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Najprej iskrena zahvala za zaupanje 
na jesenskih lokalnih volitvah. Izka-
zana podpora daje vrednost opravlje-
nemu delu in vliva moč in energijo za 
izzive, ki nas čakajo v prihodnosti. Da 
vam je mar za našo skupnost, za našo 
občino, ste najbolj pokazali z visoko 
volilno udeležbo, ki je bila med najviš-
jimi v državi. Na to dejstvo smo lahko 
ponosni. Naša moč in naša prednost 
namreč nista v številu ljudi in višini 
proračuna, temveč v naši osebni anga-
žiranosti, kvaliteti opravljenega dela, 
medsebojni povezanosti in sodelova-
nju. Kvaliteta življenja v lokalni sku-
pnosti je najbolj odvisna od tistih ljudi, 
ki so se pripravljeni vključiti, sodelo-
vati in izpostaviti. Na zelo različnih 
področjih, ob različnih priložnostih ter 
vsak po svojih interesih in zmožnostih. 
Ena od takih priložnosti so bile lokalne 
volitve. Na Jezerskem je trenutno 547 
volilnih upravičenk in upravičencev. 
To je tista izjemna vrednost demokra-
cije in hkrati priložnost pri kreiranju 
lokalne politike, da imamo vsi pravico 
voliti in tudi biti izvoljeni. Dva sva kan-
didirala za župana, deset za svetnico 
ali svetnika. Zato globoko spoštovanje 
do vseh kandidatk in kandidatov in is-
krene čestitke izvoljenim svetnikom in 
svetnicam. Štirje so stari, trije novi in 
po dolgem času sta dobili mandat dve 
svetnici. Pestra starostna struktura, 
zelo izobraženi in vsi po vrsti zelo an-
gažirani v društvenem in družbenem 
življenju naše občine. Večina jih pri-
haja iz centra, en predstavnik iz Ravni, 

ponovno pa pogrešamo predstavnika 
»Spodnjega kraja«. V začetku decem-
bra smo na konstitutivni seji slovesno 
potrdili mandate, ob koncu januarja pa 
bomo imenovali še člane nadzornega 
odbora in člane različnih delovnih ko-
misij in odborov. To bo ponovna prilo-
žnost, da se angažirate in pomagate k 
napredku naše občine.
Svoj mandat je med drugim zaključil 
tudi podžupan Iztok Tonejec. Ob tej pri-
ložnosti se mu iskreno zahvaljujem za 
odlično sodelovanje, za angažiranost 
pri opravljanju podžupanske funkcije 
in še posebno za vodenje projektov na 
področju urejanja cest, parkirišč in vo-
dotokov.
O preteklih projektih je bilo veliko po-
vedanega ob izteku mandata. Kljub 
temu ne moremo mimo ureditev no-
vega parkirišča Pod Turni in omejitve 
dostopa v dolino Ravenske Kočne s pla-
čilom za vse obiskovalce. Vedno bliže 
smo novemu plačljivemu parkirišču 
Za Bodanjo, ki se ga loteva zasebni in-
vestitor. Začenjamo pripravo prome-
tnega načrta na območju celotne obči-
ne, ki ga bomo oblikovali tudi z vašo 
pomočjo in o katerem lahko osnovne 
informacije preberete že v tej številki. 
Popravljeni in preplasteni so bili števil-
ni odseki občinskih cest, začeli smo s 
sanacijo Julnovega mostu in tudi regi-
onalna cesta je bila deležna precejšnjih 
izboljšav. Precej je urejenih vodotokov 
in hudournikov, tako s strani koncesi-
onarja kot tudi z lastnimi sredstvi: od 
Skodovneka in stare struge Jezernice 

pa do Žmitkovega in Jenkovega grab-
na ter Jezernice in Reke. Nadaljuje se 
razvoj zimskega parka v Sibiriji. Poleg 
odličnih tekaških in sankaških prog 
smo v letošnjem letu dodali tako težko 
pričakovano smučarsko vlečnico, ki bo 
v tej sezoni zaživela v svoji polni dolži-
ni. Jezerski turistični delavci se lahko 
pohvalijo s ponovno rekordno sezono 
in številnimi nagradami in izboljša-
vami: Vila Planinka z Michelinovim 
priporočilom za vrhunsko kulinariko, 
Šenkova domačija z nagrado Construc-
tive Alps za trajnostno obnovo, Cvet 
gora in Vila Koman s certifikatom EKO 
marjetica iz zelene sheme slovenskega 
turizma ter Gostišče ob Planšarskem 
jezeru, da je po osmih letih birokratske 
kalvarije le prejelo gradbeno dovoljenje 
za popolno prenovo gostišča in z njim 
pravzaprav še stare Štularjeve žage.
Pred nami so tako težko pričakovani 
božični prazniki, skoraj pozabljena po-
cencija in vstop v novo leto 2023. Naj 
bodo prazniki mirni in blagoslovljeni. V 
novem letu pa nam vsem skupaj želim 
obilo dobre energije in delovnega elana, 
da bomo z veseljem sprejemali nove iz-
zive, se podpirali in čim bolje sodelovali 
pri njihovem uresničevanju. Srečno!

Vaš župan Andrej Karničar

Drage Jezerjanke in dragi Jezerjani!
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Želimo vam blagoslovljene božične praznike  
in srečno novo leto 2023!

Župan Andrej Karničar  
ter svetniki in sodelavci

Cenjene Jezerjanke in Jezerjani, zahvalju-
jem se vam za podporo pri kandidaturi v 
občinski svet. Izidor Parte

Zahvala
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Pr' jezer je priloga časopisa

PR’ JEZER (ISSN 1854-7583) je priloga Gorenjskega glasa o občini Jezersko. Prilogo pripravlja Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, Kranj, urednica 
Alenka Brun, odgovorna urednica Marija Volčjak, telefon 04/201 42 00, e-pošta: info@g-glas.si, oblikovanje Matjaž Švab, priprava za tisk Gorenjski glas, 
d. o. o., Kranj, tisk CC consulting center, d. o. o., Kranj, distribucija Pošta Slovenije, d. o. o. Pr’ Jezer, št. 4, je priloga 102. številke Gorenjskega glasa, izšla 
je 23. decembra 2022 v nakladi 410 izvodov, prejmejo jo vsa gospodinjstva v občini Jezersko. Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65, Zg. Jezersko. Na naslovnici: 
Zimska idila / Foto: Gorazd Kavčič

V občinskem svetu po novem dve svetnici
Na lokalnih volitvah je bil za župana Občine Jezersko izvoljen Andrej Karničar, 
izvoljeni so bili tudi občinski svetniki. Po novem sta v svetu tudi dve svetnici.

Novoizvoljeni občinski svet se je že se-
stal na konstitutivni seji. Vodenje je na 
začetku prevzel svetnik Izidor Parte, ki 
je bil svetnik tudi že v prejšnjem man-
datu. Po ugotovitvi števila navzočih no-
voizvoljenih članov sveta je sledilo po-
ročilo občinske volilne komisije o izidu 
volitev v svet in volitev župana. O poteku 
volitev in rezultatih ter nalogah volilne 
komisije je spregovorila Elizabeta Šajn 
Dolec, predsednica občinske volilne ko-
misije. Razložila je, da je na Jezerskem 
20. novembra letos imelo pravico voliti 
skupaj 547 volivcev. Po volilnem imeni-
ku je na volišču Gostilna Kanonir volilo 
73 volivcev, pri Korotanu pa 474. Od 547 
jih je glasovalo 385: od tega jih je 353 vo-
lilo na volišču po volilnem imeniku, 30 
predčasno, dva po pošti, s potrdilom pa 
ni glasoval nihče niti nihče na domu.
Udeležba na Jezerskem na volitvah je 
bila 70,38-odstotna. Lep rezultat, pravi 
Šajnova in poudari zavednost na Jezer-
skem, saj se je volitev udeležilo izjemno 
lepo število ljudi. S tem so tudi pokazali, 
da jim je mar, kdo jih bo naslednja štiri 
leta vodil, usmerjal in skrbel za napre-
dek občine.
Kandidata za župana sta bila dva, An-
drej Karničar in Peter Muri. Karničar 
je kandidiral drugič in dobil 247 gla-
sov, kar je 66,8 odstotka, za Murija, ki 
je kandidiral prvič, pa je glasovalo 123 
volivcev, kar je 33,2 odstotka. Večino je 
tako dobil Karničar in bil ponovno izvo-
ljen za župana Občine Jezersko.
Za mesto svetnikov v občinskem sve-
tu se je potegovalo deset kandidatov, 
izbranih je bilo sedem. Štirje obrazi so 
stari, novi so trije, po novem pa ima 
svet tudi dve svetnici: Metodo Karničar 

ter novi obraz Majo Lesar. Preostali sve-
tniki so še Izidor Parte, Dejan Kavaš, Pri-
mož Šenk, Gregor Muri in Peter Anton 
Pirc. Največ sedežev v občinskem svetu 
so dobili svetniki, ki jih je predlagala 
Irma Karničar Šenk s skupino volivcev 
– Jezersko za vse, predlagala pa je tudi 
Andreja Karničarja za župana. Dejana 
Kavaša je predlagal Aljaž Karničar s 
skupino volivcev, Metodo Karničar Jože 
Smrtnik z volivci ter Izidorja Parteja ga-
silci in volivci. Šajn Dolenčeva je vsem 
čestitala, jim zaželela, da bi na vsaki 
seji delovali konstruktivno, se zavedali, 
da so jih volili volivci, to so Jezerjani, in 
da bi skrbeli za napredek občine.
Sledilo je imenovanje mandatne ko-
misije za pregled prispelih pritožb in 
pripravo predloga potrditve manda-
tov članov sveta in ugotovitve izvolitve 
župana, ki jo znotraj sveta imenujejo 

samo za to priložnost. Za predsednico 
so predlagali Metodo Karničar, za čla-
na pa Majo Lesar in Gregorja Murija, s 
čimer so se svetniki strinjali. Komisija 
je potem zapustila prostor, po vrnitvi pa 
podala najprej ugotovitev za svetnike, 
potem pa še za župana, da so vsi man-
dati nesporni, občinski svet pa jih je z 
glasovanjem potrdil.
Nato je prevzel vajeti vodenja seje novi 
stari župan Andrej Karničar, ki se je za-
hvalil za izčrpno poročilo, se pridružil v 
čestitkah, kot tudi razmišljanju predse-
dnice Šajn Dolenčeve.
V zadnji točki dnevnega reda konstitu-
tivne seje pa so imenovali še Komisijo 
za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja. Za predsednika komisije so 
potrdili predlaganega Primoža Šenka, 
za člana pa Dejana Kavaša in Izidorja 
Parteja.

