delu na domačiji sodelujejo vsi trije
otroci Luka, Maša in Kristjan, starši pa
so veseli, da se je slednji odločil ostati
na turistični kmetiji in skrbeti za njeno nadaljnjo rast. "Poteza staršev, da se
podajo na pot obnove domačije, se mi
danes zdi še toliko pogumnejša – in kot
kaže, je tudi uspešna. Oče in mama sta
mi znala tudi vdahniti ljubezen do domačije, zato bom z veseljem ohranjal
to, kar imamo sedaj, in to v prihodnosti tudi nadgrajeval," dodaja 21-letni
sin Kristjan, ki po končani Gimnaziji
Želimlje zdaj študira kmetijstvo in zootehniko na Biotehniški fakulteti in bo
nekoč skrbel, da bo Šenkova domačija
živela naprej.
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Nova lovska preža na
Mošenkovem
FRANC EKAR, FOTO: ARHIV LD JEZERSKO
Z novo lovsko sezono in skladno z letnim lovskogospodarskim načrtom Lovske družine (LD) Jezersko so v programu
tudi obnove lovskih objektov in naprav. Nekatere je treba tudi
premestiti in prilagoditi zdajšnjim razmeram in potrebam,
saj so se zaradi človeških posegov marsikje spremenila stanišča in s tem vedenjske navade rastlinojede divjadi. To se
je ne nazadnje zgodilo tudi zaradi podnebnih sprememb in
posledic ujm z velikimi podori drevja v gozdu. Naravni ritem
prostoživeče divjadi spreminjajo tudi nove oblike rekreacije.
Obenem smo v visokogorskih loviščih priča temu, da se na
novo in v večjem številu pojavljajo divji prašiči. Tudi v zvezi
s tem postajajo varne in dobro izdelane preže vse pomembnejše – ne le kot opazovalnice za ugotavljanje zdravstvenega
stanja, starostne in spolne populacijske sestave lovnih vrst,
ampak tudi za dovolj strokovno oceno pred strelom na divjad
in s tem uresničevanjem letnega načrta odstrela.
Ob upoštevanju vseh teh dejstev se je na Mošenkovem, kjer je
velika prisotnost domorodne divjadi (jelenjad, srnjad, gamsi,
mala divjad), LD Jezersko s soglasjem in priporočilom lastnika zemljišča odločila, da postavi novo leseno lovsko prežo.
Mnogi posestniki si namreč želijo, da bi bila prisotnost lovcev
na njihovih posestvih večja, saj le tako lahko pravočasno ugotovijo nova gibanja in povečano prisotnost divjadi, še posebno divjih prašičev in jelenjadi, ki lahko povzročata občutno
škodo na kmetijsko-pašnih površinah in tudi v gozdu.

K postavitvi nove preže so domači lovci povabili tudi nove
mlade lovske pripravnike. Tako so jih neposredno seznanili s
tovrstnim delom, je pa to tudi del predpisanega načrta praktičnega dela lovskega izpita. Mentorji in terenski vodje del so
jih seznanili, kako se pravilno pripravi les za lovsko prežo in
kako se ta varno in zanesljivo postavi. Pri postavljanju preže
je pomembno poznati tudi zakonska določila v zvezi s takimi
opravili, saj so za nekatera potrebna predhodna usposabljanja, npr. za delo z motorno žago in obdelavo lesa. To lahko
izvajajo le tisti člani, ki so za to usposobljeni. Celoten potek
postavitve preže je z dobro voljo in vedrino spremljal tudi lastnik posestva, kjer preža stoji, Damjan Robnik.

Objekt za pristrelitev lovskih risanic
FRANC EKAR, FOTO: ARHIV LD JEZERSKO
V Pravilniku o lovskem strelstvu so zapisane tudi dolžnosti
lovske družine (LD), upravljavec lovišča pa mora za člane izvajalce lova zagotoviti minimalne pogoje za razvoj lovskega
strelstva. Ob tem še najbolj izstopa za člane družine obvezen
letni preizkus strelca in lovske risanice, s katero bo lovec izvajal lov. Osnovni namen in nuja je, da upravljavec lovišča
in izvajalec lova poskrbita za varno ravnanje z orožjem, da je
odstrel divjadi kar najbolj lovsko pravičen in da je "zgrešeno"
oddanih strelov čim manj.
Ko je LD Jezersko po daljšem času na območju Komatevre našla primerno lokacijo za namene letnega pristrela lovskega
orožja kot tudi za člane, ki bi želeli izvesti dodatni preizkus
lovske risanice, so na osnovi pridobitve za to potrebnih soglasij in pozitivnih mnenj s strani ZGS, lastnika zemljišča in
lokalne skupnosti pripravili enostavno in okolju primerno
"strelišče". Montažni objekt (hišico) za streljanje so pripeljali,
strelna linija v dolžini sto metrov se je očistila. Namestili so
mostič za pot do "tarč". LD je za člane – uporabnike strelišča
zapisala pravilnik, ki podrobno predpisuje skrb za varnost,
javljanja uporabe strelišča ter skrb za red in čistočo. Lovska

organizacija, ki dela in deluje tudi v javnem interesu na področju naravovarstva, pa se nemalokrat sprašuje, zakaj so
naboji za lovske risanice z "zelenimi" kroglami, prijaznimi do
okolja, precej dražji od običajnih. Verjetno bi morali razmisliti
o uvedbi subvencije, da bi bila nabavna cena okolju prijaznih
in neškodljivih nabojev cenovno motivirana in sprejemljiva.
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Nikogaršnje mačke
Letos smo v zavetišču Horjul že opravili nekaj odlovov divjih nikogaršnjih mačk. Gre
za potomke udomačenih in zapuščenih mačk brez lastnikov, ki živijo prosto v okolju.
POLONA SAMEC, MOJCA MARKIČ, FOTO: POLONA SAMEC
Delo zavetišča je v tem primeru usmerjeno v preprečevanje
nenadzorovanega razmnoževanja, ne pa tudi oskrbovanje
lastniških živali na stroške občine. Za svojo žival smo dolžni
vsi poskrbeti sami. Če pa opazite v okolju mačko, ki nima
lastnika, pokličite v zavetišče takoj – v tem primeru jo odlovimo, steriliziramo in vrnemo v okolje. Težavo predstavlja
zgolj hranjenje prostoživečih mačk, s čimer jim ljudje omogočajo dobre pogoje za nekontrolirano množenje, hkrati pa
lokacije ne sporočijo zavetišču. Tako iz ene mačke kmalu
nastane večje število, ki pa za lokalno skupnost predstavlja tudi velik strošek. V praksi se izkazuje, da sterilizacije
in kastracije omogočajo nadzorovanje populacije – zmanjša
se število zavrženih mačjih mladičev, preprečuje se širjenje
bolezni, s tem pa se zmanjšuje poraba proračunskih sredstev občine in prihrani nepotrebno trpljenje prostoživečim
mačkam.
Občina Jezersko je v proračunu za leto 2021 za zagotavljanje
oskrbe živali namenila 1500 evrov. Zaradi nepričakovano visokega števila odlova mačk v našem okolju smo vsa navedena sredstva do konca poletja že porabili. Zato prosimo vse
občane, da poskrbijo za svoje živali, zavetišču pa sporočajo

le najdbe mačk brez lastnikov. Prav tako nas obvestite v primeru, če izgubite svojo žival – psa ali mačka, da vas lahko
povežemo z najditelji, kadar nam najdbo sporočijo.

