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Jezersko
»Dale~ tam na severu Ljubljane,

kjer lo~ijo neboti~ni vrhovi
Kamni{kih planin

soln~no Kranjsko od Koro{ke,
le`i majhna de`elica,

~isto samosvoja,
obdana okrog in okrog

od visokih gora,
Jezersko.«

Tako sta pred sto leti zapisala
Igor Muri in Rudolf Andrejka
v prvem stavku male knji`ice

o Jezerskem.
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PREDGOVORPREDGOVOR

Malce odmaknjena in izolirana od ostalega sveta se zdi ta
dolina, na eni strani vpeta v razbrazdano severno ostenje Kam-
ni{ko-Savinjskih Alp, na drugi strani pa v valovita gozdna po-
dro~ja Karavank, iz katerih gledajo le redki osamelci. Kako do tja?
Obi~ajno po glavni cesti iz Kranja mimo Preddvora ter naprej po
ozki dolini reke Kokre ali pa iz sosednje Avstrije ~ez preval Je-
zerski vrh. Govorimo seveda o Jezerskem. Dva mejna de`elna
kamna ob cesti pod Spodnjim Jezerskim nemo pri~ata o nekdanji
meji med Koro{ko in Kranjsko, saj je Jezersko do konca prve sve-
tovne vojne pripadalo Koro{ki, sedaj pa kamna lo~ujeta Spodnje
Jezersko od naselja Kokra.

Ime Jezersko (»Pr' Jezer«) se uporablja od konca 19. stoletja,
z njim pa opisujemo ledeni{ko dolino med Kamni{ko-Savinjski-
mi Alpami in Karavankami z naselji Spodnje in Zgornje Jezersko
in dolini Makekova in Ravenska Ko~na. Obmo~je pod severnim
ostenjem Grintovcev so prekrivale ledeni{ke morene, ko pa se je
ledenik v zadnji ledeni dobi umaknil, je nastalo veliko jezero. Os-
tanek nekdanje velike koli~ine vode je bil ob koncu 14. stoletja
{e viden kot manj{e jezero, ki pa se je do 15. stoletja skoraj
popolnoma osu{ilo. Prvi naseljenci so se tu pojavili v prvem
tiso~letju na{ega {tetja in so se pre`ivljali predvsem z lovom. V
prvih uradnih zapisih je `e leta 811 omenjena lesena kapelica, ki
je slu`ila kot zaveti{~e potujo~im trgovcem in menihom.
Obmo~je so pri~eli naseljevati od konca 10. stoletja naprej. Dno
jezera so v 17. stoletju za~eli na~rtno izsu{evati, potem ko se je
po potresu leta 1348 ju`na stran poru{ila in je jezero za~elo
odtekati. ^ez Jezerski vrh in Jezersko je verjetno `e v predrimskem
~asu vodila tovorna pot, v 16. stoletju pa je bila z novo cesto
narejena povezava s Kranjsko. V prvi polovici 19. stoletja so se
prebivalci sprva ukvarjali s kmetijstvom, sledilo je obdobje
fu`inarstva, nato pa furmanstva zaradi prodaje cenjenega jez-
erskega macesna. Sledilo je obdobje razcveta turizma ter razvo-
ja {tevilnih obrti. Jezersko je postalo priljubljen gorsko-turisti~ni



kraj pred 1. svetovno vojno. Zdravo podnebje na Jezerskem je
idealno za `iv~ne in o~esne bolezni. V letih 1953–1981 se je tu
nahajala bolni{nica za o~esno tuberkulozo, kraj pa ima {e vedno
status zdravili{~a. Prebivalci se sedaj ukvarjajo z gozdarstvom,
turizmom in `ivinorejo (ov~erejo). Vsako leto prirejajo etnolo{ko
prireditev Ov~arski bal, kajti tu izvira avtohtona jezersko-sol~avs-
ka ovca.

