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Župan
Milan Kocjan, župan občine Jezersko

Narava Jezerskemu ne prizanaša
Najodmevnejši dogodek na Jezerskem je bil letos podor na območju slapu Čedca, ki je začel ogrožati tudi
naselje. Ljudem je povzročil veliko skrbi, na občini so mu posvetili veliko energije, na Jezersko je
zaradi tega prišel tudi minister Podobnik. O tem in drugih dogodkih v občini smo se pogovarjali
z županom Milanom Kocjanom.
Kako uspešno ste sanirali plaz, ki se je minulo leto zrušil na cesto pred kamnolomom
lehnjaka v Komatevri?
”Ja, dokaj hitro nam je uspelo zagotoviti prevoznost ceste. Poleg občine in Marmorja Hotavlje, ki v kamnolomu koplje lehnjak, je ureditev plazu denarno podprl tudi sklad kmetijskih zemljišč in gozdov. Letos nam je namenil
sedem tisoč evrov bruto, kar smo v celoti namenili za obnovo ceste od konca asfalta do
kamnoloma. Na javnem razpisu je bil izbran
izvajalec, ki bo v kratkem začel obnovo omenjene ceste. Naj še dodam, da gre za delno sanacijo. Jamstva, da se hrib ne bo več podiral,
pa zaradi same sestave tal žal ne moremo
dati.”
Komaj ste si opomogli od te naravne nesreče, že vas je letošnje poletje doletela druga, namreč podori na območju slapu Čedca,
od koder se je vsula ogromna količina skal,
voda pa si je urezala svojo pot proti Jezerskemu. Kakšno je trenutno stanje pri urejanju tega območja?
”Že spomladi, ko je prišlo do prvih podorov,
smo stvar vzeli zelo resno in obvestili pristojne, da je treba ukrepati. Zahvaljujem se ministru za okolje Janezu Podobniku, ki je ob svojem obisku zagotovil, da bodo to območje
ustrezno sanirali, najprej s kratkoročnimi intervencijskimi ukrepi, pozneje tudi dolgoročneje.
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Župan Milan Kocjan
Dela pri postavljanju lesenih pregrad pod slapom so končali sredi avgusta, že prej pa so prekopali travnik dva kilometra pod slapom, da bi
omogočili pretok vode do struge hudournika
izpod Malega vrha. V občini smo aktivirali civilno zaščito in oba lastnika zemljišč, prek katerih poteka sanacija, zaprosili za soglasje.
Eden nam ga je dal takoj, drugi pa ga je dal
agenciji za okolje, tako da so se lahko začela
izvajali dela po navodilih strokovnih služb. Intervencijski ukrepi so opravljeni, za dolgoročno sanacijo pa bo potrebnega še veliko lobiranja. V zadnjem deževju se je namreč pokazalo,
da obstoječi hudourniški jarek izpod Malega
vrha večje količine vode ne bo mogel sprejeti,
tako da so zaselek Kvance, Lojzova hiša in regionalna cesta v primeru večjih količin vode
lahko močno ogroženi.”
Na Jezerskem narava velikokrat pokaže
zobe. Koliko je za to krivo naše ravnanje?
”Težko bi rekel, da je dogajanja ob slapu
Čedca krivo kako napačno ravnanje, najbrž pa
gre za dolgoročne posledice človekovega vpliva na naravo. Čedca ali Komatevra pa nista
edina primera, ko je narava na Jezerskem pokazala zobe. Občina je ob ministrovem obisku
opozorila tudi na druge problematične usade
in poškodovane pregrade, in sicer v Kovkovem, Roblekovem grabnu in v Skodovnjaku.
Na vse to je treba pristojne organe neprenehoma opozarjati, dokazovati in prepričevati ...
Nič ne pride samo od sebe.”
Minister Podobnik je sicer prišel na Jezersko zaradi druge teme, namreč krajinskega
parka Kamniško-Savinjske Alpe. So bile v
zvezi s tem sprejete kake odločitve ali je podor na območju slapu Čedca povsem zasenčil krajinski park?

”Nekateri lastniki kmetij na Jezerskem imajo
v zvezi s parkom pomisleke, češ da bo omejeval njihove možnosti. Menim, da take rešitve
ne bi bile smiselne in da morajo biti odločitve
v zvezi s krajinskim parkom takšne, da bo ta
živ in bo ljudem v korist, ob čemer pa je seveda treba ohranjati tudi naravno bogastvo. V
zvezi s krajinskim parkom je minister obiskal
dve kmetiji. Kakih odločitev ni bilo, bolj je
iskal informacije o tem, kako nekateri prebivalci sprejemajo možnost, da bo del Jezerskega ozemlja zajet v krajinski park. Pričakoval
je, da bo ta projekt končan še v tem mandatu.
Jaz krajinski park vidim kot pomoč gospodarjenju na tem območju, kot možnost povezovanja občin, ki so zajete v park in lahko skupaj za
razvoj pridobijo kaka evropska sredstva, hkrati pa bi ohranili naravna bogastva. Ljudje pa se
bojijo, da jih bo krajinski park omejeval. Že sedaj je kakih 40 odstotkov našega ozemlja
vključenega v območje Nature 2000. Naj povem, da o urejanju prostora tudi sedaj ne odloča samo občina, kakor si predstavljajo nekateri ljudje, pač pa svoje smernice in soglasja podajo ministrstva in njihove strokovne službe.
Občina mora pri njih tudi sama za svoje projekte iskati soglasja in biti prva, ki se mora držati zakonodaje. V zvezi s krajinskim parkom
pa obstajajo tudi razmišljanja, da bi bila vsa jezerska dolina zajeta v park. Sam nisem za tako
udarno rešitev. Mislim, da bi to moralo iti postopoma, da bomo sploh videli, kaj prinaša ljudem.”
S katerimi naložbami se ta čas ukvarjate v
občini?
”Ena od njih je urejanje kletnih prostorov
stavbe Storžič. Gorska reševalna služba je dala
vlogo na občinski svet, da bi te prostore uredili za delovanje te službe in planinskega društva. Komisija za gospodarjenje z nepremičninami je predlagala občinskemu svetu, da se naložba v celoti pokrije iz občinskega proračuna,
ob koncu pa bo komisija določila višino najemnine. V kletnih prostorih sedaj urejamo 60
kvadratnih metrov prostorov, kjer bo sedež
GRS (sejna soba, skladišče, sanitarije, čajna
kuhinja, garderobni prostor), hkrati pa obnavljamo tudi kurilnico in urejamo prostore arhiva. Vsa naložba znaša 86 tisoč evrov, od tega
prostori GRS šestdeset tisoč evrov.
Druga večja investicija je pokopališče. Občina je kandidirala za sredstva za regionalni razvoj na vladni službi za lokalno samoupravo in
dobila 84 tisoč evrov. Odločili smo se za obnovo novega pokopališča v povezavi s starim,
urejamo tudi parkirišče in tlakujemo poti od
cerkve sv. Ožbolta do pokopališča. Naložba je
sicer vredna sto tisoč evrov. Projekt in nadzor
sta v rokah domačega arhitekta Marka Šenka,
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Letos obnavljajo pokopališče.
na javnem razpisu pa je bilo za izvajalca izbrano Gradbeno podjetje Bled. Ker se med posamezniki pojavlja nejevolja, češ da so grobovi
nižje od tlakovanih poti med grobovi, bi želel
povedati, da smo morali upoštevati višino novih grobov, ki imajo podbetonirane podstavke
okvirjev. V tretji (zadnji) etaži, ko se grobovi
postavljajo v enako višino, teh težav ni. Počasi
pa bo treba zgornji dve etaži urediti in uskladiti z dejansko višino tlakovanih površin. Dela
na pokopališču bodo končana septembra.
Avgusta pa začenjamo tudi dela pri Hubertovi kapeli. Postavili bomo ograjo, tlakovali površino pred vhodom in uredili samostojno
električno odjemno mesto.”
Precej aktivni ste bili letos tudi na cestah?
”Ker so nekateri odseki asfaltnih površin že
zelo dotrajani, smo v letošnjem proračunu zagotovili sredstva za preplastitev nekaterih odsekov cest, ki jih je letos v last dobila občina.
V zimskem času je bilo namreč težko plužiti
sneg, ker so se na dotrajanem asfaltu kopičile
ledene plošče. Položili smo okoli štiri tisoč
kvadratnih metrov asfalta. Naj še dodam, da je
občina pri skladu kmetijskih zemljišč in gozdov pridobila 15.700 evrov, kar bomo porabili
za nadaljevanje asfaltiranja v dolino Dol. Gre
za okoli 180 metrov ceste. Uredili bomo še tudi
nekaj gozdnih cest, in sicer Rezman-Mošnik in
proti Ravenski Podkočni.”
Hkrati pa vidimo tudi, da se nadaljujejo
dela na regionalni cesti Kranj-Jezersko. Kaj
se dogaja?
”Dogovarjamo se z družbo za državne ceste,
da v svoje programe vključuje tudi obnovo
naše regionalne ceste. Tako je sedaj v teku
gradnja popolnoma novih opornih zidov in
ureditev regionalne ceste, ki teče mimo Hubertove kapele. Leta 2009 naj bi bila dela končana. Pred kratkim pa je bil v Preddvoru sestanek
obeh občin z direktorjem direkcije za ceste
Gregorjem Fickom, na katerem smo oboji postavili vprašanje tovornega prometa. Občina
Preddvor pa je na direkcijo poslala tudi uradno
pismo, naj se tovorni promet po regionalni ce-

sti omeji, če ni izrecno vezan na gospodarjenje
v teh dveh občinah. Regionalna cesta je zelo
obremenjena s tovornjaki, pa tudi s kolesarji in
motoristi. Ekstremisti med njimi (to velja tako
za domačine kot za turiste) povzročajo tudi
smrtne nesreče. Ugotavljamo, da je nad regionalno cesto premalo nadzora.”
Kako ste uredili zobozdravstveno oskrbo
na Jezerskem?
”Po dolgotrajnih pogovorih z Osnovnim
zdravstvom Gorenjske, zobozdravniki, zdravstveno zavarovalnico in zdravstveno zbornico
ter ministrstvom za zdravje upamo, da bomo
zadevo čim prej uspešno rešili. O vsem vas
bomo pravočasno obvestili.”
Novost na Jezerskem je letos gospodarjenje z vodo, ki ste ga prenesli na javno pod-

