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Za kaj vse ste letos namenili
denar iz občinskega proračuna?

”Pred jesenjo se končuje naložba
v obnovo pokopališkega zidu pri
ravenski cerkvi, ki nas bo stala 26
tisoč evrov. Za spodnji del pokopa-
lišča, ki je v privatni lasti, nam je
Franc Offner (sicer samo ustno)
zagotovil, da bo ta del zemljišča
občini podaril. Neurejena lastnin-
ska razmerja so tudi sicer problem
naše občine. Tako smo denimo le-
tos asfaltirali le tiste javne poti, kjer je občina
katastrsko nesporno lastnica, tako na primer ce-
sto proti Šenku. Asfaltiranje javnih cest nas je
letos stalo 60 tisoč evrov. Asfaltirali smo tudi
avtobusno postajališče pri Bajtah. Z odkupom
vred so ta dela znašala okrog 10 tisoč evrov.”

Kaj pa je letos zahtevalo največ občinske-
ga denarja?

”To je Lustikov most, ki ga delamo tako re-
koč na novo. Naročili smo izdelavo študije gle-
de samega stanja obstoječega mostu in se nato
glede na ugotovitve iz študije odločili za izde-
lavo projekta, ki zajema rekonstrukcijo ceste in
mostu, novo ograjo, pločnik za pešce in prek
mostu speljan na novo zavarovan vodovod, kar
bo vse skupaj stalo okrog 200 tisoč evrov. Ne-
kaj denarja za ta namen bo zagotovila služba
vlade za lokalno samoupravo.”

Ste letos tudi kaj investirali v obnovo šole?
”Redno vlagamo v vzdrževanje šolskega po-

slopja, letos smo obnovili vhod v šolo in knjiž-
nico ter tudi vhod na šolski vrt, zamenjali pa
smo tudi okno v zbornični sobi. Vlaganje v
šolo nas je letos stalo okoli 27 tisoč evrov.”

Omenjate lastninske zadeve, ki so velik
problem vaše občine, ena od ovir za razvoj
pa so tudi prostorski akti, ki jih še vedno ni-
ste sprejeli. Kdaj jih boste?

”Nekatere lastninske zadeve (odkupe zemljišč
od lastnikov) še vedno urejamo. Kar pa zadeva

prostorske akte, smo na ministrstvo
za okolje in prostor v juniju letos
poslali naše predloge, julija pa smo
dobili navodila, kako jih moramo
dopolniti. Sicer pa več o tej proble-
matiki tokrat v glasilu pojasnjuje
gospa Mohoričeva, strokovna sode-
lavka z Domplana, ki nam izdeluje
občinske prostorske načrte.”

Velik problem v občini je pro-
met tovornega prometa po regio-
nalni cesti Kranj-Jezerski vrh,

na kar sedaj opozarja civilna iniciativa v
vašem kraju. Kako to rešiti?

”V sodelovanju s sosednjima občinama Pred-
dvor in Šenčur smo ministrstvu za promet že
lani poslali pobudo, da bi se na regionalni ce-
sti omejil promet težkih tovornih vozil, razen
tistih, ki so pomembni za gospodarstvo te do-
line. Toda dobili smo odgovor, da ni potrebe,
ker ne gre za povečan promet tovornjakov nad
7,5 tone. Direkcija RS za ceste je naročila tudi
avtomatske meritve, ki pa so pokazale preobre-
menjenost tovornih vozil glede na skupno
maso. Sledile so tudi pogoste policijske radar-
ske kontrole hitrosti prometa. V zvezi z omejit-
vijo tovornega prometa sem prejel tudi dopis
krajevne civilne iniciative, in se z njimi tudi v
celoti strinjam. Želim poudariti, da je, glede na
to, da so danes civilne iniciative zelo moderne,
potrebno pravno formalno urediti tudi sam sta-
tus naše krajevne civilne iniciative. S tem
imam v mislih sam ustanovni zbor civilne ini-
ciative ter določitev njihovih zakonitih zastop-
nikov oz. predstavnikov. Civilna iniciativa se
ponavadi začne s pismom na dotično občino,
vendar menim, da bo morala sama civilna ini-
ciativa za uspeh in dosego cilja storiti še veli-
ko potrebnih in zahtevnih korakov, predvsem
še do drugih pristojnih organov in institucij, ki
delujejo na ravni države. Pri tem jim želim ve-
liko volje in potrpljenja.” Danica Zavrl Žlebir

Župan Milan Kocjan
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Milan Kocjan, župan občine Jezersko

Največji zalogaj Lustikov most
Občina Jezersko se z majhnim proračunom težko privošči večja 
vlaganja. Letos so investirali v ceste, most, pokopališče in šolo.

