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Dvajset let nam že Pr' Jezer ponuja v branje naše lokalne no-
vice. V spomin in zahvalo na pionirske čase našega časopisa 
smo opravili intervju s prvima urednikoma, ki se z velikim 
veseljem spominjata vseh radosti in tegob ob pripravi prvih 
številk. Koncept časopisa se je v tem času spremenil, poslan-
stvo čim boljšega obveščanja občanov in ohranjanja vsako-
dnevnega utripa naše doline za prihodnje rodove pa ostaja 
nespremenjeno. Zato ob tej priliki iskrena zahvala vsem, ki 
ste pred dvajsetimi leti orali ledino lokalnega časopisa: župa-
nu Milanu Kocjanu, tajnici občinske uprave Lidiji Nahtigal in 
uredniškemu odboru, ki sta ga vodila Mija Murovec in Brane 
Žagar. 
Pred dnevi so šolske torbe pospravili naši šolarji in začeli s tako 
težko pričakovanimi počitnicami. Osem naših mladih sokra-
janov je uspešno zaključilo devetletno šolanje in bodo jeseni 
stopili novim življenjskim izzivom naproti. Devetošolce smo 
povabili na slovesni sprejem, kjer smo jim v spomin na zaklju-
čeno osnovno šolo izročili Jezerske štorije, da jih bo domača 
jezerska beseda spremljala na različnih življenjskih poteh.

ŽE SVETIJO DINAMIČNE LUČI

Uspešno je bil zaključen pilotni projekt dinamičnih luči od 
Planšarskega jezera do začetka tematske poti v Sibiriji. S po-
močjo senzorjev se od mraka do 23. ure nežno prižgejo varčne 
LED-luči. Na ta način je zagotovljena kar največja varnost ob 
minimalni svetlobni onesnaženosti. V projekt, ki ga je vodila 
Razvojna agencija BSC iz Kranja in ki je v 85 odstotkih sofi-
nanciran s strani programa Interreg Srednja Evropa in Mini-
strstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, so bile vključene 
tri občine: Bled, Tržič in Jezersko. Kdor se v teh kratkih pole-
tnih večerih še ni sprehodil skozi Sibirijo, si za boljšo predsta-
vo lahko na naši spletni strani ogleda kratek predstavitveni 
video (https://jezersko.si/objava/195766). Tudi sicer poskuša-
mo čim več obvestil in dogodkov sproti predstaviti na spletni 
strani. Zato vas ponovno pozivam k poročanju in prebiranju 
spletne strani, kjer se lahko naročite tudi na neposredno ob-
veščanje o najpomembnejših dogodkih prek SMS-ov. V Ra-

venski kočni in okrog cerkve sv. Andreja se počasi zaključuje-
ta elektrifikacija in vkopavanje daljnovodov. Kljub temu da še 
vedno nimamo potrjenega programa sanacije s strani države 
po lanskem neurju, se začenja obnova najbolj obremenjenih 
in poškodovanih gozdnih in občinskih cest ter vodovodne-
ga omrežja na območju Kanonirja. Na Direkciji RS za infra-
strukturo smo imeli sestanek v zvezi z možnostmi umirjanja 
prometa skozi našo dolino, še posebno s strani motoristov v 
središču vasi. Obljubili so dodatne opozorilne table in ugodne 
pogoje za najem ohišja za radar, ki ga imamo v solastništvu 
z drugimi občinami v okviru Medobčinskega inšpektorata. 
Radar bomo namestili v središču vasi, kjer je izpostavljenost 
najbolj ranljivih udeležencev v prometu tudi največja. O vseh 
podrobnostih vas bomo obveščali na naši spletni strani. 
Konec maja smo obiskali partnersko gorniško vas na Bavar-
skem. Ramsau se tako kot Jezersko lahko pohvali, da so bili 
leta 2015 kot prvi kraj v svoji državi (Nemčiji) vključeni v ome-
njeno elitno združenje. Poln avtobus, dobro vzdušje, navdi-
hujoč program in izjemna gostoljubnost so najkrajše oznake 
dvodnevne strokovne ekskurzije.

SPOMINSKA PLOŠČA POBUDNIKU POSTAVITVE ČEŠKE KOČE

Na pobudo in v koordinaciji slovenskega veleposlanika na Če-
škem Leona Marca smo sredi junija v mestu Bakov nad Jizero 
odkrili spominsko ploščo prvemu predsedniku Češke podru-

NAGOVOR ŽUPANA

Drage Jezerjanke, dragi Jezerjani,  
spoštovani bralci našega lokalnega glasila

Župan Andrej Karničar / Foto: Tina Dokl

V mestu Bakov nad Jizero na Češkem so odkrili spominsko ploščo  
dr. Karlu Chodunskemu. / Foto: arhiv Občine Jezersko
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Na naslovnici: Razgled s Šenkove domačije na bližnje vršace / Foto: Tina Dokl

Šolskega leta je bilo ta teden konec, za devetošolce se je z valeto 
končalo že nekoliko prej. Ob tej priložnosti je župan Občine Jezer-
sko Andrej Karničar sprejel skupino učencev, ki so letos končali 
deveti razred na Osnovni šoli Matije Valjavca Preddvor. Letos je z 
Jezerskega deveti razred končalo osem učenk in učencev, sedem 
se jih je udeležilo srečanja z županom. Kot je povedal župan Kar-
ničar, je za slovo od osnovne šole in v spomin na šolska leta deve-
tošolcem izročil v dar knjigo Jezerske štorije avtorja Andreja Karni-
čarja starejšega, napisane v jezerskem narečju. Eno od njih jim je 
tudi prebral – v želji, da se ne pozabi na kleno jezersko govorico. 
Učenkam in učencem je še zaželel lepe počitnice in uspešen nov 
korak v srednjih šolah ter jih povabil na sladoled.

Župan sprejel devetošolce

Jezerski devetošolci z županom Andrejem Karničarjem  
/ Foto: Gorazd Kavčič

žnice Slovenskega planinskega društva (ČP SPD) in glavnemu 
pobudniku postavitve Češke koče dr. Karlu Chodunskemu. 
Na odkritju plošče pred lokalnim zdravstvenim domom smo 
poleg veleposlanika Leona Marca sodelovali še župan Bako-
va Radim Šimane, podpredsednik Planinske zveze Slovenije 
Miro Eržen, predsednik ČP SPD 2017 Ladislav Jirasko in župan 
Jezerskega Andrej Karničar. Med pozdravnimi besedami sem 
ponosno poročal, da smo Jezerjani temu velikemu zdravniku 
in častilcu naših gora postavili spominsko ploščo na hotelu 
Kazina že takoj po njegovi smrti leta 1932. Na začetku druge 
svetovne vojne je bila plošča odstranjena in je še danes na 
ogled v muzeju Jenkove kasarne. Naslednji dan smo imeli v 
Pragi slavnostno sejo ČP SPD 2017 in Kluba čeških turistov, ki 
je ob umestitvi dr. Chodunskega v Hišo slavnih podelil zgoraj 
naštetim posebna priznanja za ohranjanje sodelovanja med 
Čehi in Slovenci. 

PRIČAKUJEMO REKORDNO TURISTIČNO SEZONO

Pred nami so na eni strani dopusti in brezskrbne počitnice ter 
na drugi strani čas košnje ter vrhunca turistične in planinske 
sezone. Če sodimo po pestrem turističnem utripu že v mesecu 
juniju lahko upravičeno pričakujemo ponovno rekordno turi-
stično sezono. Odprtje prenovljenega elitnega hotela Vila Pla-
ninka, energetska sanacija dveh večjih nastanitvenih objek-
tov in nove nastanitvene kapacitete na turističnih kmetijah 
dvigajo nivo in prepoznavnost našega kraja na slovenskem in 
globalnem turističnem zemljevidu. Nekaj domačih nalog smo 
v pripravi na ta vrhunec že naredili, nekaj jih bomo morali 
narediti v zelo kratkem času, precej pa nam jih ostaja tudi za 
prihodnja leta. Bolj kot vsa infrastruktura in materialni pogoji 
smo za kvalitetno sobivanje občanov in dobro počutje turistov 
pomembni ljudje in naši medsebojni odnosi. Naj bodo kvalite-
tni medsebojni odnosi naš letošnji skupni izziv.
Iskrene čestitke ob dnevu državnosti in lepo poletje vam že-
lim!  Vaš župan Andrej Karničar

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Vsak torek (od 2. julija naprej) bodo ob 9. uri izpred TIC-a 
potekali vodeni ogledi jezerskih naravnih in kulturnih zna-
menitosti. Vsak četrtek z začetkom 4. julija bo na Šenkovi 
domačiji prikaz predelave volne avtohtone jezersko-solča-
vske pasme ovc. Na Šenkovi domačiji bodo obiskovalci lahko 
videli delček skoraj izgubljene in pozabljene tradicije, s ka-
tero se bodo ob pomoči domačih mojstrov lahko preizkusili 
tudi sami. Petkovi večeri (prvi bo 19. julija) bodo tudi letos 
namenjeni igri Jezerske štorije v Jenkovi kasarni. Uprizorje-
ne bodo tri štorije iz življenja Jezerjanov pred mnogimi leti. 
Igralci, ki so člani domače amaterske igralske zasedbe, se z 
velikim veseljem prelevijo v pastirje, furmane in druge ose-
be iz preteklosti in gledalcem predstavijo preteklo življenje 
v pristni jezerski narečni govorici. Zgodbe je zbral in zapisal 
Andrej Karničar v knjigi Jezerske štorije. Ob sobotah bodo na 
dogodek Jezerske štorije vabili k Planšarskemu jezeru, kjer 
bodo na odprtem ognju kuhali masunjek, kakor so si ga v 
preteklosti na planini pripravljali pastirji. Jed iz smetane in 
ajdove moke tekne tudi danes. Obiskovalci bodo lahko tudi 
sami prijeli v roke kuhalnico in nato pripravljeno jed pojedli 
s še večjim spoštovanjem in užitkom. Prva kuha bo v soboto, 
6. julija, nato pa še vse sobote do 31. avgusta. 

Začenja se Jezerska  
štorija
Od 1. julija do 31. avgusta na Jezerskem 
poteka etnografsko obarvano poletno 
dogajanje Jezerska štorija 2019.
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DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Mija Murovec je pred izidom letošnje junijske številke glasila 
sporočila: "Kot zanimivost vam sporočam, da je v tem mesecu 
točno dvajset let od izida prvega glasila Pr' Jezer. Ideja zanj 
je zrasla na mojem zelniku in sem jo posredovala Branetu 
Žagarju. Potem sva šla do takratnega župana Milana Kocja-
na in tajnice Lidije Nahtigal, ki sta dala zeleno luč za najino 
nadaljnje delo. Ustanovili smo štiričlanski uredniški odbor, 
v katerem sta bila poleg naju z Branetom še Vesna Nahtigal 
(odgovorna urednica) in Rok Teul. Vse številke Pr' Jezer imam 
shranjene kot čudovito dokumentacijo dela in dogodkov v 
naši občini. Glasilo je predvsem kar se tiče slikovnega gradiva 
zelo napredovalo. Žal mi je samo, da je Gorenjski glas poeno-
til naslovnice in smo s tem izgubili naš napis, ki je ponazarjal 
jezerske plotove." Dodala je željo, da okroglemu jubileju na-
menimo nekaj besed.