jetje Komunala Kranj. Kako so novost sprejeli občani?
”V vseh občinah, ki so ustanoviteljice javnega podjetja Komunala, slednje gospodari z
vodo. Enako smo se odločili tudi v občini Jezersko, to pa zaradi zakonskih zahtev in inšpekcijskih odločb, po katerih občina ne more več
samostojno gospodariti z vodami. Je pa vodovod še vedno v lasti občine Jezersko. Ko smo to
odločitev sprejemali, sem predlagal najbolj
ugodno ceno za vodo, pri čemer sem upal, da
bomo pri določenih delih, povezanih z vodovodom, občani kaj naredili tudi sami. S predlagano ceno za uporabnike prihranimo 15 tisoč evrov. Žal se ta pomoč pri uporabnikih do danes
še ni nikjer pokazala. Če se bo nekoč nova občinska garnitura odločila za drugačno možnost
in poiskala druge upravljavce vodovoda, je to
zakonsko še vedno mogoče. Še enkrat poudarjam, da gre za zakonske zahteve. Glede odpadnih voda je tudi zakonodaja naredila svoje. Intenzivno se s Komunalo Kranj dogovarjam o
dveh odvozih odpadnih voda, dvakrat letno,
aprila in oktobra. Predlagana cena za deset kubičnih metrov je 150 evrov, kot je bilo predstavljeno v zloženki, ki ste jo občani dobili letos
spomladi. O teh dveh terminih vas bomo natančneje še obvestili. Bo pa potrebno tudi medsebojno sodelovanje, skupni dogovor glede odvoza. Žal ne gre več tako kot do sedaj, ko je župan prišel s cisterno in odpeljal fekalije, zaračunal samo traktorski odvoz, sam pa od tega imel
le utrujene roke in umazana oblačila.”
Vsak čas se začenja tudi šola. Kaj ste letošnje poletje naredili na šolskem poslopju?
”V šolo smo za tekoče vzdrževanje vložili
okoli 25 tisoč evrov. 13 tisočakov nas je stala le
menjava oken, ki pa je bila nujna, ker je skozi
stara pihalo, zaradi slabe izolacije pa smo porabili veliko kurjave. Enega od razredov smo
tudi popolnoma na novo opremili. Sicer pa naj
vsem učencem zaželim prijeten začetek novega šolskega leta.”
Danica Zavrl Žlebir

Dela na regionalni cesti so na vrhuncu. / Foto: Gorazd Kavčič
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Vračanje vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje
Občina Jezersko je na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje v letu 2004 na Državno pravobranilstvo vložila zahtevek za vračilo vlaganj za fizične in pravne osebe, ki so v letih 1984-1985
prek krajevne skupnosti Jezersko vlagali sredstva z namenom pridobitve telefonskega priključka. Naš zahtevek je državno pravobranilstvo že obravnavalo in ugodno rešilo, tako da
je župan že podpisal poravnalno pogodbo. V
skladu z Zakonom o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje in 5. člena Odloka
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju občine Jezersko (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 29/02) smo na podlagi

arhivske dokumentacije KS Jezersko pripravili
predlog seznama končnih upravičencev za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Občine Jezersko, ki so
bili vključeni v pridobivanje telefonskih priključkov v letih 1984-1985.
Fizične oz. pravne osebe, ki jih ni na predlogu
seznama končnih upravičencev ali menijo, da
podatki s seznama niso pravilni, lahko podajo v
roku 15 dni od objave predloga seznama pisni
ugovor. Pisni ugovor vložijo na Občino Jezersko, Komisijo za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine
Jezersko, Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko. K
ugovoru morajo predložiti potrebna dokazila.

Prav tako pozivamo vse fizične in pravne
osebe, ki so uvrščene na seznam, da v roku 30
dni od dneva objave seznama na spletni strani
občine in oglasni deski občine predložijo številko transakcijskega računa in davčno številko
ter v primeru, ko naslov upravičenca ni znan,
točen naslov upravičenca. Prav tako naj v primeru pravnega nasledstva predložijo dokazila
o pravnem nasledstvu ter pooblastijo osebo za
zastopanje v primeru, ko je pravnih naslednikov več. Upravičenci naj vso zahtevano dokumentacijo posredujejo na naslov Občine Jezersko, Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko.
Komisija za vračanje vlaganj v JTO
na območju Občine Jezersko

Predlog seznama končnih upravičencev za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Jezersko
Zap. št. Priimek in ime
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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Meglič Joško
Karničar Janez
Smrtnik Franc
Čarman Ana
Bajt Ivan
Rogelj Franc
Rogelj Jože
Plaznik Nikolaj
Repec Janez
Robnik Viktor
Cerar Gregor
Štular Andrej
Karničar Ignac
Žagar Anton
Smrtnik Milan
Karničar
Marija Mima
Svatovšek Klemen
Plaznik Franc
Skuber Boštjan
Skuber Iztok
Slapar Štefka
Weisseisen Franci
Murn Rihard
Parte Marija Minka
Parte Ana
Frantar Stane
Miklavčič Amalija
Stenovec Milan
Karničar Andrej
Ogrizek Marija
Jakopič Herman
Trinko Mihaela
Muri Jože
Muri Igor
Zupan Lovro
Skuber Jože
Skuber Jurij
Štebe Milka
Kos Marjan
Teul Mihael

Naslov

Pošta

Sp. Jezersko 3
Sp. Jezersko 11
Sp. Jezersko 14
Sp. Jezersko 15
Sp. Jezersko 15 a
Sp. Jezersko 16
Sp. Jezersko 17
Sp. Jezersko 18
Sp. Jezersko 19
Sp. Jezersko 21
Zg. Jezersko 88 d
Zg. Jezersko 5
Zg. Jezersko 10
Zg. Jezersko 11
Zg. Jezersko 18

4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko

Zg. Jezersko 22
Zg. Jezersko 24
Zg. Jezersko 28 a
Zg. Jezersko 28 b
Zg. Jezersko 28 c
Zg. Jezersko 29 a
Zg. Jezersko 32
Zg. Jezersko 33
Zg. Jezersko 38
Zg. Jezersko 41
Zg. Jezersko 41 a
Zg. Jezersko 44
Zg. Jezersko 44 a
Zg. Jezersko 47
Zg. Jezersko 60
Zg. Jezersko 66
Zg. Jezersko 68 b
Zg. Jezersko 73
Zg. Jezersko 74
Zg. Jezersko 76
Zg. Jezersko 77
Zg. Jezersko 79
Zg. Jezersko 87 b
Zg. Jezersko 87 c
Zg. Jezersko 88

4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko

Zap. št. Priimek in ime
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Sajovic Peter
Zabret Marija
Parte Venčeslav
Krč Majda
Nahtigal Ignac
Karničar Neža
Župnijski urad
Jezersko
Selišnik Milan
Zupan Štefan
Kaštrun Jože
Kokalj Darko
Žagar Andrej
Dolinšek Jože
Naglič Stane
Kocjan Milan
Markič Jurij
Meško Jože
Šavs Ciril
Kocjan Štefan
Žvokelj Jože
Kusić Metka
Rebolj Darinka
Štular dr. Pavel
Zadnikar Angela
Šinkovec Izidor
Kogoj Ljubomir
Polajnar Jože
Virnik Emilija
Virnik Peter
Virnik Brigita
Tičar Franci
Arh Stane
Šenk Jakob
Zadnikar Franc
Jagodic Daniel
Muri Valentina
KS Jezersko
Marmor Hotavlje
Živila, Kranj

Naslov

Pošta

Zg. Jezersko 89 b
Zg. Jezersko 89 c
Zg. Jezersko 90
Zg. Jezersko 93
Zg. Jezersko 99
Zg. Jezersko 100

4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko

Zg. Jezersko 101
Zg. Jezersko 102
Zg. Jezersko 102
Zg. Jezersko 102 a
Zg. Jezersko 102 b
Zg. Jezersko 102 c
Zg. Jezersko 106
Zg. Jezersko 106 a
Zg. Jezersko 106 b
Zg. Jezersko 106 c
Zg. Jezersko 109 c
Zg. Jezersko 110
Zg. Jezersko 114
Zg. Jezersko 114 a
Zg. Jezersko 115
Zg. Jezersko 119
Zg. Jezersko 124
Zg. Jezersko 127
Zg. Jezersko 130
Zg. Jezersko 133
Zg. Jezersko 139
Zg. Jezersko 139
Zg. Jezersko 139
Zg. Jezersko 140
Zg. Jezersko 141
Zg. Jezersko 144
Zg. Jezersko 146
Zg. Jezersko 147
Zg. Jezersko 150
Zg. Jezersko 151
Zg. Jezersko 57
Hotavlje 40
Cesta na Okroglo 3

4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4206 Zg. Jezersko
4224 Gorenja vas
4202 Naklo

Občina

Obvezno praznjenje greznic
Občina je maja letos objavila odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
s čimer izpolnjuje nalogo, ki jo država nalaga občinam.
Občani so prejeli zloženke, v katerih občina
pojasnjuje, kako bo poslej urejeno odvajanje in
čiščenje odpadnih voda. To nalogo morajo izvajati v okviru javne službe za vse poselitveno
območje do 1500 metrov nadmorske višine.
Občina Jezersko je za to pooblastila javno podjetje Komunala Kranj. Pripraviti je treba operativni program, a katerim določijo roke, do
katerih morajo biti naselja opremljena z javno
kanalizacijo in komunalno čistilno napravo.
Roki morajo biti skladni z državnim programom. Komunala Kranj mora do konca leta pripraviti program odvajanja in čiščenja odpadnih
in padavinskih voda, kakor ji narekuje pravilnik. V občini Jezersko pa ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja, zato so v odlok

napisali dve bistveni določili, ki jih trenutno
obvezujeta: javna pooblastila in vzdrževanje
greznic. Komunala Kranj kot izvajalec javne
službe izdaja pogoje in soglasja iz svoje pristojnosti za vsak poseg v prostor. Pogoji se izdajajo investitorju v postopku pridobivanja
gradbenega dovoljenja, in so brezplačni. V okviru javne službe mora Komunala Kranj zagotoviti redno praznjenje greznic in odvoz blata
na čistilno napravo. To določa zakon. Gospodinjstva morajo poskrbeti za praznjenje greznic najmanj enkrat na štiri leta in omogočiti, da
se greznične gošče oddajo na čistilno napravo.
Strošek praznjenja greznic do velikosti deset
kubičnih metrov znaša 150 evrov in je enak v
vseh občinah, kjer javno službo izvaja kranjska