Gradnjo Lustikovega mostu naj bi dokončali še ta mesec.

Mladi jezerski gasilci na skupni vaji s preddvorskimi
gasilci sredi septembra

Odkupili so zemljišče in asfaltirali avtobusno
postajališče Bajte. 

K rednemu vzdrževanju cest sodi tudi barvanje
cestnih oznak.
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Brezplačno boste lahko oddali vse vrste nevarnih odpadkov, kot
so odpadna zdravila, kozmetika, čistila, barve, laki, lepila, škropi-
va, razne kemikalije, spreji, odpadno jedilno in motorno olje, hla-
dilna tekočina, akumulatorji, baterije, ...

V številnih izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, so snovi, ki ob
nepravilni uporabi, shranjevanju in odstranjevanju lahko škodujejo na-
šemu zdravju in našemu okolju. Svojih nevarnih lastnosti ne izgubijo
niti takrat, ko postanejo odpadek, zato moramo z njimi ravnati drugače
kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Med nevarne odpadke sodi tudi
embalaža, v kateri je bil izdelek z nevarnimi snovmi. Ko porabimo 
barvo, je embalaža, v kateri je bila barva, tudi nevaren odpadek. Prav
zato vsako leto organiziramo akcijo zbiranja nevarnih odpadkov in vam
tako omogočimo, da nevarne odpadke odložite ločeno od drugih nene-
varnih odpadkov. Tako bomo v 14. oktobra tudi v občino Cerklje pripe-
ljali posebno mobilno postajo, kamor boste lahko pripeljali nevarne od-
padke. Na mestu bo prisoten delavec Komunale Kranj in strokovna ose-
ba iz podjetja Kemis, d. o. o., pooblaščenega za zbiranje nevarnih od-
padkov, ki bosta nadzorovala prevzem pripeljanih nevarnih odpadkov. 

Akcija ni namenjena nevarnim odpadkom iz poslovnih dejavnosti,
saj morate za tovrstne odpadke poskrbeti sami in jih oddati podjetjem,
ki so pooblaščena za zbiranje in nenevarno uničenje odpadkov.

Se zavedamo nevarnosti nepravilno odloženih odpadkov?
Če nevarne odpadke odložimo skupaj z drugimi nenevarnimi odpad-

ki v običajne zabojnike za odpadke, bomo s smetarskimi vozili zaboj-
nik izpraznili in nevarne odpadke, skupaj z drugimi, odpeljali na od-
lagališče odpadkov. Ker je odlagališče namenjeno izključno odlaganju
nenevarnih odpadkov, bi napačno odloženi nevarni odpadki imeli
škodljiv vpliv na okolje.

Če odpadno jedilno in motorno olje ali druge tekoče nevarne 
odpadke zlijemo v straniščno školjko, odtok ali celo direktno v kana-
lizacijo, bodo nevarne snovi uničile mikroorganizme, ki pomagajo
po naravni poti razgrajevati ostale odpadke. Prav tako lahko skozi
razpoke v kanalizacijskih ceveh prodrejo v podtalnico in zastrupijo
zajetja pitne vode ali vode, namenjene zalivanju kmetijskih površin
in izdelkov.

Še posebej nevarno za okolje je, če nevarne odpadke odložimo v na-
ravi. Nevarne snovi, ki jih vsebujejo nevarni odpadki, lahko uničijo
življenje v naravi. Živali lahko poginejo, ko pridejo v stik z nevarnimi
snovmi. Veliko živali zboli zaradi odpadkov, odloženih v naravi.

Nevarne odpadke lahko oddate tudi v zbirnem centru za ločeno 
zbiranje odpadkov pri zaprtem odlagališču odpadkov Tenetiše od 
ponedeljka do sobote, med 7. in 20. uro (v zimskem času do 18. ure).

Občina

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev
Nevarne odpadke bomo zbirali v petek, 16. oktobra 2009, med 13. in 18. uro v zbirnem centru Remont.

Če je izdelek označen z enim od spodnjih znakov, ga ne smemo odložiti med druge odpadke. 

V podružnični šoli na Jezerskem, kjer je letos 31 otrok, poleg tega pa še 19 v
vrtcu, je občina letos obnovila vhode v šolo, knjižnico in na šolski vrt.

Velik naložbeni zalogaj je bila letos obnova zidu na pokopališču ob ravenski cerkvi.Letos so asfaltirali tudi cesto proti Šenku.