ROJSTVO OBČINSKEGA ČASOPISA

Mija Murovec nam je posodila mapo, v kateri hrani vse izvo-
de glasila Pr' Jezer. Prva številka je izšla junija 1999. Na vrhnji 
tretjini naslovne strani je ob napisu Pr' Jezer (s podnaslovom 
Uradno glasilo občine Jezersko) črno-bela fotografija hribov 
(najbrž ob sončnem vzhodu), spodaj čestitka občanom za 
praznike, zraven pa uvodnik uredništva z naslovom Glasilu 
na pot. Takole piše: "Slika v naslovnici nosi nekaj simbolike. 
Pred meseci se je začel rojevati nov dan za občino, danes se 
to dogaja tudi občinskemu glasilu. Ne velja zaman, da je vsak 
začetek težak. Mesec in več smo zbirali gradivo za to številko 
glasila in nabralo se je veliko, celo preveč za naš skromni za-
četek. Tako smo marsikaj napisali, nekatere prispevke skraj-
šali, nekaj pa jih bomo objavili v prihodnji številki glasila. Ste 
opazili pomanjkljivosti, bi radi kaj objavili, rešili kak dogodek 
pred neusmiljenim zobom časa in pozabe? Pridružite se nam, 
naj bo glasilo Pr' Jezer glasilo vseh občanov." Marsikaj od za-
pisanega bi lahko ponovili tudi v današnjih izdajah glasila. 
Naslovnica prinaša tudi poudarke iz vsebine in novico s fo-
tografijami treh brošur, ki so izšle o Jezerskem, in dejavnosti 
društev. 

Pr' Jezer izhaja dvajset let
Junija 1999 je izšla prva številka občinskega glasila Pr' Jezer. Spočetka je glasilo 
izhajalo v skromni črno-beli izvedbi, a s kopico informacij, pomembnih za občane. 
Izhaja neprekinjeno dvajset let – in če ga boste občani še naprej tako aktivno 
sooblikovali, se mu jih piše še nadaljnjih dvajset.

Mija Murovec ima shranjene vse številke glasila Pr' Jezer  
/ Foto: Tina Dokl

Naslovnica prve številke Pr' Jezer: na vrhu naslovne strani je bil 
vsakokrat drugačen fotografski motiv.
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OBČINSKO VODSTVO NAKLONJENO 
LOKALNEMU GLASILU

Na drugi strani so dali besedo županu 
in tudi to prakso gojimo še danes. Ta-
kratni župan Milan Kocjan je pod na-
slovom S težavami, a odločno v občin-
sko stvarnost zapisal, da ga je kopica 
težav in obveznosti pripravila do tega, 
da se je ob podpori svetnikov odločil 
za poklicno opravljanje svoje funkcije. 
Med ostalimi besedami o prvih kora-
kih takrat še mlade občine, o sodelo-
vanju, napredku in reševanju skupnih 
problemov je namenil tudi popotnico 
novemu glasilu: "Vesel sem, da je sku-
pina občanov izrazila željo, da zbira 
in oblikuje informacije naše mlade 
občine v obliki občasnega občinskega 
glasila. Ko boste pogledali vanj, boste 
videli, da v njem še marsikaj manjka, 
da bi bilo res po vašem okusu. To pot 
smo vanj postavili stvari, ki so bile naj-
bolj pri roki. Nove sodelavce vabimo, 
da prispevajo svoje prispevke o tekočih 
dogodkih v občini, da bo glasilo Pr' Je-
zer zaživelo in pognalo svoje korenine. 
Želimo pa in upamo, da bo to vaš naj-
ljubši in najtežje pričakovan časopis v 
hiši. V prvi vrsti bo seveda namenjen 
informiranju o delu občinske uprave 
in občinskega sveta, saj občani morate 
vedeti, v kakšne namene porabljamo 
davkoplačevalski denar." Brez velikih 
besed, jasno in stvarno, kakršna je bila 
in je še jezerska realnost.

ODSEV JEZERSKE STVARNOSTI

Prebrati je bilo mogoče marsikaj iz dela 
društev, aktivno so pri oblikovanju 
vsebine sodelovali športniki, na zadnji 
strani je bila celo na roko spisana kri-
žanka (tudi to je izdelala Mija Murovec), 
med članki pa nam je padel v oči zapis 
z nadnaslovom Jezerjani po gorivo v do-
lino in naslovom Petrol zapira bencin-
ski servis? Na začetku nove občine in 
še več let zatem so se namreč Jezerjani 
srečevali s problemom, ali bodo na Je-
zerskem določene dejavnosti in storitve 
še ostale ali pa bodo zaradi tržnih in-
teresov usahnile. Kot vemo, so bencin-
sko črpalko ohranili, ponovno so dobili 
bankomat, v letih samostojne občine pa 
so dobili tudi obnovljeno zdravstveno 
postajo, veliko se je vlagalo v šolo, odprli 
so lekarno ... Je pa svoja vrata žal zapr-
la klasična pošta. Takšno in drugačno 
jezersko stvarnost odraža tudi vsebina 
glasila Pr' Jezer. Zdaj že več kot desetle-
tje izhaja kot priloga Gorenjskega glasa, 

podobno kot še vrsto drugih občinskih 
glasil na Gorenjskem. Izhaja štirikrat 
letno, običajno marca ali aprila, juni-
ja, septembra ali oktobra in decembra. 
Prva številka pred dvajsetimi leti je izšla 
na osmih straneh, pozneje se je glasilo 
razširilo na 16 strani, zdaj je zaradi ob-
sežnosti vsebine pogosto razširjeno na 
dvajset strani.

BOTRA GLASILA PR' JEZER

Srečali smo se z botroma jezerskega 
glasila Pr' Jezer Mijo Murovec in Bra-
netom F. Žagarjem. Slednji je glasilo 

tehnično urejal in prispeval fotografije, 
Murovčeva je pisala in sestavljala kri-
žanke. "Ko je v moji glavi dozorela mi-
sel o občinskem glasilu, sem se obrnila 
na Braneta, ki je imel z izdajo časopi-
sa že nekaj izkušenj. Delal je namreč 
cerkveni list Bližje Bogu. Prvi osnutek 
glasila je bil narejen na roke, želela 
sva ga spraviti v računalniško obliko," 
o začetkih pripoveduje Mija Murovec. 
Brane, ki je pred cerkvenimi oznanili 
(mimogrede: še vedno izhajajo) delal 
marsikaj tudi za turizem, se je lotil 
nove stvari. "Najprej so bili vsi članki v 

Mija Murovec in Brane Žagar s starimi izvodi glasila Pr' Jezer / Foto: Danica Zavrl Žlebir

Občinsko glasilo, pomembna kronika nekega časa /Foto: Tina Dokl



Wordu, potem smo v dogovoru s tiskarno začeli s profesio-
nalnejšo obliko," se spominja Brane Žagar. Časopis je nastal 
iz entuziazma, pravita oba. Občinske članke je prispevala Li-
dija Nahtigal, društvene predsedniki ali pa kar Mija in Bra-
ne, saj sta bila oba vpeta v krajevno društveno življenje. Po 
vzoru ostalih občin, ki so že imele občinska glasila, so si ga 
želeli tudi na Jezerskem, kar jim je tudi uspelo. Spočetka so 
izhajale tri številke letno, vmes se je zgodilo, da tudi samo 
ena. "Občinska oblast je bila ideji naklonjena, dobila sva vso 
podporo, ki sva jo potrebovala. Kupili so tudi digitalni fotoa-
parat, da je bilo glasilo opremljeno s primernimi fotografi-
jami," poudarjata sogovornika.

Kako je glasilo dobilo ime? Pr' Jezer, tako domačini imenujejo 
Jezersko. Ne rečejo na Jezerskem, temveč pr' Jezer, doma sem 
pr' Jezer, grem k Jezer ... in tako so poimenovali tudi glasilo. 
Dolgo je imelo ime tudi značilno obliko, kot bi bilo ime zbito 
iz desk, iz kakršnih so bili jezerski plotovi. 

NA NASLOVNICI DAVO NA STREHI SVETA

Vsebina je bila raznolika: poleg informacij o dogajanjih v ob-
čini in njenih društvih so objavljali tudi recepte, križanke, 
posebna rubrika Življenjski krog je oznanjala, koliko novih 
Jezerjanov se je rodilo in kdo vse se je tiste čase poslovil od 
življenja. Svoj kotiček so imeli tudi otroci, ki so prispevke ob-
javljali v rubriki To je naša stran. In objavljali so tudi rekla-
me. Sogovornika povesta, da so k sodelovanju nagovorili do-
mače podjetnike, ki so na ta način podprli izhajanje glasila. 
In niso zgrešili niti novice o tem, da je njihov sokrajan Davo 
Karničar 7. oktobra leta 2000 smučal z Everesta. Pod naslo-
vom Davo na strehi sveta je Drejc K. zapisal: "Dejanje, ki bo za 
vedno zapisano z največjimi črkami v zgodovino alpinistič-
nega odseka, Občine Jezersko, države Slovenije, svetovnega 
alpinizma in alpinističnega smučanja." Zraven je fotografija 

Dava in šerpe Anga Dorjeeja na strehi sveta z vidno zastavico 
občine Jezersko. To so objavili v drugi številki glasila. 
Sobesednika menita, da je občinsko glasilo svojevrstna 
kronika, ki beleži dogajanje na Jezerskem. Mija danes vanj 
prispeva zanimive članke iz krajevne zgodovine, piše o obi-
čajih in zanimivih ljudeh, ki so zaznamovali njen doma-
či kraj. "Če stare fotografije pustim v albumu, v prihodnje 
nihče ne bo vedel, za kaj gre. Če zraven zapišem kratek 
komentar ali celo zgodbo, bo to ostalo zanamcem," pravi. 
Sogovornika tudi povprašamo, zakaj sta sčasoma opustila 
urejanje časopisa, pa odgovorita, da jima je zaradi števil-
nih obveznosti pošla energija. Za vse sta bila sama, preveč 
je bilo dela in tako je občina to dala v druge roke. Treba je 
poudariti, da je bil vsak od županov s sodelavci naklonjen 
izdajanju glasila.
Kako pa pobudnika ocenjujeta današnje glasilo? Pohvalno, 
vendar s pripombo na dolžino prispevkov. Lahko bi bili krajši, 
da bi jih šlo več v eno številko.

6 | 20 LET PR' JEZER

Življenjski krog ... je bila zelo brana rubrika.

V reševanje so bralcem ponudili tudi (na roke izdelano) križanko.