Komunala. V ceni je zajeto črpanje greznične
gošče, prevoz do čistilne naprave v Kranju ter
čiščenje in obdelava gošče na okolju prijazen
način. Po opravljeni storitvi bodo prejeli račun,
s katerim bo mogoče ob morebitnem inšpekcijskem pregledu dokazati, da je bilo opravljeno
zakonsko zahtevano praznjenje najmanj na štiri leta. Greznične gošče se ne smejo odlagati
na kmetijske površine, saj tvegamo, da strupene snovi poniknejo v podtalnico in se sperejo v
vodotoke, zaradi česar so lahko ogroženi viri
pitne vode. Prav tako gošče niso primerno rastlinsko gnojilo, saj rastline absorbirajo strupene snovi, ki so v grezničnih goščah.
Danica Zavrl Žlebir

ga vrha. K spominski plošči so položili vence, govorniki so navzoče
spomnili na takratne dogodke, zapele so ljudske pevke Društva upokojencev Jezersko in zaigral je mladi harmonikar Matic. D. Ž.

Obnovili bodo Hubertovo kapelo
Sprejem za devetošolce
V vseh občinah župani ob koncu šolskega leta sprejmejo najuspešnejše učence, ki so vsa leta šolanja izdelovali z odličnim uspehom. Tudi
na Jezerskem je bil v tem šolskem letu eden, ki je vse razrede končal z
odliko. To je Anže Kocjan, učenec osnovne šole Matije Valjavca Preddvor. Poleg njega sta to šolsko leto zaključila šolanje še Luka Šenk in
Urša Štirn. Vse tri je sprejel župan Milan Kocjan, ki jim je izročil darila in jih povabil na večerjo, odličnjak Anže pa je bil deležen še posebnega knjižnega darila. Na sliki od leve: Luka, Urša in Anže, med
njimi župan Milan Kocjan. D. Ž.

Na Jezerskem je zelo prepoznavna Hubertova kapela. V kratkem
bodo začeli obnovitvena dela v njeni okolici. Postavili bodo ograjo, tlakovali površino pred vhodom in uredili lastno odjemno mesto. D. Ž.

Slavje na Jezerskem vrhu
Na Jezerskem vrhu ni več državne meje, saj je Slovenija že nekaj let
v Evropski uniji, zadnje leto pa tudi v šengenskem režimu. Pred 17 leti
pa tu ni bil le mejni prehod, pač pa ga je varovala jugoslovanska vojska. 28. junija 1991 so ga slovenski policisti in vojaki osvobodili in na
njem izobesili slovensko zastavo. V spomin na ta dogodek združenje
Sever vsako leto pripravi slovesnost ob obletnici osvoboditve Jezerske5

Občina

Desetletje samostojne občine
V spomin na dogodke med drugo svetovno vojno Jezersko 19. junija praznuje krajevni praznik.
Letos pa mineva deset let, odkar je samostojna občina.
Na to je na prireditvi ob letošnjem prazniku, ki so ga praznovali v dvorani Korotan, v slavnostnem nagovoru spomnil župan Milan Kocjan. Občina Jezersko je
najmanjša na Gorenjskem, ki so ji
dvomljivci ob nastanku napovedovali kratko življenje. Pa se je
izkazalo, da je sposobna ne le
preživeti, pač pa je v desetletju
tudi marsikaj pridobila. V tej letih
so obnovili vse javne prostore od
šole, vrtca, knjižnice do zdravstvene postaje in dvorane Korotan. V občinskih prostorih Storžič
pa letos urejajo tudi klet, kjer bo
prostor za jezersko gorsko reševalno službo. Obnavljajo pokopališče pri farni cerkvi sv. Ožbolta,
ob katerem bo odslej tudi urejeno
parkirišče. Preskrbo s pitno vodo
je letos prevzelo javno podjetje
Komunala, prevzema tudi ravnanje z odpadnimi vodami, saj občina nima kanalizacijskega omrežja
in čistilne naprave. Zgolj s svojim
denarjem si takšnega projekta
tudi ne more privoščiti, računa
lahko le na pomoč države in evropskih skladov. Občinsko praznovanje so nekoliko skalili podori
na območju slapu Čedca, najviš-

jega v Sloveniji, na katerega so
bili Jezerjani vedno ponosni. Sedaj pa je obličje slapu močno
spremenjeno, posledice pa takšne, da bo še dolgo potekala sanacija. V času občinskega praznovanja so bili domačini še v negotovosti, kaj se bo zgodilo, nato pa so se
čez poletje dogovorili, kako bodo
odpravili posledice in najnujnejša
dela tudi že opravili.
Kulturni program ob letošnjem
prazniku so tudi letos pripravili
otroci iz šole in vrtca v sodelovanju s svojimi vzgojiteljicami in
učiteljicami. Kako so živeli na Jezerskem nekoč, so uprizorili s prizorih iz Jezerskih štorij domačina
Andreja Karničarja, napisanih v
pristnem jezerskem narečju. Tudi
otroci so prizore iz preteklosti odigrali v narečju, dogodke iz današnjega življenja pa v svojem slengu,
pisanem na kožo današnje mladine. Nastopajoči so se duhovito ponorčevali iz nekaterih jezerskih
značilnosti. Včasih je na Jezerskem ometala dimnike Hkavčova
Urša, ki je praznila tudi greznice.
Da ji ni smrdelo, je zvrnila kakšno
šilce močnega. Sedaj bo to urejeno
bolj ”po mestno”, gnojne jame bo

Najmlajši so s svojim nastopom prinesli smeh in dobro voljo.
praznila komunala, ki bo namesto
”ta kratkega” zaračunala s položnico. Otroci so se blago ponorčevali tudi iz fotografije, objavljene v
glasilu Pr’Jezer, ki je prikazovala
Hubertovo kapelo. Uganili so, da
stoji malce postrani, in skrbelo jih
je, da bi se prevrnila na cesto. Posebno zanimiva pa je bila štorija o
”ta bogati jami”, kjer je neki Jezerjan nameraval izkopati zlato, pa

ga je varoval sam hudič in zato ni
mogel do njega. Kaj je danes jezerska ”ta bogata jama”? Ko so
obrnili črke, izobešene na odru, se
je pokazalo: občinski proračun.
Ko bi bilo vsaj res, si je zaželel
marsikdo v dvorani.
Jezerski praznik je vselej namenjen tudi zabavi in druženju občanov pri gasilskem domu.
Danica Zavrl Žlebir

Razlega se Glas jezera
Lani so na Jezerskem uspešno izvedli prvi glasbeni festival Vox laci (Glas jezera), ki ga je priredilo
kulturno društvo Ariana. Letos je že drugi festival s petimi glasbenimi večeri s priznanimi domačimi
in tujimi glasbenimi umetniki.
S festivalom postaja Jezersko vse bolj prepoznavno v širši javnosti
tudi po glasbenem dogajanju, je v brošuro, ki napoveduje letošnji festival, zapisal župan Milan Kocjan. Nadaljuje, da je danes glasbena kultura vse bolj potrebna in si tudi Jezerskega ni mogoče več predstavljati brez glasbe in posluha zanjo. Marsikaj je mogoče povedati z besedami, toda z glasbo je mogoče povedati vse, zapiše uvodničar in se zahvali vsem snovalcem festivala.
Lani je bilo na šestih koncertih okoli 350 obiskovalcev. Od julija do
septembra so na njem nastopili: Moški vokalni kvartet Jutro in Jezerski cerkveni pevski zbor, harfistka Urška Križnik Zupan, Dalibor Miklavčič na orglah, Ženska vokalna skupina Vox Batique in Moški vokalni kvartet Budanje, Pihalni kvartet Ariart, sopranistka Urška Žižek,
baritonist Slavko Savinšek in pianistka Jelena Boljubaš. Oktobra pa je
gost iz Italije Nicola Mazzanti na Jezerskem izvedel seminar za pikolo.
In letos? Trije koncerti so že uspešno mimo. Sredi junija so v Korotanu nastopili mladi glasbeniki z Jezerskega, ki se učijo v glasbeni šoli
Promusica, na Glasbeni šoli Kranj in pri zasebnih profesorjih. Nastopilo je trinajst mladih glasbenikov, ki jih poučuje šest profesorjev. Julija
sta nastopili glasbeni skupini iz sosednje Koroške, Moški vokalni kvin6

tet Smrtnik in Mladinska vokalna skupina Klika. Bratje Smrtnik kot
kvartet uspešno nastopajo že od leta 1985, za njimi je okoli petsto večjih nastopov v vseh zveznih deželah Avstrije, po vsej Sloveniji, v Italiji, Nemčiji in pred leti tudi v Argentini. Leta 1996 se je s prihodom
Marka Smrtnika rodil kvintet. Vokalna skupina Klika iz Železne Kaple
s 14 pevci pa nastopa sedem let. Sredi avgusta sta se na Jezerskem
predstavila dva uveljavljena umetnika, baritonist Marko Kobal in citrar
Tomaž Plahutnik. V nedeljo, 7. septembra, pa bo ob 18. uri v cerkvi sv.
Ožbolta zapel Slovenski oktet, slovenska glasbena legenda s polstoletno tradicijo, ki je slovensko pevsko kulturo proslavil na vseh celinah
sveta, za seboj pa ima pet tisoč nastopov. Septembra pa bo še zadnji
koncert letošnjega Glasu jezera, in sicer 21. septembra, ko bo v cerkvi
sv. Ožbolta nastopil Godalni kvartet Tetraktys, nastal lani na mednarodnem glasbenem forumu Trenta.
Letos so poleg omenjenih koncertov in seminarja za pikoliste pihalnih orkestrov, ki ga je aprila vodil Matjaž Debeljak, načrtovali še tri
glasbene seminarje: seminar za operne pevce, ki ga bo imela sopranistka Sabina Cvilak, ter seminarja za pikolo (Günter Voglmayr) in za
flavto (Matej Zupan).
Danica Zavrl Žlebir