ALENKA BRUN

Novi občinski svet (od leve): Peter Anton Pirc, Maja Lesar, Primož Šenk, župan Andrej 
Karničar, Dejan Kavar, Gegor Muri, Metoda Karničar in Izidor Parte / Foto: Gorazd Kavčič
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Proti koncu lanskega leta je Občina Je-
zersko uresničila še enega v nizu na-
črtov za aktivno ohranjanje narave in 
čistega bivalnega okolja. Na podlagi 
analiz, podrobne slike stanja in ugoto-
vitev, strnjenih v Zero Waste strategiji, 
je občina v organizaciji javnega podjetja 
Komunala Kranj, d. o. o., in Ekologov 
brez meja s potrditvijo zavez, zapisa-
nih v Zero Waste strategiji, 18. novem-
bra 2021 na redni seji občinskega sveta 
Občine Jezersko odločno stopila na pot 
družbe brez odpadkov.
Predstavniki občin, komunale ter člani 
različnih društev in javnosti so se od 
začetka leta 2021 srečevali na delavni-
cah ter izoblikovali izhodišča za učin-
kovite ukrepe za aktivno gospodarjenje 
na področju trajnostnega razvoja. Izde-
lana je bila tudi natančna analiza sta-
nja v občini, ugotovitve pa so strnjene v 
Zero Waste strategiji. V dolgotrajnem in 
obsežnem procesu iskanja skupnih re-
šitev so bile sprejete zaveze in cilji.

ZAVEZE IN CILJI
Zaveze
1. postopen prehod na bolj trajnostno 
upravljanje z viri in odpadki v duhu 
krožnega gospodarstva,
2. temeljito upoštevanje hierarhije rav-
nanja z odpadki, kjer imata prednost 
preprečevanje njihovega nastajanja in 
ponovna uporaba, količine odpadkov, 
poslanih v odstranjevanje, to je odla-
ganje in (so)sežig, pa so zmanjšane na 
najnižjo raven in
3. vključevanje, informiranje, izobra-
ževanje, ozaveščanje in podpora prebi-
valstvu, javni upravi in drugim organi-
zacijam v občini za bolj učinkovito in 
uspešno doseganje ciljev strategije.
Cilji
1. ločeno zbiranje vsaj 81 odstotkov ko-
munalnih odpadkov, na dolgi rok pa si 
prizadevati za doseganje 90-odstotne-

ga deleža snovne izrabe (recikliranje, 
kompostiranje, anaerobna obdelava) 
komunalnih odpadkov,
2. zmanjšanje količine komunalnih od-
padkov na 330 kilogramov na prebival-
ca na leto in
3. zmanjšanje količine zbranih meša-
nih komunalnih odpadkov na 68 kilo-
grama na prebivalca.

DOSEGANJE CILJEV
Ob pregledu podatkov za leto 2022 in ob 
upoštevanju podatka, da je bilo na Je-
zerskem na dan 31. decembra lani 719 
prebivalcev (stalno in začasno prija-
vljenih), so v sektorju Odpadki javnega 

podjetja Komunala Kranj preverili do-
seganje ciljev. V občini Jezersko v veči-
ni velja prinašalni sistem zbiranja od-
padkov v zbirni center, izjema sta dve 
skupni odjemni mesti na Spodnjem 
Jezerskem, kjer se mešani komunalni 
odpadki praznijo v okviru rednega od-
voza. Vseh zbranih odpadkov v letu 2021 
je bilo 211.351 kilogramov, od tega 4.790 
kilogramov mešanih komunalnih od-
padkov, ki so bili zbrani na dveh lokaci-
jah na Spodnjem Jezerskem. V letu 2021 
je bilo v primerjavi z letom 2020 zbranih 
1 odstotek več komunalnih odpadkov. 
Prebivalec je v letu 2021 zbral 294 kilo-
gramov vseh odpadkov.

Pregled zero waste aktivnosti in uresničevanje zavez
Občina Jezersko je na dobri poti uresničevanja zero waste zavez, saj poseben sistem 
zbiranja odpadkov in zavzetost občank in občanov zagotavljata visok odstotek ločenih 
odpadkov. Izobraževanje, motivacija in dobra organizacija nadzora gospodarske javne 
službe zbiranja odpadkov pa zagotavljajo minimalne kršitve na področju pravilnega 
odlaganja odpadkov.

MAJA ROZMAN, KOMUNALA KRANJ

Vodni dnevi / Foto: arhiv Komunale Kranj
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PROSTOR ZA IZBOLJŠAVE OSTAJA
Kljub dobrim rezultatom pa je prostora 
za izboljšave in spremembe še kar ne-
kaj. Dobesedni prevod zero waste sicer 
pomeni nič odpadkov, a je koncept zero 
waste mnogo več kot samo to, saj vklju-
čuje tudi znižanje porabe materialov in 
energije. A spreminjanje starih vzorcev, 
kulture in pravil je zagotovo svojevrsten 
izziv. Za spodbudo in aktivno sodelova-
nje pri uvajanju novih rutin na podro-
čju zmanjševanja količine odpadkov, 
povečevanju deleža ločenih frakcij in s 
smernicami za trajnostni razvoj občine 
skrbi tudi Komunala Kranj z izobraže-
valnimi vsebinami. Vodilo za dober zero 
waste sistem je: preventiva, ločeno zbi-
ranje odpadkov, zniževanje količin me-
šanih komunalnih odpadkov, ponovna 
uporaba, popravilo, prenova ter recikli-
ranje.
Eden večjih posegov na področju zero 
waste v občini Jezersko je bilo spremi-
njanje navad na področju ravnanja z 
odpadki (koši za pasje iztrebke, umik 
košev za odpadke z vseh javnih povr-
šin). »Sistem je pokazal, da smo ljudje 
prilagodljivi in razumemo širši kon-
tekst tega ukrepa. Odziv je dober, obi-
skovalci in domačini sedaj ravnajo 'kot 
v hribih' – odpadke pospraviš za seboj. 
Vključeni smo tudi v komunalni snov-
ni krog, saj se odpadni tetrapak, ki ga 
ločeno zberejo ustanove in gospodinj-

stva v lokalni skupnosti, namensko 
zbira in reciklira, da iz njega pridobijo 
celulozo. Iz te celuloze se izdela higien-
ski papir, kot so papirnati robčki, bri-
sačke, toaletni papir in drugi. Te nove 
izdelke uporabljamo v vseh javnih 
ustanovah. Zagotavljamo surovino za 
izdelavo novega, recikliranega higien-
skega papirja, ki se vrne v isto lokalno 
skupnost – s tem sklenemo svoj komu-
nalni snovni krog,« je povedal župan 
Andrej Karničar. »V zero waste priza-
devanjih so tudi prireditve, saj so tiste, 
ki jih sofinancira občina, obvezno brez 
plastike, druge pa spodbujamo k temu, 
da zmanjšujejo skupno količino od-
padkov in trkamo na potrošniške na-
vade. Se pa ves čas trudimo, da učimo 
z zgledi.«
Ne pozabimo, da je zero waste pot do 
pravih rešitev, ne samo cilj.

Ne pozabimo, da je zero waste 
pot do pravih rešitev, ne samo 
cilj.

Krajevna organizacija Zveze borcev (KO ZB) Jezersko je skupaj z Občino Jezersko 28. okto-
bra 2022 organizirala komemoracijo pred osrednjim spomenikom v središču Jezerskega. Z 
nastopom osnovnošolcev z Jezerskega, KUD Jezersko in ljudskih pevk ter polaganjem ven-
ca smo se poklonili vsem žrtvam in padlim med drugo svetovno vojno. Vsem občanom in 
nastopajočim se zahvaljujemo za sodelovanje in želimo vsem vesele praznike ter uspešno 
in zdravo leto 2023. Dušan Šemrov

Uspela komemoracija in zahvala nastopajočim 
za sodelovanje

Konec decembra, natančneje 21. decembra 2022, je minilo 15 let, odkar je bila Slovenija 
sprejeta v t. i. schengensko območje. Ob tem je nastalo izjemno navdušenje nad prostim 
gibanjem v območjih državnih meja, da je »delegacija« PZS že dan prej, 20. decembra 
2007, ob 14. uri odstranila prvo opozorilno tablo, ki je opozarjala na omejitev pa tudi pre-
poved v teh območjih. Ta sproščenost ni bila dobrodošla samo za planince, ampak tudi za 
lovce, Lovsko družino (LD) Jezersko, kajti meja visokogorskega lovišča LD Jezersko poteka 
skoraj dvajset kilometrov ob državni meji z Avstrijo. Tako kot so se odstranile prve opozo-
rilne table z mejnih območij, je bila še istega dne zvečer odstranjena rampa na mejnem 
prehodu Jezerski vrh. France Ekar, Foto: osebni arhiv