V fasciklu varno shranjeni starejši izvodi glasila Pr' Jezer  
/ Foto: Tina Dokl



MOJCA MARKIČ, FOTO: FRITZ KLAURA

Občina Jezersko je letos že osmič uspešno izpeljala strokovno 
ekskurzijo. Skupaj s Preddvorčani smo se odpeljali v Ramsau, 
prvo nemško gorniško vas. Zanimanje za ekskurzijo je bilo 
veliko, udeleženci smo napolnili prav vse sedeže v avtobusu. 

Ekskurzijo je vodil g. Janez Bizjak s pomočjo lokalnih pozna-
valcev različnih področij, ki so nas zanimala (turizem, kme-
tijstvo, gozdarstvo, okolje, gospodarstvo …). Ob toplem spreje-
mu v Ramsauu in ogledu turistično-informacijskega centra 
ter vasi Ramsau smo dobili številne informacije o kraju, regiji 
in združenju gorniških vasi Ramsau. Sprehodili smo se skozi 
zaščiten gozd Zauberwald vse do jezera Hintersee in obiskali 
informacijkso postajo Narodnega parka Berchtesgaden. Prilo-
žnost smo imeli spoznati njihov sistem umirjanja prometa v 
narodnem parku z javnim avtobusnim prevozom AlmErleb-
nisBus. Drugi dan smo dobili številne informacije o gorskem 
kmetijstvu, ovčereji, planinah, gozdarstvu in lovstvu na tem 
območju Bavarske. Pred vrnitvijo domov smo si ogledali še iz-
redno zanimiv in sodoben informacijski center na robu mesta 
Berchtesgaden. 
Tako kot Ramsau v Nemčiji je Jezersko prva ustanovljena 
gorniška vas v Sloveniji, na kar smo lahko izjemno ponosni. 
Kraji, ki so del združenja gorniških vasi (Bergsteigerdorf), 
morajo izpolnjevati stroge kriterije: bližina brez nespoštljivo-
sti, užitek na visoki ravni, gibanje z lastno močjo, poživljanje 
brez mrzlice in živahnost brez hrupa. Trudimo se, da bi se 
poslanstvo gorniških vasi čimbolj usidralo tudi med prebival-
ce in obiskovalce Jezerskega. Več o gorniški vasi Jezersko in 
združenju Bergsteigerdorf lahko preberete na spletni strani 
https://slo.bergsteigerdoerfer.org/. 

V prvi nemški gorniški vasi
Strokovna ekskurzija občin Jezersko in Preddvor v Ramsau

Pred kratkim je bila na Okrešlju 22. slovesnost, na kateri so se spo-
mnili petih gorskih reševalcev, ki so se smrtno ponesrečili v Turski 
gori med vajo gorskega reševanja s helikopterjem. Življenja so izgu-
bili Luka Karničar, Rado Markič (oba z Jezerskega), Mitja Brajnik, Jani 
Kokalj in Boris Mlekuš. Srečanje pripravi vsako leto drugo društvo 
GRS in za letošnjo žalno komemoracijo je poskrbela Gorska reše-
valna služba Jesenice skupaj z GRZS. Tudi na letošnjem se je zbralo 
prejšnje število sorodnikov in stanovskih prijateljev ponesrečenih. 

Spominska slovesnost na Okrešlju

S spominske slovesnosti na Okrešlju / Foto: Franc Ekar

Ob dnevu državnosti bo slavnostna prireditev v soboto, 29. junija, 
ob 11. uri pri spominskem obeležju na nekdanji Postaji mejne milice 
Jezersko na cestnem prelazu Jezersko. Slavnostni govornik bo Dra-
gomir Jovanovič. Po svečanosti bo pogostitev v lovskem domu ob 
Planšarskem jezeru.

Slovesnost na Jezerskem vrhu
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IGOR VIKTOR BIZJAK, 
VODJA SE ODPADKI, KOMUNALA KRANJ, 
FOTO: ARHIV KOMUNALE KRANJ

EKOLOŠKI OTOKI V OBČINI JEZERSKO

Na ekoloških otokih lahko ločeno odda-
te stekleno, plastično, kovinsko in pa-
pirno embalažo. Embalažo pred odlaga-
njem izpraznite in zmanjšajte volumen 
s tem, da jo stisnete, zložite ali strgate. 
S tem boste prispevali k temu, da se bo 
v posamezne zabojnike odložilo čim več 
embalaže. Odpadke vedno odložite v za-
bojnike, odlaganje odpadkov poleg za-
bojnikov je prepovedano in kaznivo. Če 
imate večje količine oziroma večje kose 
odpadkov, prosimo, da jih pripeljete v 
zbirni center. 

V ZBIRNEM CENTRU IMA VSAK  
ODPADEK SVOJE MESTO 

Pomembno je, da so odpadki pravil-
no ločeni že na izvoru, torej v vsakem 
gospodinjstvu. To olajša tudi oddajo 
odpadkov v zbirnem centru Remont. 
Svetujemo, da v primernih škatlah raz-
vrstite odpadke že doma in jih varno pri-
peljete v zbirni center. Ločeno pripravite 
stekleno embalažo in ostalo steklovino, 
papir in karton, kovinsko, plastično 
in sestavljeno embalažo. Za nadaljnjo 
predelavo odpadkov je pomembno, da 
odložimo embalažo brez vsebine in ve-
čjih nečistoč. Embalažo izpraznite in 
zmanjšajte volumen s tem, da jo stisne-
te, zložite ali strgate. Tako boste v zbirni 
center lahko pripeljali več odpadkov in 
tudi prihranili prostor v zabojnikih na 
zbirnem centru in zmanjšali kupe odlo-
ženih odpadkov. 
Posebno previdno ravnajte z nevarni-
mi odpadki, med katere sodijo odpadna 
zdravila, kozmetika, čistila, barve, laki, 
lepila, škropiva, kemikalije, odpadno 
jedilno in motorno olje, hladilna teko-
čina, akumulatorji, baterije ipd. Zbirati 
jih morate ločeno, da z nevarnimi snov-
mi ne onesnažite drugih odpadkov. Ti 
odpadki namreč zahtevajo poseben na-
čin odstranitve, saj se le tako prepreči 
škodljiv vpliv. V mnogih izdelkih, ki jih 

vsakodnevno uporabljamo, so snovi, 
ki ob nepravilni uporabi, shranjeva-
nju in odstranjevanju lahko škodujejo 
našemu zdravju in okolju. Svojih ne-
varnih lastnosti ne izgubijo niti takrat, 
ko postanejo odpadek, zato moramo 
z njimi ravnati drugače kot z ostalimi 
gospodinjskimi odpadki. Med nevarne 
odpadke sodi tudi embalaža z ostanki 
nevarnih snovi in doze pod pritiskom 
(embalaža dezodorantov, pen za britje, 
osvežilcev zraka, smetane v dozi ipd). 
Med odpadke, s katerimi je treba ravna-
ti pravilno in odgovorno, je tudi odpa-
dno jedilno olje. Doma odpadno jedilno 
olje vlijemo v plastenke ali v steklenice 
oz. v katerokoli drugo primerno emba-
lažo in oddamo v zbirnem centru.

NAČIN ODDAJE ODPADKOV  
V ZBIRNEM CENTRU

Ob obisku zbirnega centra prinesite s 
seboj osebni dokument in svojo polo-
žnico za obračun komunalnih storitev, 
s katero boste potrdili, da ste vključeni 
v sistem rednega odvoza odpadkov na 
območju občine Jezersko. Ob prihodu v 
zbirni center vas sprejme upravljavec 
zbirnega centra in vas seznani z nači-
nom oddaje odpadkov. Prosimo, spo-
štujte pravila oddaje odpadkov in odpi-
ralni čas. V zbirni center Remont lahko 

odpadke pripeljete ob ponedeljkih od 18. 
ure do 19.30 in petkih od 16. do 19. ure 
(od junija do avgusta ob ponedeljkih od 
18. ure do 19.30 in ob petkih od 18. do 21. 
ure). Odpadke oddate lahko samo v času 
odprtja zbirnega centra.

NAJBOLJŠI ODPADEK JE TISTI,  
KI SPLOH NE NASTANE

Kupujmo odgovorno, ne pretiravajmo 
in kupimo le tisto, kar potrebujemo. 
Izogibajmo se nepotrebni embalaži in 
izberimo povratno embalažo. Hrane ne 
zavijajmo v odvečno folijo ali papir in 
raje uporabimo embalažo, ki jo lahko 
vedno znova uporabimo. Izogibajmo se 
izdelkom za enkratno uporabo. V trgo-
vino se odpravimo z nakupovalno vreč-
ko ali košaro. Izogibajmo se izdelkom, 
ki vsebujejo nevarne snovi. Predvsem 
bodimo pozorni pri izbiri čistil in koz-
metike. Odločajmo se za okolju prijazne 
izdelke. Podarimo stvari, ki jih ne po-
trebujemo. Na spletu boste našli veliko 
strani, kjer boste lahko ponudili, česar 
ne potrebujete več, in morda našli tudi 
kaj zanimivega zase. Zbiranje uporab-
nih izdelkov poteka tudi v sklopu so-
cialnega podjetja Fundacije Vincenca 
Drakslerja v zbirnem centru Zarica v 
Kranju. Več na www.komunala-kranj.
si in www.omamljen.si

Kako pravilno ravnati z odpadki
Ločevanje odpadkov ne zahteva veliko truda in časa, le malo dobre volje. Poleg 
ekoloških otokov je ločevanju namenjen tudi zbirni center Remont, kjer odpadke 
zbiramo po posameznih vrstah.
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NATAŠA KORUZA, U. D. I. K. A., VIŠJA KONSERVATORKA  
NA ZAVODU ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE,  
OBMOČNA ENOTA KRANJ