Občina

Sanacija podora vsaj dve leti
Minister Janez Podobnik in župan Milan Kocjan se zavedata, da bo sanacija
podora slapa Čedca dolgotrajna.
Jezersko - Podor slapu Čedca si je konec julija ogledal tudi minister za okolje in prostor
Janez Podobnik. ”Jezerjani lahko pričakujejo
celovito sanacijo podora slapu Čedca. Odločitev o najboljšem načinu sanacije podora bomo
sprejeli na podlagi podrobnega geološkega in
hidrološkega poročila. Podor je delo narave,
nanj ni v ničemer vplival človek, zato je treba
s strokovno občutljivostjo ter v sodelovanju z
občino in krajani najti najboljšo rešitev. Pripravljenih imamo več možnih rešitev,” je napovedal. Minister je dejal, da bodo še posebno
skrb namenili varnosti domačinov in njihovega
premoženja.
Za prve sanacijske ukrepe je ministrstvo zagotovilo sto tisoč evrov, nemogoče pa je napovedati, koliko bo stala celovita sanacija. ”Po
prvih ocenah bo sanacija presegla pol milijona
evrov, glavnino denarja pa bo prispevala država,” je še dejal minister, medtem ko je Ervin

Vivoda, vodja sektorja za sanacijo ob naravnih
nesrečah, ocenil, da bo sanacija podora potekala najmanj dve leti.
Jezerskega župana Milana Kocjana so Podobnikova zagotovila zadovoljila, ob tem pa je
spomnil, da so se pristojne službe sicer odzvale takoj, ko se je skalnato pobočje okoli slapu
začelo podirati (v začetku junija), vendar pa je
bilo sprva nekaj nesporazumov glede najprimernejših intervencijskih ukrepov. ”Danes so
bile zadeve bolje pojasnjene. Pravilno je, da se
s pregradami poskuša večina materiala zadržati v dolini Kočne, s prekopom na travniku približno 800 metrov nad hišami pa se bodo odpravile vsaj tiste kritične situacije, ki so se v
preteklosti pojavljale že po dveh urah dežja.
Sanacija pa bo zagotovo projekt, ki bo trajal
dlje časa,” je ocenil župan.
Simon Šubic,
foto: Gorazd Kavčič

Čez poletje je kranjska družba VGP (koncesionar obvezne gospodarske javne službe)
odpravljala posledice škodljivega delovanja
voda po podorih okoli slapu Čedca. Kot so
nam sporočili z ministrstva za okolje in prostor, so dela izvajali na dveh lokacijah: pod
slapom, kjer so čistili zadrževalni prostor, in
na travniku okoli dva kilometra od slapu
pred Jezerskim z namenom zagotovitve pretočnega profila za odtok površinske vode do
struge hudournika izpod Malega vrha. Pod
slapom so uredili dva dodatna lesena kaštna
praga, prek travnika pa muldo z usmerjevalnim vtočnim profilom. Denar za ta intervencijska dela je bil zagotovljen v okviru izvajanja letnega programa dela javne službe na
območju zgornje Save za leto 2008. Za ta
namen so porabili 120 tisoč evrov.
D. Ž.

Minister Janez Podobnik in župan Milan Kocjan

Ogromne skalne gmote so se privalile izpod Čedce.

Voda izpod slapa se je razlila po gozdovih.

Z vrečami peska so vodo preusmerili od hiš na travnik.
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Zanimivosti
Anže Kocjan, odličnjak vso osnovno šolo

Zlahka mu gre v glavo
Letos so osnovno šolo končali trije mladi Jezerjani, med njimi tudi Anže Kocjan. Fant je bil vsa
leta šolanja odličnjak, za kar mu je čestital tudi župan, ki ga je ob koncu šolskega leta skupaj
z vrstniki povabil na večerjo.
Anže je resen fant redkih besed, zato nam o
njem ni uspelo izvedeti prav veliko. Povedal je,
da je doma na kmetiji, da ima mlajšega brata, da
je prva štiri leta osnovno šolo obiskoval na Jezerskem, do konca devetletke pa je potem hodil v Preddvor. Čeprav je bilo v podružnični
šoli v razredu zelo malo otrok (po štirje v Anžetovi generaciji), pozneje v Preddvoru pa
okoli dvajset, med šolama po njegovem ni bilo
čutiti razlike. Zanj prav gotovo ne, saj je bil vsa
leta odličnjak! No, kakšna štirica se je sicer
znašla med prevladujočimi peticami, drugače
pa je vsa leta zlahka dosegal odličen uspeh.
Več sošolcev, več učiteljev, več predmetov in
nekaj več učenja pa je v Preddvoru vseeno
bilo, doda po krajšem razmisleku.
Čeprav si bil ves čas odličnjak, imaš gotovo tudi ti najljubše šolske predmete. Katere?
”Najljubši predmet mi je bil tehnika. Tudi
matematiko imam rad. Sem bolj naravoslovno
usmerjen.”
Katere predmete pa si v zadnjih letih izbral kot izbirne?
”Nemščino, obdelavo kovin in umetnih mas,
računalništvo in šport.”
Si se moral za to, da si bil vsa leta odličen,
veliko učiti?
”Prav resno se mi ni bilo treba učiti. Mi gre
kar hitro v glavo. Včasih sem raje fizično delal, kot pa se učil.”
Na domači kmetiji je gotovo veliko dela.
Imaš tudi ti svoje obveznosti?
”Imam. Pomagam, kar je sprotnega dela.”
Imaš kake konjičke? Se ukvarjaš s športom?

”Pozimi grem rad
igrat hokej, poleti sem
z vrstniki pogosto na
igrišču. Ne treniram
pa nobenega športa.”
Hodiš morda v hribe, kar je na Jezerskem sicer zelo priljubljena dejavnost?
”Kadar utegnem,
grem tudi v hribe. Letos ni bilo časa za kaj
Anže Kocjan
več kot za Goli vrh.”
Kaj sicer počneš med počitnicami? Se
družiš z vrstniki?
”Čez dan večinoma pomagam doma, zvečer
grem na igrišče. Na Jezerskem nas je nekaj
vrstnikov, ki se dobivamo.”
Kam si se vpisal po končani osnovni šoli?
”Vpisal sem se v tehnični center v Kranju,
na program tehnik mehatronike.”
Si že predstavljaš svoj poklic ali morebitni prihodnji študij?
”Čisto dobro še ne, tudi glede študija za v
prihodnje ne vem, kako bo. O tem je še prezgodaj govoriti.”
Kako so bili doma zadovoljni s tvojim
osemletnim uspehom?
”Zadovoljni so bili in so to normalno sprejeli.”
Si prejel kako darilo?
”Dobil sem denar.”
Kako so na tvoj uspeh gledali sošolci? So
te morda imeli za ”piflarja”?
”Nekateri da, drugi ne, zafrkavali me niso.
Tudi sam se nimam za piflarja, saj nisem tak,
da bi se samo učil.”

Pričakuješ, da se bo treba v srednji šoli
več učiti?
”Verjetno se bo treba.”
Že doslej si se v šolo vozil z avtobusom.
Se ti obeta kaka sprememba?
”Doslej sem se v šolo v Preddvoru vozil s
šolskim avtobusom, sedaj se bom z rednim.
Vožnja bo tudi nekaj kilometrov daljša.”
Kako te sprejema mlajši brat? Si mu za
vzor?
”Ne, on je sam svoj.”
Si poleg odličnega spričevala v šoli dosegel še kake druge uspehe?
”Tekmoval sem za Vegovo priznanje iz matematike in ga osvojil. Poleg tega sem opravljal tudi nacionalni preizkus znanja, bolj za
vsak primer, če bi dodatne točke potreboval
pri vpisu. Točkuje se namreč uspeh pri tem
preverjanju, splošni uspeh in ocene pri nekaterih ključnih predmetih. Potrebnih 130 točk
sem krepko presegel.”
Svojo prihodnjo šolo si najbrž že spoznal, ko si se šel vpisat. Kakšen vtis si dobil?
”To je velika šola s 1800 dijaki, tako da bo
na začetku najbrž težko najti učilnice.”
Devetošolce vas je ob koncu šolanja sprejel župan, tebi pa je namenil še posebno
nagrado. Kakšno?
”V moji generaciji smo trije Jezerjani letos
končali osnovno šolo. Župan nas je povabil
na večerjo, dobili smo knjižna darila, jaz pa
sem dobil še svinčnik in slovar. Všeč mi je
bila taka pozornost.”
Danica Zavrl Žlebir