Samo za pasje iztrebke
Na območju občine so namestili pet posebnih novih košev, ki so
namenjeni samo pasjim iztrebkom oziroma vrečkam, v katere las
tniki psov dajo pasje iztrebke, ko jih poberejo za psi. Lični leseni
koši pa imajo še eno zanimivo lastnost: če dvignete njihov pokrov,
boste spodaj našli prostor, ki je namenjen razgradlljivim vrečicam
za pasje iztrebke. Lokacije košev so: nasproti Turistične kmetije
Olipje, t. i. Skubrov in Lustkov most, začetek tematske poti v Ra
venski Kočni ter nasproti cerkve sv. Andreja. Nameščanje dodatnih
košev bo izvedeno glede na potrebe in priporočila, še sporočajo z
občine. Alenka Brun

Tekmovanje prvih posredovalcev

Lastniki psov in tudi drugi sprehajalci koše za pasje iztrebke zlahka
opazijo že zaradi njihovega videza. / Foto: Alenka Brun

V soboto, 4. septembra, je na Jezerskem potekalo četrto srečanje
Prvih posredovalcev. Sodelovalo je 16 ekip iz vse Slovenije. Tričlan
ske skupine so se v znanju pomerile v devetih različnih scenarijih.
Tekmovanja se je udeležila in se nanj pridno pripravljala tudi ekipa
gasilcev z Jezerskega, ki je vse scenarije uspešno opravila in s tem
pokazala veliko znanja s področja izvajanja temeljnih postopkov
oživljanja ter zaustavljanja hudih krvavitev. Maji, Špeli in Marcelu
čestitamo za sodelovanje na tekmovanju. Anja Rebolj, PGD Jezersko, foto: arhiv PGD Jezersko
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Analiza turistične
sezone
Letošnja turistična sezona se je začela
sramežljivo, s koncem junija pa beležimo
skoraj polno zasedenost kapacitet.
EKIPA TIC JEZERSKO, FOTO: ALENKA BRUN
Ne prav živahna pomladna sezona se nam je zavlekla v junij.
Kar nekaj turističnih ponudnikov se je oglasilo v TIC z informacijami o slabi zasedenosti turističnih kapacitet, zato smo
že globoko v turistični sezoni ponovili oglaševanje na družbenih omrežjih in z nekaterimi turističnimi ponudniki intenzivno sodelovali pri lansiranju člankov v medijih.
Julija se je slika spremenila, saj so domačega gosta prehiteli
tujci in trenutna slika je, da bo domačih gostov zgolj nekaj več
kot petdeset odstotkov, kar je po eni strani škoda, saj še veliko
Slovencev ni izkoristilo turističnih bonov, po drugi strani pa
nam ni skrbeti za potek turističnih sezon v prihodnje. Če bo
tujim turistom z bližnjih glavnih trgov omogočen dostop do
Slovenije, lahko računamo na stabilne sezone.
"Zmagovalci" letošnjega poletja po obisku med tujci so Nemci,
Čehi ter Belgijci, nemški gostje pa so se očitno povsem zaljubili v našo destinacijo, saj so pri nas v povprečju bivali skoraj
štiri noči, kar je veliko nad slovenskim povprečjem (statistika
januar–julij).
Trenutno projekcije glede na število prihodov, nočitev in višino pobrane takse (približno 27 tisoč evrov proti lanskim tridesetim tisočakom) kažejo, da bo letošnja sezona vseeno za
slabih deset odstotkov slabša kot lanska, ko smo po zatišju
beležili rekorden obisk predvsem slovenskih gostov. A sezona
še ni povsem končana, statistični podatki za avgust še niso
na voljo in pustimo se presenetiti.

DNEVNI OBISKOVALCI
Število dnevnih obiskovalcev je ostalo na lanskem nivoju. Čeprav se je domačinom zdel porast kolesarjev in motoristov
precejšen, jih je bilo v resnici manj. Predvidevamo, da so
jih odgnala dela na cesti v Preddvoru in pravila pri prehodu
meje. Vsi nestrpno pričakujemo zadnja soglasja za ureditev
parkirišč pod Turni in s tem prometno ureditev Ravenske
Kočne, ki bodo v prihodnjem letu plačljiva.

OBISK NAŠEGA TURISTIČNO-INFORMACIJSKEGA CENTRA
Poleg domačih gostov in že zgoraj naštetih tujcev so bili v turistično-informacijski centru (TIC) tudi Nizozemci, Italijani
in Avstrijci. Zelo malo pa je bilo tudi letos obiskovalcev iz bolj
oddaljenih držav, kot so to ZDA, Velika Britanija in Rusija.
Obiskalo ga je okrog 1400 obiskovalcev, kar je približno 13
odstotkov več kot lani. Gosti so bili že predhodno zelo dobro
informirani, tako da vsekakor pozdravljamo, da ste se tudi
osebje na recepcijah in lastniki namestitev dodatno izobrazili
kot turistični vodniki. Izboljšala in povečala se je tudi predstavitev ponudbe na spletu. Prihodki od prodaje v TIC so se v
primerjavi z letom 2020 povečali za 37 odstotkov in (trenutno)
znašajo 3.717,01 evra.

Obiskovalci so v večini primerov iskali brezplačne materiale
(trganka), zemljevide in informacije o sprehajalnih, pohodniških in kolesarskih poteh. Največje povečanje podanih
informacij beležimo vsekakor na področju kolesarskih poti,
saj je Jezerska kolesarska pot ponovno zaživela, uredila pa se
je tudi gorskokolesarska transverzala Trans Karavanke. GPS-sledi za kolesarje so že na voljo na naši spletni strani, pohodniške poti še dodajamo.
Nekaj je bilo tudi pritožb, največ zaradi naknadno spremenjenega režima Jezerske kolesarske poti.
Zelo pozitivno je bil sprejet letos uvedeni transfer okrog Kamniško-Savinjskih Alp, ki je pripomogel k boljši povezanosti
predvsem Logarske doline in Jezerskega s prometnimi vozlišči v Kamniku in Kranju ter veliko pohodnikom olajšal prečkanje Grintovcev.

OVČARSKI BAL IN POHODNIŠKI FESTIVAL STA ODPADLA
Zaradi epidemiološke situacije in omejitev se za več organizacij dogodkov nismo odločili, med njimi sta bila Ovčarski
bal in Pohodniški festival, v juliju in avgustu pa nam je v
skladu s priporočili NIJZ uspelo izvajati Jezersko štorijo. V
sklopu dogodka smo tedensko razširili ponudbo animacij.
Velikost skupine je bila od tri pa tja do dvajset udeležencev.
KUD je organiziral igre Jezerske štorije in skupaj s Šenkovo domačijo prikaz predelave volne, Gostišče ob Jezeru pa je
pripravilo kuhanje masunjeka na odprtem ognju, Park Jezersko skupaj z Mijo družinsko animacijo, Exploring forest
pa je predstavil inovativno spoznavanje gozda in zvoke v
njem. Štirikrat smo se povzpeli na Pristovški Storžič, opazili
pa smo tudi povečan interes za obisk ferate pod Češko kočo z
gorskim vodnikom.
Začeli smo tudi že priprave na zimsko sezono, ki je pred vrati.

USTREZEN NIVO PONUDBE
Na splošno opažamo, da se gostje pri nas – ne glede na narodnost – izredno dobro počutijo, saj jih pestrost naravne in
kulturne dediščine osupne. Nastanitve so v veliki večini prenovljene, kar poskrbi za ustrezen nivo ponudbe in udobje, a
najbolj poudarjajo prijaznost domačinov, saj so bili povsod
res lepo sprejeti. Zato se vsi, ki dihamo in živimo s turizmom,
vsem domačinom iskreno zahvaljujemo.
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Turizem v poletnih mesecih
ALEŠ PETEK, TD JEZERSKO
Poletna sezona se z jesenskim obdobjem počasi končuje in z negotovostjo
se oziramo v prihodnje mesece. Lahko
pa rečem, da smo turistični delavci na
Jezerskem s poletnimi meseci zadovoljni, saj smo ob sončnem poletju v naših
objektih gostili veliko zadovoljnih gostov.
Domači gostje so tudi s pomočjo turističnih bonov odkrivali Slovenijo in
opažamo, da je veliko Slovencev letos
prvič obiskalo naš kraj. Predvsem v prvem poletnem mesecu, ko praktično še
ni bilo šolskih počitnic, smo imeli pri
nas večinoma slovenske goste. V juliju
in avgustu pa se je statistika po zasedenosti kapacitet le obrnila na stran tujih
gostov, ki so ustvarili večino nastanitev.
Prizadevanje turističnih ponudnikov in
občine po uspešni in kvalitetni turistični destinaciji so opazili tudi zunaj meja
naše občine in tako smo prejeli kar dve
priznanji: Turistična zveza Slovenije nas