Vsako okolje, vsak prostor, bodisi urban ali ruralen, doži-
vljamo različne družbene skupine vsaka na svoj način, tako 
tudi Jezersko. Vam, domačinom, pomeni dom, dediščino va-
ših prednikov, življenjski prostor, mnogim med vami tudi 
vir dohodka, delovno mesto, vsakdanji kruh. Kako pogosto 
se zazrete v to krajino, te planine, ki obdajajo vaš dom, in si 
mislite: kakšno srečo imamo, da živimo v tem raju sredi pla-
nin? Verjetno manjkrat kot na to z zavistjo pomislijo turisti, 
izletniki, planinci, vsi tisti, ki obiščejo Jezersko samo zato, 
da se naužijejo lepot vašega kraja, vaše kulturne krajine in 
vaših in tudi malo naših skupnih planin. Potem smo pa tukaj 
še vsi tisti, ki imamo privilegij, da se z Jezerskim ukvarja-
mo poklicno, da je Jezersko predmet našega dela in raziskav. 
Znanstveniki, raziskovalci, projektanti, planerji in ne naza-
dnje konservatorji, med katere sodim tudi sama.
Ne glede na to, kako vsak od nas na svoj način doživlja kul-
turno krajino Jezerskega, pa imamo zagotovo skupno željo in 
cilj, da kulturna krajina na Jezerskem ohrani tiste lastnosti, 
ki jo delajo tako privlačno, lepo, zanimivo, enkratno in nepo-
novljivo – z eno besedo izjemno; in da bo kot takšna postala 
dediščina prihodnjih generacij.
Pa poglejmo, katere so te lastnosti, ki jih prepoznavamo kon-
servatorji krajinski arhitekti kot izjemne in zato vredne var-
stva in ohranjanja.
Vsaka krajina ima svoj ekološki, gospodarski in kulturni po-
men. Prav slednji pa je tisti, ki zanima konservatorje. Že pri-
devnik kulturni pove, da je takšen prostor zaznamoval in 
oblikoval človek s svojim bivanjem, delom ter bolj ali manj pri-
jaznim odnosom do njegovih naravnih danosti in potencialov. 
Ta opredelitev je splošna in velja za vsako kulturno krajino. To 
pa samo po sebi še ni dovolj, da bi bila določena kulturna kraji-
na odbrana in ovrednotena za dediščinsko kulturno krajino, ki 
potem postane predmet varovanja na deklarativni ravni.
V ta namen mora biti kulturna krajina tudi vidno in doži-
vljajsko privlačna, k čemur pripomore pestrost naravnih in 
kulturnih sestavin, ki se prepletajo v značilne ali izjemne 
krajinske vzorce. Zaželeno je, da predstavlja zaokroženo celo-
to z jasnimi robovi, da se v njej še prepoznavna tradicionalna 
poselitev, arhitektura, raba prostora, krajinske strukture in 
detajli. Da so vse naštete kvalitete krajine ohranjene vsaj sto 
ali več let. Če pa je vsaj ena od njenih lastnosti takšna, da je 
krajina po njej tudi prepoznavna, potem imamo že jagodni 
izbor, kot bi rekli v vinogradniškem žargonu.
Dediščinska kulturna krajina Jezersko, ki obsega severni do-
linski del Zgornjega Jezerskega, kjer se konča strnjena po-
selitev in se prostor odpre, na njegovem robu pa se pojavijo 
domačije v celku, je vpisana v register kulturne dediščine z 
evidenčno številko EŠD 881 in ima vse naštete kvalitete. Njena 

vidna in doživljajska privlačnost izhaja iz pahljačaste obli-
ke kotline, ki se na robovih stika z naravno dobro ohranjeno 
gozdnato in gorsko krajino, iz gručastih domačij (nekatere 
med njimi so častitljive starosti) skoraj pravilno razmešče-
nih po obodu kotline, iz edinstvenih jesenovih živic (drevo-
redov), ki delijo prostor posameznih domačij in se lijakasto 
stekajo proti dnu naravnega amfiteatra, kjer je Planšarsko 
jezero kot oko krajine in spomin na nekdanje naravno jezero, 
ki še živi v ljudskem izročilu. Poudarek tej krajinski podobi 
dajeta stožčasta morena – Virnikov kogel in osameli gozdni 
otoček na nasprotni strani kotline. Krajino uokvirjajo okrog 
in okrog vedute na hribe (Karavanke in Kamniško-Savinjske 
Alpe), kar pomeni, da je območje prostorsko zaokroženo in 
ima jasno berljive robove. Središčno točko – popek krajine 
obeležuje zgodnjegotska cerkev sv. Andreja s poslikavami, ki 
priča o več kot petstoletni prisotnosti "kulture" in prebivalcev 
na tem otoku sredi narave. Krajinski detajli Jezerskega so še 
značilne nizke lesene ograje okrog travnikov in ograjeni vr-
tički (gartelci). Posebnost je izvir mineralne vode. Pogled na 
franciscejski kataster pove, da se podoba kraja ni bistveno 
spremenila že skoraj dvesto let. Tisti nezamenjivi pečat in 
prepoznavnost jezerjanski kulturni krajini poleg same oblike 
doline, obdane z vencem gora, prispevajo jesenove živice in 
njihova slikovita umestitev v prostor, ki jo najbolj dojamemo 
z razgledišč v okolici in letalskih posnetkov.
Danes lahko kljub častitljivi ohranjenosti krajine opazimo 
tudi zametke degradacij v prostoru, ki so po eni strani po-
sledica naravnih procesov (vetrolom, hudourniške vode, gli-
vična okužba jesenov), po drugi strani pa tudi neprimernih 
posegov v prostor. Sedaj je ključni trenutek za premišljene 
odločitve, ki bodo v prihodnosti odločale, kakšen razvoj bo do-
živela kulturna krajina na Jezerskem in kakšna bo pričakala 
prihodnje rodove. To pa je že druga zgodba, morda za eno od 
prihodnjih izdaj.

Kulturna krajina Jezersko
Kulturna krajina na Jezerskem naj ohrani tiste lastnosti, ki jo delajo tako privlačno, 
lepo, zanimivo, enkratno in neponovljivo – z eno besedo izjemno; in da bo kot takšna 
postala dediščina prihodnjih generacij.

Značilna jezerska krajina / Foto: Tina Dokl
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UČENCI ČETRTEGA IN PETEGA RAZREDA, 
FOTO: ARHIV OPŠ JEZERSKO

Malo pred osmo smo se zbrali pred šolo, 
kjer nas je že čakal avtobus. Ob pregle-
du dokumentov so učiteljice ugotovile, 
da imata dve učenki pretekli osebni iz-
kaznici in žal nista mogli z nami. Med 
potjo smo pobrali Polono, Ivano, Franči-
ška, gospo Jelko in gospoda ravnatelja. 
Potem smo se ustavili ob počivališču 
ob avtocesti, pojedli malico ter se malo 
razgibali pred nadaljevanjem poti. Imeli 
smo malo zamude, saj je bil na avtocesti 
zastoj zaradi dela na cesti. 
Ko smo prišli v Zgonik, smo v četrtem ra-
zredu odložili prtljago. S predstavitvijo sta 
začela ravnatelja. Sledila je predstavitev 
naše šole, kjer smo zapeli, malo zaplesali 
in se na kratko predstavili ter jim podari-
li medenjake v obliki jezerskega grba, ki 
smo jih spekli učenci pri gospodinjskem 
krožku, ter naše letošnje glasilo Jezerske 
glavce. Zgoničani so nam pokazali po-
snetka o botaničnem vrtu in o Delliconi 
– mokrišču in rezervatu za ptice.
Sledilo je kosilo na vrtu pred šolo. Učenci 
smo se med seboj pomešali. Nekateri smo 
se poznali že od prej. Jedli smo testenine 
in solato. Po kosilu smo se začeli igrati in 
se zabavati. Nato pa je sledil ogled vasi 
Zgonik. Skupaj smo se odpravili po vasi. 
V Zgoniku so včasih imeli posebna vho-
dna vrata. Vas je imela tudi vodnjak oz. 
štirno. Ogledali smo si starejšega in no-
vejšega. Pri novejšem vodnjaku smo se 
tudi fotografirali. Tam so bile češnje že 

zrele in smo jih malo "rabutali". Gospa 
Ana nam je dovolila, da poskusimo su-
rove divje šparglje. Po ogledu vasi smo si 
ogledali botanični vrt Carsiana. Tam so 
rasle zelo različne rastline, značilne za 
kras, kot sta ruj in kraški hrast. Spozna-
li smo tudi habitate krasa (melišče, divji 
gozd, gojeni gozd, močvirje, košen trav-
nik). Za malico smo imeli jagode, potem 
pa smo imeli v botaničnem vrtu lov na 
lisico. Iskali smo znake in jih prerisova-
li. Zmagala je skupina, ki je prva našla 
vse znake in jih pokazala učiteljici.
Po prihodu nazaj v šolo, smo se pred 
šolo igrali. Pred šolo smo imeli tudi ve-
čerjo. Postregli so nam pice, paradižnik 
in mocarelo. Sledila je igra, prepevanje 
ob kitari ter ples ob naših glasbenih že-
ljah. Okrog 21.30 smo odšli v šolo.
Pripravili smo si ležišča na hodniku, 
učiteljice pa v enem od razredov. Preo-
blekli smo se v pižame, se umili in zlezli 
v spalne vreče. Malo smo še klepetali, 
okrog 22.30 pa vsi zaspali. 
Po bujenju smo si umili zobe, obraz, po-
spravili spalne vreče, »postelje« ter se 
preoblekli. Preden smo šli v jedilnico, 
smo se zunaj še malo igrali. Za zajtrk smo 
jedli jogurt, rogljiček, kruh, pili smo čaj in 
kakav. Pred šolo smo nato še malo igrali 
odbojko, med dvema ognjema, se šli skri-
valnice in lovilca. V šoli so nam Zgoničani 
podarili pobarvane kamne, na katerih so 
bile narisane ladjice. Prtljago smo odnesli 
na avtobus in se odpeljali do Sesljana. 
Na pomolu smo počakali ladjico in se vkr-
cali. Med vožnjo z ladjico smo videli Devin-

ski grad, kjer se konča kras, klobučnjake, 
ribe, tovorne ladje, namazali smo se s kre-
mo za sončenje. Videli smo tudi kormo-
rana. To je ptič, ki je zelo dober potapljač. 
Med vožnjo smo prepevali, pojedli malico, 
se pogovarjali in uživali v prijetni vožnji. 
Ko smo prispeli do Trsta, smo se izkrcali z 
ladjice. Odšli smo po mestu mimo župa-
nove hiše in spomenika, ki je bil name-
njen štirim celinam, saj takrat Avstralije 
še niso poznali. Ogledali smo si tudi staro 
rimsko gledališče – amfiteater. Pokazali 
so nam, do kod je včasih segalo morje. 
Med potjo proti avtobusu smo si ogleda-
li še balet, ki ga je plesala baletka kar na 
trgu. Medtem ko smo čakali na avtobus, 
smo lahko še malo pojedli. Želeli smo 
si ogledati še nekaj stvari, a nam je žal 
zmanjkalo časa, ker smo se odpravili še 
na plažo in pokopališče školjk.
Najprej smo šli pogledat školjčišče, kjer so 
bile na tleh same školjke. Vsak si je zbral 
eno. Odšli smo se kopat v Ankaran. Ob za-
puščanju avtobusa smo srečali tudi predd-
vorske devetošolce, ki so imeli zaključni 
izlet. Mi smo odšli na plažo. Tam smo se 
lahko igrali, se kopali. Malo je pihalo in 
morje je bilo valovito. Čez dve uri smo šli 
na sladoled. Vsak si je kupil dve kepici sla-
doleda, ki je bil zelo dober, še posebej, ker 
je bil prelit s čokolado. Pija, ki je bila zadnja 
v koloni, je naročila eno kepico, ampak je 
dobila dve, ker je pridno čakala v vrsti. Na 
avtobusu nas je večina zaspala. Po postan-
ku z malico smo imeli med vožnjo kviz 
o tem, kar smo izvedeli v preteklih dveh 
dnevih. Preden nas je ravnatelj zapustil, 
nam je povedal nekaj besed. Odložili smo 
še gospo Jelko, Ivano, Polono, Frančiška. 
Ko je Tim izstopil, smo mu mahali in za 
njim smo opazili majhno lisico, on pa ni 
videl, zakaj mu mahamo. Ko smo prispeli 
na Jezersko, so nas prišli iskat starši. Bilo 
je precej hladneje kot na morju. 