Vesele počitnice za jezerske otroke
Že osem let Društvo upokojencev Jezersko pripravlja počitniški program za otroke. Tudi letos Vesele počitnice.
Tudi letos so se upokojenci potrudili za
pester, prijeten in vesel program, primeren za
vse starostne skupine. Letošnje Vesele počitnice so se začele 14. julija in kot običajno trajale teden dni. Dejavnosti so bile v naravi, v
gasilskem domu in v kulturnem domu Korotan.
Zbrali so se pred osnovno šolo Jezersko. Prvi
dan je prišlo 26 otrok, vsak naslednji dan se je
število povečalo, tako da jih je bilo vedno okoli
30. Vodja počitnic Anica Jakopič pravi, da bi
s tolikšnim številom otrok sama težko opravila
kvalitetno delo, zato je zelo hvaležna drugim
članicam društva, Lonci Šavs, Minki Šavs,
Darinki Rebolj in zunanji sodelavki Miji
Murovec, ki so po svojih močeh priskočile na
pomoč, tako da so bile vedno prisotne tri
8

odrasle osebe, včasih pa kar vse. Zadovoljni so
tudi, da so se odzvali tudi drugi, ki so jih prosili
za pomoč pri izvedbi programa. Hvaležni so
čebelarju Andreju Štularju in ženi Mariji, ki
sta jim lepo predstavila življenje čebel in delo z
njimi ter postregla z letošnjo bero medu.
Štirnov Boris in gospod Drnovšek sta
omogočila, da so otroci spoznali islandsko pasmo konj, njihovo vzrejo in izvor. Mija Murovec
se je veselim počitnicam pridružila že drugič
zapored in je z udeleženci delila svoje bogato
znanje in kreativnost ter prinesla svež veter v
počitniške dejavnosti. Slikanje na svilo je bila
njena zamisel. Posebej se zahvaljujejo družini
Tičar in Franciju Tepini, ki so udeležencem
priskrbeli les za izdelke. Vse izdelke so zadnji

dan razstavili v gasilskem domu in pred njim,
zato so hvaležni tudi PGD Jezersko za prijazno
sodelovanje. Na ogled pa so dali tudi zdravilna
zelišča, ki so jih nabrali na pohodih.
Od daleč so si ogledali tudi slap Čedca in kar
tesno jim je bilo pri srcu, ko so videli, kaj je ostalo od njihovega ponosa. Zadnji dan so v kulturnem domu Korotan pripravili program, v
katerem so sodelovali vsi udeleženci. Za
uporabo doma se zahvaljujejo županu Milanu
Kocjanu. Po kulturnem programu so si ogledali
razstavo, Mija Murovec pa jih je pogostila z
zdravimi skutnimi namazi in sadnimi napitki.
Ob slovesu so si veseli obljubili, da se prihodnje leto spet vidijo.
Danica Zavrl Žlebir

Reportaža

Poletni tabor alpinističnega odseka
V petih dneh so opravili 60 vzponov.
Dofineja (Dauphiné), nekdanja provinca, leži na jugozahodu Francije,
med Rhono južno od Lyona in italijansko mejo. Pred leti se je nekaj jezerskih plezalcev že podilo po tistih stenah in vrhovih, tako da smo bili za silo
opremljeni z vodnički, ki smo si jih že tedne prej podajali iz roke v roko in
izbirali smeri, kamor bi se zapodili takoj po prihodu. Predvsem pa so nas
pritegnile fotografije, ki so prikazovale precej drugačno skalo, kakor smo
je vajeni doma.
Večina se nas je odločila, da pojdemo v Francijo samo plezat, drugi pa so
se opremili še z zimsko opremo in smučmi. Njihov cilj je bil vzpon na Barre des Ecrins, najjužnejši štiritisočak v Alpah. Dva kombija in dva osebna
avtomobila, polna plezalne opreme, šotorov, smuči in vsega, kar je še treba zraven, sta štartala na dolgo pot čez Slovenijo in Italijo vse do francoskih Alp. Želeli smo se izogniti vročini, zato smo se vozili celo noč po deževnih avtocestah. Zadnji postanek pred Ailefroide smo naredili v Brianconu, kjer smo se založili s testeninami in drugimi dobrotami.
Precej vijugasta in strma pot nas je pripeljala do naše vasice, ki je pravzaprav en sam ogromen kamp. Končno smo lahko pretegnili noge. Sprehodili smo se po kampu in z nekaj prerekanja izbrali mesto za šotore. Hitro
smo jih postavili, nekaj malega prigriznili in se odpravili v plezališče. Že
prvi pogled na stene nam je dal vedeti, da se tukaj zadevam drugače streže. Stene so v primerjavi z našimi položne, vendar pa so oprimki taki, da
vanje zatakneš le konico prsta ali pa jih preprosto ni. Čevelj igra v taki steni precej pomembno vlogo - nekaterim je guma držala, drugim je precej
spodletavalo. V vrtcu smo ostali celo popoldne, se nato še malo razgledali
po vasici in kampu, vendar pa nas je dolga pot vse zgodaj spravila v šotore.
Naslednje jutro je deževalo. Nismo bili preveč veseli, še sploh, ker v kampu ni bilo kaj početi. Zapeljali smo se po dolini navzgor in se sprehodili do
vznožja stene pod ledenikom. Slapov je tam toliko, da jih sploh prešteti ne
moreš. Največjega smo si ogledali pobližje, nato smo se vrnili nazaj v
kamp. Vreme je ostalo kislo, tako da smo si čas krajšali s hojo po vrvi in
badmintonom.
Po še eni deževni noči je zjutraj izza oblakov pokukalo sonce. Hitro smo
se razporedili v naveze in se zapodili v skalo. Klemen, Matej, Alja in Denis so se odločili za isto smer, z Rokom pa sva se jim pridružila na vrhu z
druge strani. Plezanje se je kar zavleklo, tako da smo zadnje spuste po vrvi
naredili že v večernem mraku. Spodaj nas je budno spremljala Ksenija in
nas v taboru pričakala s slastno rižoto. Drugi del odprave je bil tačas že v
koči na ledeniku Glacier Blanc, kjer jih je naslednje jutro čakala dolga pot
na Ecrins. Nov zapihan sneg in močan veter sta samo Janeza, Žana in Roka

spustila prav do glavnega vrha, smučarji so tako obrnili na snežnem vrhu,
Drejc, Karmen in Anja pa so uživali v čisto običajnem sestopu dobrih dva
tisoč višinskih metrov nižje. Za kanček nevoščljivi so bili Poloni in Drejcu,
Primožu in Milanu ter kasneje Irmi vseeno - na smučeh gre kljub vsemu hitreje ...
V torek zvečer smo bili spet vsi skupaj in odtlej so si bili naslednji dnevi
precej podobni - zajtrk, plezanje, kosilo in večerno posedanje ob ognju. In
to kakšno plezanje: vse drži, skala je dovolj kristalasto hrapava, da smo se
prav vsi že dobro počutili brez običajnih oprimkov in stopov, vsak dan smo
se vračali prijetno utrujeni, in ko smo se ravno povsem navadili na utečeno
uživanje, na slastne francoske bagete in pozdavljanje z bonjour, je bil teden
že naokoli. Zadnje jutro se niti našemu kombiju ni hotelo domov in je kar
odpovedal, pa ga je na žalost oživil avtomehanik iz bližnjega mesteca in že
smo se peljali po dolgih dolgih italijanskih avtocestah nazaj proti domu.
Tabora v Dofineji se je udeležilo 23 članov: poleg zdajšnje stalne zasedbe alpinističnega odseka še nekaj onih, ki so tole osvajanje nekoristnega
vpeljevali v jezersko dolino in so uživali spet enkrat tam zgoraj, pa tudi nekaj malih, ki čez nekaj let pridejo za nami. Skupaj smo v petih dneh opravili več kot 60 vzponov, spoznali res lep konček gora in - seveda - dobili
ideje za naslednja poletja.
Drejc Krničar

Predstavimo svoj kraj prijateljem
Pod tem naslovom je v minulem šolskem letu potekal projekt sodelovanja med vrtcema Palček na Jezerskem in vrtcem v Libeličah, podobnem kraju kot je Jezersko, vendar nad Dravo tik ob meji z Avstrijo.
Nosilke projekta so bile Alenka Jovanovski in Kristina Karničar z Jezerskega ter Zala Vehovec in Monika Rus iz Libelič. Vrtca sta si spočetka dopisovala in izmenjavala spoznanja o okolju, kjer delujeta, med krajema so potovale fotografije in risbice, pozneje so otroci izmenjali tudi
obiska. Najprej so šli jezerski otroci v Libeliče, kjer so si ogledali vrtec
svojih prijateljev in krajevne znamenitosti, tam poskusili ”rpičevo župo”
in posadili jezerski macesen in postavili palčka, ki ga bo varoval. Junija pa
so otroci iz Libelič obisk vrnili. Žal jih gostitelji niso mogli peljati k slapu Čedca, ker se je že rušil. Šli pa so do Mlinarjeve peči, kjer jim je lovec
Štefan predstavil svoje naloge, obiskali Makekov marof, kjer so spoznali
gorskega reševalca in alpinista Roka (na sliki), ogledali so si Makekovo
kmetijo in steno Rjavce, animatorka Lonca pa jim je povedala zgodbo o
dobrih vilah v steni Rjavce. Otroci iz Libelič so prinesli v dar pravo najevsko lipo, ki jo bodo jeseni posadili na šolskem vrtu. Celoletni projekt je
bil zelo uspešen, otroci so veliko pridobili, cilji so bili doseženi, želijo si
tudi, da bi se stiki med krajema in vrtcema še poglobili. Vsem sodelujočim pri projektu, zlasti še staršem, se iskreno zahvaljujejo.
D. Ž.
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Kultura

Ubrano petje v jezerski cerkvi
Z revije cerkvenih pevskih zborov šenčurske dekanije
Jezerski cerkveni pevci smo bili letos junija
prvič gostitelji dekanijskega srečanja, na katerem je prepevalo staro in mlado. Prvi dan je nastopilo pet otroških zborov: Otroški pevski zbor
Mladi upi Olševek pod vodstvom Mojce
Osterman, Cerkveni otroški pevski zbor Vesela srca Šenčur, ki ga vodi Erik Šmid, Cerkveni
otroški pevski zbor Voglje pod vodstvom Ivanke Lipar, Mladinski pevski zbor KUD ”Pod
lipo” Adergas, ki ga je vodil Dane Selan, in
Cerkveni otroški pevski zbor Andreja Vavkna
Cerklje, ki ga je vodila Irma Močnik. Pod njeno taktirko so zadonele tudi skupne pesmi iz grl
več kot stotih otrok. Mlade pevce je pozdravil
dekan Peter Miroslavič.
Skupna tema letošnje revije so bile mašne
pesmi avtorjev, ki letos praznujejo okroglo obletnico rojstva: Franc Kimovec, Alojzij Mav,
Andrej Vavken in Vinko Vodopivec. Druga pesem pa je bila v čast Srca Jezusovega. Na prav
poseben način smo počastili tudi petstoletnico
Trubarjevega rojstva, saj smo na koncu združeni zbori (prek dvesto pevcev iz sedmih zborov)
zapeli njegovo pesem No pujte, pujte vsi ljudje.
Nedeljski program odraslih cerkvenih zborov je
najprej pozdravil župan občine Jezersko Milan
Kocjan, začeli pa smo ga domači pevci pod
vodstvom Ane Smrtnik. Pod njenim strokovnim vodstvom smo se začeli udeleževati dekanijskih srečanj. Smo najštevilnejši zbor v dekaniji, v katerem je zelo veliko mladih pevk in
pevcev, zbor pa po zaslugi izjemne zborovodkinje odlikuje tudi lepo petje. Program so nadaljevali naši bližnji in daljni sosedje: Cerkveni
mešani pevski zbor Sveti Peter Preddvor pod
vodstvom Marijane Rehberger, Cerkveni