Slovenska turistična organizacija je med drugim pripravila tudi obisk turističnih novinarjev
na Jezerskem. / Foto: Alenka Brun
je nominirala za enega izmed najlepših
izletniških krajev, Gorenjska turistična
zveza pa nam je poklonila priznanje za
najboljši izletniški kraj v akciji Moja dežela – lepa in gostoljubna.
Med obiskovalci smo gostili kar nekaj
novinarjev, ki bodo svoje občutke pre-

Vila Planinka dobila Michelinov
krožnik
Michelinove zvezdice pomenijo najvišjo kakovost v kulinariki. Pri
svojem drugem ocenjevanju slovenskih restavracij bistvenih sprememb ni. Po eno Michelinovo zvezdico so ohranili vsi lanskoletni
dobitniki, Hiša Franko dve, na novo pa je zvezdico pridobilo Gostišče Grič. V kategorijo Bib Gourmand so pri Michelinu tokrat uvrstili
sedem restavracij, njihov krožnik pa je prejelo kar 39 slovenskih
restavracij. Michelinov krožnik (The Plate Michelin/Assiette) označuje restavracije, v katerih iz svežih surovin skrbno pripravijo dober obrok in predstavljajo velik potencial za destinacijo. In tega je
letos dobila tudi Vila Planinka z glavno kuhalnico Blažem Derlinkom (na fotografiji) na čelu. Besedilo in fotografija: Alenka Brun

nesli poslušalcem in bralcem. Avgusta
nas je obiskala televizijska ekipa Planet
TV in pri nas posnela oddajo Zlati ključ.
Jezersko se je tako lahko Sloveniji predstavilo tudi na malo drugačen način in
upamo, da bo tudi to pripomoglo k večji
zasedenosti naših turističnih kapacitet.

Moja dežela – lepa in gostoljubna
Na letošnjem, že petdesetem srečanju gorenjskih turističnih delavcev avgusta v Žireh so bila podeljena tudi priznanja, ki jih vsako leto namenjajo turističnim društvom, ki v tem letu praznujejo
okroglo obletnico, njihovim dolgoletnim prizadevnim članom in pa
krajem, ki so lepo urejeni in tako prispevajo k obisku turistov na
Gorenjskem – v sklopu projekta TZS Moja dežela – lepa in gostoljubna. V tej kategoriji je bilo za leto 2020 izbrano tudi Jezersko, in
sicer kot izredno lepo urejen izletniški kraj na Gorenjskem. Letos je
minilo tudi dvajset let, odkar teče akcija Vrnimo gorenjski nagelj na
okna in balkone. Komisija med prijavljenimi kandidati izbere tri nagrajence za prejemnike priznanja za najlepše gorenjske nageljne.
Mirjam Pavlič, Gorenjska turistična zveza (GTZ), foto: arhiv GZT
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Kultura in turistični utrip poletja 2021
V juliju in avgustu so na več lokacijah po Jezerskem potekali različni dogodki Jezerske štorije in kulturne prireditve. Že
tradicionalnim so se letos priključile še soljenje ovc v planini,
kreativne animacije za družine ter spoznavanje zdravilne moči
gozda. Med kulturnimi dogodki so se zvrstili: glasbeni večer improvizacijske skupine Radio Mlajku iz Ribnice ter kantavtorja
Romana Zupančiča iz Kočevja, dva večera gorniških dokumen-

tarnih filmov ter koncert mariborske vokalne zasedbe Elinor. V
sodelovanju z Mestno knjižnico Kranj je KUD Jezersko organiziral tudi dvodnevne počitniške delavnice za otroke. Nadpovprečno dober obisk in pozitiven odziv obiskovalcev prireditev nam
vlivata zadovoljstvo in pogum, da v prihodnje nadaljujemo dobro prakso. Prireditve smo organizirali in izvedli: TIC Jezersko,
Turistično društvo Jezersko, KUD Jezersko, Šenkova domačija,
Exploring Forest, Park Jezersko, Gostišče ob Planšarskem jezeru, Mija Murovec, Olga Tičar in Jenkova kasarna.

Fant s kolovratom

Soljenje ovc v planini

Filmski večer

Koncert vokalne zasedbe Elinor

Glasbeni večer v Županovem kotu

Gozdna kopel

MAJA LESAR, FOTO: ARHIV KUD JEZERSKO
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Gasilska delavnica za otroke in izlet v Velenje
Kot vsako leto smo tudi letos organizirali počitniško delavnico za otroke, konec
poletja pa smo člani in članice PGD Jezersko izpeljali vsakoletni gasilski izlet.
ŠPELA FRANTAR, MENTORICA, PGD JEZERSKO
FOTO: ARHIV PGD JEZERSKO

GASILSKA POČITNIŠKA DELAVNICA
Na vroč poletni petek, 13. avgusta, se je ob 13. uri pred gasilskim domom zbralo kar nekaj otrok, od najmlajših pa do
malo starejših. Otroke smo z gasilskimi vozili prepeljali v
"kamp" za Planšarskim jezerom, kjer smo mentorji za otroke
pripravili vodne igre. S starejšimi otroki smo pripravili poligon, po katerem so morali s curkom vode usmerjati žogo.
Na vroč dan se je tekmovanje prelevilo v smeh, vreščanje in
"špricanje" z vodo, kjer niti mentorji niso bili izvzeti. Za najmlajše, ki še niso bili tako vešči v gasilskih opravilih, smo
pripravili panoramsko vožnjo s čolničkom po jezeru in na
koncu podiranje ovire s pomočjo "vedrovke". Da pa so si otroci po napornem tekmovanju in nalogah povrnili moči, smo
skupaj zakurili ogenj, na katerem smo tudi pekli meso. Po
pečenju je sledilo gašenje ognja in vrnitev v gasilski dom.
Otrokom je bila delavnica všeč, saj veselja niso mogli skriti.
Organizatorji počitniške delavnice pa se zahvaljujemo vsem,
ki so pomagali pri njeni izvedbi, in se vidimo prihodnje leto.

GASILSKA EKSKURZIJA V VELENJE
Zadnji konec tedna pred začetkom šole smo se člani in članice PGD Jezersko odpravili na vsakoletni gasilski izlet. Pot nas
je tokrat zanesla na Slovensko Štajersko, natančneje v Velenje. V Velenju smo spoznali tamkajšnje Prostovoljno gasilsko
društvo Velenje, ki je prehodilo več kot 120 let dolgo pot, ki jo
zaznamujejo številni uspehi pri reševanju ljudi in premoženja.

Od treh ali štirih požarov letno, v katerih so tako reševali ljudi
in premoženje, je v zadnjih letih obseg intervencij pri požarih,
prometnih nesrečah, poplavah in drugih tehničnih intervencijah precej narasel. Čeprav društvo deluje s poklicnim jedrom,
večino dela še vedno temelji na nesebičnem in požrtvovalnem
delu prostovoljcev. Po predstavitvi društva smo si ogledali njihove prostore ter vozila in se z gasilsko avtolestvijo dvignili 37
metrov visoko ter si tako ogledali Velenje še s druge perspektive. Nato smo pot nadaljevali proti Velenjski plaži. Kljub slabemu in hladnemu vremenu so se nekateri opogumili in skočili
v Velenjsko jezero. Pred vrnitvijo domov smo se okrepčali v restavraciji Ribniki Preserje, kjer ni manjkalo jedi z žara, hamburgerjev ter tudi tradicionalnih dunajskih zrezkov z ocvrtim
krompirčkom. Kot češnja na torti pa se je za zaključek prileglo
hladno pivo iz Fontane piva Žalec.