Obisk na pobrateni šoli v Zgoniku
Vsi jezerski učenci smo se šestega junija odpravili na 
obisk pobratene šole v Zgonik.



POČITNIŠKE DEJAVNOSTI PŠ JEZERSKO 2019
ZAP. ŠT. DATUM DEJAVNOST VODJA  KRATKA   PREDSTAVITEV
01.06.19 sre., 17. 7. ŠPORTNO PLEZANJE Denis Durič (AO) Plezanje v plezališču v Železni Kapli 

02.06.19 pet., 9. 8. GASILSTVO
Robi Kaštrun in  
Boštjan Tepina (GD)

Posvetili se bomo temi naravne nesreče in ukrepanje  
ob nesrečah.

03.06.19 pet., 16. 8. KOPALNI  IZLET
Mija Kuhar in  
Boris Piskrnik (ŠD)

Celodnevno kopanje v termah Snovik. Vabljeni tudi  
družinski člani. Za otroke neplavalce je potrebno  
spremstvo odrasle osebe.

04.06.19 julij, avgust ŠPORTNE AKTIVNOSTI
Boris Piskrnik (ŠD) in  
Eva Piskrnik (PD)

Organiziran bo dan na vodi, športne aktivnosti na  
igrišču in plezanje.
Termini bodo naknadno objavljeni na šolskih vratih.  
Prijavljeni boste obveščeni tudi po e- pošti.

Vsem želim veliko počitniških užitkov! 

MARKO MEŠKO, FOTO: PRIMOŽ ŠENK 

Uspešnost turistične sezone se vedno 
meri po njenem koncu in tudi letos bo 
tako. S prvimi junijskimi sončnimi žar-
ki pa beležimo nadpovprečno živahen 
začetek poletne sezone, tako po številu 
obiskovalcev kot (kar je še posebej po-
membno) tudi nočitvah. Naj predsta-
vim nekaj številk in dejstev za pretekla 
obdobja. Slovenija je v letu 2018 ustva-
rila 15,7 milijona nočitev, letna rast je 
11 odstotkov, kar je nadpovprečno tako 
na ravni Evrope kot sveta. Največ delež 
nočitev (29 odstotkov) ustvari alpski del 
Slovenije, od tega več kot devetdeset od-

stotkov Julijske Alpe. Na Jezerskem vse 
od leta 2010 beležimo enakomerno rast 
nočitev (približno 18 odstotkov letno). 
Eksponentna rast je vidna predvsem v 
zadnjih dveh letih, gledano na celotno 
obdobje analize pa se je število nočitev 
s 5600 (v 2010) povečalo na 21.400 (v 
2018). Delež tujih gostov je v letu 2010 
predstavljal 32 odstotkov, leta 2018 pa že 
71 odstotkov. Slovenski gostje postajajo 
ključni v času zunaj sezone (npr. vikend 
paketi). Povprečna doba bivanja je rahlo 
nad slovenskim povprečjem in znaša 

približno 2,9 dneva. Poleg domačega so 
glavni trgi Nemčija, Italija, Nizozemska, 
Belgija, Češka, rastoči trgi pa Združeno 
Kraljestvo, Hrvaška, Slovaška, Madžar-
ska, Avstrija. Gostje najpogosteje pov-
prašujejo po pohodništvu, kolesarjenju, 
miru, naravi, ekološkem in lokalnem, 
avtentičnem, pristnem … 
Z vidika gostov najbolj prepoznane pred-
nosti/priložnosti kraja so: nezasičenost 
– »skrit kotiček zase in družino«, bližina 
letališča, štirje letni časi, ohranjena na-
rava in dediščina … 

Turizem  
v številkah
Gostje iščejo nezasičenost, 
»skrit kotiček za družino«, 
ohranjeno naravo in 
dediščino ...

V nedeljo, 11. avgusta, bo ob Planšarskem jezeru že 61. Ovčarski bal. Prirejata ga Gostišče 
ob jezeru in Turistično društvo Jezersko že tradicionalno vsako drugo nedeljo v avgustu in 
velja za najstarejšo slovensko etnografsko prireditev. Prikazali bodo stare običaje življe-
nja na planini, prigon ovc v dolino, dela, povezana s predelavo ovčje volne, od ročnega 
striženja, predenja in cvirnanja do pletenja oziroma "štrikanja" nogavic. Scenarij je pred 
več kot šestimi desetletji napisal Vencij Krč in prireditev še vedno izvajajo po njem. Pri-
reditev je tudi kulinarično doživetje, na katerem obiskovalci lahko razvajajo brbončice z 
domačimi jedmi, pripravljenimi na tradicionalen način, na odprtem ognjišču: masunjek s 
kislim mlekom in ajdovi žganci z zeljem so bile jedi, ki so si jih na planini pripravljali tudi 
pastirji. Sveže ocvrti flancati pa še danes ponazarjajo praznični značaj dogodka, so zapi-
sali organizatorji letošnjih poletnih dogodkov. 

Ovčarski bal, najstarejša slovenska  
etnografska prireditev

Vabljeni na letošnji Ovčarski bal. 
/ Foto: Primož Šenk
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FRANC EKAR, FOTO: ARHIV LD 

V očiščevalno akcijo okolja v občini Je-
zersko se je vključila tudi Lovska druži-
na Jezersko, ki se je obvezala, da bodo 
lovci pregledali in počistili območja 
Komatevre. Uspelo je pregledati in tudi 
pobrati odpadno neuničljivo embalažo, 
material, pločevinke, plastične posode 
od motornega olja, maziv in druge ne-
snage na območjih ob poteh na Murno-
vo, Virnikovo, kjer je bila nekdaj vojaška 
stražnica. V razmeroma kratkem času 
se je nabralo veliko odpadnega materi-
ala, za celo prikolico je bilo pobranega 
na gozdnih in pašnih predelih, ob poteh 
in lovnih površinah. Ob tem opažamo, 
da precej odpadkov za seboj pustijo na-
biralci gozdnih plodov. Odstranjevanje 
najdenih odpadkov na gozdno-lovskih 
stezah, planinskih poteh in ob lovskih 
kočah ter prežah je lovska stalnica skozi 
celo leto. Odpadke, ki jih lovec vidi, po-
bere in jih odnese ali odpelje na občin-
ske deponije odpadkov. 
Na zadnji seji upravnega odbora LD smo 
sprejeli tudi pobudo za ustanovitev nove 
komisije za naravovarstvo pri Lovski zve-
zi Slovenije (LZS). Pobudo smo odposla-
li na Zvezo lovskih družin Gorenjske za 
nadaljnjo obravnavo LZS. Utemeljujemo 

jo s tem, da ima LZS že nekaj časa prido-
bljen status delovanja v javnem intere-
su  za področje varstva narave. Do sedaj 
lovskih društev niso še nikdar povabili 
ali upoštevali pri obravnavah določenih 
novih posegov (gradbenih, urbanizaci-
je) v uradno opredeljene gozdno-pašne 
površine kot lovne koncesijske površine 
za lovno prostoživečo divjad. S statusom 
delovanja v javnem interesu pa bi mora-
le imeti lovska društva kot člani LZS ena-
ko pravico do vključevanja v postopke v 
primerih, ko se posega na lovske upra-
vljalne površine, in v primerih, ko se s 
spremembami razširja namembnost ze-
mljišč na območja lovnih površin.
Upravni odbor LD se je tudi strinjal s 
pobudo, da bi krovna lovska organiza-
cija LZS morala dati pobudo pristojni 
državni instituciji za zakonsko dopol-
nitev zakona o orožju, da bi lahko vsak 
lovec, ki je član LZS, z orožnim listom 
nabavil kot dodatek blažilec zvoka za 
lovsko puško risanico. V sosednjih alp-
skih državah je to že uveljavljeno, saj 
se pri strelu zmanjša "pok" za približno 
trideset odstotkov, kar je pomembno za 
strelca, saj se s tem zmanjšujejo okvare 
sluha, manj pa je tudi hrupa, ki bi bil 
lahko moteč za bližnjo okolico. Obenem 
je to prijaznejše tudi do divjadi. 

Nabrali za prikolico odpadkov  
v naravi
Lovci čistili v Komatevri. Pobude krovni lovski 
organizaciji.

FRANC EKAR, FOTO: PRIMOŽ ROZMAN

Ob koncu maja je visoko pod Bašeljskim 
sedlom pod Storžičem, v smrekovem gozdu 
na jezerski strani Diana naklonila lovskemu 
gostu Gregorju, lovcu na srnjaka, izjemno 

srečo in najprestižnejši lovski blagor. Z lo-
vskim čuvajem Primožem je uplenil srnjaka 
s slikovito razvejanim rogovjem. Najvišji rog 
je meril 21 centimetrov, manjši rog na drugi 
strani glave pa le pet centimetrov. Rogovje, 
nepravilni "deseterak", je bilo težko 220 gra-
mov, teža srnjaka pa je bila 13 kilogramov. 
Čuvaj in uplenitelj sta ocenila, da je tako iz-
raslo rogovje posledica mehanske poškodbe 
srnjakove glave v zgodnji rasti rogovja. Lep 
dokaz, kaj vse narava lahko naredi in zmore.

Nenavadno rogovje

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano je zaradi pojava prašičje kuge 
in na podlagi ocene tveganja v naši drža-
vi sprejelo sklep o določitvi začasnih nuj-
nih ukrepov v zvezi z afriško prašičjo kugo 
(APK). Tako navaja posebne ukrepe v zvezi 
z divjimi prašiči, od prepovedi premikov 
živih divjih prašičev, prijave reje – oborov, 
označevanja živali v oborah, prijave najd-
be poginulih divjih živali, prijave suma na 
prisotnost APK do povečanega odstrela 
teh živali. Ukrepi vsebujejo tudi prepoved 
iztrebljanja divjih prašičev v loviščih in 
prepoved krmljenja živalskih stranskih pro-
izvodov na krmiščih. Pri domačih prašičih 
pa velja obvezna prijava pogina. Določijo 
se tudi kategorije rej prašičev glede na bi-
ovarstvene ukrepe, ki jih morajo izvajati 
imetniki živali. 