ženski pevski zbor Kokra, ki ga vodi Sonja Puzin, Mateja Stare Hribar vodi Cerkveni mešani pevki zbor Spodnji Brnik, Mešani pevski
zbor Sv. Urh Smlednik pod vodstvom Andreja
Žagarja, Cerkveni mešani pevski zbor Sveti
Mihael Olševek, vodi Mojca Gabrijel, Cerkveni mešani pevski zbor Velesovo, zborovodja
Alojz Lazar, in ob koncu še Cerkveni mešani
pevski zbor Andreja Vavkna Cerklje, katerega
je vodil Damijan Močnik, ki je v en glas povezal tudi združene zbore šenčurske dekanije, da
je mogočna pesem še dolgo odmevala v jezerski cerkvi.
Zahtevno pripravo in organizacijo dveh koncertov, dvanajstih zborov in tristo pevcev je ob

sodelovanju celotnega jezerskega kora vodil
naš ”tehnični” vodja Joža Smrtnik. Program je
z izbranim tekstom povezovala Carmen Karničar. V spomin na srečanje na Jezerskem je
Občina Jezersko vsem zborom podarila Jezersko kroniko. Z duhovitim nagovorom pa je koncert sklenil domači župnik Janez Ham.
Poleg domače župnije so pri organizaciji pomagali in darovali še: Občina Jezersko, Ana
Žagar, jezerske faranke s peko čudovitega peciva, Gasilsko društvo Jezersko, Brane Žagar,
pritrkovalci, Peter Muri, Pivovarna Union,
Mercator, Pekarna Umnik, Tus, Gostišče ob jezeru, Sadjarstvo Markuta Čadovlje in Sadjarstvo Jeruzalem Ormož.
Drejc Karničar

Romanje k slovenskim koreninam
Junija so jezerski cerkveni pevci romali k sosedom, koroškim Slovencem.
Kot se za romanje spodobi, se je tudi naše še pred Jezerskim vrhom začelo z desetko rožnega venca ”ki je Svetega Duha poslal”. Ves dan je zato
teklo kot po maslu. Idejna in dejanska voditeljica romanja je bila Eveline
Smrtnik. Želela je, da se za en dan pridružimo romanju koroških Slovencev
skozi življenje in da nam pokaže kraje, kjer je več let srečno živela.
Dopoldne smo se ustavili v Celovcu, kjer so nam koroški Slovenci z vesel-
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jem razkazali svoja živa središča: mag. dr. Miha Vrbinc slovensko gimnazijo, dr. Janko Zerzer pa Mohorjevo hišo. Pod vodstvom Janka Zerzerja
smo popoldne obiskali tri temelje slovenstva: krnski grad, knežji kamen in
cerkev Gospe svete. Pri Krnskem gradu je čudovita stara cerkev sv. Petra in
Pavla, obložena s kamni in kamnitimi reliefi iz nekdanjega rimskega mesta Virunum. V njej smo zapeli pesem Oče, združi nas. Res je lepo donelo.
Na naši poti so nas spremljale tudi zanimive freske znanega slikarja
Valentina Omana: v celovški gimnaziji, v cerkvi na Plešivcu in v katoliškem domu presvete Sodalitas v Tinjah. V Tinjah nas je Jože Kopeinig
očaral s svojo pridigo in predanostjo misijonski dejavnosti. Zvečer smo
prispeli v vas Kamen. Peli smo pri sveti maši, ki jo je Mirko Isop, župnik
iz Škocjana (St. Kanzian), daroval v spomin duhovniku Alojzu Luskarju.
Ta je bil dobrotnik za vse povojne begunce iz Slovenije. Vida Dešman, teta
naše organizatorke, njena sestra Zefka in mož Dolfej so nas lepo pogostili
in nas presenetili z razstavo ikon, ki jih vsi trije rišejo zadnjih deset let.
Nič si niso želeli naši sosedje za plačilo. Največ jim je pomenilo, da smo
jim zapeli slovenske pesmi. Povsod so veseli obiska iz Slovenije, saj smo
jim s tem v oporo pri njihovem boju proti nemškemu pritisku. Jože
Kopeinig je končal pridigo z besedami: ”Ljubezen je, da si za nekoga vzameš čas.” Ta dan časa, ki smo si ga vzeli za izlet, je res razlil ljubezen nad
naše koroške sosede in nad nas. Hvala ti, Eveline, za ta čudoviti dan!
Mija Murovec

Kultura

Mijina sladka pravljica
Dobrote palčice Robidovke je knjižica, ki jo je julija letos izdala založba
Narava iz Olševka, njena avtorica pa je Jezerjanka Mija Murovec.

Mija Murovec
Zamisel za slikanico, ki jo je napisala, spesnila
nekaj pesmic, sama ilustrirala in ji dodala štirinajst odličnih receptov za slaščice (med njimi je
tudi jezerski sladoled), je našla na sončnih pobočjih Jezerskega. Tu nabira gozdne sadeže in zdra-

vilna zelišča, iz njih zna ustvariti mnogo sladkih
in zdravih dobrot. Ustvarila pa je tudi gozdno palčico Robidovko. Kakor Mija tudi ona nabira
gozdne sadeže in iz njih peče in kuha slastne dobrote za gozdne prebivalce. Mija je učiteljica biologije in gospodinjstva. Pri ustvarjanju knjižice je
mislila na otroke, starše in stare starše, ki lahko s
knjižico in palčico Robidovko skupaj ustvarjajo z
ljubeznijo.
”MIja, tebi ne bi bilo hudega, tudi če ne bi hodila v službo, saj znaš toliko stvari, mi reče marsikdo. Ampak jaz vsega tega ne bi mogla delati
za preživetje. Vse to delam za dušo. Delam, ko
lahko, ko mi srce dopušča. Noben piškot ni tako
dober, če je narejen za zaslužek, kot tisti, ki je narejen za darilo. Tudi knjige nisem risala, da bi z
njo zaslužila. Risbe o mali palčici sem nekoč slučajno pokazala Petru Virniku, lastniku založbe
Narava. Rekel je: Mija, ti kar riši in zraven kaj
napiši, mi pa bomo knjigo izdali. Potrudila sem
se, naredila, kot najbolje znam, in sedaj je knjiga
tu,” je o nastanku knjižice povedala Mija Murovec. ”Večini so prijetne ilustracije všeč. Če pa si
boste vzeli čas in po teh receptih spekli piškote,
bo vaše navdušenje še večje. Četudi slaščice niso
najbolj zdrave, vam tisto, kar je narejeno z ljubeznijo, nikakor ne bo škodovalo.”
Knjižica je izšla v tisoč izvodih. Na Jezerskem
jo je domačinom raznosil Mijin mož, sedaj upokojeni poštar, ki mu je to predstavljalo svojevr-

Jezerski sladoledi
Sestavine: 1 sladka smetana, 12 dag sladkorja, 2 jajci, 1 jogurtov lonček sadnega soka (malinov ali robidov sok iz pretlačenih sadežev, borovnice samo sesekljamo s paličnim mešalnikom)
Najprej loči beljaka od rumenjakov. Iz beljakov naredi trd sneg in mu dodaj tretjino sladkorja. Posebej stepi sladko smetano, ki ji prav tako dodaš drugo tretjino sladkorja. Nato penasto stepi še rumenjaka in
jima dodaj preostanek sladkorja in primešaj sadni
sok. Vse tri dobljene pene previdno zmešaj skupaj z
ročno šibo in maso vlij v plastično posodo za zamrzovanje. Postavi posodo za najmanj šest ur v zamrzovalnik.
Namig: Če nimaš rad sadnega sladoleda, lahko namesto sadnega soka uporabiš vaniljin sladkor, čokolado
ali kakav. Za mamico pa uporabi kavo. Preizkusi svojo domišljijo in dodaj sestavino po svoji lastni izbiri!
sten izziv spet iti med ljudi. Slikanico bo v prodajo ponudil založnik, kdor pa jo bo kupil pri
Miji, bo zanjo odštel 12 evrov. Tisti, ki so jo videli do sedaj, so nad njo navdušeni, všeč jim je,
ali so po njej tudi že kaj spekli, pa Mija še nima
odzivov. Mija je človek mnogih talentov. Rada
riše, hčeri je v otroških letih risala tako, da je
posnemala ljubko podobo Sarah Key, sedaj pa
je našla svoj slog. Veliko se je ukvarjala s poslikavo svilenih rut, ki jih je leta 2003 razstavila v
Železnikih. Knjiga pa je zanjo nekaj novega.
Risbice zanjo so nastajale od leta 2004, recepti
so se ji še precej dlje nabirali doma, zgodbica in
pesmice so nastale kot smiselna povezava. Dobrote palčice Robidovke so njen prvenec, nič pa
ne bi bilo narobe, če bi dobile kako nadaljevanje.
Danica Zavrl Žlebir
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Društva

Planinsko društvo Jezersko praznuje
Pred 60 leti je bilo ustanovljeno Planinsko društvo Jezersko.
”V vasici se je začela prebujati misel, da bi
vso tradicijo, izkušnje in delo v planinstvu
uporabili za organiziranje svojega domačega
planinskega društva. Pod vodstvom člana nekdanje Skale Ludvika Virnika so se začeli
zbirati in dogovarjati o načrtih. Leta 1948 je
PZS vpisala Jezerjane na svoj seznam. Uradno

registrirano PD Jezersko je zakorakalo na
svojo samostojno pot pod vodstvom izvoljenega upravnega odbora: ...,” tako je zapisal
Andrej Karničar ob 50-letnici PD Jezersko.
Jezerjani so si zelo želeli, da bi dobili v
upravljanje Češko kočo. To jim je tudi uspelo z
ustanovitvijo planinskega društva leta 1948.