Minilo je petnajst let

Z letošnjim decembrom se zaključuje projekt Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih 
Alpah, namenjen ozaveščanju o pomenu skrbi za pitno vodo in razvoju turizma, ki bo 
ohranjal to bogastvo. Številni izviri na območju Kamniško-Savinjskih Alp so povezali 
Lokalno akcijsko skupino (LAS) Srce Slovenije, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, 
LAS Gorenjska košarica in LAS Spodnja Koroška, občine Kamnik, Luče, Solčava, Jezersko, 
Preddvor, Cerklje in Železna Kapla, različne strokovnjake, ljubitelje narave in druge. Lotili 
so se dokumentiranja in analize izvirov, posneli tematske izobraževalne filme, pripravili 
strokovne ekskurzije, izobraževanje za preizkuševalce vode – vodne someljeje, festivale 
pitne vode in druge dogodke, na katerih so seznanjali o pomenu varovanja narave. Nekaj 
voda je v svetovnem vrhu, večji del izvirov, ki imajo v zaledju neko atraktivnejšo človeško 
aktivnost, pa je slabe kakovosti, je na zaključnem dogodku opozoril Vido Kregar iz Jamar-
skega kluba Kamnik, ki je s kolegom Rajkom Slapnikom opravil glavnino dela pri analizi 
vodnih virov. Rezultati nudijo možnost vzpostavitve vodnih poti – v okviru projekta je bila 
že začrtana trasa daljinske krožne poti, dolge 190 kilometrov, razdeljene na 11 etap, ki je 
trenutno v fazi vnašanja v aplikacijo maPZS. Ana Jagodic Dolžan

Bogastvo vodnih virov
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SPV Jezersko aktivno opozarja na po-
manjkljivosti na cestni infrastrukturi 
in daje pobude za ukrepe za znižanje hi-
trosti in izboljšanje prometne varnosti. 
V letošnjem letu je bil objavljen razpis 
Skupaj za prometno varnost 2022, kjer 
smo kandidirali za sofinanciran na-
kup prikazovalnika hitrosti in bili na 
podlagi naših argumentov tudi izbrani. 
Občina Jezersko je za ta namen rezervi-
rala sredstva za sofinanciranje v višini 
40 odstotkov, Zavarovalnica Triglav pa 
je sofinancirala 60 odstotkov sredstev, 
za kar se obema zahvaljujemo. Prikazo-
valnik je nameščen pri Konečniku, za 

spremljanje stanja pa je v osnovni šoli 
pri vhodu nameščen zaslon, ki prikazu-
je statistiko hitrosti in števila vozil.
Krajani se poleg visokih hitrosti in ob-
jestne vožnje srečujemo tudi z velikim 
hrupom, ki ga povzroča takšen nepri-
lagojen in objesten način vožnje. V TNP 
na področju Posočja je DRSI namestil 
aktivne opozorilne table, ki opozarjajo 
na previsok hrup. Zbrali smo argumen-
te in dali pobudo, da bi se na Jezerskem 
reševalo na podoben način. DRSI je Ob-
čini Jezersko prisluhnil, tako da so toč-
ke postavitve tako v naselju kakor izven 
njega že določene in upamo, da bodo v 
naslednjem letu tudi realizirane. DRSI 
je izdelal tudi projekt talnih cestnih 
označb, ki bodo v ovinkih motoriste pri-

silile v znižanje hitrosti. Revidirali smo 
tudi načrt šolskih poti in podali pobude 
za ureditev.
Tudi v zimskem času se zaznava nepri-
lagojena hitrost obiskovalcev (celo nad 
100 km/h v naselju), ki se jim mudi uži-
vat na sneg, zato bi bilo poleg oglaše-
vanja lepot in ponudbe lahko zapisano 
tudi, da obiskovalce prosimo, naj vozi-
jo prilagojeno in po omejitvah, saj jim 
sneg in tekaške proge ne bodo nikamor 
pobegnile. Bodimo prvi s takšnim pris-
topom, druge alpske doline, ki se sre-
čujejo s podobnimi izzivi, pa nam bodo 
morda sledile.
Vsem občankam in občanom želimo 
vesel božič in vse dobro v novem letu 
2023.

Graf meritev hitrosti v obe smeri s prikazovalnika pri Cvetu gora za mesec julij 2022. 
Oranžni graf prikazuje izmerjene hitrosti v obe smeri za cel mesec julij, modri graf pa 
povprečno hitrost. Razvidno je, da so bile hitrosti nad 100 km/h skoraj vsakodnevno 
prisotne. / Foto: arhiv SPV Jezersko

BORIS MEŠKO, SPV JEZERSKO

Aktivni pri pobudah in ukrepih za znižanje hitrosti 
in izboljšanje prometne varnosti

Polepšajte svoj dom s koledarjem z moti-
vi Jezerskega, z njim pa lahko razveselite 
tudi svoje sorodnike in prijatelje. Tokratna 
izdaja stenskega koledarja je obarvana 
z motivi jezerskih običajev. Za motive na 
fotografijah je poskrbel Primož Šenk. Več 
informacij o koledarju lahko dobite v TIC 
Jezersko, na 051 219 282 ali tic@jezersko.
si, kjer ga lahko tudi naročite in prevza-
mete. Prevzem koledarjev je možen še na 
občini, pošljejo pa vam ga tudi po pošti. 
TIC Jezersko, foto: arhiv TIC Jezersko

Letni stenski koledar 
Jezersko 2023

Pred bližajočimi se prazniki opozarjamo na nevarnosti uporabe pirotehničnih iz-
delkov. Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je problem vseh, zato prosimo 
starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje, da opozarjajo na nevarnosti in možne posle-
dice. Prav tako opozarjamo na kar najbolj omejeno uporabo teh izdelkov, saj tako 
svetloba kot hrup močno vznemirjata domače in divje živali. Če že, uporabljajte t. i. 
tihe rakete in ognjemete, torej takšne, pri katerih stranski učinek ni pok. Obenem pa 
tovrstni izdelki onesnažujejo in predstavljajo nevarnost za okolje, na primer požar 
v naravi ali objektu.

Prazniki brez raket in petard

Občina Jezersko išče čistilko ali čistilca za čiščenje prostorov v naslednjih objektih: pro-
stori občinske uprave v stavbi Storžič, prostori zobne ambulante, mrliške vežice ter ob-
časno čiščenje zunanjih objektov in drugih manjših prostorov v lasti Občine Jezersko. Če 
vas tovrstno delo veseli, jim pišite na obcina@jezersko.si ali pokličite na telefon 031 604 
905 (Mojca Markič), kjer boste dobili vse druge informacije o obsegu in načinu dela ter 
delovnem razmerju. Začetek dela je predviden januarja 2023.

Iščemo čistilko ali čistilca
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Občina Jezersko je začela pripravljati strokovno podlago Prometni načrt Občine 
Jezersko, ki bo podlaga za dolgoročni proces trajnostnega načrtovanja prometa in 
izvajanja posameznih ukrepov s tega področja.

Prometni načrt je strateški dokument 
občine, ki pokriva vsa področja mo-
bilnosti: motorni promet, površine za 
mirujoči promet, hojo, kolesarjenje, 
uporabo javnega potniškega prometa 
in alternativne oblike mobilnosti. Do-
kument bo pripravljen za dolgoročno 
obdobje, za plansko dobo do leta 2040. 
Njegov ključni namen je celosten pri-
stop pri načrtovanju prometa in mo-
bilnosti, s katerim si bo občina priza-
devala rešiti izzive, ki so povezani s 
prometom in dostopnostjo, ter prispe-
vati k njihovim ključnim razvojnim 
potencialom.

KOMPROMISI MED RAZVOJEM IN 
VARSTVOM OKOLJA
Občina Jezersko ima zelo razvejano 
cestno mrežo, ki nudi komunikacijo 
razpršeni poselitvi in omogoča razvoj 
kmetijstva in gozdarstva. S svojimi izje-
mnimi naravnimi danostmi je tudi pre-
poznavna turistična destinacija. Zaradi 
prostorskih omejitev občina ni priprav-
ljena na množični turizem in s tem po-
vezane prometne izzive, zato je tudi pri 
načrtovanju prometne infrastrukture 
treba sklepati kompromise med razvo-
jem in varstvom okolja, ob upoštevanju 
potreb prebivalk in prebivalcev občine. 
V tem duhu bo izdelan tudi prometni 
načrt, ki bo skozi strokovno delo in 

usklajevanje z različnimi deležniki in 
vso zainteresirano javnostjo opredelil 
vizijo in cilje, obravnaval različne sce-
narije dostopnosti in predlagal nabor 
konkretnih ukrepov, ki bodo razvrščeni 
v kratkoročne, srednjeročne in dolgo-
ročne ukrepe.

UČINKOVITOST, DOSTOPNOST 
IN TRAJNOST
Uspešnost ukrepov prometnega načr-
ta se bo pokazala v boljši učinkovitosti 
prometa, dostopnosti ter bolj trajno-
stnih potovalnih navadah prebivalcev 
in obiskovalcev. Z izvajanjem ustreznih 
ukrepov bodo vidni pozitivni učinki na 
okolje in zdravje ljudi ter kakovost bi-
vanja občanov. Ker pa bodo predlagani 
ukrepi nedvomno vplivali na življenje 
in mobilnost občanov je izjemnega po-
mena, da ti sodelujejo pri njihovem na-
črtovanju.