Prašičja kuga
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IRMA KARNIČAR ŠENK 
FOTO: PRIMOŽ ŠENK

Zame je bilo leto res prelomno. Upoko-
jila sem se. Redno, z vsemi leti in dnevi 
in starostjo ... In zaobljubo. Duša hribo-
vska sem leta po tihem govorila: Ko se 
upokojim, bom pa nahrbtnik naložila 
in kar šla po Slovenski transverzali – do 
Maribora z vlakom, nato pa nazaj peš, 
do Ankarana!
Ampak ... Očitno sem še vedno najprej 
mama in gospodinja in sem pa tja še 
medicinska sestra ... Samo če se kaj 
časa pokaže, potem pa hribovka! Gore 
moje mladosti še vedno prinašajo ra-
dost v življenje!
Tako se je zgodilo, da sem v predalu 
našla star dnevnik JPP in začela zbi-
rat "štemplne". Saj bi se mi skoraj za 
malo zdelo, ampak motivacija pa je! Če 
ne slovenska, vsaj jezerska zaobljuba! 
Uspelo mi je! Obhodila sem venec gora 
in koč, ki obkrožajo naš mali biser – Je-
zersko. In sem kar ponosna sama nase. 
Saj sem vsako leto šla vsaj na Kočno ... A 
so leta tako hitro minevala.
V juniju me je po prvi žig na Storžič po-
spremila moja Ana. Pustila me je daleč 
zadaj. Aj, mladost in kondicija in pro-
žni sklepi ... Pa saj je za gospodinjo še 
bolj prikladno, če hodi sama. Stopinje 
navkreber, kolena se razgibajo, misli 
zbistrijo, spomini oživijo. Samota nič 

ne moti. A včasih zebe na grebenih, ko 
se vlačijo megle in zavijanje vetra daje 
občutek oddaljenosti od sveta. Kako 
dobrodošel je bil na Kočni pozdrav še 
enega samotnega obiskovalca. "Od kod? 
Kam?" In iskrice radosti v očeh. In na-
smeh. In koraki naprej ...
Potem pa letošnji september, zlati sep-
tember! Napolnil je mojo hribovsko 
malho s hvaležnostjo do vrha. Od doma 
sem se odpravljala šele, ko so moji de-
lavci odšli. Na grebenih Rink, Skute, 
Dolgega hrbta ni bilo prevroče. Severna 
stena Grintovca ves dopoldan daje lepo 
senco in pod vstopom v Steber še vedno 
lahko zajamem prgišče studenčnice. 
Morala sem zavriskati nad navpično 
steno Trikota, toliko veselja se je nabra-
lo v hvaležnosti, da še lahko lazim tu 
gor. Da imam čas, svobodo ... Taki po-
darjeni sončni dnevi! Kolikokrat sem s 
hrepenenjem zrla sem gor iz službe ... 
Gore, koraki nad strminami, napor, ve-
ter, sonce, megla, mraz in vročina, sa-
mota in mir, prsti brez nohtov tudi ... 
silhuete srnjadi v jutranji meglici okoli 
jezera, žvižg svizca v Dolcih, beg gamsov 
v Špegovc in ves tisti žareči ravš tam ... 
Stoični kozorogi, ki skoraj ne puste na 
vrh Dolgega hrbta, kavke na Skuti, ki 
kot mestni golobi terjajo drobtine od 
skromne malice ... Klepet s planinci od 
vsepovsod, ki so si vzeli dan za lepoto, za 

radost. Počitek na orumenelih travah, 
razgledi dol do Snežnika in gor do Viso-
kih Tur ter tja prek Uršle gore in na zaho-
du do Triglava! Potem pa mir in spomini. 
Skoraj vsak pogled odpira skrito kamrico 
za prijatelje, ki znova ožive. Skozi Turski 
žleb nisem šla skoraj trideset let. Luka in 
Rado sta mi tako blizu, da boli. In ledena 
Denčeva Kočna. Pa tiste poledenele trav-
ne vesine Vernkovga Grintovca za Da-
mjana! Jožev Storžič in še in še ... Bili so 
časi naših mladosti in hvaležna sem za 
vse korake, ki smo jih prehodili skupaj, 
vse pesmi, ki smo jih zapeli, vse vrvi, ki 
smo jih zvili, pametovali in se smejali ...
Z atkom in mamico smo otroštvo preži-
veli v Češki koči. Najbrž prav zato moje 
noge še zdaj znajo same hoditi prek 
skalovja in šodra, srce še sedaj zavriska 
ob razgledu s kateregakoli vrha na do-
mačo vas, na unikatne jesenove meje 
čez Raven ... Se razveseli drobne, dišeče 
cvetke v skalni razpoki, občuduje živost 
vode v studencu, moč nemega viharni-
ka na robu prepada.
Zunaj naletava sneg. Od doma je pogled 
na Kočno hladen, himalajski ... Zakurila 
bom krušno peč, da bo toplo! Grela me bo 
hvaležnost, da sem živi kamenček prav 
te, tudi moje doline. Greli me bodo spo-
mini na s soncem ožarjene gore in upa-
nje, da bom še šla – na vrhe! Morda se mi 
naslednje poletje celo kdo pridruži?

»Frišna« upokojenka na jezerski planinski poti
Zdaj že nekaj časa upokojenka, lani decembra, ko je nastal ta zapis, pa še čisto sveža, 
prav kakor zaobljube o planinskih poteh, ki vabijo ...

Na grebenih Rink, Skute, 
Dolgega hrbta ni bilo prevroče. 
Severna stena Grintovca ves 
dopoldan daje lepo senco 
in pod vstopom v Steber še 
vedno lahko zajamem prgišče 
studenčnice. Morala sem 
zavriskati nad navpično steno 
Trikota, toliko veselja se je 
nabralo v hvaležnosti, da še 
lahko lazim tu gor. Da imam 
čas, svobodo ... Taki podarjeni 
sončni dnevi! Kolikokrat sem 
s hrepenenjem zrla sem gor iz 
službe ...
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Katarina Šiberle in Magdalena Krč sta pra-
znovali 85 let. Dobrovoljni slavljenki je obi-
skal župan Andrej Karničar s sodelavko.

Obisk pri jubilantkah

Pri Katarini Šiberle / Foto: Arhiv občine

Z jubilanko Magdaleno Krč  
/ Foto: Arhiv občine

ANICA JAKOPIČ IN ZDENKA ŠRAJ

Ko sva se pred nekaj dnevi srečali z 
našo nekdanjo pevko Zdenko Šraj, je 
beseda nanesla na njeno življenje na 
Jezerskem in na njenega življenjskega 
sopotnika Štefana.
"Ne morem verjeti, da bo že pet let, od-
kar ga ni več," je dejala. "Saj veš, odšel 
je 7. marca pred petimi leti." Tudi mene 
je presenetilo, da je minilo res že pet let 
od takrat, ko je med nas udarila žalo-
stna resnica, da je za vedno odšel. 
Štefana smo Jezerjani dobro poznali. Bil 
je aktiven član v prostovoljnih društvih 
na Jezerskem. Deloval je v kulturnem 
društvu, društvu upokojencev, gasil-
skem društvu, v društvu zveze borcev, 
najbolj aktiven pa je bil v Lovski družini 
Jezersko, v kateri je bil tudi dolgoleten 
gospodar. Povezanost z naravo je imela 
pri Štefanu posebno mesto. Vedno sem 
pomislila: "Štefan je pravi otrok nara-
ve."
Običajno smo ga srečevali v zeleni lo-
vski obleki, z lovsko puško na rami in 
značilnim lovskim klobukom. To je bil 
Štefan! 
Bil je hudomušen, vesel in zabaven, de-
laven, dober oče in dober prijatelj. 
"A veš, kako ga pogrešam," mi je ob kon-
cu srečanja dejala Zdenka. V hipu me je 

prešinilo, kako hitro pozabimo na lju-
di, ki smo jih dobro poznali, zato sem 
ji obljubila, da se ga bomo ob peti oble-
tnici njegove smrti spomnili v našem 
jezerskem glasilu Pr' Jezer.
Ob koncu pa le še verzi, ki Zdenki vedno 
prikličejo spomin na Štefana, saj sta jih 
neštetokrat skupaj recitirala: 

Veter, ti pelji me tja gor,
da te bom bliže čutil.
Ah, pelji me tja, kjer travniki tvoji zelene,
kjer bil še nikoli ni nihče. 

Pet let po smrti  
Zupanovega Štefana
Marca letos je nastal zapis v spomin na Štefana Zupana, 
aktivnega člana jezerskih društev.

Štefan Zupan

Na Jezerskem se poleti spet obeta živah-
no dogajanje. Poleg tradicionalne etno-
grafske prireditve Ovčarski bal drugo 
nedeljo v avgustu jih napovedujejo še 
nekaj. V soboto, 13. julija, ob 21. uri vabi-
jo v Županov kot na filmski večer, "kino 
pod zvezdami", z ogledom filma Dolina 
miru režiserja Franceta Štiglica. Filmsko 
projekcijo ob stoti obletnici režiserjevega 
rojstva organizirajo Mestna knjižnica 
Kranj, KUD Jezersko in Občina Jezersko. 
V nedeljo, 4. avgusta, bodo ob 20. uri od-
prli razstavo Ujeti ravnovesje: Grintavčev 
steber, ki jo v Medgeneracijskem centru 

Jezersko pripravljata KUD Jezersko in 
akademska kiparka K. Žvokelj. V soboto, 
24. avgusta, bodo na prireditvi Hiša sre-
če ob 18. uri na prireditvenem prostoru 
za dvorano Korotan prikazali, kako so se 
včasih igrali pr' Jezer. Organizatorja sta 
KUD Jezersko in Ljudska univerza Kranj. 
Poletno dogajanje bodo sklenili s slove-
snostjo v počastitev občinskega prazni-
ka, ki bo v petek, 6. septembra, ob 19. 
uri v dvorani Korotan, naslednji dan pa 
športniki v sodelovanju z občino in NIJZ 
organizirajo Dan zdravja in športa na Je-
zerskem z začetkom ob 10. uri.

Živahno poletno dogajanje

Na junijski seji je občinski svet na Jezer-
skem v prvem branju obravnaval predlog 
odloka o ustanovitvi in organiziranju pod-
jetja Komunala Kranj. Odlok poleg Občine 
Jezersko sprejemajo tudi občine Kranj, Šen-
čur, Cerklje, Medvode, Naklo in Preddvor. 
Tokrat pa so jezerski svetniki prisluhnili 
tudi predstavitvi nekaterih postopkov ob-
delave pitne vode in se seznanili s stanjem 
na področju nadzora nad kakovostjo pitne 
vode v občini Jezersko.

O Komunali in  
pitni vodi
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV

»Vodimo vas varno mimo davčnih čeri.«

Računovodski servis, davčno in poslovno svetovanje  
Belska cesta 15, 4205 Preddvor

E: info@vencelj.si, I: www.vencelj.si, T: 04/2559-500

BimLine
računovodska hiša

Boljši servis. Boljše storitve.