Tekmovalni avgust jezerskih kegljačev na asfaltu
Mladi Jezerjani so bili na mednarodnem tekmovanju v kegljanju na asfaltu v Celovcu,
kegljači pa smo se udeležili še turnirja v Ratečah.
BESEDILO IN FOTOGRAFIJA: ALEŠ PETEK
Od 6. do 8. avgusta je v Celovcu potekalo mladinsko tekmovanje za tekmovalce do 16 let (Euro Youth Grand Prix Klagenfurt
2021). Sodelovalo je devet ekip iz Nemčije, Avstrije, Italije, Latvije in Slovenije. V slovenski ekipi so bili trije Jezerjani, Dejan
Prtija, Tilen Tičar in Žiga Petek, ter dva člana z Jesenic – Mark
in Maj Novak. Naši fantje so na koncu osvojili šesto mesto in
z udeležbo pridobili veliko novih izkušenj.
Turnir trojk v kegljanju na asfaltu v Ratečah pa smo jezerski
kegljači obiskali 28. avgusta. Nastopali smo z dvema ekipama. Mladinci v postavi Dejan Prtija, Tilen Tičar in Žiga Petek
so osvojili drugo mesto, odlično pa se je uvrstila tudi naša
druga ekipa v postavi Zaim Durić, Jože Lojen in Robert Ogrizek
– osvojili so četrto mesto.

Na mednarodnem tekmovanju v kegljanju na asfaltu v Celovcu
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Pogled čez ramo
Ko se človek ozre čez ramo, razgled ni vedno nekaj, kar bi usta raztegnilo v nasmeh
ali celo smeh, a v silhueti Češke koče tičijo predvsem taki prebliski: filozofiranje
o NLP-jih v zimski sobi, kaj bomo plezali, kdo s kom, šumi noči pod zvezdnatimi
lučkami in smrčanje v sosednji sobi ...
KARMEN KLAURA, FOTO: PRIMOŽ ŠENK
... obvezno jutranje vprašanje: "A kej pika?!", ko se nikomur
ni ljubilo odkriti tople odeje in se soočiti z mrazom ali novimi delovnimi nalogami ali z bregom do Zgornjih ravni ali z
odhodom v dolino ali ... To je bil čas številnih možnosti in
izbiranja. Čas, ko smo iskali sebe in komaj kdaj našli svoje
sledi samo zato, da smo jih spet izgubili. To je bil čas, ko smo
nevede srečevali ljudi, ki so nam sooblikovali bodoče življenje. In pravzaprav je zame to vsebina mojega življenja: koga
in zakaj sem srečala v nekem obdobju svojega življenja.
Stric Andrej, učitelj, ki me je kot večino Jezerjanov naučil
smučanja. Bil je eden prvih, ki me je napotil k učenju otrok –
pa četudi predvsem plužne tehnike in zato, ker nisem nikoli
spadala med "dirkače". Delo z otroki je tisto, kar imam še vedno najraje. Iz strica je postal atek, deda mojih otrok in skozi
daljše obdobje sva občasno skupaj brkljala po koči in zvečer
pri petrolejkah kovala verze, ki sva jih pravzaprav skrivala
drug pred drugim in jih potem "pomotoma" nekje pustila, da
sva lahko izrekla kakšno pripombo.
Tašča je bila leva in desna roka, predvsem pa srce smučarskega kluba, planinskega društva in predvsem vodja koče iz
daljave. Osebno ni bila več veliko prisotna v tistih časih, vsak
trenutek pa je vedela, kaj potrebujemo in tudi česa si želimo.
Anica je bila poosebljena vera, tako v Boga kot ljudi, kljub vsemu, kar je morala preživeti.
Luka je bil šef alpinističnega odseka, član Slamarjev, predsednik
planinskega društva, potem vodja reševalcev. Na njegovo spodbudo sem opravila tečaj za mladinsko vodnico in prevzela mladinski odsek. Še danes je lepo slišati utrinke z naših taborov,
predvsem od otrok, ki potem niso več pogosto zašli v hribe ...
Seveda ne more biti molk tisti, ki bi pospremil Dava. Vsekakor je bil športnik, ki je vedel, kaj hoče; ki je garal za svoje cilje
– in jih tudi dosegel. Bil je človek, od katerega sem se veliko
naučila, s katerim sem veliko doživela – lepega, manj lepega,
žalostnega in veselega.

KORDEŽ D.O.O., VISOKO 124, VISOKO

ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA
ZA IZDELAVO SEKANCEV

Češka koča
Koča je bila prvi zunanji svet, ki sem ga odkrila še pod okriljem mame Micke. Le kdo se ne spomni šolske tete Micke,
ki je kuhala prave malice, vlačila drva v vsak razred posebej in loščila parket do pravega bleska? Nemalokrat je sredi
predavanja Jožeta Žvoklja vdrla v prostor, da me je (varno)
odpeljala domov. Solze tedanjega sramu so se posušile, njena
usmerjena odločenost pa me spremlja še danes. Iz koče, kjer
smo imeli alpinistične tečaje in vesele večere, polne vpitja in
petja, je postala koča kraj, kjer sem zaslužila svoj prvi denar,
kamor sva pripeljala svoje otroke in kjer me zdaj obiskujejo
vnuki.
Ko spomladi ribam (že spet) podnice, ki sem jih prvič ribala z
Andrejem, vsakič slišim njegova navodila in jih z nasmehom
predvajam naslednjim generacijam.
In zdaj sem končno pri svojih sodelavcih v koči. Ko gledam
nazaj, vidim, da sem vsakič imela res srečo. V prejšnjih časih
Tomaž v kuhinji, v novejšem času Doroteja, ki je ljubezen do
kuhanja in talent podedovala od prednikov. Za zdaj se s kuhinjo spopadam sama, z veliko željo, da bi mi kdo prevzel to
skrb (Tomaž, pridi nazaj!!). In potem dolga vrsta "hilfarc in
hilfarjev", Saša, Alenka, Anja, Miha K., Aljaž, Miha M., Ajda
Š., Petra, Lea, Ajda K., še druga Ajda K., Maruša, Simon – vsi
z Jezerskega. Zadnja tri leta so se domači mladini pridružili
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mladi iz drugih krajev Slovenije. Takrat sem zadnjič aktivno
iskala pomočnike, zdaj prihajajo tudi novi, ki se poznajo s
stalno ekipo. Drage punce in fantje, upam, da vam dostikrat
povem, kako vesela (in ponosna) sem, da se vračate k našemu skupnemu sezonskemu delu! Marjana, Sara, Rebeka,
Ladeja, Kaja, Simon, Bine, Jakob, Urša, Ajda, Aljaž, Jure. Vsak
dan delamo najmanj 14 ur, med sezono so edino skupni zajtrki čas za sedenje, pa še to ne vedno. Vsako naslednje leto
doslej smo ustvarili več dohodka, pri čemer že vsaj tri leta
ostajajo cene enake. Delamo dobro. Ne, delamo odlično. Pa
vendar samo naše delo ni dovolj. Kadar česa zmanjka, so tu
izredne nosaške dostave. Na prvem mestu med nosači je Matjaž, ki je poleg tega še prostovoljni poštar. Potem so tu Simon
J., Miha Z., David, Simon B.; pa Ksenija, ki vedno znova prinaša dobrote z domačega vrta za osebje ... Pa obiski domačinov s sladkimi in kavnatimi pozornostmi. Hvala vsem za
vaše obiske. Naslednji prijatelji so domači fantje, Aljaž, Jan,
Jernej, Marcel, Matic in Jure, ki skrbijo, da so drva scepljena
in razžagana. Pa Kristjan, ki pripelje veliko "mrcino", da se
spodaj scepijo metrska polena. Gospodar Brane, ki vedno najde kakšno rešitev za tehnične probleme, Jaka, ki nam pri- in
odpelje z žičnico vse potrebno tudi po norih sobotah in nedeljah. Boris, ki vedno znova skrbi, da nam teče voda. Polona in
Maša, ki se ukvarjata z našimi boni ... Peter in Maks, ki sta
letos lastnoročno in samoiniciativno popravila mostičke na
poti čez Makekovo. Olga, ki nam je poslala petdeset domačih
jajčk. Slavi, ki pride, da grem jaz lahko malo v dolino. Še ena
Slavi pa Marina pa Lea iz trgovine, ki nas oskrbujejo z dobrinami in same organizirajo celo nosače za nas. Pa župnik, ki
mi pošilja doma pridelan krompir!
In na koncu zahvale sta tu še upravni odbor in predsednica društva. Vsa birokratska krama mi je prihranjena, ker so
stvari urejene. Ker znate ceniti naše delo in ga tudi nagraditi.
Ostali oskrbniki imajo slabše izkušnje.
Srčno upam, da nisem koga izpustila, naj ta zapis velja prav
za vse. Na koncu svoje sedme sezone sem nekoliko "zmahana"; kot sem šla rada spomladi v kočo, bom šla konec meseca
z veseljem v dolino. V našo dolino, iz katere prihaja toliko
ljudi na obisk, na pomoč, klepet.
Imam srečo. Delam v najlepši slovenski koči, imam najboljšo
delovno ekipo in povečini tudi najbolj prijazne goste.