Zato ni naključje, da smo letošnje praznovanje
začeli prav pri Češki koči, simbolu jezerskega
planinstva.
2. avgusta letos sta popoldne pred Češko kočo
zapela kvintet Smrtnik in kvartet Jutro, zaigrale so citre Klemena Mateka. Tudi vreme se je
pripravilo na to slovesnost, saj je po deževnem
in oblačnem vremenu zasijalo sonce. Vsi, ki se
nismo ustrašili slabega vremena, smo uživali in
z močnim aplavzom nagrajevali nastopajoče.
Čudovito, enkratno ..., je bilo slišati tiste, ki
niso skrivali svojega navdušenja. Ob koncu
smo nastopajočim podarili knjižice Jezerska
planinska pot z željo, da doživijo še veliko lepih trenutkov na vrhovih nad našo dolino. Mimogrede, pevci so že dopoldne opravili vzpon
na Grintovec. Po koncu uradnega dela smo slišali kar nekaj zgodb - tistih ”tapravih, jagerskih”. Malo pred mrakom smo s pesmijo v ušesih sestopili v dolino. Še enkrat hvala vsem nastopajočim za podarjeno doživetje. V tem jubilejnem letu so tudi naši odseki zelo aktivni.
Obljubili so nam, da nam bodo nekaj svojih
dogodkov tudi pokazali. Jeseni bomo praznovanje zaključili na osrednji slovesnosti v Korotanu. Sedaj prihaja čas, ko je v hribih najlepše.
Privoščite si, saj ni treba veliko. Samo na planinsko pot je treba stopiti. Narava bo poskrbela, da doživite svoj trenutek sreče. Milan Šenk

Pomladni izlet upokojencev
Društvo upokojencev Jezersko običajno organizira dva daljša enodnevna izleta, spomladi in jeseni. Letošnji spomladanski izlet je bil
zelo zanimiv. Popeljali smo se na Štajersko, najprej v Šaleško dolino, kjer smo obiskali Velenje, se sprehodili ob tamkajšnjem jezeru
in si ogledali velenjski grad z zanimivimi muzejskimi primerki.
Prek Slovenskih Konjic smo se odpeljali na Pohorje, kjer je bil naš
cilj Osankarica. Tam je januarja 1943 pri Treh žebljih zaradi izdaje
domačega izdajalca izkrvavel pohorski bataljon. Padlo je vseh 69
borcev. Stisne te pri srcu, ko prebiraš imena padlih, med njimi tudi
očeta Šarha in njegovih treh mladoletnih sinov, najmlajši je imel le
13 let. Koliko življenj ugasne v teh nesmiselnih vojnah! Ob vrnitvi
s Pohorja pa sem pomislila, da obsežni pohorski gozdovi skrivajo
tudi mnoga zamolčana grobišča. Zakaj? Mar vojne res podivjajo ljudi? Seveda jih, saj vsak dan slišimo za nova vojna žarišča. Domov
smo se vračali po Dravski dolini, po avstrijski Koroški na Jezerski
vrh. Škoda, da se je prehitro znočilo in nismo mogli občudovati lepot tega dela naše in avstrijske dežele! Tudi meje na Holmecu in Jezerskem vrhu nismo občutili. Seveda, saj smo v Evropi.
Anica Jakopič

Starejše upokojenke na Brezjah
Na sestanku društva upokojencev smo se dogovorili, da bi naše
starejše članice enkrat peljali na Brezje k Mariji Pomagaj, in sicer
zato, ker je na naših običajnih izletih za večino vožnja predolga in
prenaporna. Tako jih je 21. junija na lep sončen dan na Brezje peljal
kombi. Srečne so se udeležile maše na Brezjah, obiskale so Bled in
se peljale okoli Blejskega jezera. Bile so tudi na kosilu. Ustrežljivi
in ljubeznivi šofer jih je srečno pripeljal domov, enako pohvalno so
se izrazile tudi o naši predsednici Heleni Jeglič, ki dobro ve, kako
se tej reči streže. Kako malo je treba, da koga razveseliš, da le ni
pozabljen. Vse hkrati so pripovedovale, da je bil ta izlet zanje
enkraten. Apolonija Šavs
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Zanimivosti

Jubilejni ovčarski bal
Letošnji ovčarski bal ob Planšarskem jezeru je bil jubilejni, petdeseti po vrsti. Prireditelji so se tudi letos
držali scenarija, ki ga je za to etnografsko prireditev pred mnogimi leti napisal Vencij Krč.

Tudi pri ogradi z ovcami je vsako leto velika gneča. Zlasti otroci radi božajo volnene živalce.
www.gorenjskiglas.si

Ovčarski bal je vsako leto drugo avgustovsko
nedeljo, tudi letos je bilo tako. In čeprav poteka po ustaljenem scenariju, kaže, da se ga ljudje še vedno niso naveličali. Kakih štiri tisoč
ljudi se je udeležilo tradicionalne prireditve na
Jezerskem, ki želijo videti stare običaje ob vrnitvi ovc z jezerskih planin. Začetek avgusta je
sicer še prezgoden za prigon čred v dolino, na
planinah se te vzdržljive živali avtohtone jezersko-solčavske pasme pasejo vse do konca septembra. Za ljudi, ki avgusta najbolj množično
prihajajo na Jezersko, pa manjšo čredo privedejo že malo prej. Želijo namreč pokazati,
kakšni običaji so bili v navadi, ko so se pastirji z ovcami vrnili v dolino, jih predali gospodarju in mu poročali o pašni sezoni, kot modro
pravimo danes. Igrani sprejem na gospodarjevem domu predstavlja osrednji del prireditve,
ob njem pa Jezerjani pokažejo, kako znajo
ostriči ovco, kako se volna suka in prede in kaj
vse se lahko iz nje izdela. Domačini ob odprtem ognjišču kuhajo tudi tradicionalne jedi, ki
jih obiskovalci radi poskusijo. Teknejo jim
žganci in masovnek, še bolj pa kaj mesenega.
Organizator letošnjega ovčarskega bala je bil
znova gostinec Milan Milošič ob sodelovanju
jezerskih društev. Prireditev je ves dan spremljala domača glasba. Danica Zavrl Žlebir

V vodniku je opisanih
76 vzponov:
nezahtevnih, zahtevnih
in zelo zahtevnih.
Jelena Justin

Pozdravljene gore

Cena 20 evrov,

za naročnike 15 evrov + poštnina
Naročanje: po telefonu št.04/201-42-41
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si
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Društva

Majhni zmoremo naloge velikih
Prva naloga jezerskih gasilcev v tem letu je akcija za novo avtomobilsko cisterno.
”Junija smo se odpravili na pot
in začeli zbirati prostovoljne prispevke za ta štiriletni projekt. Moram reči, da je bil odziv krajanov
v okviru pričakovanj,” pravi predsednik PGD Jezersko Izidor Parte. ”Nekateri so dobro seznanjeni
z našo namero in s potrebo našega
kraja. Seveda so tudi pomisleki,
kar ni nič posebnega, saj ne moremo razmišljati vsi enako. Veseli
bomo vsakega dodatnega predloga. Ta raznolikost pa nas ne sme
razdvojiti, ampak naj bi nas še
bolj povezala, tako da bi lahko zapisali: čeprav smo majhni, zmoremo uresničiti naloge velikih.”
Kot druge tudi gasilce čas neusmiljeno prehiteva. Tako jim še
ni uspelo obiskati jezerskih kmetij, čeprav so bili prav njihovi
predniki ustanovni člani Požarne
brambe Jezersko.
”Leta 1911 smo premožnejši
kmetje in veleposestniki ustanovili Požarno brambo Jezersko z namenom, da branimo naše domačije in dolino pred rdečim petelinom,” piše v kroniki društva.

Izidor Parte dodaja, da društvu
daje veliko oporo občinski svet z
županom Milanom na čelu, saj so
odobrili že del denarja za vozilo.
Sicer pa predsednik jezerskih
gasilcev glede operativnega dela v
tem letu navaja tri dimniške požare, ki so jih uspešno lokalizirali.
”Znova opozarjamo in prosimo,
da nam sporočite, če menite, da
vaši dimniki niso bili dobro očiščeni,” pozivajo gasilci. Borili so
se tudi s požarom na stanovanjskem objektu. ”Skupek različnih
dejavnikov privede do uspešne intervencije. Ugotovimo lahko, da
se je obrestoval nakup pištolskega
ročnika, ki je stal 450 evrov. Ročnik ustvarja vodno meglo, tako da
zmanjša porabo vode ter preprečuje dodatno namakanje drugih
prostorov na objektu,” pojasnjuje
prednost sodobne tehnike Izidor
Parte, ki hkrati dodaja, da se zahvaljuje mladim gasilcem za hiter
odziv in požrtvovalnost na intervencijah.
Ob vsem so gasilci opravljali
redarsko službo na prireditvah, se
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Mladi gasilci ob lanskem obisku na letališču
prvič udeležili zahtevnega varovanja na maratonu Franja, pomagali
pri čiščenju planine Rakeževo, 16
članov pa je en dan v vasi Gozd
pri Kamniku odstranjevalo posledice julijske ujme. Udeležili so se
tudi tekmovanj, in sicer gasilski
podmladek, člani in veterani. Šest
ekip otrok se je s tekmovanja Gasilske zveze Kokra vrnilo domov z
medaljami. Pet ekip pa se je na re-

gijskem tekmovanju uvrstilo do
desetega mesta.
”Našega zavetnika svetega Florjana smo počastili v Črni na Koroškem, svetovni dan gasilca pa pri
nas s sosednjim društvom PGD
Preddvor in prijateljskim društvom
PGD Krkavče. Zanimivo, pestro in
delavno, pa tudi za naprej se nam
ne obeta dosti drugače,” končuje
Izidor Parte. Danica Zavrl Žlebir