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

Ulica Ignaca Borštnika 15, 4207 Cerklje

V zadnjih letih zaradi izvajanja tržnih aktivnosti, kjer gre ve-
činoma za zasebna podjetja, ki snemajo reklamne videospote, 
prihaja do vedno večjega povpraševanja za uporabo občinskih 
javnih cest. Pri tem so izvajalci teh aktivnosti za vsak poseg v 
cestni promet na javnih občinskih cestah dolžni pridobiti so-
glasje za cestno zaporo (popolno ali delno, z obvozom ali brez 
njega). Hkrati so dolžni poskrbeti tudi za ustrezno informiranje 
javnosti, signalizacijo in po potrebi fizično usmerjati promet.
Z zaporami občinskih cest vas redno seznanjamo na občinski 
spletni strani in po elektronski pošti, če ste prijavljeni na stori-
tev obveščanja. Prav tako o teh dogodkih obveščamo Policijsko 
postajo Kranj, Medobčinski inšpektorat Kranj in Regijski center 
za obveščanje Kranj. Pri izdajanju soglasij za dovoljenje cestnih 
zapor se držimo načela, da jih praviloma ne izdajamo za termi-
ne ob koncu tedna.
Ker spreminjanje prometnega režima vpliva tako na varnost 
v cestnem prometu kot tudi na kvaliteto bivanja domačinov, 
drugih lastnikov zemljišč in obiskovalcev, zapor brez dovoljenja 
Občine Jezersko ne bomo dopuščali. Ob tem naj poudarimo, da 
nobena služba (redarji, člani društev …) ali zasebniki nimajo do-
voljenja, da urejajo prometni režim na občinskih javnih cestah 
brez ustreznega soglasja. Ker smo kot upravljavci občinskih jav-
nih cest omejeni s sredstvi za zagotavljanje nadzora, vas prosi-
mo, da v primeru, ko posamezna cestna zapora ni objavljena na 
naši spletni strani, o tem obvestite policijo na številko 113.

Nedovoljene zapore  
občinskih cest

Zapore na občinskih cestah (fotografija je simbolična)  
/ Foto: arhiv občin

V šolskem letu 2019/20 se obseg programov v Vrtcu Palček na 
Jezerskem in v podružnični šoli na Jezerskem ne bo spreminjal. 
Sistemizacija delovnih mest vzgojiteljic in njihovih pomočnic ter 
ostalih zaposlenih ostaja enaka kot v preteklem letu, sprememba 
je le pri skupnih delovnih mestih za vrtec, kjer se je relativni de-
lež Občine Jezersko zmanjšal zaradi novo oblikovanega oddelka 
v enoti Čriček na Zgornji Beli. Tako je na junijski seji ob obravnavi 
predloga sistemizacije delovnih mest javnega zavoda OŠ Matije 
Valjavca Preddvor za šolsko leto 2019/20 sklenil občinski svet.

Sistemizacija delovnih mest  
v vrtcu in šoli



BORIS PISKRNIK, FOTO: PRIMOŽ ŠENK

V športnem dvoboju s ŠD Solčava smo po napetem tekmova-
nju le obdržali "ovčko", ki je že drugo leto na Jezerskem. Skozi 
celotno tekmovanje smo bili enakovredni, dvoboj pa smo do-
bili z igro presenečenja. Tekmovanje, s katerim smo še bolj 
povezali Solčavsko in Jezersko dolino, kar pa je bil naš glavni 
cilj. Drugo leto nesemo ovčko v Solčavo in jo bomo poskušali 
obdržati. 
V začetku meseca junija smo se smučarski navdušenci zbrali 
v Češki koči, kjer smo se v spomin Andreja Karničarja pome-
rili v veleslalomu. Z obujanjem spominov, predvsem pa na 
način izvedbe tekmovanja smo se vrnili v njegove čase. Ver-

jamem, da je Andrej v svojih časih imel več tekmovalcev, kot 
smo jih imeli mi na prvo poletno soboto. 
Športno društvo Jezersko si prizadeva, da bi organizirane 
športne prireditve in igrišče obiskovalo več ljudi. Čez pole-
tje bo mogoče igrati odbojko, nogomet in košarko. Za otro-
ke bomo v okviru počitniških dejavnosti organizirali poletne 
športne aktivnosti, da jim kondicija čez počitnice ne usahne. 
O vseh naših poletnih športnih aktivnostih boste sproti obve-
ščeni s plakati, ki jih namestimo na vsem vidna mesta. Mogo-
če se pa večerne odbojke udeleži tudi kakšna ekipa turistov ...
Vabljeni na poletno dogajanje na športnem igrišču!

Andrejev memorial,  
dvoboj s Solčavo …

EVA, LOVRENC IN IZIDOR KARNIČAR

V preteklih štirih letih smo Eva, Lovrenc in Izidor Karničar šestkrat 
tedensko trenirali in tekmovali za TSK Triglav Kranj in dosegli vi-
dnejše rezultate na državni in mednarodni ravni. Eva je zasedla 
drugo mesto v skupnem seštevku državnega pokala ter bila dru-
gouvrščena na t. i. No Borders Cupu. Ta pokal povezuje vzhodno-
alpske države ter goste z Balkana. Lovrenc je državni prvak v bia-
tlonskem sprintu, še več pozornosti pa namenja teku na smučeh, 
kjer se redno uvršča med najboljše v svoji kategoriji. Izidor je pri 
17 letih postal član mladinske reprezentance, in sicer vsled zmage 
v skupnem seštevku slovenskega pokala in uspešnih nastopov na 
mednarodnih tekmovanjih FIS. Da bi se prebili v evropsko elito, bo 
potrebnega še veliko treninga, ki je večinoma mogoč na oddaljeni 
Pokljuki oziroma v Planici. Pogoji za delo bi se bistveno izboljšali, 
če bi lahko celo zimo trenirali tudi na domačem snegu. Jezersko 
je namreč privlačno za mnoge uspešne slovenske smučarske te-
kačice in tekače, ki hvalijo odlično pripravljene smučarske proge. 
Želimo si 1200-metrske proge na umetnem snegu, ki bi omogočila 
treninge že v pozni jeseni. 

Tekmovalni smučarski teki  
jezerske mladine
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www.pogrebnik.si

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

ORGANIZACIJA IN IZVEDBA 
POGREBNIH STORITEV

Navček d.o.o. Visoko 140, 4212 Visoko

24 ur na dan
041 628 940

MIJA MUROVEC

V eni od prejšnjih številk Pr' Jezer sem pisala o številni družini 
Miha in Katrce Košir. Najstarejša med njunimi otroki je bila 
lani umrla Mihaela (1932–2018) - Strmčova Mihelca. Življenje 
je posvetila babištvu in je pomagala marsikateremu Jezerja-
nu, da je prijokal na svet. Zaposlena je bila v Zdravstvenem 
domu Kranj kot terenska babica. Po terenu se je najprej vozila 
z mopedom, kasneje s "fičkom" in drugimi avtomobili. Sestra 
Mimi Hrastnik pravi, da je večkrat "pojamrala", kako jo boli 
noga, ko je morala tolikokrat moped vžgati! Za mlade ma-
mice in njihove dojenčke je res srčno skrbela in na predlog 
številnih mamic dobila priznanje za naj babico Gorenjske.
Med Mihelčinimi zapiski, ki jih hrani Mimi, je tale zelo za-
nimiv: "Moje zanimanje za rojevanje segajo v leto 1941, ko 
je mama pričakovala sedmega otroka, našo Marjetko. Meni 
je bilo osem let, pa se vseeno dobro spomnim, ko je, zelo 
zgodaj v poletnem jutru, prihitela z veliko babiško torbo, Je-
zerska babica Lenčka*. Vsi smo jo zelo spoštovali, cenili nje-
no sposobnost in upoštevali njene nasvete v zvezi s higieno 
postelje za porodnico. V posteljah smo imeli v tistih časih 
vreče iz žakljevine, napolnjene s koruzno slamo – slamnja-
če. Enkrat na leto, poleti v lepem vremenu, smo naložili sla-
mnjače na garce in jih odpeljali k Jezernici. Vodo iz potoka 
smo nanosili v veliko kad ali čebre in vanje stresli koruzno 
slamo. Mešali smo jo s palicami, z lesenimi vilami smo jo 
potem pobrali v koše in odnesli na pokošeno trato, da se je 
sušila. Večkrat čez dan smo jo obrnili in zvečer je bila suha. 
Tudi blago – žakljevino smo oprali in jo zvečer ponovno na-
polnili s suho slamo. Na tako oprani slamnjači je bilo užitek 
spati. Tako sem tudi jaz oprala slamnjačo, predno sem šla 
leta1958 rodit mojo Darjo." 
V sedanjih časih jogijev si tega ne moremo predstavljati, 
zato je ta zapisek še toliko bolj dragocen.
*(Helena Sajc; njene babiške dnevnike hrani njen nečak 
Franci Weisseisen) 

Slamnjače

Iz družinskega arhiva babice Mihelce 

           + poštnina

11 90
EUR

www.gorenjskiglas.si

200 preprostih 
receptov za zelo 
zaposlenega 
kuharja: zdravi 
prigrizki,  
družinska kosila, 
hitro  
pripravljene 
poslastice in 
druge dobrote; 
več kot 750 
fotografij.

Cena knjige je 11,90 EUR + poštnina
256 strani; 300 x 230 mm; mehka vezava

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.
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                        + poštnina

17
EUR

Doživeto pričevanje 
o medvojnem 
in povojnem 
komunističnem 
nasilju na 
Škofjeloškem

Poučna biografija 
klene in bistre 88- 
letne Škofjeločanke, 
ki je doživela 
medvojno 
in povojno 
komunistično 
nasilje. Njeno 
sporočilo je, da se 
bomo le z resnico 
osvobodili boleče 
preteklosti in se kot 
narod ozrli v lepšo 
prihodnost. 
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138 strani,  
mehka vezava

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

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

Avtorica  
Meri Bozovičar

NOVOST

                        + poštnina

15
EUR

Knjiga opisuje 
zapleteno življenjsko 
zgodbo našega 
“zdomca” od skromne 
naklanske hišice do 
mogočnih kremeljskih 
palač in ga obenem 
uvršča v takratni čas 
in življenjski prostor. 
Dr. med. Jurij Kurillo 
je delo zasnoval in 
prispeval poglavja o 
zgodovini evropske 
medicine, o Gregorju 
Voglarju, o 
“terapevtskem” 
postopku puščanja 
krvi ter o usodnih 
valovih kuge.
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128 strani, trda vezava

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

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

NOVOST

MIJA MUROVEC, FOTO: ARHIV KUD

Lani poleti sta Silva in njen mož poto-
vala s kolesi iz Lienza, kjer živita, do 
njenih sorodnikov v Ljubljano. Na poti 
sta prenočila na Šenkovi domačiji. Spo-
znali sva se, ko sem tisti četrtek popol-
dne tam predla. To je bilo prijateljstvo 
na prvi pogled. Obe imava veselje do 
predenja, filcanja, drugih ročnih del in 
do pripovedovanja zgodb ali pravljic. 
Silva ima v Lienzu "pravljičarsko obrt". 
Sama je naredila lutke in z njimi obi-
skuje okoliške šole, vrtce in tudi starej-
še. Dogovorili sva se, da bo prišla tudi 
na Jezersko. 
To se je zgodilo 23. in 24. maja letos. Pri-
šla je s sestro Margito in prvi dan smo 
obiskale otroke v vrtcu in šoli. Silva jim 
je povedala pravljico Zvezdica zaspan-
ka, in sicer s pomočjo svojih ročnih 
lutk. Vsi otroci v vrtcu, od najmlajšega 
Konstantina do najstarejše Brine, so jo 
z zanimanjem poslušali. Čeprav s tako 
majhnimi otroki Silva še ni imela izku-
šenj, je bila navdušena nad njihovim 
spremljanjem in sodelovanjem. S šol-

skimi otroki je bilo lažje. Pravljico so že 
poznali, a vseeno sproščeno poslušali 
– nekateri leže na trebuhu na tleh. Res 
domače. Drugi dan je imela pravljice za 
odrasle v Šenkovi preužitkar'ci. S svojim 
doživetim pripovedovanjem nam je po-

lepšala večer. Ugotovila sem, da je treba 
samo malo talenta in dobre volje, pa že 
marsikomu polepšaš dan.
Hvala vama, Silva in Margita, za vajin 
obisk na Jezerskem. Verjamem, da se bo 
zgodba nadaljevala! 