Še pred koncem leta je država končala obnovo cestnega odseka mimo 
Hubertove kapele.



Občina

Občina Jezersko še vedno nima uradnega ob-
činskega praznika, pač pa 19. junija v spomin
na dogodke iz druge svetovne vojne praznuje
še stari krajevni praznik. Tudi letos so v dvora-
ni kulturnega doma Korotan pripravili priredi-
tev, na kateri so nastopili otroci iz vrtca Palček
ter učenke in učenci podružnične šole Matije
Valjavca. Program, ki so ga z otroki soobliko-
vale vzgojiteljice in učiteljice, je bil tudi letos
vesel, šegav in (samo)kritičen. Občinstvo se je
lahko (z nekaj grenkobe) nasmejalo prizorom,
ko mestna družina pride na Jezersko uživat tu-

kajšnjo naravo, doživetja in kulinariko, pa se
že na poti po dolini srečuje s cestnimi zapora-
mi. Na Jezerskem jo večkrat ustavijo napisi
”privat”, nekdaj ugledna Kazina, kamor je v
mladih letih hodil plesat družinski oče, je ka-
kor hiša strahov, v kateri danes plešejo le neto-
pirji, nenavadne jedi iz jezerske kulinarične
ponudbe pa otrokom niso všeč.

Zbrane je nagovoril tudi župan Milan Koc-
jan, ki je predstavil nekaj letošnjih dosežkov in
spregovoril tudi o težavah, ki tarejo to najmanj-
šo občino na Gorenjskem. Njen proračun zna-

ša 830 tisoč evrov, za vse naložbe pa bodo po-
rabili 450 tisoč evrov, je povedal župan Milan
Kocjan. Obnova oken in vrat podružnične šole
je veljala okoli 30 tisočakov, oporni zid na ra-
venskem pokopališču 25 tisočakov, asfaltne
prevleke na cestah 35 tisočakov, asfalt do ene
od domačij 25 tisočakov. To so le trenutno naj-
bolj aktualne investicije, sicer pa občino veliko
stane tudi urejanje katastra, varčujejo pa tudi
za kanalizacijo, ki mora biti po evropskih me-
rilih urejena do leta 2017.

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko je praznovalo
Ob prazniku občine Jezersko so pripravili prireditev v kulturnem domu Korotan, 

nato pa še družabno srečanje domačinov v bližnjem gasilskem domu.
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Kdaj prostorski načrti?
Vsem zainteresiranim občanom, ki jih zanima postopek sprejeman-

ja Občinskega prostorskega načrta, Marjeta Mohorič Peternelj iz
družbe Domplan Kranj pojasnjuje: ”Skladno z 42. členom Zakona o
varstvu okolja (ZVO) in 48. členom Zakona o prostorskem načrtovan-
ju (ZPNačrt) smo 19. junija letos dostavili na ministrstvo za okolje v
pregled okoljsko poročilo in dopolnjen osnutek Občinskega pros-
torskega načrta občine Jezersko (OPN). Po pregledu gradiva in mnenj
resorjev je Ministrstvo za okolje in prostor ugotovilo, da je potrebno
okoljsko poročilo dopolniti v segmentih varstva narave in varstva
okolja ter človekovega zdravja. Pripombe bodo delno upoštevane,
nekatere pripombe pa še usklajujejo. Izdelovalec občinskih pros-
torskih načrtov bo izdelal še karto obremenjenosti s hrupom. Po
odpravi naštetih pomanjkljivosti bo ministrstvo izdalo mnenje k

okoljskemu poročilu, na osnovi katerega se lahko izvede javna razgr-
nitev dopolnjenega osnutka prostorskih načrtov občine Jezersko in
okoljsko poročilo.” Mohorič Peterneljeva še dodaja, da je čas za javno
razgrnitev in javno obravnavo predvidevajo novembra in decembra
letos, predvideni rok za sprejem tega dokumenta pa je glede na
postopke, ki še sledijo, junij 2010. D. Ž.

Med štirimi dve odličnjakinji
V šolskem letu 2008/2009 so štirje učenci z Jezerskega končali de-

vetletno osnovno šolanje. Vse sta ob koncu leta sprejela župan Milan
Kocjan in občinski svetnik Drejc Karničar, ki je bil tudi razrednik
enemu od dveh devetih razredov v osnovni šoli Matije Valjavca Pred-
dvor. Med štirimi sta bili tudi odličnjakinji v vseh letih šolanja, in
sicer Anja Stenovec in Rozalija Stegnar. D. Z.