Skozi vse leto je Jezersko s svojo slikovito okolico in ugodno
klimo (redka megla, insolacija) primerno za sprehode in izlete in
je odli~no izhodi{~e za ture v sredogorje in visokogorje, pozimi
so tu urejene tudi teka{ke proge. Pri umetnem Plan{arskem jezeru
je namesto nekdanje Štularjeve `age urejeno gosti{~e, pozimi se
na njem lahko tudi drsamo.

6

»Do`ivite nepozabno gorsko pokrajino! Jezersko,« vas vabijo
doma~ini, skupaj pa bomo poznavanje na Jezerskem za~eli z
dolinskim sprehodom pri zaselku Podlog na Spodnjem Je-
zerskem, ogledali si bomo ve~ji ledeni{ki dolini Makekove Ko~ne
in Ravenske Ko~ne. Nato bomo sledili geslu Planinskega dru{tva
Jezersko iz leta 1961 »Spoznaj gore svojega kraja« in najprej
stopili na ni`je vrhove Karavank na severni strani Jezerske doline:
Stegovnik, Virnikov Grintovec in Pristov{ki Stor`i~. Nasproti sto-
jijo Grintovci z Velikim vrhom, Vratci in Golim vrhom. Sredo-
gorske cilje smo dosegli, sedaj pa se bomo povzpeli v visoko-
gorje, torej nad 2000 metrov. Dragulji v kroni Grintovcev so div-
ja Ko~na, najvi{ji Grintovec, grebenski Dolgi hrbet, elegantna
Skuta, soseda Kri` in Kranjska Rinka. Ledinski vrh in Velika
Baba nekako izstopata iz tega venca.

Ta knji`ica je namenjena poletnim obiskovalcem Jezerskega.
V okolici je toliko lepih in zanimivih visokih vrhov, da jih vsekakor
ne smemo izpustiti, vendar pa se bomo s samo dolino, `ivlje-
njem doma~inov nekdaj in danes najbolje spoznali, ~e se bomo
po dolini tudi sprehodili. Vsakdo bo lahko na{el svoj cilj – to pa
je tudi namen knji`ice in `elja avtorice.

Za pregled vodnika in dopolnitve se zahvaljujem recenzen-
toma Vladimirju Habjanu in Andreju Ma{eri ter Karmen Karni~ar
in Roku Teulu z Jezerskega.

Sre~no pot!

Irena Mu{i~
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PRAKTI^NI NAPOTKIPRAKTI^NI NAPOTKI

V tej knji`ici vam predstavljamo sprehode, izlete in gorske
ture z izhodi{~em na Jezerskem. Slikovita ledeni{ka dolina pod
visokimi skalnatimi Grintovci na eni strani in pohlevnej{im hri-
bovjem na drugi strani je izjemno privla~na in kot taka kar kli~e,
da obi{~emo vse vr{i~ke in vrhove nad njo. Resnici na ljubo
moramo povedati, da se tja velikokrat zapeljemo z avtom, npr.
do spodnje postaje tovorne `i~nice v Ravenski Ko~ni ali do
parkiri{~a pod Makekovo kmetijo v Makekovi Ko~ni. V uvodnem
delu bomo predstavili planinski ko~i na tem obmo~ju, napisali
nekaj o poteh, potrebni opremi in Gorski re{evalni slu`bi ter
na{teli uporabljene in potrebne zemljevide. Informacije lahko do-
bite tudi v Turisti~no informativnem centru Jezersko, ki je juli-
ja in avgusta odprto vsak dan od 9.–11. ure in od 16.–19. ure
(Zgornje Jezersko 57; tel. 04/25-45-140; e-po{ta tic@jezersko.si;
http://www.jezersko.si) oziroma v Turisti~nem dru{tvu Jezer-
sko (Zgornje Jezersko 57; tel. 04/25-41-314), pri Planinskem
dru{tvu Jezersko (Zgornje Jezersko 56; tel. 04/25-41-161), in v

Hotelu Planinka (Zgornje Jezersko 67; tel. 04/25-41-061 ali
031/55-08-27; e-po{ta hotel.planinka@siol.net. ^e se na pot ne
boste podali sami, pa~ pa z vodnikom, se lahko obrnete tudi na
Zdru`enje gorskih vodnikov Slovenije (http:// www.zgvs.si/).