NEPOSREDNO SEZNANJANJE 
IN IZRAŽANJE MNENJ
Proces priprave prometnega načrta bo 
tako potekal vključujoče in bo preple-
ten s številnimi dejavnostmi obvešča-
nja in vključevanja javnosti. V ta na-
men je pripravljen Načrt obveščanja 
in vključevanja javnosti, ki opredeljuje 
različne aktivnosti, načine sodelovanja 
in obveščanja javnosti skozi celoten 
proces priprave prometnega načrta. 
Neposredno seznanjanje in izražanje 

mnenj bo možno na naslednjih posve-
tovanjih:
– na delavnici z vabljenimi deležniki o 
analizi stanja in ključnih izzivih (janu-
ar 2023),
– na delavnici za širšo javnost o viziji, 
scenarijih razvoja in ukrepih (februar 
2023),
– s spletno anketo, vezano na scenarije 
razvoja in ukrepe (februar 2023).
Vprašanja in predloge bo zainteresirana 
javnost ves čas priprave strokovne pod-
lage lahko predlagala tudi na e-naslov 
obcina@jezersko.si.
Obveščanje in seznanjanje javnosti bo 
ves čas priprave dokumenta potekalo 
tudi z medijskimi sporočili in vabili, 
objavljenimi na spletni strani občine 
ali v občinskem glasilu. Drugo medijsko 
sporočilo, predvideno v januarju 2023, 
bo vsebovalo obvestilo o analizi stanja, 
osnutku vizije in ciljev ter vabilo na 
delavnico o viziji, scenarijih razvoja in 
ukrepih.
S predlogom prometnega načrta bo sez-
nanjen občinski svet Občine Jezersko.
O zaključku projekta, ki je predviden v 
aprilu 2023, bo javnost obveščena z za-
dnjim medijskim sporočilom in javno 
objavo Prometnega načrta Občine Je-
zersko.
Veselimo se in želimo si konstruktivne-
ga sodelovanja z vami, ki bo nedvomno 
prispevalo k boljšim rešitvam in spreje-
mljivosti predlaganih ukrepov.

NUŠA BRITOVŠEK, LOCUS

Prometni načrt Občine Jezersko bomo pripravili  
in izvajali skupaj z občani

Odločitev za umirjanje prometa v dolini Ravenske Kočne s posta-
vitvijo zapornice pri Lovskem domu je bila pravilna, ugotavljajo na 
občini. Sicer se je za korak v pravo smer izkazala tudi uvedba avto-
busnih prevozov ob koncih tedna v času poletne sezone, tako da 
bodo naslednje leto s prakso nadaljevali. V času zimskih razmer 
javno parkirišče Ravenska Kočna ne obratuje in je tudi zapornica 
za čas celotne zime 2022/2023 spuščena. Prehod je omogočen le 
lastnikom zemljišč in intervencijskim službam. Alenka Brun, foto: 
Gorazd Kavčič

Odločitev za zapornico se je  
izkazala za pravilno
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Poleti so se člani Društva Gorska reše-
valna služba (GRS) Jezersko na preho-
jeno pot ozrli z razstavo ter premierno 
prikazali dokumentarni film, ki vklju-
čuje tudi edinstveni posnetek ustanov-
nega občnega zbora 29. maja 1992, jese-
ni pa so pripravili osrednji dogodek ob 
tridesetletnici delovanja.
»Predvsem je današnji dan namenjen 
zahvalam – zahvalam vsem vam za vse 
vaše ure, dneve, leta, ki ste jih namenili 
za delovanje naše postaje, da lahko že 
30 let opravlja svoje glavno poslanstvo: 
pomaga pomoči potrebnim pod severni-
mi ostenji Grintovcev,« je v svojem na-
govoru dejal predsednik društva Primož 
Šenk. Kot je še povedal, je življenje v tem 
času spisalo veliko zgodb. »Nekaj smo 
jih zapisali, nekaj pa ujeli v objektiv, da 
bodo vzbujale domišljijo, radovednost, 
ponos in ne nazadnje tudi željo po pri-
padnosti temu gorskemu plemenu«. Z 
zbornikom so na prireditvi izrazili za-
hvalo kolegom iz drugih gorskih reše-
valnih služb, predstavnikom društev, 
organizacij in institucij, s katerimi se 
prepleta njihovo delo, posameznikom, 
s katerimi so spletli še posebno trdne 
vezi, najbližjim tistih, ki jih ni več med 
njimi, in vitalnemu jedru društva.

Skozi 30 let se je v njihovih vrstah zvr-
stilo nekaj več kot 40 članov. Izgubili so 
jih sedem, med njimi Luko Karničar-
ja, ki je po besedah dolgoletnega pred-
sednika društva, zdaj župana Andreja 
Karničarja, posebej zaslužen za prve in 
nadaljnje korake »druščine«, ki jo pove-
zuje in žene misel nuditi pomoč. Vesel 
je, da je ostala skupaj tudi po nesreči 
na Okrešlju, v kateri sta umrla Luka in 
njegov namestnik Rado Markič, in da je 

dobila nove moči, ki po njegovem mne-
nju vlivajo optimizem za nadaljnje ure-
sničevanje omenjenega poslanstva.
Sedanji predsednik Primož Šenk meni, 
da je priložnost in zmožnost pomagati 
sočloveku v stiski nekaj osrečujočega v 
življenju za prav vsakega gorskega re-
ševalca. »Naj bo tako še naslednjih tri-
deset let,« je dodal poleg zahvale za vso 
podporo.
Zbrani v dvorani Korotan so prisluhni-
li tudi Gregorju Dolinarju, predsedniku 
Gorske reševalne zveze Slovenije, ki je 
ocenil, da je bila odločitev za samostoj-
no delovanje Jezerjanov – do leta 1992 je 
bila ekipa del kranjske službe – prava. 
Kot opaža, je Društvo GRS Jezersko te-
sno vpeto v lokalno okolje, kar se kaže 
tudi pri ozaveščanju planincev in posle-
dično pri številu nesreč. Ob tem je ko-
legom priznal izjemno pripravljenost, 
ki v kombinaciji s tekmovalnostjo kroji 
turnosmučarske preizkušnje in druga 
tekmovanja ter vodi do uspehov.
Prav tako so čestitke, podporo in zahva-
lo GRS Jezersko namenili drugi gostje, 
obujanju spominov pa so dali pečat pev-
ci Jutra, ki so s pesmijo pospremili tudi 
prve korake domačih gorskih reševal-
cev, ter omenjeni dokumentarec avtor-
ja, režiserja in snemalca Milana Šenka, 
posvečen preminulim.

Bil je večer spominov in zahval
V novembru so jezerski gorski reševalci pripravili osrednjo prireditev ob tridesetletnici 
samostojne poti.

ANA JAGODIC DOLŽAN

Ekipa GRS Jezersko z najbližjimi tistih članov, ki so prisotni v spominih / Foto: GRS Jezersko

Na oder so stopili tudi predstavniki drugih gorskih reševalnih društev in postaj. / Foto: Ana 
Jagodic Dolžan
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Upokojenci smo aktivni vse leto

Če bi naredili prerez naših dejavnosti v letu 2022, mirno lah-
ko rečem, da smo upokojenci res aktivni.
Tokrat bom opisala, kaj je naše društvo počelo v zadnjem 
trimesečju. Pridno smo telovadili vsako sredo pod vodstvom 
naše Mateje, telovadbi pa je vedno sledil krajši ali daljši po-
hod – odvisno od vremena in navzočih udeležencev. Do srede 
novembra smo imeli telovadbo na športnem igrišču, sedaj pa 
nam je občina omogočila, da telovadimo v dvorani v Korotanu.
Zelo dejavna je kulturna sekcija društva, najbolj aktivne so 
ljudske pevke in recitatorke. Nastopale so ob dnevu mrtvih 
pri spomeniku padlim med NOB, povabljene so bile na pogo-
vorni večer v Preddvor Nazaj v življenje, na povabilo občine 
so s skečem Korona, oh ta korona sodelovale na prireditvi, ki 
jo občina organizira za svoje zaposlene in zunanje sodelavce.
Tako kot že vrsto let pa je tudi letos naše društvo s pomočjo 
občine v prednovoletnem času organiziralo srečanje starej-
ših občanov. Sodelovali smo pri pripravi dvorane in s kul-
turnim programom, v katerem so nastopale ljudske pevke, 
mlada jezerska muzikanta, recitatorki, v skeču, ki smo ga že 
omenili, pa članici društva in učenki osnovne šole. Udeležba 
na srečanju je bila kljub slabemu vremenu razveseljivo dob-
ra. Za odlično postrežbo so poskrbeli uslužbenci Gostišča ob 
Planšarskem jezeru.

Še eno tradicionalno srečanje razveseljuje naše člane: ko se 
srečajo člani DU, ki v tekočem letu praznujejo 70, 75, 80, 85, 90 
in 95 let. Povabljenih je bilo 22 članov, pridružili pa so se jim 
tudi člani delovnih teles DU. Srečanje je potekalo na kmetiji 
Olipje. Najbolj smo bili veseli prisotnosti našega najstarejšega 
člana, ki se kljub častitljivim devetdesetim letom zelo dobro 
drži. Ob dobri postrežbi in veselem razpoloženju nam je čas 
hitro minil. Ob slovesu smo se vsi strinjali, da so take oblike 
druženja nekaj najlepšega v tretjem obdobju našega življenja.

Na Mlinarjevi peči

ANICA JAKOPIČ, FOTO: ARHIV DU
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Srečanje je organizirala Občina Jezersko v sodelovanju z Ra-
zvojno agencijo Sora, Gozdarskim inštitutom Slovenije in ob-
močnima enotama (OE) Kranj Zavoda za gozdove ter Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Izumiranje dreves velikega jesena v zadnjih letih na Jezer-
skem drastično napreduje. Mejice med travniki so sestavlje-
ne pretežno iz omenjenih dreves in predstavljajo pomembno 
prepoznavnost zaščitene krajine Jezerskega.
Dr. Barbara Piškur iz Gozdarskega inštituta Slovenije je pri-
sotnim predstavila razlog propadanja dreves velikega jesena, 
to je bolezen jesenov ožig, njenega povzročitelja, zgodovino in 
splošno stanje v Sloveniji in Evropski uniji ter perspektivo ve-
likega jesena in možne alternative sadnje drugih vrst dreves. 
Znotraj tega se je osredotočila na razmišljanja dr. Aleksan-
dra Marinška, kaj bi lahko nadomestilo veliki jesen na Jezer-
skem, pri čemer se ji pri izboru drevesne vrste še posebno po-