Vedno zabaven nastop ljubkih jezerskih malčkov Šolarji so s svojim nastopom ošvrknili nekatere najbolj opazne težave tega kraja.
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Na petih koncertih od junija do septembra je
festival Vox Laci 2009 obiskalo več kot štiristo
poslušalcev, tako Jezerjanov, ki so postali naši
stalni obiskovalci, kot turistov, ki so bili to po-
letje na Jezerskem, in tudi poslušalcev iz bliž-

nje in daljne okolice Slovenije. Na letošnjem
festivalu smo gostili več kot sto umetnikov, od
domačih z Jezerskega, do glasbenikov iz vse
Slovenije in tujine.

Poleg glasbenega festivala Vox Laci smo letos
v aprilu organizirali drugi seminar za pikoliste
pihalnih orkestrov, ki ga je vodil Matjaž Debe-
ljak. Julija sta bila seminarja za flavtiste pod
vodstvom prof. Mateja Zupana in za klarineti-
ste, ki ga je vodil prof. Jože Kotar. V avgustu
smo drugič gostili mednarodno priznano sopra-
nistko Sabino Cvilak s seminarjem za operne
pevce. Septembra pa je prišel na Jezersko piko-
list in koncertant Izraelske filharmonije Lior Ei-
tan, s seminarjem za pikolo.

Dragi Jezerjani! Hvala za podporo in obisk
naših prireditev. Vljudno vas vabimo na naše
koncerte tudi v prihodnje, mi pa se bomo po-
trudili, da bomo izbrali zanimiv in kvaliteten
program tudi za naslednje leto. Za pomoč se
zahvaljujemo Občini Jezersko in županu Mila-
nu Kocjanu, Lidiji Nahtigal, Župnijskemu ura-
du Jezersko in župniku Janezu Hamu, Hiši
Kocka, Antoniji in Alojzu Kocjan, Gostišču ob
jezeru in Milanu Milošiču, Turistični kmetiji
Olipje in Ani in Janezu Žagar. 

Ariana Debeljak

Bil je tretji glasbeni festival Vox Laci 
Na Jezerskem je letos poleti že tretjič potekal glasbeni festival Vox Laci (Glas jezera). 

Med počitnicami tudi na planinskem pohodu
Jezerski otroci že nekaj poletij proste dni popestrijo z obiskom počit-

niških delavnic. Učiteljica PŠ Jezersko Mija Kuhar je tudi letos pri-
pravila pester nabor dejavnosti, ki jih večinoma vodijo prostovoljci
tamkajšnjih društev; za plezanje so poskrbeli alpinisti, za kolesarjenje
člani športnega društva, lovci in gozdar za spoznavanje gozdnih skriv-
nosti, za cel teden veselih počitnic so že tradicionalno člani društva
upokojencev, Mladi planinski orli iz planinskega društva so tri dni
gnezdili na Pokljuki, gasilci vsako leto pripravijo zanimivo gasilsko
vajo ... Ob koncu julija pa je trinajst navdušenih planincev odšlo na po-
poldanski pohod na Jenkovo planino, kjer jih je s čorbico gostil kuhar
iz preddvorskega vrtca Tomaž. Nasmejali so se nastopom na ”Pokaži
kaj znaš”, najlepši pa je bil pogled na kolono lučk, ki se je ob desetih
zvečer zadovoljno vračala v dolino, nam je sporočila učiteljica podru-
žnične šole na Jezerskem Petra Lombar, ki je vodila planinsko delav-
nico. Lombarjeva letos ne uči več na Jezerskem, pač pa v Preddvoru,
kjer bo tamkajšnje otroke navduševala za naravo in planine. D. Ž.

Gostili mednarodni podnebni tabor 
Prejšnji teden je Jezersko gostilo mednarodni tabor o podnebnih

spremembah, ki ga je v okviru projekta Evropa pred izzivom pripra-
vil British Council. Na njem je sodelovalo 30 mladih iz šestih držav
(Turčije, Danske, Finske, Madžarske, Velike Britanije in Slovenije), ki
so v razpravah in delavnicah oblikovali predloge za reševanje pod-
nebne krize. Deset prednostnih nalog so ”podnebni zagovorniki”
predstavili tudi v državnem zboru, decembra pa jih bodo tudi na kon-
ferenci Združenih narodov v Koebenhavnu. Sodelavce mednarodnega
tabora je prvega dne prišel obiskat evropski komisar za raziskave in
razvoj Janez Potočnik, ki je bil častni pokrovitelj slovenskega dela
projekta Evropa pred izzivom. Udeležence pa so obiskali tudi am-
basadorji držav, iz katerih so prišli mladi. Da so se odločili takšno
srečanje organizirati prav na Jezerskem, jih je prepričalo več prednosti:
bližina letališča, prijetno in spodbudno naravno okolje ter dejstvo, 
da je hotel Planinka, kjer so gostovali, zajet v angleški mreži eko
hotelov. D. Ž., foto: Tina Dokl

Ariana Debeljak

S seminarji se je pravzaprav vse skupaj
začelo, na Jezerskem pa bi radi priredili
tudi evropski seminar za pikolo, ki naj
bi bil leta 2010 ali 2011. 