Tekaško druženje drugo soboto
v oktobru
V soboto, 9. oktobra 2021, bo z začetkom ob 9. uri na športnem
igrišču na Jezerskem v sodelovanju s podjetjem KinVital izveden
dogodek Salomon Running Academy oz. tekaški trening na deset
in dvajset kilometrov. Namen dogodka je druženje v tekaškem koraku in spoznavanje novih krajev po Sloveniji. Število udeležencev
je zaradi kakovosti treninga omejeno. Obvezna je prijava na info@
kinvital.si. Tekaško druženje bo potekalo v dveh skupinah (deset
in dvajset kilometrov), med tekom pa bodo predstavljene osnove trail teka: tek v klanec, po klancu navzdol, uporaba palic ...
Za test med tekom bo na voljo tudi oprema Salomon. Za vse, ki
si ne boste uspeli zagotoviti mesta na teku, bo šotor na lokaciji
postavljen od 9. do približno 13. ure. V tem času lahko pri šotoru dobite informacije o tekaških copatih in drugi tekaški opremi.
Andrej Tepina

Jezerski gasilci ob jubileju
na Triglav
Ob praznovanju 110-letnice PGD Jezersko je padla ideja, da se po
desetih letih spodobi ponovno stopiti na najvišji vrh Slovenije. Beseda je dala besedo in že na začetku poletja smo se najprej vsak
zase, potem pa tudi na nekaj skupnih vzponih, začeli pripravljati
za septembrski vzpon na Triglav. Če nam na prvotno določeni konec tedna ne bi zagodlo vreme, bi se na pot podalo kar trideset gasilk in gasilcev ter njihovih prijateljev. Ko je že vse kazalo, da bomo
vzpon morali prestaviti na naslednje leto, sem prejela optimističen

klic predsednika Ožbija: "Mojca, daj, preveri v koči, ali imajo zadnji
vikend v septembru še kaj prostora, gremo na Triglav!" V soboto
navsezgodaj se nas je na pot podalo 14. Jutro se je komaj prevesilo
v dopoldne, ko smo na Planiki že pojedli prvo malico. Pogled na
greben Triglava nam je dal vedeti, da bo za vzpon na vrh potrebnega kar nekaj potrpljenja. Hoja po klinih in "zajlah" ter spretno
umikanje nasproti hodečim na grebenu, nam je šlo odlično (pa saj
smo Jezerjani!). Na vrhu daleč od tega, da bi bili sami, saj se je še
mnogo drugih odločilo, da topel jesenski konec tedna izkoristi za
obisk najvišje slovenske gore. Po zahtevni poti smo se spustili do
koče na Doliču, od koder smo naslednje jutro čez Velo polje sestopili na Pokljuko. Hvala Ožbiju za pogumno odločitev, Primožu in
Roku za spremstvo, Boštjanu in Izidorju za prevoz ter celotni ekipi
za moj najlepši Triglav doslej. Mojca Markič, foto: Primož Šenk

Računovodske in knjigovodske storitve
Poslovno in davčno svetovanje
Mlakarjeva ulica 76, 4208 Šenčur
Tel.: 04/279 10 00, faks: 04/279 10 30, www.sconto.si
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Športni september v šoli
Letošnje šolsko leto smo začeli zelo
športno in upamo, da bomo tako
nadaljevali vse leto, saj se vsi vedno
bolj zavedamo pozitivnih učinkov
gibanja.
ANA OČKO
V prvih dneh septembra so bili učenci povabljeni, da v šolo
prihajajo na čim bolj trajnosten način, starši pa na roditeljskih sestankih naprošeni, da jim pri tem pomagajo s spodbujanjem. Svež zrak in malo gibanja pred učenjem še kako
pripomoreta k lažjemu učenju, večji zbranosti pri pouku in s
tem doseganju boljših rezultatov.
Vsak šolski dan se na podružnični šoli začne že malo pred prvo
šolsko uro z gibalnimi minutkami. Nihče od učencev še ni potarnal, da se mu ne ljubi, da mu je težko. Nasprotno, prav z veseljem čakajo na aktivna jutra in seveda tudi aktivne odmore,
ki jih z veseljem preživljajo na obogatenem šolskem vrtu, kjer
so nas s prvim septembrom pričakale tudi nove klopi, ki jih
uporabljamo za pouk na svežem zraku, pisanje domače naloge
in poslušanje pravljic v času podaljšanega bivanja.
Čeprav se interesne dejavnosti začenjajo v oktobru, smo Mladi planinski orli že opravili prvi pohod. V soboto, 11. septembra, smo se v družbi otrok in staršev odpravili na Češko kočo.
Dan je bil kot naročen za obisk hribov, in čeprav je večina
na Češki koči že bila, smo preživeli lepo sobotno dopoldne. V
oktobru pa načrtujemo planinski konec tedna, saj sta nam
zaradi razmer odpadla že dva poletna tabora.
V začetku tretjega tedna septembra smo uspešno zaključili
šolo v naravi v Savudriji, kamor so se odpravili učenci petih

Kaj želimo prvošolcem ob vstopu
v šolo
Letos je v šolske klopi sedlo kar deset prvošolcev. Ob vstopu v šolo
so jim njihovi starejši prijatelji zaželeli:
Dragi prvošolci! Želim vam uspešno letošnje leto. Svetujem pa
vam, da ubogate učiteljice. Viktor Dolinšek, 5. r.
Prvošolcem želim dobre ocene in zelo dobra priznanja ob koncu
šolskega leta. Polona Rogelj, 4. r.
Dragi prvošolci! Želim vam prekrasne šolske dni, veliko dobrih
ocen in sreče. Nika Šinkovec, 5. r.
Dragi prvošolci! Želim vam, da bi vam bila šola všeč in da bi se v
njej dobro počutili. Zarja Eržen, 5. r.
Prvošolcem želim, da bi se v šoli zabavali, da bi se pridno učili in
imeli dobre ocene. Brina Gorenšek, 3. r.
Prvošolcem želim, da bi imeli dobre ocene, da ne bi nagajali in da
bi se imeli lepo. Tonja Muri, 3. r.
Želim, da bi se veliko naučili in da bi znali računati račune.
Gaja Ančimer Karničar, 2. r.