Seznam planinskih ko~Seznam planinskih ko~

^e{ka ko~a na Spodnjih Ravneh, 1543 m (tel. 040/67-34-
49; e-po{ta tone.karnicar@siol.net). Odprta je od sredine junija
do konca septembra, maja in oktobra pa ob sobotah, nedeljah in
praznikih. Dostop od spodnje postaje tovorne `i~nice v Ravens-
ki Ko~ni 1.30–2 uri, mimo Makekove doma~ije v Makekovi Ko~ni
2.30–3 ure. Izleta 3, 10 in ture 12–15. Do ko~e lahko pridemo
tudi od Ancljeve doma~ije v Ravenski Ko~ni ~ez Štularjevo plani-
no 2–2.30 h, ki pa je v vodniku nismo opisali.

Kranjska ko~a na Ledinah, 1700 m (tel. 031/30-96-00; e-
po{ta pd.kranj@siol.net). Odprta je od sredine junija do sredine
septembra. Dostop od spodnje postaje tovorne `i~nice v Raven-
ski Ko~ni po Slovenski poti 1.30–2 h, skozi @relo 1.30–2 h in po
Lovski poti 1.45–2 h. Izlet 4 in tura 16.

Ve~ podatkov dobite tudi na spletni strani Planinske zveze
Slovenije (http://www.pzs.si/).

PotiPoti
Za la`ji pregled vsebine v tej knji`ici in izbiro ciljev smo

izbrane cilje razdelili na dolinske sprehode/izlete, sredogorske
izlete in visokogorske ture. Dolinski sprehod poteka po dolini,
na izlet pa se odpravimo po stezah nad dolino in je malo bolj na-
poren od sprehoda. Sredogorski izleti vodijo po vrhovih, ki ne
dose`ejo 2000 metrov vi{ine, z visokogorsko turo pa bomo to
»magi~no« mejo presegli. V vodniku so vse opisane poti, razen
dolinskih sprehodov, markirane z znanim Knafel~evim rde~e-be-
lim krogom. Ta unikatna markacija ima na poteh, ki so na meji z
Avstrijo ali v njeni bli`ini, {e dodaten zelen zunanji krog.

Pot vodi na Jezersko



vzdr`evane, med letom pa jih lahko po{kodujejo nevihte, kam-
niti plazovi ali podori, zato moramo biti vedno pripravljeni na
kak{no presene~enje na poti. O stanju poti bi morali biti obve{~eni
oskrbniki izhodi{~nih ko~, lahko pa se pozanimamo tudi pri
Planinski zvezi Slovenije ali pri Planinskem dru{tvu Jezersko.

OpremaOprema
V opisih uporabljamo tri oznake za opremo, ki jo priporo~amo:

izletni{ka, gorni{ka in visokogorska oprema. Izletni{ka oprema
zahteva pohodni{ke ~evlje, v katerih se po~utimo dobro in varno.
V~asih lahko na teh izletih uporabljamo pohodne palice, ki so na-
menjene ohranjanju ravnote`ja med hojo. Gorni{ko opremo pri-
poro~amo na sredogorskih izletih, na primer 3-5, 7-10, 11. Tu
mislimo predvsem na ~vrsto visoko obuvalo z dobrim gumijas-
tim podplatom, ki mo~no olaj{a hojo. Pohodne palice so pri-
poro~ljive. Visokogorska oprema za{~iti pohodnika pred vplivi
okolja, ki so na najve~jih vi{inah veliko bolj nevarni; te`ko jim
ube`imo in smo tako bolj ali manj prepu{~eni samim sebi. Nevi-
hta, nenaden vremenski preobrat s snegom sredi poletja, mo~an
veter in padajo~e kamenje so pogosti pojavi v visokih gorah. Zgo-
daj poleti lahko naletimo tudi na kraj{e odstavke sne`i{~, ki jih
varno prekora~imo le s pravilno uporabo cepina in derez. Na
najzahtevnej{ih poteh, ki jih uvr{~amo v kategorijo zavarovane
plezalne poti, je nujna uporaba opreme za samovarovanje na
jeklenicah. Uporaba ~elade v visokogorju in na zahtevnih poteh
se je `e precej uveljavila. ^elada je postala standardni del opreme
v nahrbtniku.