Prvo leto so pripravili šest koncertov, ki
jih je obiskalo okoli 350 ljudi, lani se je
petih koncertov z več kot stotimi prizna-
nimi domačimi in tujimi umetniki
udeležilo že 400 obiskovalcev.

Z nastopa opernega pevca Juana Vasleta
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Domačini opozarjajo na povečan tovorni
promet na regionalni cesti med Kranjem in Je-
zerskim vrhom, Boris Meško pa je na občine
Jezersko, Preddvor in Šenčur, na policijsko
postajo v Kranju in na Cestno podjetje pred
kratkim naslovil javno pismo, ki govori o tem
problemu.

Opozarja zlasti na promet težkih tovornja-
kov, češ da se je ta v zadnjem obdobju drastič-
no povečal. ”Bilo je poškodovanih več objek-
tov in mostov, saj se te ceste poslužujejo avto-
prevozniki in čez našo dolino, po RC 210, to-
vorijo težke tovore in nevarne snovi. Največ je
avtoprevoznikov, ki vozijo granit iz avstrijske-
ga kamnoloma. Avtoprevozniki ne vozijo po
desni strani vozišča, temveč po sredini voziš-
ča, saj je njihova velikost neprimerna za vož-
njo skozi dolino reke Kokre in po ovinkih do
Jezerskega in Železne Kaple. Na omenjeni re-
laciji je ne malo ostrih ovinkov, ki jih ti težki
in veliki tovornjaki ne morejo izpeljati, ne da
bi v celoti zapeljali v nasprotno smer. V takš-
ni situaciji, ki je kar pogosta, se mora promet
iz nasprotne smeri popolnoma ustaviti, da je
srečanje sploh mogoče. Prav tako je v tej do-
lini veliko novozgrajenih mostov, na katerih
pa se že sedaj poznajo poškodbe zaradi preve-

likega števila težkih tovornjakov. Vse udarne
jame so se poglobile, v dežju se vidijo že ko-
lesnice zaradi vdrtega cestišča, cesta nad ka-
nalizacijo (ali vodovodom) v Kokri se je udr-
la in luknja je bila že dvakrat zalita z asfal-
tom,” piše Meško. ”Prav tako se kažejo po-
škodbe podpornih zidov, ki zaradi svoje staro-
sti niso primerni za tranzitni promet tovornih
vozil. Dokler so na tej cesti vozili domači av-
toprevozniki, ki to cesto uporabljajo za svoj
obstoj in vzdrževanje gozdov, se poškodbe
niso pokazale, saj so ti vozniki bolj obzirni in
odgovorni kot pa vozniki tranzitnega prometa
tovornih vozil. Omenjeni zaradi tempa, ki ga
narekujejo šefi, kršijo določila zakona o var-
nosti cestnega prometa (stran vožnje, hitrost,
trajanje vožnje, počitek ...). Prav tako ne razu-
memo, zakaj pa lahko v zimskem času, ko je
mejni prehod zasnežen in vožnja kamionov
onemogočena (prepovedana), vozijo čez Ka-
ravanke, ki je za tak promet tudi najbolj pri-
meren. Pa še vedno se jim splača, čeprav pla-
čajo cestnino, pa predornino,...” Opozarja
tudi na to, da so med težkimi tovornjaki tudi
taki, ki vozijo nevarne snovi. Meni, da je ce-
sta skozi dolino Kokre primerna za vožnjo tu-
rističnega prometa, kolesarjev, motoristov,
osebnih avtomobilov, ki med svojo vožnjo
lahko občudujejo lepote narave, ki jih ponuja-
jo polja, travniki, reka Kokra, neokrnjeni goz-
dovi in jezerska dolina.

Obenem je to edina cestna povezava za do-
mačine in tudi šolska pot! Naslovnike je po-
zval, naj v okviru svojih možnosti omejijo ozi-
roma blokirajo tranzitni promet tovornih vozil
na relaciji Kranj-Preddvor-Jezersko-Železna
Kapla, Policijsko postajo Kranj pa, da ukrepa v
okviru svojih zmožnosti. Dodal je tudi več fo-
tografij, ki najbolj nazorno kažejo, kakšen je
videti promet cestnih orjakov po dolini Kokre.