Tek za junake 3. nadstropja / Foto: arhiv Podružnične šole Jezersko

Mladi planinski orli / Foto: arhiv Podružnične šole Jezersko
razredov matične in podružnične šole. Vreme nam je bilo naklonjeno, morje je bilo res še toplo in učenci so uživali v vseh
dejavnostih ter predvsem nadgradili svoje plavalno znanje.
Za nami je tudi že prvi športni dan. Učenci od prvega do četrtega razreda so se odpravili na tematsko orientacijsko pot
Skrivnost preddvorskih štorkelj. Ob tem so spoznali okoliške
vrhove, živali, rastline, se seznanili z različnimi markacijami, osvežili znanje o primerni obutvi in opremi, ki jo potrebujemo v hribih v različnih vremenskih razmerah, ob zanimivih nalogah pa spoznali nagajivega vrana Frana, ki je uročil
grofa in grofico.
Z Jezerskega je 16. septembra na svojo zadnjo etapo proti Kranju krenila tudi ultramaratonka Preddvorčanka Špela Šavs,
ki je svoj dobrodelni tek za junake 3. nadstropja po Sloveniji
začela pred matično šolo v Preddvoru. Učenci smo jo želeli
pospremiti, a je bil njen start načrtovan v zelo zgodnjih jutranjih urah, kljub temu pa so učenci po drevoredu pri pouku
športa tekli v podporo Špeli in vsem junakom 3. nadstropja
– z zlatimi pentljami in zastavicami. V 14 dneh je pretekla
1125 kilometrov. Dne 23. septembra pa smo zaznamovali dan
slovenskega športa. Gibanje v naravi krepi imunski sistem,
ki je predvsem v teh časih še kako pomemben. Zato tudi če je
vreme deževno, če bodo dnevi krajši in se bo zunaj že temnilo, bodite starši vzor in se skupaj z otroki odpravite na sprehod. Vsi vemo, da slabega vremena ni, je samo neprimerna
obutev in oprema.

Športni dan – Štorkljina
pot
V ponedeljek, 13. septembra 2021, smo imeli športni dan. Šli
smo na Štorkljino pot v Preddvor. Tam mi je bilo zelo všeč.
Na nekaj časa smo reševali naloge, ki so bile res zelo zabavne. Pri vsaki nalogi je bila ena gozdna žival. Meni sta bili najboljši sova in veverica. Veverica je bila prva žival. Pri njej si
moral iti po nekakšnih deblih, kjer so bile izrezane stopinje
gozdnih živali. Najprej si moral normalno po sledeh, potem
po prstih in biti cel iztegnjen. Pri lisici je bila druga postaja.
Tam si sestavil lisico, ki je bila primerno oblečena za v hribe.
Mislim, da je Zoja naredila lisico, ki je bila oblečena v krilo
in obuta v petnajstcentimetrske petke. Tretja postaja je bila
čebela. Pri njej smo poiskali markacije. Igrali smo se nekakšne skrivalnice, nato smo v čebeljem peskovniku naredili
možiclja. Četrta je bila medvedja postaja. Na njej si moral v
medvedov nahrbtnik zadeti določene reči. Peta postaja je bila
mravlja. Tu so bili po trije koli z dvema cevkama. Iz cevk se
je dobro slišalo naše oglašanje. Šesta postaja je bila sova. Na
tej postaji smo imeli malico. Nekaj ni delovalo, zato smo tam
delali lažjo nalogo. Na koncu smo mi šli še na Sveti Miklavž.
Potem pa še za kakšnih deset minutk na igrala.
Na grad Dvor smo šli pogledat, ali so štorklje v gnezdu. Ni jih
bilo, kar pomeni, da je naš urok deloval (v štrka in štorkljo
začarana grof in grofica sta se spremenila nazaj). Nato smo
se vrnili v šolo in domov. Polona Rogelj, 4. j

Prvi šolski dan
V šolskem letu 2021/2022 Podružnično šolo Jezersko obiskuje 32
učencev. Na prvi šolski dan so učiteljice in učenci višjih razredov
s pesmijo sprejeli deset prvošolčkov. Tako močne generacije na
Jezerskem po pripovedovanju učiteljic že dolgo ni bilo. Obiskal jih
je tudi župan Andrej Karničar in učencem zaželel uspešno in mirno
šolsko leto.

Vabilo
Glede na to, da je bilo letošnje poletje za mlajše in starejše jezerske kegljače precej tekmovalno obarvano, vas vabimo, da se nam
pridružite, da nas pobliže spoznate – in s tem tudi šport sam. Zato
se nam vsi, ki si želite podrobneje spoznati kegljanje na asfaltu
in na ledu, pridružite v nedeljo, 3. oktobra, ob 17. uri na športnem
igrišču na Jezerskem. Prikazali vam bomo pravila in potek igre,
sami pa boste lahko šport, ki je letos postal olimpijski, tudi preizkusili. Aleš Petek
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Telovadba, pohodi po bližnji okolici in izleti
"Popotovanje"

po dejavnostih Društva upokojencev (DU) Jezersko v obdobju korone

ANICA JAKOPIČ, DU JEZERSKO
Ker se člani DU zavedamo, kako pomembna je telesna aktivnost za tretje
življenjsko obdobje, nadaljujemo telovadbo pod strokovnim vodstvom naše
Mateje vsako sredo ob 8. uri na športnem igrišču. Veseli in hvaležni smo,
ker si vzame čas za nas in izbira vaje,
primerne našim letom. Včasih popestri našo telovadbo Valentin Mariva, ki
občasno prihaja na Jezersko. Opravil je
tečaj za voditelja v skupini Šola zdravja
v Šmarjeških Toplicah in nam njegovo
znanje in izkušnje zelo koristijo.
Po telovadbi potem izvajamo pohode.
Če se odločimo za daljšega, za del poti
poskrbijo šoferji. Tako smo obredli že
velik del doline. Ugotavljamo, da druženje pozitivno deluje na nas, posebno če
smo povabljeni še na kavico in klepet.
Do sedaj smo od začetka maja opravili lepo število pohodov in upam, da bo
tako ostalo.
Odpravili smo se tudi do delov jezerske
doline, ki jih številni ne poznamo dobro.
Obiskali smo kmetijo pri Mav'c, dolino
pod Storžičem, Mošnikovo, Rezmanovo
in Virnikovo kmetijo, turistično kmetijo pri Žagarjevi Ani in lehnjakotvorni
izvir. Povzpeli smo se tudi na razgledno
točko pod Babami in do Štularjeve planine, na Mlinarjevo peč, do ovčjih koč,
bili pri Miji in Matjažu, pri Koprivnikovi Marinki, na Murnovem, na nekdanji
obmejni karavli pod Pristovnikom in na
kavici ob Planšarskem jezeru. V Preddvoru smo si ogledali obnovljeni grad in

Na izletu v Beli krajini / Foto: arhiv DU

obiskali v domu upokojencev občanko
Vero Štern. Kjerkoli smo se srečevali z domačini, so nas povabili in nas
pogostili, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Veseli smo, da na Jezerskem
gostoljubje še vedno živi. Telovadbo in
pohode bomo nadaljevali in navdušili
tudi druge naše člane.

IZLET V BELO KRAJINO
Na srečo nastala situacija in spremembe glede novega koronavirusa niso vplivale na naš jesenski izlet v Belo krajino.
Vsi udeleženci smo bili cepljeni ali testirani in imeli ustrezna dokazila.
Z Jezerskega smo odšli v jutranjih urah.
Na postajališču nas je ob avtobusu podjetja Artur pričakala vodnica Andreja Remic. Bili smo je zelo veseli, ker vemo, da
zna izlet prijetno popestriti – in nismo
se motili. Na poti z Jezerskega smo sproti pobirali udeležence izleta, zadnjega v
Ljubljani. Od tu smo potem nadaljevali
proti Dolenjski. Andreja nam je sproti
opisovala značilnosti krajev, mimo katerih smo se vozili. Prvi postanek smo
imeli v Žužemberku, središču Suhe krajine. Tu smo si privoščili jutranjo kavico.
Izvedeli smo zanimivo zgodbo, da sta se
v teh krajih borila in izgubila življenje v
NOB Jezerjana Viktor Krč, znan jezerski
gorski vodnik, in Ferdo Zaplotnik - Robniški. Njuni imeni sta vklesani v partizanskem spomeniku v središču mesta.
Vso pot do Bele krajine smo občudovali
dolenjsko pokrajino in lepoto reke Krke,
ob kateri smo se vozili. Da smo že v Beli
krajini, so nas opozorile bele breze. Ne-