Skrbijo zase in za kraj
Jezerski upokojenci se trudijo, da bi bili koristni in s svojimi
pozitivnimi dejavnostmi opazni v domačem kraju in zunaj njega.
Za lep videz Jezerskega urejajo cvetlične nasade v središču, ob
spomeniku in pred občino. ”Zdi se nam prav, da je vsaj ta delček
Jezerskega lepo urejen, saj je pogled na nasproti stoječo Kazino
zares žalosten in Jezerskemu nikakor ni v ponos,” pravi tajnica
Društva upokojencev Jezersko Anica Jakopič. Upokojenci v
društvu skrbijo tudi za svojo telesno kondicijo. Radi hodijo na
krajše ali malo daljše pohode. Hodijo v skupinah ali samostojno,
kakor ima pač kdo čas. ”Veseli smo, ker so nam naši planinci napeljali varnostno vrv na Žmitkov špic. Tako je pot varna tudi za nas
upokojence. Hvala,” sporoča Jakopičeva. Zanimiva je tudi pesem,
ki jo je napisala ena od upokojenk, ko se je povzpela na Špic:
Ko danes sem na Špic prispela,
neizmerno sem bila vesela.
Za varnost našo je dobra duša poskrbela
in vrv za varnost končno je napela.
Oh, kako sem zdaj vesela,
saj se večkrat bom na Špic povzpela.
Hvala vsem, ki ste to storili
in upokojenke neizmerno razveselili.
Kulturno življenje je v društvu zelo živahno. Pevke še vedno
vztrajajo in nastopajo, če jih povabijo. Tako so na povabilo mejne
policije 28. junija prepevale na slovesnosti na Jezerskem vrhu.
Osem članov je obiskalo gledališče na prostem v Studencu pri
Ljubljani in si ogledalo predstavo Klopčič. Člani so sodelovali v
kulturnem programu na Ovčarskem balu. Včasih so tudi turistični
vodniki. Junija so bili kar dvakrat, učiteljskemu kolektivu iz Logatca in plesalkam plesne šole iz Kopra. Danica Zavrl Žlebir

Pogovor

Svoje dni smo trenirali na Češki koči
Vinko Tepina, domačin z Jezerskega, je letos jubilant. Kot nekdanji športnik in smučarski trener se dobro
drži, še vedno pa kot član športnega društva sodeluje pri pripravi in izvedbi prireditev.
Vinko Tepina je poldrugo desetletje v pokoju, prej pa je kot kovinar delal v kranjskem podjetju
Eksoterm. Pravi, da so mu šli v
firmi vselej zelo na roko, da se je
lahko kot trener ukvarjal s smučanjem. Vzgojil je lepo število smučarjev, med njimi tudi zelo izstopajoče. Kot prvega omeni Luka Karničarja, zelo dobri pa so bili tudi
Renata Bregar, Vencij Parte, Lidija
Nahtigal, Davo Karničar ... in še kdo.
”Veliko smo trenirali na Češki
koči, in to čez poletje, ko so imeli
otroci počitnice. Res je, svoje čase
je tam gori v poletnih mesecih še
ležal sneg. Deset let smo vsako
poletje tam opravili od 20 do 25
treningov. In ne le mi, Jezerjani,
tudi drugi klubi so tja gor hodili
trenirat. Postavili smo montažne
vlečnice in smučali. Nato pa so
Kamničani na Gornjih Ravneh
postavili pravo vlečnico: to početje je bilo videti kot pri Egipčanih,
ko so gradili piramide,” pripoveduje Vinko Tepina. Zase pravi, da
je še ”iz stare šole”, da so se danes
razmere za trening in tudi misel-

nost krepko spremenile, zato verjetno ne bi več mogel tako kot
včasih delati v športu. Kljub vsemu je še član jezerskega športnega društva, sodeluje pri organizaciji tekem, pomaga pri raznih prireditvah. Tako je skupaj z drugimi
denimo pomagal pri izvedbi maratona Preddvor-Železna Kapla in
pri Slovenskem alpskem maratonu. Še vedno smo družba, pravi
Vinko in s tem pojasni enega od
motivov, ki ga še drži pri športu.
Res aktiven pa je bil v smučanju
polnih 25 let. Za treninge, kamor
je otroke pogosto tudi kot šofer vozil s kombijem, so jim šli zelo na
roko sosedje Avstrijci s smučiščem
Peca, kjer so Jezerjani še danes
dobrodošli. Pozimi tam še vedno
prirejajo skupna tekmovanja. Korošci se zelo trudijo, vendar jim
smučišča ne uspe posodobiti, saj
očitno tudi oni težko pridejo do
deželnega denarja. Tako Na Peci
ni sedežnic, kar za smučarja njegovih let ni najbolje. Če ne sodeluje več kot tekmovalec, pa je še
vedno zraven pri organizaciji.

Vinko Tepina
Ko je bil trener, so se poleg na
Peco vozili tudi v Kranjsko Goro,
včasih na Soriško planino. Ne, na
Krvavec pa bolj poredko, ta je bil
bolj rezerviran za ljubljanske klube. Povsod pa so k sodelovanju vabili njihov ”timing”, ki je delal za
mnoga tekmovanja podjetij, poslovnih sistemov, klubov ... Vinko
se iz svojih trenerskih časov spominja številnih voženj na treninge in
tekme, ko je prevzel na ramena odgovornost za otroke v klubu. ”Na
srečo se nikoli ni nič hudega zgodilo,” pravi z olajšanjem. O otrocih,

ki so zavzeto trenirali, pa pravi, da
jih je šlo lepo število skozi njegovo
šolo. Koliko pa se jih je prijelo, je
težko reči, dodaja v šali. Saj vemo,
da je bil športni duh na Jezerskem
vedno dobro razvit, tako med tekmovalci kot med ljudmi, ki so z njimi delali večidel prostovoljno.
”Danes so se razmere spremenile, za brezplačno delo ni več zanimanja, tudi ugleda nima več,”
meni Vinko, pripadnik generacije,
ki ni zrasla v izobilju in ji tudi
udarniško delo ni bilo tuje. V šolo
je začel hoditi takoj po vojni, tedaj
so si bili ljudje precej enaki, nihče
ni nič imel. Smučal je od otroštva,
spominja se še časov, ko so se na
hrib vzpenjali s ”štamfanjem”.
Smuča še vedno, sedaj na turnih
carving smučeh, ki mu jih je prinesel Davo. ”Z njimi se zelo lepo
vozim,” je zadovoljen Vinko, ki
ima sedaj najraje hojo in manj naporno rekreacijo. Za svoje delo v
športu je dobil več priznanj, med
drugim tudi Ručigajevo, ki so jo
za športne dosežke podeljevali v
Kranju. Danica Zavrl Žlebir

Po pomoč največkrat žrtve nasilja
”Žrtve nasilja so največkrat ženske med 40. in 60. letom, ki doživljajo fizično, psihično ali ekonomsko nasilje s
strani partnerja,” pravi Špela Reš, svetovalka na Centru za pomoč žrtvam kaznivih dejanj.
Jesenice - Pod okriljem Zavoda Papilot
(Zavod za razvijanje in vzpodbujanje kvalitete življenja) v Sloveniji deluje šest enot Centra za pomoč žrtvam kaznivih dejanj. ”Letno
se na centre obrne prek 1500 uporabnikov, za
katere svetovalci izvedemo več kot dvanajst
tisoč storitev, torej v povprečju osem storitev
na uporabnika,” je pojasnila psihologinja
Špela Reš, svetovalka v jeseniškem centru za
pomoč žrtvam kaznivih dejanj, edinem na
Gorenjskem.
Nanje se, kot pravi, lahko obrne vsakdo, ki
doživlja psihično, socialno ali ekonomsko
stisko. Pomoč najpogosteje iščejo žrtve nasilja. ”To so po naših podatkih največkrat ženske med 40. in 60. letom, ki doživljajo fizično, psihično in/ali ekonomsko nasilje s strani
(bivšega) partnerja. Vse prepogosto ostajajo
v nezdravem okolju, saj jih v to prisili strah Špela Reš
pred spremembo,” opozarja Reševa. Opažajo
tudi vse več mobinga oz. psihičnega nasilja na delovnem mestu.
”Žrtve so največkrat zaposleni s posebnimi potrebami (npr. invalidi),
nizko kvalificirani delavci, delavci drugih nacionalnosti ... Na nas
se vse pogosteje obračajo tudi starostniki, ki so žrtve psihičnega,
neredko pa tudi fizičnega nasilja s strani ožjih družinskih članov, sovaščanov, sosedov ali pa so postali žrtve tatvin, prevar, izsiljevanja.”

In kako žrtvam pomagajo? ”Omogočimo
jim emocionalno podporo - ustvarjanje občutka varnosti, razumevanje, pa tudi suportivno svetovanje oz. pomoč pri identifikaciji
problema, podporo pri postavljanju korakov
in ciljev na poti do spremembe. Usmerjamo
in spremljamo jih na druge institucije, bolj
primerne specifični problematiki posameznika, kot so sodišče, policija, bolnišnica, center
za socialno delo, zavod za zaposlovanje. Velik del našega dela predstavlja tudi informiranje o vseh zakonskih pravicah. Večkrat pomagamo pri zbiranju dokumentacije, potrebne
za uveljavljanje določenih pravic, pri pisanju
pritožb, dopisov, izpolnjevanju obrazcev ...,”
je strnila Reševa.
Prostori jeseniškega Centra za pomoč
žrtvam kaznivih dejanj so na Cesti železarjev 8. Pisarna je odprta od ponedeljka do
petka od 7.30 do 15.30, vsako drugo
sredo pa od 11. do 18. ure. Na telefonsko številko 04/583 60 40
lahko uporabniki pokličejo kadarkoli, 24 ur na dan, tudi ob
nedeljah in praznikih. Svetovanje je možno po telefonu, ob globlji
problematiki pa se z žrtvami dogovorijo za srečanje - lahko v
prostorih centra ali na terenu. Pomoč je zaupna in brezplačna.
Ana Hartman
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