Pravljičarka Silva
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Prihajajo vroči dnevi

Edino 4-taktno motorno kolo, proizvedeno  
v Sloveniji, za katerega klanec ni ovira

MOTORNO KOLO NA 4 PRESTAVE 
ČVRSTO OGRODJE IN MOČAN MOTOR

že za  1.280 EUR
MOŽNOST PLAČILA  NA OBROKE(zaloga je omejena)

 

BREZ POLOGA –  0 €!   
BREZ OBRESTI – EOM 0%! 

01/23-55-665 

že od            /mesec 99 149 € 
€ 

že od                /mesec 

www.cresnik.si 
 

Proizvaja in prodaja 
Hiša popolne mobilnosti!
Spodnja Senica 20, 1215 Medvode

www.cresnik.si   I   01/23 55 665

ZALA PESTOTNIK

Ženska biti ni lahko,
vedno predstavimo vse lepo.
Svojemu možu ustrezati želi,
a pohvalo od njega le redko dobi.

Od žensk se pričakuje nemogoče,
vendar vse prenese, trudi se, da ne zajoče.
Predsodki do žensk še vedno so nejasni, 
njena naloga je, da zvečer otrokom bere basni.

Od nje pričakujejo opravljena vsa hišna opravila,
ni dneva, da se ne bi metle dotaknila.
Obrok vedno mora biti topel na mizi,
nikoli ne govori o svoji notranji krizi.

Za izobrazbo in delo truda vloži veliko,
potrudi se, da vse opravi z odliko.
Čeprav več znanja in sposobnosti kot moški ima, 
pri plači se ji to ne pozna.

Vedno se mora urediti,
če želi moško pozornost dobiti.
Večkrat sliši pripombe za njena oblačila,
čeprav pri izbiri zelo se je potrudila.

Paziti mora na svojo postavo,
žalitve drugače padajo kot za stavo.
Kilogramov ne sme preveč imeti,
ampak obvezno mora imeti kaj za prijeti.

Moški zvečer gre lahko na pivo ali dve,
ona pa – če ni vse narejeno – tudi na kavo ne sme.
Če pa se že odloči, da bo šla na zabavo,
ji on z očitki napolni glavo.

Za ljubezen veliko je pripravljena žrtvovati,
naklonjenost in spoštovanje mu mora vsak dan dokazovati.
Z nasmehom vedno ga doma pričakuje,
njegovim sanjam nikoli se ne posmehuje.

Pesem ženske Ko pa ji moški pred oltarjem zlati prstan da,
od nje pričakuje, da bo samo še doma.
Njena naloga je sedaj mu otroke roditi,
svojih sanj in želja nima časa izpolniti.

Ne sme privoščiti si nobene napake,
bog ne daj, da mu ne pripravi njegove najljubše omake.
Večkrat sliši pripombe glede hrane,
z nasmehom skrije, da jo to prizadane.

Tudi z denarjem mora narediti tako,
da čez mesec ne pride slabo.
Bolje zanjo, da kaj novega si ne bi privoščila,
saj denarja ni za obleke zaslužila.

Če pa si na prvo mesto postavi kariero,
z njo vsi imeli bi le afero.
Ženska naloga že od nekdaj je skrb za moža in dom,
vse kar še lahko reče je: 'Ja, dragi, bom.'

Sedaj mi ti povej,
boš tako žensko obravnaval še naprej ...
Ji boš morda ponudil ramo,
ali boš rekel: 'Moški tega ne znamo'?
Ji boš stal ob strani, ko se bo zlomila?
Boš lahko bil njena dobra vila?
Zasluži si, da ji izkažeš ljubezen,
ker, veš, tudi zlomljeno srce je bolezen.

Stvar je taka, da s tehnologijo napredujemo, 
s človeškimi odnosi nazadujemo.
Namesto da bili bi drug drugemu v ponos, 
imamo drug do drugega napačen odnos.

Braneta Žagarja, ki je v preteklosti prispeval številne fotografije 
v glasilo Pr' Jezer, pa tudi danes pod nekaterimi še najdemo nje-
gov podpis, smo prosili, naj za jubilejno številko glasila prispeva 
fotografiji. Najprej je bila predvidena za naslovnico, zdaj pa jo ob-
javljamo v notranjosti. Zaradi vsebinskega pridiha preteklosti si 
je za motiv izbral Plitvovo hišo, eno najstarejših ohranjenih skro-
mnih domačij na Jezerskem. 

Plitvova hiša kot odsev preteklosti
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Poraba pri mešanem ciklu 4,8−6,8 l/100 km. Emisije CO2 117−154 g/km. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novem 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. Vse cene so z vključenim rednim popustom, bonusom staro za 
novo in poletnim bonusom za vozila na zalogi.

Renault CLIO
LIFE TCe 75 + PAKET COOL

– Klimatska naprava

– Radio R&GO MP3 z Bluetooth  
+ USB + AUX z upravljalnikom ob volanu

– Kartica Renault

– Regulator in omejevalnik hitrosti

– Pomoč pri speljevanju v klanec

– LED dnevne luči

Že za

8.990 €*

Renault CAPTUR
ZEN TCe 90

– Klimatska naprava

– Multimedijski sistem Media Nav Evolution 
z 18 cm (7”) zaslonom na dotik MP3, AUX, 
Bluetooth, USB, DAB

– Kartica Renault

– Platišča iz lahke litine 41 cm (16”)

– Meglenki spredaj

– LED dnevne luči C-shape

– Android Auto

Že za

13.240 €*

Novi Renault TWINGO
LIFE SCE 75 + PAKET COOL

Že za

8.590 €*

– Klimatska naprava
– Radio R&GO + Bluetooth  
    USB AUX z upravljalnikom ob volanu
– Pomoč pri speljevanju v klanec
– LED dnevne luči

*Cene so z vključenimi popusti.  Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si

Vaš trgovec v Domžalah
AVTO SET-SETNIKAR d.o.o.
Dragomelj 26, 1230 Domžale

Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem,
PREŠA, d.o.o., Cerklje
Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Poraba pri mešanem ciklu 4,4−7,8 l/100 km. Emisije CO2 117−175 g/km. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novem 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. Vse cene so z vključenim rednim popustom, bonusom staro za 
novo in poletnim bonusom za vozila na zalogi.

– Kartica Renault za prostoročno upravljanje
– Samodejna 2-področna klimatska naprava s 

tipalom zaznave strupenih plinov
– Senzor za dež, avtomatski vklop luči in sistem 

za samodejno preklapljanje med dolgimi in 
zasenčenimi lučmi 

– Meglenki spredaj

– Platišča iz lahke litine 51 cm (20”) Silverstone

Renault MEGANE
LIFE TCe 100 FAP

– Pomoč pri speljevanju v klanec

– Regulator in omejevalnik hitrosti

– Klimatska naprava

– LED dnevne luči

– Poklopljiv naslon zadnje klopi  
v razmerju 1/3-2/3

– Radio Bluetooth, USB, AUX

Že za

12.490 €*

Novi Renault KADJAR
LIFE TCe 140 FAP

– Klimatska naprava

– Električna parkirna zavora

– LED dnevne luči C-shape

– Vgrajen 18 cm (7”) TFT barvni zaslon med 
merilniki

– Pomoč pri speljevnaju v klanec

– Radio Arkamys (brez DAB in Shark antene)

Že za

16.990 €*
Že za

17.940 €*

Renault SCENIC
ZEN TCe 115 FAP

*Cene so z vključenimi popusti. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

 

Novi Renault CLIO
LIFE 1.2 16V + PAKET COOL

 

  

 

 

 

 

Že za

9.990 €

Novi Renault CAPTUR
ZEN ENERGY TCe 90

 

 

 

 

 

Že za

14.290 €

Renault TWINGO
LIMITED SCe 70  

Že za

9.490 €

 

 
 

 

 
 

Novi Renault MEGANE
LIFE SCe 115

 

 

 

 

  

 

Že za

13.390  €

Renault KADJAR
ZEN ENERGY TCe 130

 

 

 

 

 

 

 

Že za

19.990 €
Že za

16.490 €

Novi Renault SCENIC
LIFE ENERGY TCe 115

* velja za vozila iz zaloge

*

Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem
PREŠA, d.o.o., CERKLJE, 
Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem 

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

DANICA ZAVRL ŽLEBIR

Združenje Kamniško-Savinjskih Alp, v 
katerem sodeluje šest občin, s festiva-
lom povezuje obe strani Alp in poudarja 
pomembnost rekreacije, skrbi za nara-
vo in čisto vodo. Zdaj je potekal že petič 

po vrsti, vsaka od občin pa je pripravi-
la niz dogodkov, poleg pohodov še kul-
turne, športne in animacijsko-zabavne 
vsebine. S temi prireditvami želijo ob-
čine v objemu Kamniško-Savinjskih Alp 
razvijati tudi turizem in nove turistič-
ne produkte. Slavnostno odprtje je bilo 

letos 20. junija v Lučah. V Kamniku so 
pripravili filmski večer, v Logarski do-
lini so dali poudarek mobilnosti, na 
Krvavcu je potekala prireditev Kravca s 
Krvavca, v Preddvoru so odprli tematsko 
Jakobovo pot, ki poteka od Hraš do Sv. 
Jakoba nad Preddvorom.
Na Jezerskem je Jani Bele predstavil 
knjigo Nevarno proti vrhovom in izve-
del zanimivo predavanje o nevarnosti 
v gorah na konkretnih primerih. Po-
nudili so nedeljski pravljični pohod do 
Češke koče. V Jenkovi kasarni je nasto-
pila skupina ljudskih pevk Drumlce, so-
delovali sta kulturni društvi Jezersko in 
Židan parazol, ob jezeru pa je potekalo 
tekmovanje Naj harmonika zapoje.

Iztekel se je pohodniški festival 
Združenje Kamniško-Savinjskih Alp (KSA), ki združuje 
šest občin okoli te privlačne gorske verige (Kamnik, 
Jezersko, Solčava, Luče, Preddvor in Cerklje), je 
pripravilo že peti pohodniški festival. 
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Tudi letos je bila v zimskih mesecih aktivna 
namiznoteniška sekcija ŠD. Vadbe v telova-
dnici osnovne šole se je udeleževalo kar lepo 
število članic in nekaj članov. Ob zaključku 
pa smo si z obljubo, da jeseni spet nadaljuje-
mo, privoščili malce druženja v Kočni.

Aktivna namiznoteniška 
sekcija

Jezerski "pinkponkaši" po gasilsko ...

... in v akciji za igralno mizo