membno zdi upoštevanje tveganja, ki ga prinašajo podnebne 
spremembe, in tudi upoštevanje biodiverzitete. »Smiselno je, 
da se ohranjajo tiste grmovne in drevesne vrste, ki že rastejo 
v teh mejicah, in se jim doda še kakšna.«
Prisoten je bil tudi Ivan Srečnik z Zavoda za gozdove Slove-
nije, OE Kranj, o pomenu prepoznavnosti zaščitene krajine 
Jezerskega pa je spregovorila Nataša Koruza z Zavoda za var-
stvo kulturne dediščine, OE Kranj, ki upa, da se bodo te mejice 
ali živice, kot jih je tudi poimenovala, ohranile.
Srečnik je predstavil trenutno stanje na jesenovih mejicah 
na Jezerskem in katere drevesne vrste se že same zaraščajo 
na mejicah. Prisotnim je predočil kruto realnost, da na veli-
ki jesen ne morejo več računati. »Treba se je odločiti, ali ga 
lahko nadomestimo s kakšno drugo drevesno vrsto, vendar 
mislim, da je smiselno, da se vprašamo, kaj o vsem tem 
mislijo lastniki. So pripravljeni te mejice vzdrževati naprej, 
ohranjati, vizualno sicer v malce drugačni podobi; in za ka-
kšno ceno. Lastnikom je treba predstaviti pomembnost mejic 
s kulturnega in naravovarstvenega razloga, pomen tega, da 
se ohranijo, in da so specifika jezerske krajine.« Sam je med 
pregledovanjem mejic naletel na smreko, bukev, gorski ja-
vor, sivo in črno jelšo, divjo hruško, ivo, pepelnatosivo vrbo, 
beko in jerebiko. Opazil je tudi, da so nekatere mejice zelo 
očiščene in da je povsod prisotna voda, kar je treba upoštevati 
pri izboru vrst, ki bi jih lahko umestili v prostor. Po njego-
vem mnenju se išče alternativa jesenu, drevo s podobnimi 
lastnostmi. Ni skrival, da mu je med naštetimi najbližje je-
rebika, končno odločitev pa prepušča lastnikom. Svetoval je, 
naj posameznega jesena, če je kolikor toliko vitalen, ne od-
stranijo takoj, medtem ko je odmrle seveda treba odstraniti. 
Upa tudi, da bodo lastniki uvideli, da je vsaka ohranitev mejic 
zagotovo pozitivna.
Občina Jezersko je v tem času aktivno pristopila k reševanju 
problema in tudi že zagotovila sredstva za nakup sadik za 
ohranitev mejic. Ta pa se bodo dodelila v sklopu razpisa.

Izumiranje dreves velikega jesena napreduje
V dvorani Korotan so pripravili srečanje z namenom iskanja skupnih rešitev za 
propadanje dreves velikega jesena.

ALENKA BRUN

Pogled na mejice ob prvem snegu / Foto: Alenka Brun

V imenu celotnega kolektiva se vsem našim  
zvestim kupcem in uporabnikom poštnih  

storitev iskreno zahvaljujemo za  
izkazano zaupanje v iztekajočem se letu ter 
vam v letu 2023 želimo obilo zdravja, sreče 

in osebnega zadovoljstva.
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LD jezersko združuje 51 članov. Od tega ima deset članov 
opravljen lovsko-čuvajski izpit in od tega so trije uradno po-
oblaščeni državni lovski čuvaji. Poleg teh usposabljanj ima 
del članstva tudi opravljene izpite za preglednike uplenjene 
divjadi, za mentorje in druga usposabljanja, ki jih organizira 
Zveza lovskih družin Gorenjske.
Poleg izvajanj lovskih aktivnost so člani LD opravili več kot ti-
soč delovnih ur dela v lovišču: popravila in vzdrževanja lovskih 
steza, obnova lovskih prež, dela z mladimi lovci pripravniki …
Posebna naloga je tudi dobro upravljanje lovskega doma s 
hladilnico in razkoževalnico. Poleg tekočih vzdrževalnih del v 
lovskem domu pa se je letos vgradila še čistilna naprava. Dol-
žnost vsakega lovca je tudi skrb za ohranjanje čistega okolja v 
»dolini«, urbanem okolju, kot v naravi, v gozdu, senožetih in 
gorskem svetu. Letos pa se je nekaj pozornosti namenilo tudi 
15. obletnici postavitve jezerskega lovskega doma in njegove 
predaje v uporabo članstvu LD.
Družina si je z njenim gospodarjem še posebno prizadeva-
la, da z navodili in ukrepi prepeči vdor afriške prašičje kuge. 
Tudi letos je bila zaznana prisotnost medveda. LD je izdala 
navodila, kako naj se v gozdu obiskovalci gibljejo in kako rav-
nati v primeru srečanja z medvedom.
S soglasjem ZGS enote Jezersko in lastnikom posesti je na 
veselje članov postavila v Komatevri strelišče za obvezni letni 
članski nastrel lovskih risanic. Smo se pa srečavali tudi z za-
konodajnimi posegi v lovski zakon, ko so se začele dodeljevati 
lovne površine na novo ustanovljenim družinam in nekate-
rim že obstoječim. LD Jezersko in Občina Jezersko sta tako 
oddali pobudo MKG, da če se bodo oddajale lovne površine na 
območju občine Jezersko, ki jih sedaj upravlja ZGS, bi morali 
te površine prenesti na LD Jezersko. Se je pa ob teh spremem-
bah žal zgodilo tudi to, da je ostala prostoživeča divjad brez 

lastnika, ker se je lastništvu država odpovedala. Pojavilo se 
je pa vprašanje, čigava bo torej divjad, ki je dvodomna – v 
našem primeru nekaj časa na slovenskem, nekaj časa pa na 
avstrijskem zemljišču.

Uspešno je sklenila lovsko upravljanje v letu 2022
Lovska družina (LD) Jezersko je realizirala predpisani lovskoupravljavski letni načrt 
del in izvedbenih obvez v lovišču ter izvedla lovsko pravični odvzem prostoživeče 
divjadi po količini in vrsti odvzema.

FRANCE EKAR, FOTO: ARHIV LD JEZERSKO

V letošnjem letu 2022 je LD Jezersko uspel nakup stavbnega in 
funkcionalnega zemljišča od sklada kmetijskih zemljišč in goz-
dov RS za Lovsko kočo Stanič v Komatevri. Ta je bila zgrajena in 
odprta leta 1979. Bila pa je postavljena na osnovi soglasja in 
podpore Krajevne skupnosti Jezersko, Gozdnega gospodarstva 
Kranj – upravljavca zemljišča in pozivnega mnenja oddelka za 
gospodarstvo Občine Kranj. Ne glede na vsa strinjanja, da se lo-
vska koča lahko in sme postaviti, je minilo praktično štirideset 
let, da so se določene zadeve izpeljale in komaj letos je lovski 
družini končno uspelo urediti nakup zemljišča. Vsekakor bi lahko 
rekli, da je to za jezersko lovsko družino praktično dogodek leta. 
Franc Ekar, LD Jezersko

Nakup zemljišča za Lovsko kočo 
Stanič v Komatevri Naše prednosti:

  hitra odzivnost
   kakovostno kurilno olje  

v skladu z evropskimi  
standardi

  zelo ugodna cena
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Podjetniki, obrtniki in  
društva, ki se predstavljamo  

v Pr' Jezer, vam želimo  
vesele praznike ter srečno  

in zdravja polno leto

2023!

Podružnična šola Jezersko že dobrih osem let tke prija-
teljske vezi s slovensko šolo iz Zgonika pri Trstu. Dopiso-
vanje in obiske je epidemija nekoliko omejila, k sreči pa ni 
pretrgala vezi; v letošnjem oktobru smo se namreč znova 
razveselili obiska otrok in učiteljic iz zamejstva.
Čudovito jesensko četrtkovo popoldne smo izkoristili za po-
hod do Stare cerkve in občudovanje razgledov, športne igre 
ter seveda druženje otrok, ki so ustvarjali nova prijateljstva. 
Za goste so jezerski učenci, ki so v šoli ostali vse do poznega 
večera, pripravili kulturni program, med katerim je zbrane 
v šolski telovadnici nagovoril tudi župan Andrej Karničar. 
V petek so otroci v z žrebom določenih mešanih skupinah 
zakrožili po delavnicah; tri so vodili strokovnjaki NIJZ ter 
mladini približali prvo pomoč, oživljanje ter pomen giba-
nja za zdravje. Delavnica, ki jo je skrbno vodila gospa Mija 
Murovec, pa je otrokom omogočila, da so spoznali predela-
vo volne – prav vsak je sedel za kolovrat in poskusil presti, 
nato pa s polstenjem izdelal kroglico za obesek za ključe.
Kar prehitro je minil odmerjen čas druženja. Otroci so si z 
obljubo, da si bodo pisali in se prihodnje leto znova srečali, 
mahali v slovo, vse dokler se ni avtobus skril za ovinek. 
Tudi učiteljice smo bile po pestrih, aktivnih, poučnih in 
hkrati prijetnih urah zadovoljne, mednarodno sodelovanje 
hribovske in obmorske šole pa bomo zagotovo vzdrževale 
še naprej.