Poleg hrane in ve~je koli~ine pija~e, obleke za za{~ito v de`ju
in mrazu (jakna, rokavice, kapa), vsekakor ne pozabimo na
naglavno svetilko, za{~itno astronavtsko folijo, pribor za prvo
pomo~, son~na o~ala in kremo za za{~ito pred soncem. V nahrbt-
niku naj ne manjka zemljevid. Poleg na{tetega se v njem lahko
najde {e kaj drugega, ne pozabimo pa na zunanji videz nahrbt-
nika in na to, da vso to te`o nosimo sami.
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Oznaka te`avnosti markiranih poti se dr`i ustaljene razvrstitve
Planinske zveze Slovenije, v kateri so poti po te`avnosti
razvr{~ene v tri skupine in veljajo le za poletno sezono: neza-
htevna (lahka) pot je pot, na kateri si pri hoji ni treba pomagati
z rokami, kadar pa tak{na pot pre~i strmo pobo~je, je dovolj {iro-
ka, da omogo~a varno hojo, potrebna je pazljivost in telesna
pripravljenost; zahtevna pot vodi ~ez kraj{a te`ja mesta, na ka-
terih si zaradi varnosti pomagamo z rokami, varovalne naprave
so namenjene zgolj varnosti in za napredovanje niso nujno

potrebne. Na zemljevidu je tak{na pot ozna~ena s prekinjeno
~rto. Zelo zahtevna pot je tista, na kateri pri hoji ali plezanju nuj-
no uporabljamo roke za napredovanje, varovalne naprave (klini,
jeklenice, skobe) so postavljene na zahtevnej{ih mestih, kjer bi
bilo sicer potrebno varovanje z vrvjo. Na takih poteh uporabljamo
~elado in samovarovanje. Primerne so za izku{ene in dobro
telesno in psihi~no pripravljene planince. Na kartah so tak{ne poti
ozna~ene s pik~asto ~rto. Varovalne naprave so obi~ajno dobro

10

Ko~a na Jenkovi planini



planinski ko~i in na obve{~evalnih to~kah z znakom GRS na stavbi,
na visokogorskih kmetijah in v dolini na policiji. Telefonska {tevil-
ka 112 je dosegljiva tudi na obmo~ju, kjer se me{ata signala
slovenskega in avstrijskega operaterja mobilne telefonije, torej
tudi v gorah nad Jezerskim. Zaradi konfiguracije terena gorskega
sveta pa se na mobilni telefon ne moremo vedno zanesti, zato
si lahko pomagamo tudi s sli{nimi ali vidnimi znaki (klic, pisk,
svetilka, ogledalo ...). Mednarodni klic v sili je {est znakov v minu-
ti. Klicu v sili se je dol`an odzvati vsakdo in vest sporo~iti naprej.
V sporo~ilu moramo povedati kdo kli~e, kaj se je zgodilo, kje,
kdo in kdaj se je ponesre~il, koliko je ponesre~enih, kak{ne so
po{kodbe, kak{ne so okoli{~ine na terenu in kak{no pomo~ potre-
bujemo. Najbolje pa je, da se dobro pripravljeni odpravimo v
gore in se sre~no tudi vrnemo domov.

ZemljevidiZemljevidi
Jezersko z okolico, 1 : 25.000

(Turisti~no dru{tvo Jezersko)

Grintovci, 1 : 25.000
(Planinska zveza Slovenije)

Kamni{ko-Savinjske Alpe, 1 : 50.000
(Planinska zveza Slovenije)

13

Gorska re{evalna slu`ba (GRS)Gorska re{evalna slu`ba (GRS)
Osnovni namen gorske re{evalne dejavnosti je prostovoljno

pomagati vsakemu, ki se v gorah ali na te`ko dostopnem terenu
znajde v stiski ali v nesre~i. Na opisanem obmo~ju deluje dobro
izurjeno in opremljeno mo{tvo Dru{tva gorske re{evalne slu`be
Jezersko. Poleg klasi~nega re{evanja, je re{evalcem v veliko
pomo~ tudi helikopter, ki v ugodnem vremenu prileti z bli`nje-
ga letali{~a in lahko mo~no skraj{a ~as re{evanja.