V glasilu Pr’Jezer smo že spomladi pisali o
tem, da sta občini Jezersko in Preddvor avgu-
sta lani na ministrstvo za promet naslovili po-
budo za omejitev tranzitnega tovornega pro-
meta (nad 7,5 tone) na regionalni cesti Kranj-
Jezerski vrh. V njej se sklicujejo prav na opa-
žanja občanov, ki jih moti tranzitni promet to-
vornjakov, zlasti vlačilcev, ki nemalokrat vo-
zijo skupaj po več v strnjeni koloni. Opozori-
li so na to, da je cesta ozka, z naravnimi ovi-
rami, zato je srečevanje na njej s težkimi to-
vornimi vozili neugodno in nevarno. To ob-
močje je turistično usmerjeno, zato se poveču-
je tudi promet osebnih vozil, motorjev in av-
tobusov, v poletnih mesecih pa je na cesti tudi
veliko kolesarjev. Zavedajo se, da tovornega
prometa ni mogoče povsem omejiti, saj so ob-
močja v zaledju bogata z lesom in mnogim
prebivalcem predstavljajo vir preživetja. Ka-
dar gre za prevoznike, ki so povezani z doma-
čim gospodarstvom, domačinov ne motijo to-
liko, omejitev pa naj bi se nanje ne nanašala.
Ministrstvo za promet se je na pobudo odzva-
lo s štetjem prometa po dolini in je na podla-
gi meritev dokazovalo, da ni občutnega pove-
čanja prometa tovornih vozil. Lani so od 1141
vozil ob štetju na enem od števnih mest dobi-
li podatek, da se je mimo peljalo 984 osebnih
vozil, 75 motorjev, 12 avtobusov, 60 srednje
težkih tovornjakov (od 3,5 do 7 ton), 12 tovor-
njakov s prikolico in noben tovornjak, težji od
7 ton. Trdijo, da v primerjavi s prejšnjimi leti
ni odstopanj, prek doline gre le nekaj težjih
tovornih vozil dnevno, zato v prometnem mi-
nistrstvu menijo, da ni potrebe po omejevanju
tranzitnega tovornega prometa nad 7,5 tone.
Če bi želeli omejitev, bi morali ogroženost do-
kazovati z drugimi elementi, denimo s števi-
lom nesreč ali vplivi na okolje, kar bi terjalo
posebno analizo.           Danica Zavrl Žlebir

Težki tovornjaki hrumijo po dolini
Domačine v dolini Kokre moti promet težkih tovornjakov, na ministrstvu za promet, kjer so lani opravili

meritve, pa v tem ne vidijo problema.

Prihodnje leto tudi
eko prehrana 

V hotelu Planin-
ka na Jezerskem, ki
je v lastni družine
Vodišek iz Kopra
in ga zadnjega pol
leta vodi domačin
Rok Teul, pa tudi
osebje je z Jezer-
skega, so zado-
voljni z letošnjo se-
zono. Resda se čuti
posledice recesije,

vendar se je v primerjavi s prejšnjimi sezo-
nami povečal pritok agencijskih gostov. ”To
je rezultat našega sodelovanja na sejmih in
močnejšega marketinškega pristopa,” pove
Rok Teul. ”Do konca leta pričakujemo še
nekaj skupin. Gre za skupine, ki prihajajo
na Jezersko z namenom, da se na oddihu
ukvarjajo z osebnostnim razvojem, med
svojim bivanjem pa se vključujejo tudi v de-
javnosti, ki jih ponujamo v kraju. Tako jih
poleti vabimo v doživljajski park, pozimi pa
ponujamo sankanje, drsanje, tek na smučeh
... Vesel sem, da smo pri skupinah (t. i. team
buildingih) izkoristili tržno nišo.” Prihodnje
leto nameravajo svojo ponudbo dopolniti z
eko prehrano, v hotelski restavraciji naj bi
bili na voljo izdelki z eko certifikati. Že
sedaj pa kuhinja ponuja veliko jezerskih
proizvodov. D. Ž.