kateri pravijo, da je po njih dobila pokrajina ime. V vasi Krupa so nas pričakali
na turistični kmetiji Cerjanec, kjer smo
si ogledali tradicionalno belokranjsko
hišo, ki je preurejena v muzej. Po odlični belokranjski malici smo obiskali izvir
reke Krupe, ki izvira izpod mogočne pečine. V globinah pečine je kraška jama, v
kateri živi črna človeška ribica.
Sledil je ogled Črnomlja, središča Bele
krajine, pod strokovnim vodstvom, potem pa smo pot nadaljevali mimo Metlike v Drašiče, kjer smo se seznanili z
delovanjem Vinske banke, ki velja za
edinstveno na svetu in ima večstoletno
zgodovino. Njeno poslovanje deluje po
starih zakonih. Člani se morajo strogo
držati pravil, ki jih določa zakon banke,
ki je zelo rigorozen. Plačuje se z vinom.
Sledilo je kosilo v vasi Grabovec, na
kmetiji Jakljevič.
Potem smo se počasi siti in prijetno
utrujeni poslovili od čudovite dežele ter
prijaznih Belokranjcev in se polni vtisov
vrnili na Jezersko.

LJUDSKE PEVKE
V tem času mirujemo, saj ne moremo prepevati z maskami. Našo pevsko
skupino je zaradi zdravstvenih težav
zapustila Polajnarjeva Mici, ki je v skupini prepevala dvajseto leto. Bilo nam
je hudo, pogrešale bomo njen čudoviti
sopran. Bile pa smo izredno vesele, ker
smo se na njeno povabilo poslovile v gostišču Kočna. Hvala ti, Mici, za vse lepe
trenutke, ki smo jih preživele skupaj.
Upam, da se bomo še srečevale.
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Izlet v Ljubljano
MIJA MUROVEC, MIMI HRASTNIK
Tisti, ki se vsak dan vozite v službo z Jezerskega v Ljubljano, in tudi druga mladina, si ne morete misliti, kako smo
včasih potovali v Ljubljano. Avtomobili

Družina Katrce Košir / Foto: hraniteljica fotografije Mimi Hrastnik

Mija z atom v Ljubljani / Foto: hraniteljica
slike Mija Murovec

so bili redki, peljali smo se z avtobusom.
Tja dol se je Jezerjan odpravil le, če je
bilo nujno, na izlet pa s ciljem obiskati kakšnega sorodnika. Tako sva bila
tudi midva z atom leta 1959 namenjena k stricu v Rožno dolino. V lepo zaviti
škatli sva jim nesla domač "puter", tam
pa sva dobila češnje za domov. Če ne bi
bilo te slike, se ne bi ničesar spomnila. Na kolodvoru naju je slikal eden od
fotografov, ki so bili vedno tam okrog
in lovili zanimive motive, slike pa potem poslali na dom. Podoben spomin iz

Leto 2021
Leto 2021 je posebno leto,
ne vem, od kod je vzeto.
Po dveh letih korone
smo januarja dobili vabila
za cepljenje,
da korona in kovid ne bi nas pobila.
Vsi mladi od 80. leta naprej,
brez strahu zavriskali ˝JUHEJ!˝,
reakcija pa taka,
da bi kar stoje zaspala,
pa roka me je bolela,
da sem nehote tableto vzela.
Vreme nam je delalo še pa še preglavic,
prineslo vsak dan je novih reklamic,
sonce, dež, nevihta,
veter, megla, toča, sneg,
zdaj pa pojdi s klanca v breg.
Sadno drevje je zacvetelo,
po pomladi je dehtelo,

sveže barve jablana je imela,
prihrumela je nevihta,
lepo cvetje ji je vzela,
drug dan pa slana vse je pomorila,
le zakaj tako se nam je oddolžila?

ljubljanskega Tivolija iz leta 1956 hrani
Mimi Hrastnik. Na sliki je njena mama
Katrca z otroki, od leve: Štefka, mama,
Minka, Mihec, Klementina in Janez Košir. To je bil tako imenovani sindikalni
izlet, ki ga je velikim družinam plačala
občina. Do Kranja so se peljali z avtobusom, naprej pa z vlakom. Mimi je takrat
že služila pri družini Repovš v Ljubljani in mama jo je s sorojenci obiskala.
Tudi njih je slikal naključni fotograf in
s tem ustvaril nepozaben spomin na tiste čase.

Ponoči so imele svoj koncert,
pele, rajale in skakale
ter nas vse iz spanja dale.
Tudi gosenice so mi dvigale pritisk,
od njih nisem imela nobene korist.
Bolj sem jih pobirala, več jih je prišlo
– apetita pa pri kosilu ni bilo.

Dva meseca je vreme nagajalo,
v vrtu se nič še ni sejalo.
Po 20. maju sva krompir sadila,
a letina je dobro obrodila.

Danes grem po tretji odmerek cepiva,
da bom trdna kot kopriva.
Malo pa me le skrbi,
res na intenzivni jih toliko leži.

Junija sem polže pobirala,
vsako jutro, vsak večer veliko jih nabrala.
So me spraševali, kaj bom z njimi?
Za rižoto, golaž in na žaru,
nekaj pa v skrinjo, da pozimi
se bom sladkala z njimi.

Zdravniki, sestre in zdravnice,
za bolnike se borijo,
vso noč ob njih bedijo,
brez oddiha zanje skrbijo.

Prišle so miši, miške lepe zale,
vse so nam pojedle in posrale.
Nešteto se jih je ujelo,
mene bi pa skoraj vzelo.

Kaj še oblast nam bo priskrbela,
če bi na pravem mestu glavo imela,
ne bi toliko znancev korona vzela,
tako pa gledajo le na svojo rit,
mi pa zdaj tako ničesar ne moremo izgubit.
Lonca
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Jezerjanom
jeklene volje ne
manjka
ALENKA BRUN, FOTO: PRIMOŽ PIČULIN
Olimpijska bakla je obiskala vseh 212
občin. Tisto letošnjo julijsko soboto se
je ustavila tudi na Jezerskem, ki je bila
189. občina po vrsti, ki jo je bakla obiskala. Vreme "gostji" ni bilo najbolj naklonjeno, a o tem prisotni tekači niso razmišljali. Zbrane sta pozdravila župan
Andrej Karničar in alpinist, gorski reševalec in športnik Milan Šenk. Na 350
metrov dolgi progi je teklo deset ekip, ki
so v štafetnem stilu predajale baklo naslednji ekipi. Začeli so najmlajši, popotovanje bakle po Jezerskem pa je sklenila ekipa občinske uprave. Vsak nosilec
bakle je po končanem teku v spomin
prejel še darilo: edinstveno zapestnico s
koščkom jekla iz Skupine SIJ – Sloven-

Gasilska fotografija po zaključenem štafetnem teku s slovensko olimpijsko baklo
ska industrija jekla, posvečeno z jekleno voljo odlične športnice Petre Majdič.
Sledilo je še skupinsko fotografiranje,
kdor pa je želel, se je z baklo lahko tudi

sam slikal, potem pa je slaba dva kilograma težka in 72 centimetrov velika
bakla že nadaljevala pot naprej – proti
Preddvoru.