V primeru, da se nam zgodi nesre~a ali da smo samo o~ivid-
ci, moramo ohraniti trezno glavo in mirno kri. Zavarovati moramo
ponesre~enega, sebe in ostale prisotne, nuditi osnovno prvo
pomo~ in ~e ne gre druga~e, poklicati pomo~. Gorsko nesre~o
lahko prijavimo po mobilnem telefonu na {tevilko 112 ali pa v

12

Ov~arski bal
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2.2. MAKEKOVA KO^NAMAKEKOVA KO^NA

Lahek izletLahek izlet

vi{inska razlika: pribli`no 300 m
oprema: izletni{ka
~as: po `elji

Makekova Ko~na, ledeni{ka dolina pod grapami in razbraz-
dano steno Kokrske in Jezerske Ko~ne, slovi po divji lepoti in do-
bro znanem najvi{jem slovenskem slapu ^edca. @al je v maju
2008 pri{lo do velikega podora in nekdaj znamenitega slapu, v
okolici katerega je `e pred podorom obstajala velika nevarnost
padajo~ega kamenja, skoraj ni ve~. Ostala je le velika rana, ki je
zelo spremenila dolino. Prav pa je, da nekdanjo naravno zna-
menitost le opi{emo tudi na straneh tega vodnika.

Slap ^edca je bil viden `e iz sredi{~a Jezerskega. V severnem
ostenju Grintovcev se je talila sne`nica pod Jezersko Ko~no in Ve-
likim Kupom, slap pa je padal kot tanek pramen preko rde~kaste
stene. V poznem poletju je presahnil, ~e pa je bila zima bogata
s snegom ali pa v de`evni dobi, od konca aprila do za~etka juli-
ja, ko se je sneg topil, je dobil glavni curek dvoj~ka in ^edco smo
videli kot dvopramenski slap. Slap je padal ~ez odlomljeno
dolomitno steno, najprej 50 metrov navpi~no na skalno grbino,
z nje se je prelival skozi izjedene `lebove strme stene v manj{i
skalni tolmun, ki je bil 105 metrov pod njegovim ustjem ter {e
navzdol do obmo~ja, ki je uradno 130 metrov pod ustjem. Voda
je nato izginila v {irokem produ. Slap je predstavljal velik izziv
tudi za ledne plezalce, saj po prvem vzponu Jo`efa Pov{narja leta
1985, zaledeneli slap pozimi {e ni bil preplezan.

Dolina je manj{a od sosednje Ravenske Ko~ne, na vzhodu jo
obdaja pora{~en greben, ki se spu{~a preko skalnatega severne-
ga grebena Jezerske Ko~ne, Vratc, Špegovca, Visokega vrha, Ja-

vornika in Skubrovega vrha v Ravno. Na zahodu pa jo obdaja
severozahodni greben Kokrske Ko~ne in Veliki vrh. Škofova kapa
in Veliki kup pa se kot velika osamelca dvigata na Makekovo
Ko~no in jo s Ko~no zapirata proti jugovzhodu. Obmo~je doline
je za{~iteno tudi kot gozdni rezervat. V za~etnem delu doline na
travnatih poljanah si lahko ogledamo Makekovo doma~ijo in
Makekov Marof. Na Marofu stoji velika tisa, pri kmetiji pa zna-
menita lesena ka{~a, sicer majhna po velikosti, vendar pa ne-
pogre{ljiva za `ivljenje na kmetiji, saj so vanjo spravljali pridelek,
s katerim so se morali pre`ivljati. Posebej skrbno so obdelali les,
pri izdelavi pa so uporabili tudi posebno vezavo.