Rok Teul
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Na prvem svetovnem festivalu tržiških br-
žol, ki je bil v začetku julija v atriju Občine
Tržič, se je v kuhanju bržol oz. posebnih ov-
čjih obar v kotličkih na odprtem ognju pome-
rilo pet ekip. Tričlanska strokovna komisija
pod vodstvom kuharskega mojstra Andreja
Kuharja je imela težko delo, prvo mesto in
prehodni pokal pa je dodelila ekipi Jezerska
ovčka, ki so jo sestavljali Silvo in Matej
Plaznik ter Mici Soklič in Majda Gašperlin.
”Kuhanja bržol smo se naučili na planini Ja-
vornik pri Marici Štancar, sicer pa ima veliko
zaslug za zmago tudi naša kuharica Mici, ki
je doma v Lomu pod Storžičem in se tako do-
bro spozna na to specialiteto. Na voljo smo
imeli dva kilograma mesa, dober kilogram
krompirja, kilogram čebule, poper, sol, brino-
ve jagode, od začimb pa mora prevladovati
šetraj, a ne preveč. Bržole je nato kuharica
Mici še malo ‘zacoprala’, vse skupaj pa se
počasi na zmernem ognju kuha tri ure,” nam
je Silvo Plaznik zaupal o njihovem postopku
priprave tržiških bržol. Kot je dejal, so pri njih
doma bržole na jedilniku vsaj dvakrat na me-
sec: ”Na Jezerskem jih še marsikje kuhajo, to
specialiteto pa so v naše kraje prinesle Trži-
čanke, ki so se primožile sem. Mladina sicer
ni pretirano navdušena nad bržolami, a starej-
ši jih imamo zelo radi, pa še zdrave so.”

Jezerjani pa ne slovijo le po kuhanju tržiških
bržol, pač pa so očitno tudi zelo dobri jedci.
V igri Naj jedec je namreč porcijo bržole naj-
hitreje - v minuti in štirih sekundah - pojedla
Helena Plaznik z Jezerskega.

Tradicija kuhanja tržiških bržol sega v 17.
stoletje, o njih je pisal že Valvasor. V Tržiču
so jih nekdaj pripravljali tudi iz jezerskih ovc,
je pojasnila Marjana Zupan, predsednica tr-
žiškega turističnega društva, ki je bržoljado
pripravilo v sodelovanju z občino in PGD Tr-
žič: ”Zgodovinski viri pravijo, da so bile je-

zerske ovce zelo dobre. Jezerjani so jih gnali
v Tržič, jih tu prodali, v zameno pa so kupili
čevlje,” je razložila Zupanova in dodala, da v
Tržiču danes bržole kuhajo večinoma le še ob
Šuštarski nedelji, zato je namen festivala tudi,
da njihova specialiteta ne bi šla v pozabo.       

Ana Hartman, foto: Tina Dokl

Jezerjani ‘zacoprali’ najboljše bržole
Na prvem svetovnem festivalu tržiških bržol je v kuhanju te specialitete zmagala ekipa Jezerska ovčka 

v sestavi Silvo in Matej Plaznik ter Mici Soklič in Majda Gašperlin.

Ekipa Jezerska ovčka je postala zmagovalka prvega Svetovnega festivala tržiških bržol.

Zgornje Jezersko - Tudi tokrat, ko je bil na sporedu že enainpetde-
setič, ga je pripravil Milan Milošič, lastnik gostišča ob Planšarskem je-
zeru, s pomočjo članov turističnega in gasilskega društva, društva rej-
cev ovc jezersko-solčavske pasme, gorske reševalne službe in drugih
prizadevnih domačinov. Dan se ni začel najbolj obetavno, že zjutraj je
malce rosilo iz oblakov, a ker po starem jezerskem izročilu ”ples sta-
rih žensk in dež ob sedmih” ne trajata dolgo, je jutro prešlo v lep dan,
v katerem se je pri Planšarskem jezeru in v njegovi okolici zvrstilo več
tisoč obiskovalcev. Vrhunec etnografsko turistične prireditve je bil do-
gon ovc s planine in predstavitev nekdanjega življenja in dela na pla-
nini, striženja ovc, krtačenja volne in drugih del, povezanih z ovcami
in volno. V kulinarični ponudbi so bili poleg drugega tudi pečena jag-
njetina, ovčje pečenice na žaru, masovnek in ajdovi žganci s kislim
mlekom, kegljalo se je za jezersko-solčavsko ovco, med stojnicami z
različnim blagom je bila značilno ovčarska tudi stojnica podjetja So-
ven iz Selnice ob Dravi, kjer so prikazovali polstenje (filcanje) volne
ter ponujali različne volnene izdelke in kot novost izolacijo iz naravne
ovčje volne. Prireditelji so poskrbeli tudi za kulturni in zabavni pro-
gram.                                                                     Cveto Zaplotnik

Predstavili nekdanje življenje na planinah
Čeprav ovce običajno pridejo s planin septembra ali še celo kasneje, na Jezerskem že po tradiciji prirejajo 

na drugo avgustovsko nedeljo ovčarski bal.