Obisk iz zamejstva
PETRA LOMBAR PREMRU, UČITELJICA

Europa Donna Slovenija je združenje za boj proti raku dojk. 
Povezuje zdrave ženske, bolnice z rakom dojk in rodil, posa-
meznike in strokovne institucije v Sloveniji. Aktivne članice 
združenja Europa Donna Slovenija smo 25. novembra letos 
v Kulturnem domu v Preddvoru pripravile pogovorni večer z 
naslovom Nazaj v Življenje.
Združila smo se dekleta iz občin Jezersko, Preddvor in Cerklje, 
k pogovoru pa smo povabila tudi dva predstavnika moških, 
saj ti še težje spregovorijo o bolezni kot ženske. Svoje zgodbe o 
raku smo tako z občinstvom delili Tina Pretnar, Srđan Kršić, 
Mateja Plaznik, Tadeja Brankovič in Matej Pečovnik. Večer je 
povezovala Mojca Buh, ki vodi Sekcijo mladih bolnic pri zdru-
ženju Europa Donna.
Vsi sodelujoči smo poskušali ozaveščati, pomagati in deliti 
svojo zgodbo upanja. Pogovarjali smo se o izkušnjah z rakom, 
kako poteka zdravljenje, kakšne so posledice, kako rak vpliva 
na družino in okolico. Poudarek smo namenili tudi preventi-
vi, ki je bistvenega pomena za sam potek in izid zdravljenja. 
Zdrav življenjski slog, opazovanje lastnega telesa in morebi-
tnih sprememb, udeležba na preventivnih presejalnih pro-
gramih, kot sta Dora in Svit, pa lahko posameznikom bistve-
no olajšajo zdravljenje ali celo preprečijo smrt.
Za kulturni del večera so poskrbeli Ženski trio iz Preddvora, 
Ljudske pevke DU Jezersko, Julija in Patricija na klavirju, KUD 

Matija Valjavca Preddvor in učenci preddvorske osnovne šole. 
Tako so na odru nastopili predstavniki vseh generacij, kajti 
rak ne izbira ne po starosti ne po spolu.
Hvala vsem, ki ste prišli, in še posebna zahvala Ljudskim pev-
kam DU Jezersko in njihovi vodji Anici Jakopič, ki so se z ve-
seljem odzvale vabilu in zapele dve pesmi. Večer smo zaklju-
čili s pogostitvijo, ki so jo poleg drugih podprli tudi jezerski 
donatorji: Cvet gora, članice DU Jezersko, Pizzerija Kočna in 
Gostišče ob Planšarskem jezeru. Hvala!
Vsi sodelujoči verjamemo, da smo marsikomu pobožali dušo 
in potrdili, kako dragoceno je življenje in kako pomembno je 
živeti prav vsak trenutek.

O raku in upanju so spregovorili javno. / Foto: Ana Buh

MATEJA PLAZNIK

Nazaj v življenje
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Jesen gre proti koncu in v vrtcu smo že 
lahko opazovali prve snežinke, ki napo-
vedujejo prihod zime. Kot običajno se je 
tudi jeseni v vrtcu marsikaj dogajalo. V 
novembru smo si ogledali kar dve lut-
kovni predstavi – eno skupaj s šolarji, 
druga pa je bila namenjena prav vrtče-
vskim otrokom. Tako smo lahko videli 
pravljično predstavo z velikimi lutkami, 
ki jo je uprizorila gospa Jana Stržinar, ki 
deluje pod imenom Mavrično gledališče, 
in predstavo Nekoč je bilo v izvedbi Lut-
kovnega gledališča Tri. Zadnjo predstavo 
smo si ogledali kar v igralnici Žabic, tako 
so imeli otroci priložnost opazovati, kako 
nastane scena za lutkovno predstavo, in 
pokukati v zakulisje. To se je izkazalo za 
zelo koristno, saj so bili najmlajši tako 
bolje pripravljeni na ogled, ni jih bilo 
strah lutk, saj so si jih pred tem že malo 
ogledali. Glede na to, da je ena od predno-
stnih nalog v skupini Žabice v letošnjem 
šolskem letu branje knjig, je bila predsta-

va kot naročena, saj je govorila o miški, 
ki je želela v miru prebrati knjigo pravljic. 
Nekateri otroci so v prihodnjih dneh radi 
omenjali knjigo pravljic in zato smo bili 
zelo veseli in hvaležni, da smo s pomo-
čjo Občine Jezersko tako v skupini Žabice 
kot tudi v starejši skupini Račke prejeli 

kar nekaj kartonk in knjig s pravljicami. 
Sicer pa smo že v prazničnem obdobju 
in kolektiv Vrtca Palček želi vsem bral-
cem revije Pr' Jezer veliko lepih pra-
zničnih trenutkov v krogu prijateljev in 
družine ter vse dobro in srečno v priha-
jajočem letu.

Jesen v vrtcu
TEKST IN FOTO: URŠKA FURLAN,  
VZGOJITELJICA

Gorenjski glas v vsak dom na Gorenjskem

14 dni brezplačnega časopisa
Gorenjski glas izhaja vsak torek in petek in pokriva vsak košček naše  
prelepe Gorenjske. Ne iščite informacij iz vašega kraja na internetu -  
v Gorenjskem glasu so zbrane vse na enem mestu! V vsaki številki  
najdete novice z Gorenjske, križanko, recepte, nasvete, zgodbe, ob 
petkih pa še televizijski spored Vikend. 

Akcija 14 dni brezplačnega časopisa je namenjena vsem, ki Go renjske-
ga glasa še ne poznate ali ga kupujete v prosti prodaji. Naročnina  
poleg dostave na dom prinaša še popuste in darilo. Podatke za dostavo 
pošlji te na narocnine@g-glas.si ali pokličite 051/682 217. Po preteku 
14-dnevnega obdobja vam časopisa ne bomo več pošiljali, vas bomo  
pa pokli cali, povprašali za mnenje in predstavili pogoje za naročnino. 

Pridružite se naši veliki družini naročnikov, ne bo vam žal!

V akciji ne morejo sodelovati obstoječi naročniki in tisti, ki živijo na istem naslovu kot naročnik.  
Prav tako ne morejo sodelovati tisti, ki so obdobje brezplačne naročnine v zadnjem letu že izkoristili.

Gorenjski glas je najbolj bran regionalni časopis v Sloveniji.

www.gorenjskiglas.si
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ODKUP CELULOZNEGA IN POŠKODOVANEGA LESA  
ZA IZDELAVO SEKANCEV

ANITA KERŽAN CELAR S.P.
Gorièica 3, 4205 Preddvor

04 25 55 355

041 635 043  (Janez)

051 650 230  (Simon)

avtoservis.kerzan@siol.net

ID za DDV: SI72768738
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  2023!

KeržanCelar d.o.o. 
Goričica 3, 4205 Preddvor

KeržanCelar d.o.o. 

Gospod Š je bil zelo podoben gospodu 
S, le da je imel strešico. Strešica je bila 
zelo pomemben dodatek, saj brez nje ni 
bil to, kar je bil. Njegovo mesto v abece-
di je bilo bolj pri koncu, a to ga ni moti-
lo. Imel pa je drugačno težavo. Večkrat 
si je namreč pozabil nadeti strešico! 
Med besede se je odpravil kar brez nje 
in povzročil pravo zmedo. Še posebej po-
gosto je gospod Š strešico pozabil v Jure-
tovem zvezku. Tako je recimo namesto 
povedi: Maja gre peš v trgovino pisalo: 
Maja gre pes v trgovino. In učiteljica je 
Jureta vprašala, kaj je mislil s tem, da 
gre pes maja v trgovino. Jure ji je moral 
razložiti, da je mislil nekaj čisto druge-
ga! Vedno manj veselja je imel do pisa-
nja. Večkrat se je jezil in trdo pritiskal 
svinčnik. Gospod Šilček je imel polne 
roke dela, saj se je konica svinčnika od 
same ihte kar zlomila.
Za Š-jevo pozabljivost so vedele že vse 
šolske potrebščine, razen gospe Ra-
dirke, ki s pozabljivo črko ni imela kaj 
dosti opravka. Gospod Šilček in gospod 
Svinčnik pa sta zelo dobro sodelovala, a 
to ni prineslo uspeha.
Nekoč je gospod Svinčnik v torbi padel iz 
peresnice in se zagozdil v debeli knjigi. 

Ko je odprl oči, je zagledal vse polno črk. 
»Le kje sem?« je prestrašeno zašepetal. 
Takrat pa je zaslišal globok glas: »Jaz 
sem Berilo in sem najpametnejša knji-
ga v tej torbi.« »O, potem sem pa pristal 
na pravem mestu!« se je razveselil g. 
Svinčnik. »Potrebujem nasvet.« »Kar z 
besedo na dan,« je zadonelo berilo. »V 
mojih vrsticah se večkrat najde kakšna 
modrost.« In g. Svinčnik mu je na dolgo 
in široko predstavil težavo gospoda Š.
Berilo je nekaj časa mrmralo: »Hmmm 
… Najti moram … Še malo … Aha, tukaj 
je! Stran 66, šesta kitica.« Glasno se je 
odhrkalo in začelo:
»Če ti strešica nagaja,

kar mirno, brez klicaja.
Besede preberi za seboj
pa ne bo joj.«
Gospod Svinčnik si je drznil celo podčr-
tati kitico, in ko ga je Jure po dolgem 
iskanju le našel, mu je pogled obstal na 
pesmici. Počasi jo je prebral in takrat se 
mu je posvetilo! Seveda, vsako besedo je 
treba prebrati za seboj, pa bo šlo. Jure 
je kar takoj začel pisati domačo nalogo 
in skrbno pazil, da je napisno prebral za 
seboj. Hitro je dodal kakšno pozabljeno 
strešico in gospod Š je kar žarel od po-
nosa. Jure pa tudi! Črke so si oddahnile, 
saj je v Juretovem zvezku končno zav-
ladal mir.