Dostop: Tik pred postajo pri nekdanjem hotelu Kazina na
Zgornjem Jezerskem, kjer lahko tudi parkiramo, zavijemo desno

Makekova kmetija
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11.11. LEDINSKI VRH, 2108 mLEDINSKI VRH, 2108 m

Zelo zahtevna visokogorska turaZelo zahtevna visokogorska tura
Od Kranjske ko~e nezahtevna turaOd Kranjske ko~e nezahtevna tura

vi{inska razlika: od Kranjske ko~e 408 m, od spodnje
postaje tovorne `i~nice v Ravenski Ko~ni 1018 m
oprema: gorni{ka
~as: poldnevna tura

V okolici severnega ostenja Grintovcev se v neposredni
sose{~ini bolj znane Velike Babe nahaja skromen in neprostoren
Ledinski vrh. Le`i v mejnem grebenu z Avstrijo in je preko Jez-
erskega sedla povezan z osrednjo verigo Grintovcev. Severno
pobo~je, poraslo s travo in ru{evjem, se spu{~a na meli{~e kr-
nice Ledine (Vadine), vzhodno pobo~je pa je skalnato in prepa-
da v avstrijsko Belsko Ko~no. Njegovo zahodno pobo~je je tudi
strmo in prepada na prodnato pobo~je v Ravenski Ko~ni, Na
Prodih. Je lep razglednik: na jugu so nanizani vrhovi osrednjega
dela Grintovcev, na zahodu vidimo dolg greben Jezerske Ko~ne,
na vzhodu pogled se`e proti Mrzli gori, Krni~ki gori in Matkovi
Kopi. Pot na Ledinski vrh od Kranjske ko~e na Ledinah ni za-
htevna, zahtevni so vsi dostopi do Kranjske ko~e z Jezerskega
(Lovska pot, Slovenska pot, pot skozi @relo).

Opis: Do Kranjske ko~e na Ledinah (1700 m) dostopimo po
poteh, opisanih v izletu {t. 4. Od Kranjske ko~e se po markirani
poti napotimo proti vzhodu, proti Veliki Babi (2127 m) in Koro{ki
Rinki (Kri`em, 2433 m) oziroma proti Jezerskemu (2034 m) in
Savinjskemu sedlu (2001 m). @e po nekaj minutah zlo`ne hoje
na razpotju zavijemo desno (levo je odcep za plezalno pot na
Veliko Babo). Po~asi pot postaja bolj strma (vmes jeklenica) in
nas pripelje do uravnave, kjer zavijemo levo (desno je odcep za
Kri`) proti Jezerskemu sedlu. Tik pred njim zopet zavijemo levo

56

(desno je odcep za Savinjsko sedlo) proti severu na sedlo med
Ledinskim vrhom in Stor`kom (2110 m), na desni je odcep za
Veliko Babo. S sedla nas pot popelje po travnatem pobo~ju, rahlo
levo navzgor po grebenu proti vrhu.

Sestopimo po isti poti do Kranjske ko~e, od tam pa po Lovs-
ki poti v dolino.

^as: od Kranjske ko~e: vzpon 1.15 h, sestop 45 min, skupaj
2 h (po Lovski poti do vrha: vzpon 3 h–3.15 h, sestop 2.15 h,
skupaj 5.15–5.30 h; nekateri deli v skoku pod ko~o so zavarovani.
Po Slovenski poti do vrha: vzpon 2.45 h–3.15 h, sestop 2.15 h,
skupaj 5–5.30 h; lepo zavarovana in zelo zahtevna markirana pot.
Po poti skozi @relo do vrha: vzpon 2.45–3.15 h, sestop 2.15 h,
skupaj 5–5.30 h; zelo zahtevna pot, zaradi padajo~ega kamenja
v grapi tudi objektivno nevarna.)

Pri vseh pristopih do Kranjske ko~e priporo~amo uporabo
~elade, razen na Lovski poti pa {e samovarovalni komplet.

Sosedi Ledinskega vrha: na levi je Velika Baba, na desni pa
Koro{ka Rinka.