Čas in kilometri so izziv
ALENKA BRUN, FOTO: OSEBNI ARHIV
Andrej Tepina je bil vedno športnik. Teči pa je začel pred šestimi leti. Hitro je ugotovil, da mu razdalje in čas predstavljajo
izziv. Najprej je odtekel dva polmaratona, sledili so maratoni
in supermaratoni, leta 2017 pa se je že udeležil svojega prvega
ultramaratona. Tepina trenira šestkrat na teden, enkrat ali
dvakrat teče daljšo razdaljo, tja do petdeset kilometrov. Takrat se odpravi na trening v "dolino". Na vreme se ne ozira. Že
od vsega začetka pa razmišlja o udeležbi na Špartatlonu. Čas
zanj bo prišel, je prepričan.
Do sedaj je bil njegov najdaljši tek Ultra Balaton na Madžarskem. "Dolg je 221 kilometrov. To je bil tudi prvi takšen preizkus zame. Tekel sem pod trideset ur znotraj časovne omejitve 32 ur." Lani je podobno dolžino odtekel v Burgerlandu,
kjer je znotraj 36 ur za 218 kilometrov potreboval slabih 27
ur. Nedavno pa se je vrnil iz Berlina. Avgusta se je namreč
s spremljevalcema Primožem Šenkom in Iztokom Tonejcem
udeležil t. i. teka okoli zidu, Mauerweglauf 100 Mielen Berlin. Tu je 160-kilometrsko progo pretekel v manj kot 17 urah,
znotraj časovne omejitve tridesetih ur. Tek v Berlinu ima posebno noto zato, ker je posvečen Berlinskemu zidu, žrtvam
nekdanje meje. Tekaška trasa je speljana po meji nekdanje
zahodne enklave Berlina. Letos so ga organizirali že devetič.

www.pogrebnik.si

"Udeležba na tem ultramaratonu je ogromna. Petsto tekačev, kar ni običajno. Kvota prijavljenih je popolnjena v dveh
dneh," pripoveduje Tepina, ki si je v Berlinu pritekel šesto mesto v skupni uvrstitvi, kar je potrditev, da je dobro pripravljen.
Konec oktobra načrtuje še udeležbo na 48-urnem teku v Švici.
To bo spet poseben izziv, saj gre tu za drugačno "logiko" kot pri
24-urnem teku. Ima kar pozitivno tremo, smeje pove Tepina
in zaključi, da upa, da bodo razmere dopuščale, da se bo teka
udeležil.

Župan obdaroval novorojence
Od zadnjega srečanja dojenčkov in njihovih staršev je minilo nekaj
manj kot eno leto. Plod tega kratkega obdobja je devet nasmejanih
obrazov, ki lepšajo vsakdan svojim najbližjim, lokalni skupnosti
pa nalagajo odgovornost in skrb, da bo njihovo življenje na Jezerskem kar se da kvalitetno in pestro. Župan je vsakemu novorojenčku v spomin podaril sadiko lipe. Z izbranim darilom se je odzval
pobudi Čebelarske zveze Slovenije o deljenju medovitih dreves
najmlajšim občanom.

Foto: arhiv Občine Jezersko

Mozaik narave

Razstava je prodajna
Mozaik narave bo na ogled do konca novembra. Ko TIC ne bo več
odprt, se za ogled lahko obrnete na Braneta Žagarja ali Majo Lesar.
Razstavljena dela so na voljo tudi za prodajo (041 693 235, Maks
Starc). Maja Lesar

Tik pred praznikom Občine Jezersko smo v prostoru medgeneracijskega centra odprli likovno razstavo Mozaik narave ljubiteljske slikarke Marinke Starc iz Novega mesta. Zakonca Marinka in
Maks Starc sta na Jezerskem že stara znanca. Kako tudi ne, saj
kot vemo, je bil Maks doma v hiši pri Kanonirju. Na Jezersko ga
vlečejo otroški spomini na Češko kočo, pa na dom in mladostno
razigranost. Marinka Starc (na fotografiji) je šele po upokojitvi
začela odkrivati različne slikarske tehnike, najbolje pa se počuti
ob slikanju narave, ko ustvarja čudovite akvarele. Zelo hitro se
je vključila v Likovno kulturno društvo Mavrica v Novem mestu,
kjer se uči in ustvarja že slabi dve desetletji. Pod vodstvom mentorja Marijana Maznika je usvajala osnove slikanja. Maznik jo je
usmerjal pri njenem ustvarjanju ter skrbel, da so člani društva
svoja dela tudi razstavljali. Marinka pravi, da ji je slikarstvo blizu
že od otroštva, danes pa bi brez čopiča in platna težko živela.
Maja Lesar, foto: Brane Žagar

Jesenska akcija Osvežite dom z Gorenjskim glasom

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas je izredno priljubljen časopis, ki izhaja vsak torek in
petek. Naročniki komaj čakajo, da ga dobijo v nabiralnik in izvedo,
kaj je novega v njihovem domačem kraju in v naši regiji. Teh novic
ni mogoče najti nikjer drugje!
Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki
Gorenjskega glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji.
Želimo si, da bi se bralci na lastne oči prepričali, da je Gorenjski
glas odličen časopis, in postali njegovi naročniki. Poleg brezplačne
dostave naročnina prinaša tudi številne popuste in darilo. Če želite
Gorenjski glas bolje spoznati, se lahko odločite za dvotedensko
brezplačno prejemanje časopisa brez vseh obveznosti. Pišite na
narocnine@g-glas.si ali pokličite na tel. št. 051 682 217 in pustite
podatke za dostavo. Po preteku 14-dnevnega obdobja vam
časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo pa poklicali, povprašali
za mnenje in vam predstavili prednosti za naročnike.
Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!
V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

NOVI OPEL TE MIKA

PONUDBA JE ZMAGOVITA
NEMŠKA ZASNOVA, MODERNA TEHNOLOGIJA.

MOKKA ŽE ZA

CROSSLAND ŽE ZA

Z OPEL FINANCIRANJEM

Z OPEL FINANCIRANJEM

16.590 €

CORSA ŽE ZA

14.450 €

11.890 €

Z OPEL FINANCIRANJEM

KAKO ŠE PREPROSTEJE DO VAŠEGA NOVEGA OPLA? Z OPEL FINANCIRANJEM!

Pozabite na finančne skrbi ob nakupu novega vozila: za vas smo pripravili paket Opel financiranje, ki prinaša številne ugodnosti in prednosti.

MENJAVA STARO ZA NOVO – PRIHRANITE ČAS IN DENAR!

Če razmišljate o menjavi rabljenega vozila za novega Opla, je sedaj pravi čas! Avtotehna VIS vam namreč ob menjavi staro za novo podari do 500 €
bonusa.

H VA L A , K E R N A M Z A U PAT E !

080 88 82
opel.avtotehna-vis.si
info@avtotehna-vis.si

PE LJUBLJANA
PE KRANJ
PE ŠKOFJA LOKA

01 58 18 510
04 281 71 70
04 502 40 00

info.lj@avtotehna-vis.si
info.kr@avtotehna-vis.si
info.skl@avtotehna-vis.si

Navedena cena velja ob nakupu na Opel Financiranje za vozila: Corsa Edition z 1.2-litrskim bencinskim motorjem (55 kW/75 KM) s sistemom Start/Stop in 5-stopenjskim ročnim menjalnikom ter
Crossland Edition z 1.2-litrskim bencinskim motorjem (61 kW/83 KM) s sistemom Start/Stop in 5-stopenjskim ročnim menjalnikom. Kombinirana poraba goriva (po WLTP-ciklu): 4,0–6,2 l/100 km
izpusti CO2: 105–139 g/ km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Specifične emisije dušikovih in oksidov (NOx): 0,0116–0,0536 g/km. Trdi delci: 0,0003–0,0010 g/km in število delcev 0,04–0,21*1011/km pri
dizelskih motorjih. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal iz prometa prispevajo k poslabšanju zunanjega zraka. Prispevajo
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do spremembe ponudbe. Ob nakupu novega vozila Opel vam v posebni
ponudbi na ocenjeno vrednost vašega rabljenega vozila po Eurotaxu dodamo 500 € bonusa za vozila do vključno 7 let in 300 € za vozila starejša od 7 let in ki so po Eurotaxu cenovno ovrednotena
nad 1.000 €. Avtotehna Vis d.o.o. se ne zavezuje k odkupu vsakega rabljenega vozila. Akcija Menjava staro za novo traja do 31. oktobra 2021 ob nakupu novega Opla iz zaloge, ki je registriran do
31.10.2021. Slike so simbolične.