Ilustracija je delo Patricije Meško. / Foto: osebni arhiv

KSENJA MEŠKO DOLINŠEK

Pozabljivi gospod Š

KOTEL PEČ na drva za centralno ogre-
vanje, od 14-50 kW, na zalogi različni 
modeli in moči, 1 km od SLO mejnega 
prehoda Metlika, cena od 1315 evrov 
naprej. 
KIP KOP Žakanje, t. +385 91 6039 747
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BILI SMO V ŠOLI V NARAVI
Z avtobusom smo se odpravili v Sečo. Všeč mi je bilo, ko smo 
pokazali, kako plavamo. Hudo mi je bilo, ko me je zvečer bolel 
trebuh. V torek smo se razdelili v prvo in drugo skupino. Po-
poldne smo se z ladjico peljali v Piran. Izvedel sem, da se Pi-
ran imenuje po grškem izrazu za ogenj, ker je kamniti stolp, 
ki je svetil zaradi ognja, dajal signal grškim ladjam, da je tam 
kopno. V četrtek smo se pripravljali na to, da spet preverijo 
naše znanje plavanja, popoldne pa smo šli na igrala in sla-
doled. Imeli smo disko, ki mi je bil všeč. V petek smo začeli 
pakirati in se pripravljati na preizkus plavanja, koliko smo se 
izboljšali od ponedeljka. Samo Rajšp, 3. j

VODNI DNEVI
V petek nas je obiskala Komunala Kranj. Pogovarjali smo se 
o vodi. Voda se uporablja po celem svetu. Pri nas se uporablja 
za prhanje, okrasitev mesta, za pitje, kuhanje, za igro in še 
kaj. Voda je zelo zdrava in pitna, najbolje jo je piti iz vodovoda. 
Jezersko vodo smo tudi okusili, najprej z očmi, nato z nosom 
in v ustih. Izak Dolinšek, 3. j
V petek so prišli strokovnjaki iz Komunale Kranj. Razlagali so 
o vodi. Razlagali so Maja, Samo, Boštjan, Marko in Miha. Zelo 

mi je bilo všeč, ko so razlagali o vodovodu na jezeru. Okušali 
smo vodo. Videli smo vodovodne cevi. Gledali smo risanko o 
vodi. Povedali smo, za kaj uporabljamo vodo in zakaj jo pi-
jemo. Delali smo poizkuse. Na koncu smo naredili koktejl. 
Uporabili smo ingver, limono, med in pesin sok. To smo vse 
skupaj zmešali in nastal je koktejl. Za nagrado smo dobili 
skodelice za v hribe. Patricija Meško, 3. j

NOVOLETNA TRŽNICA
V torek, 22. novembra, popoldne smo se zbrali v preddvorski 
šoli. Z gospo Ireno, Ano in Jelko smo lično pripravili stojnico. 
Ob petih se je začela prodaja.
Prodajali smo parkeljne in miklavže iz medenega testa, pla-
nike, voščilnice in magnetke snežake, ovčke in sestavine za 
praznične piškote. Pridno smo ponujali naše izdelke. Na naši 
stojnici ni primanjkovalo kupcev. Na stojnici je zmanjkova-

lo izdelkov. Matej nam je za malico prinesel ravnokar pečen 
vafelj.
S prodajo smo bili zadovoljni. Zbran denar smo namenili Šol-
skemu skladu. Samo, Staša, Zoja in Matej

ŠOLSKI MUZEJ
V ponedeljek, 5. decembra, smo se ob 7.30 z avtobusom odpe-
ljali v Ljubljano.
V Ljubljani smo šli v Slovenski šolski muzej. V šolskem mu-
zeju smo si najprej pogledali razvoj šole v Sloveniji. Vodička 
nam je razložila, kako se je šolstvo razvijalo skozi različne 
dobe in pokazala nam je igračo za vsako dobo. Pri tem mi je 
bilo všeč, kako so se včasih sami znašli.
Nato smo imeli pravo razredno uro z učiteljem v razredu, kot 
je bilo v starih časih. Ko je učenik prišel v razred, smo ga poz-
dravili »Bog daj gospod učenik«. Matevžu in Mateju je bilo to 
smešno, zato jih je učenik poslal na oslička in koruzo. Meni je 
bila ta učna ura prav dobra, saj sem večinoma razumel, kar 
nam je učenik govoril.
Na koncu smo se odpeljali domov. Ta naravoslovni dan se mi 
je zdel zelo poučen. Urban Žagar, 4. razred

Novoletna tržnica / Foto: Ana Kurnik

Iz šolskih klopi

Obiskali smo Slovenski šolski muzej. / Foto: Mija Kuhar

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



16  ZANIMIVOSTI  

Pišem ti, da ti povem, da letos nisem bila pridna!

Prav gotovo sv. Miklavž takega pisma še ni dobil. Kdo pa se rad 
hvali s svojimi slabimi lastnostmi? Vsi, ki ste letos na Miklavž-
ev večer prišli v cerkev po darila, ste jih dobili, ne glede na to, 
kako pridni ste bili čez leto. Vse je nagradil z darili, kot se za 
Miklavža spodobi, saj ste se potrudili, kolikor ste se mogli. V 
šoli ste se pridno učili, za zdravje ste poskrbeli s telovadbo in 
sprehodi v naravo, starše ste ubogali. Zato so se v Miklavževi 
vrečki znašli doma pečeni piškoti, suho sadje, lepo rdeče jabol-
ko, mandarine in poleg knjižice še kakšna malenkost. Miklavž 
ni mogel izbrati bolj zdravega darila. Knjižica – to pa je darilo za 
dušo in prijetno razpoloženje. Če znaš brati, si jo gotovo že preb-
ral. In če ne – starši, ali ste prebrali zgodbico otroku zvečer pred 
spanjem? S tem ste mu poleg darila še kako polepšali večer!
Miklavžu sta darila pomagala deliti dva angelčka. Ob njem je 
pa res grozljiv parkelj poskrbel, da ste dobili tudi palico in s 
tem opozorilo, da ste bili kakšen dan tudi čisto malo poredni 
ali neubogljivi. Naj vam bo v opozorilo, da se to ne bi prevečkrat 
dogajalo. Tudi tista desetina parkeljnov pri vratih cerkve vam 
je gotovo nagnala strah v kosti. Ampak pridnim se jih ni treba 
prav nič bati. Oni točno vedo, nad kom morajo malo bolj zaren-
čati. Saj kaj hujšega si ne bi upali. Jih tudi Miklavž kontrolira.
Za vse Miklavževe darove v cerkvi je poskrbel KUD Jezersko ob 
finančni podpori Občine Jezersko.
Seveda je nekaterim sv. Miklavž darila prinesel tudi ponoči 
doma, kjer ste za to nastavili peharje, košare ali sklede. In tam 
ste dobili tisto, kar ste si iz srca želeli. Ali pa tudi ne. Včasih 
so vaša pisma tako nakracana, da jih tudi sv. Miklavž ne zna 
prebrati. Ali pa je toliko tujk za razne igrice, da jih še ne obvla-
da. Tisti se boste morali drugo leto bolj potruditi, če se želite 
darov razveseliti!

TEKST IN FOTO: MIJA MUROVEC

Dragi Miklavž!

Najbolj so uživali najmlajši
GRS Jezersko in Občina Jezersko sta organizirala vsakoletni prižig 
lučk na božičnem drevescu zraven Županovega kota. Prišlo je lepo 
število ljudi, največ je bilo otrok, ki so še posebno uživali. Izjemen 
čar pa je dodal tudi prvi sneg. Po kratkem nagovoru predsednika 
GRS Jezersko Primoža Šenka je prisotne pozdravil še stari novi žu-
pan Andrej Karničar. Prižig lučk na smreki, ki stoji v središču kraja, 
je sledil po svečanem odštevanju. Šenku so pri tem na pomoč pri-
skočili otroci. »Deset, devet, osem, sedem ...« in so zasvetile. Sle-
dil je krajši kulturni program, v katerem je Klemen Dolinšek prebral 
odlomek iz knjige Dava Karničarja Alpinizem, samoljubje, ljube-
zen. Nato je bil na vrsti prizor, ki je navdušil predvsem najmlajše: 
vozili GRS Jezersko sta se pripeljali z vključeno sireno in utripa-
jočimi lučmi. Jezerski reševalci so otroke povabili na »reševalno 
akcijo« – čez cesto do spodnjih prostorov občine, kjer so lahko 
spoznali delo gorskega reševalca. Nadobudni najmlajši so z vese-
ljem priskočili na pomoč, pa tudi z vprašanji niso skoparili. Starši 
in drugi odrasli pa so poklepetali ob toplem napitku in si privoščili 
sladek grižljaj. Tekst in foto: Alenka Brun
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Pisalo se je leto 1932,
joj, kako daleč je že to.
Takrat si zagledal luč sveta,
starša sta bila te vesela oba.
Andrej in 5 punc te je čakalo doma
in mrzla, mrzla zima je bila.
V razmaku treh let sta prišla še brata Marjan in Metod na 
svet, v številno družino živet.

A ti si rastel, rastel,
kakor goba po dežju.
Seveda še dojenček, žuborel pa kot studenček,
bil svetlolasi maneken,
ki je prepeval svoj refren.

Kolikokrat so te božale z žulji posejane očetove roke
in te grelo toplo materino srce,
ki je iz dneva v dan izgorevalo zate.
V njenem srcu je bilo dovolj prostora za 9 otrok,
da otroštvo vsem enako brezskrbno je cvetelo.

Pravijo, da si priden šolar bil
in se tudi rad učil.

Nato si v gimnazijo odšel
in lačen bil kakor lev.
Uspešno si dva letnika opravil,
a ker finančno se ni izšlo,
si z odliko opravil tečaj trgovca, da zaslužil si nekaj novca.
V trgovini je bilo kar lepo,
le težke vreče nositi je bilo težko.
Nato odšel si k vojakom,
se poslovil od staršev, sester in bratov.
Daleč, daleč v Srbiji bila je Raška,
ti kopal si globoka jaška, kako bila okusna je menažka.

Ko pa vojašna je minila,
v gozdu zapela je sekira.
V znoju kalila se golcarska ekipa,
da prišlo je do pospešenega utripa,
ker delala se vam je krivica,
dokazal si, kaj vaša je pravica.

Kar naenkrat si se odločil, da bi se poročil.
Ne vem, ali iz nuje ali le iz navade.
Pa ravno mene si izbral, o HVALA TI.
Ali ti kdaj je bilo žal?
Kmalu se ti rodila je prva hčerka,
od veselja počez se obrnila ti je cesta,
za obraz poskrbela je dežurna sestra.

Čas je tekel svojo pot
in postal sprevodnik si čez noč, mogoče bo pa delo lažje, so bile 
tvoje sanje.

Vsak dan si se odpeljal v Kranj, Ljubljano,
včasih pa celo na obalo,

Cirilu za 90 let

dol na Hrvaško, Zagreb, Varaždin,
takrat je bil še poceni bencin.

Nato dobil si še drugo hčerko, čisto, čisto majceno nežno cvetko.
Od takrat si bil v manjšini, ker doma so prevladovali ženski čini.
A povem vam, da je fant od fare, ne mara pa nobene slave.

Kolo časa se je vrtelo neutrudno naprej,
to je bil čas najlepših let, velikih ciljev in dobrih idej.
Bili so vzponi, bili pa so tudi padci.
Življenje ne prizanaša, življenje ni praznik,
življenje naše je le eno, včasih z bodečim trnjem je spleteno.
Vsak po svoje si ga ureja, a včasih je kot suha veja.

Potem si šel v zasluženi penzion, kjer spoznal si nov rajon.
Nekoč si rekel, da je vsako delo častno,
tudi smetarsko, če je le v redu opravljeno.

Tudi vnuke ti je življenje dalo, da pri hiši je veselje nastalo.
Zdaj že srebro se iskri ti v laseh,
a korak je še trden na tvojih poteh.

Kmalu bo 6 let, kar si pradedek postal,
ali si kdaj pomislil, da se boš tako imenoval?

Hvala, dragi slavljenec,
hvala za tvojo nesebično pomoč,
zato, ker mi veliko pomagaš,
ker vsega ne zmorem več.
Hvala za vse drobne stvari, za majhne in velike pozornosti,
za medsebojno harmonijo in spoštovanje,
za veliko ljubezen do najinih vnukov in pravnukov
in za najino skupno domovanje,
v lepih in dobrih trenutkih in v dnevih težkih preizkušenj.
Hvala ti in še na mnoga, mnoga leta.
Žena Lonca

Cirilovih 90 let / Foto: Nina Šavs
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letu 2023!

Đorđe Bogdanović 
(1921–2022)
Nedavno se je od nas za vedno poslovil najstarejši član 
našega društva upokojencev – stoletnik Đorde Bogdano-
vić. Po rodu ni bil Jezerjan, pa je vseeno imel zelo rad 
Jezersko in je precej časa preživel tu. Posebno zadnji dve 
desetletji, odkar je bil upokojen.
Jezersko je imel za svoj drugi dom, dobro je poznal kraj 
in domačine, prehodil je vse tukajšnje hribe. V življenju 
je zaradi poklicnih obveznosti prepotoval veliko sveta. 
Razpet je bil od Češke, Srbije, Avstrije do Slovenije, kjer 
je povsod imel ožje sorodnike, sicer pa je bil kljub svoji 
intelektualni širini zelo skromen in prijazen. 
Še ob praznovanju 100-letnice marca 2021 je bil dokaj 
dobrega zdravja in bistrega uma. Po dobrem letu in pol 
pa je odšel po tihem, skromno kot vedno, v zadnji dom v 
Beograd, kjer je pokopana njegova žena. Svoje poslanstvo 
na tem svetu je zaključil in za seboj pustil dobre sledi.
S spoštovanjem se ga bomo spominjali.

Zinka Piskernik, DU Jezersko

Jezerski kegljači tudi v letošnji zimski sezoni sodelujejo na držav-
nem prvenstvu v kegljanju na ledu. Tekmovanje poteka v treh ka-
tegorijah – ekipno, posamezno in met na daljavo. Tekmovanje v 
slednjem je bilo konec novembra na Jesenicah. Med mladinci je dr-
žavni prvak postal Tilen Tičar, drugi je bil Žiga Petek, oba Jezerjana, 
tretji pa je bil Maj Novak z Jesenic. V članski kategoriji v metu na 
daljavo si je Tilen Tičar priboril tretje mesto, Žiga Petek pa četrto. 
V moštveni razvrstitvi pa so Jezerjani med šestimi ekipami osvo-
jili drugo mesto, za Jesenicami, tretji pa so bili kegljači iz Slovenj 
Gradca. Jezerjani so bili v postavi Tilen Tičar, Žiga Petek in Nejc 
Petek. Ekipno tekmovanje še poteka, na njem pa sodelujejo s kar 
tremi ekipami: Jezersko 1 (Helena Plaznik, Jože Lojen, Zaim Durić in 
Robert Ogizek), Jezersko 2 (Neva Parte, Marinka Perič, Aleš Petek, 
Kristjan Zupan in Kristjan Podrekar) ter Jezersko Mladi (Tilen Tičar, 
Žiga Petek, Nejc Petek in Dejan Prtija). Alenka Brun

Nejc Petek, Tilen Tičar in Žiga Petek / Foto: arhiv društva

Tilen Tičar je postal mladinski 
državni prvak v metu na daljavo

Bilo je zadnjo sredo v oktobru, ko sta nas po telovadbi Milan in 
Darinka odpeljala na izlet čez Pavličevo sedlo v Luče. Naprej smo 
se ustavili v gostilni Pr' lampi na kavici oz. čaju. Potem smo šli na 
daljši sprehod po Lučah, kjer smo si ogledali razne znamenitosti. 
Ustavili smo se tudi v Hiši Raduha (kmečki turizem), kjer imajo ure-
jena prenočišča z vsem udobjem v starem kozolcu, hiški na dreve-
su in v stari »štali« nad ohranjenimi kamnitimi zidovi. Ker pa smo 
bili že lačni, smo se vrnili v gostilno Pr' lampi, kjer smo malicali 
mesne in zelenjavne žlinkrofe z gobami. Malo smo še posedeli in 
se veseli in navdušeni nad izletom vrnili na Jezersko. Breda Rebolj, 
foto: Darinka Milošič

Čez Pavličevo sedlo v Luče

Od prejšnjega tedna dalje je ponovno drsališče ob Planšarskem 
jezeru, kjer lahko drsate vsak dan med 10. in 17. uro. Možna je tudi 
izposoja drsalk. Ob ustreznih vremenskih razmerah bodo tekaške 
proge odprte za božični konec tedna. Park Jezersko pa bo letos 
bogatejši za še en učni poligon za začetnike ali t. i. tekaške jasli. 
Posodobili so tudi tekaško opremo, smučišče Jaga baba pa čaka 
podaljšanje na dvesto metrov. Alenka Brun

Drsališče je odprto
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Đorđe Bogdanović se je rodil v Pragi, živel je v Mostarju, Beo-
gradu, Hamburgu, Londonu in na Jezerskem. Govoril je veliko 
jezikov, rad je pomagal drugim, pri učenju jezikov ali pri pre-
vajanju. Celo življenje je veliko potoval po svetu, a se je vedno 
vračal na Jezersko.
Največje veselje zanj je bila njegova družina. Po smrti soproge 
v letu 1995 je vse več časa preživljal na Jezerskem. Poleti je ho-
dil na dolge izlete, veliko fotografiral, pozimi so bili kupi sne-
ga pred hišo izziv za ustvarjanje ogromnih likov, s katerimi je 
razveseljeval vnuke. Bil je vsestransko umetniško nadarjen. 
Včasih, ko smo se več družili, je zelo rad zapel v družbi tudi 
kakšno narodno, čeprav je bil velik ljubitelj klasične glasbe. 
Do zadnjega dne je vsak popoldan vsaj pol ure igral klavir. 
Posebno mesto v njegovem življenju so imeli hribi okoli Je-
zerskega. Sprehodi, obisk razglednih točk okoli Jezerskega, 
tek na smučeh, kasneje hoja na smučeh, pogled skozi okno 
na Kočno – vse to je bilo del njegovega vsakdana.
Užival je v druženju s sosedi, med njimi je imel tudi najboljše 
prijatelje. Pogosto je povedal, da ni mislil, da bo na jesen življe-
nja tukaj, a je zaradi tega zelo vesel, saj se tu počuti doma. Je-
zersko je postalo njegov center sveta – ljudje, narava, hribi, mir.
In sedaj počiva v miru ob svoji soprogi v Beogradu.

Vedno se je vračal na Jezersko
NEDA BOGDANOVIĆ, HČI

Đorđe Bogdanović nas je zapustil novembra letos, v 101. letu se je 
njegovo srce utrudilo. / Foto: osebni arhiv
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Vesele praznike in obilo zdravja!

www.komunala-kranj.si

  

renault.siRenault priporoča

*Mesečni obrok velja za model Renault Clio equilibre TCe 90 in priporočeno maloprodajno začetno ceno 15.690 €, ki že vsebuje redni popust v višini 300 €, 22-odstotni DDV in DMV.  
Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 3.947,24 € je narejen na dan 24. 10. 2022 in za dobo odplačila 48 mesecev ter upošteva nespremenljivo obrestno mero 5,99 
% in polog v višini 4.525,36 €. EOM je 7,30 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 128,71 
€ in z zadnjim povišanim obrokom v višini 7.217,40 €. Skupna finančna obveznost, ki jo mora odplačati kreditojemalec, brez vštetega vplačanega pologa, znaša 13.745,89 
€, od tega znašata zavarovalna premija 151,42 € in strošek odobritve kredita 199,00 €. Fleksi akcija je pogojena s sklenitvijo obveznega in osnovnega kasko zavarovanja 
vozila za celotno dobo financiranja pri eni izmed slovenskih zavarovalnic. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost prodaje vozila koncesionarju, ki mu je 
prodal vozilo, po vnaprej določenih pogojih. Ponudba velja ob nakupu z Renault Financial Services. **Ob nakupu avtomobila z Renault Financial Services kupec prejme 
obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 299 € v prvem letu in bon za 50 € v drugem letu ter brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej). 
***Ne glede na obliko financiranja, kupec ob nakupu vozila prejme bon za zimske pnevmatike v vrednosti 200 €. Poraba pri mešanem ciklu: 4,2–6,0 l/100 km. Emisije CO2: 
107–137 g/ km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,00230–0,0243. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo 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.  Pridržujemo si 
pravico do napak. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolična. GA Adriatic d. o. o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
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129 €
5,99 % fiksna obrestna mera* 
5 let podaljšanega jamstva**

bon za zimske pnevmatike***

/mesec*
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Avtohiša in njeno uradno ime
naslov trgovca