Ovce v ogradi z glavnim pastirjem Janezom Smrtnikom, sicer največjim rejcem ovc
na Jezerskem, in mladim Ignacijem Murijem



Zanimivosti

Jezerski vrh - Na nekdanjem mejnem preho-
du Jezerski vrh, kjer je v spomin na dogodke iz
slovenske osamosvojitvene vojne postavljena
spominska plošča, so se na slovesnosti, s kate-
ro so počastili letošnji dan državnosti, zbrali
pripadniki policijsko veteranskega društva Se-
ver, območnega združenja veteranov vojne za
Slovenijo in nekateri občani. V kulturnem pro-
gramu so nastopile kitaristka Ana Knavs in
ljudske pevke z Jezerskega, zbrane je pozdra-
vil župan občine Jezersko Milan Kocjan.
Predsednik Območnega združenja veteranov
vojne za Slovenijo Kranj Anton Rešek je po-
delil bojne znake udeležencem vojne na Jezer-
skem vrhu. Dobili so jih Tone Zupančič,
Marjan Lončarič, Janko Kokalj in Matija
Štefe.

Slavnostni govornik Damjan Renko, takrat-
ni komandir postaje mejne milice na Jezer-
skem, se je v svojem govoru spomnil dogod-
kov od 27. do 29. junija 1991. ”Lepo in prav je,
da se takratni udeleženci osamosvojitvene voj-
ne spet srečamo in se spominjamo takratnih do-
godkov, ki so tudi na tem kraju nedvomno vpli-
vali na potek osamosvojitvene vojne in kasnejše
dogodke. V teh dneh se tako na Gorenjskem kot
po celotni Sloveniji ob številnih priložnostih
spominjamo velikih dogodkov pred 18 leti, ko
smo Slovenci prvič v svoji nacionalni zgodovi-
ni razglasili samostojno državo, republiko Slo-
venijo. Tudi na tem mestu se vsako leto znova
lahko spomnimo zgodovinskih besed prvega
predsednika Milana Kučana, ki je tistega zgo-
dovinskega večera napovedal ”nov dan - dan, ki
je postal začetek mnogih novih dni”. In ta ”za-
četek mnogih novih dni” smo morali že takoj v

zgodnjih urah 27. junija 1991 braniti v vojni, ki
nam je bila vsiljena s strani nekdanje zvezne
vojske. Ta dan bo vsem nam, ki smo mu bili pri-
če, nedvomno ostal v trajnem spominu, kot bo
tudi z zlatimi črkami zapisan v zgodovinski
spomin narodovega telesa. Dogodki izpred 18
let so nedvomno tudi trden vir naše nacionalne
samozavesti kot tudi vir samozavesti in etični
vzor vseh veteranov v tej državi, je uvodoma de-
jal Damjan Renko. Navzoči so nato s trenutkom

tišine spoštljivo počastili spomin na tiste, ki so
dali življenje za domovino.

V Ljubljani je bila 26. junija 1991 razglašena
neodvisnost Slovenije. Poti nazaj od tega trenut-
ka ni bilo več, bila je le še pot naprej. Tiste, ki so
ponoči službovali na mejnem prehodu Jezersko,
so obhajali slovesni občutki, obenem pa je v njih
tudi že tlela bojazen, saj so se zavedali, da bodo
besede očeta naroda o ”dovoljenih sanjah” glo-
boko spremenile tok zgodovine. 

”In res, ob 4. uri zjutraj je naša enota prejela
radijsko obvestilo o izpadu tankovske kolone
JA iz vojašnice na Vrhniki. Od tega trenutka
dalje se je beseda vojna čutila v vsakem našem
gibu in besedi zdaj že mojih vojnih sotovarišev.
Vsi smo bili v začetku zaprepadeni, saj še ved-
no nismo verjeli, da se bodo nadaljnji dogodki
razvili v pravo vojno, v kateri bomo morali od-
igrati svojo vlogo. Štiri ure kasneje je bil zabe-
ležen izpad kolone vozil JA iz kranjske vojaš-
nice, ki se je usmerila proti Preddvoru ter na-
prej v dolino Kokre, z očitnim namenom zav-
zetja mejnega prehoda Jezersko. Na tej poti so
vojaško kolono ovirali in upočasnjevali pripad-
niki milice in TO, in sicer s taktičnimi metoda-
mi preusmerjanja, cestnimi blokadami ter po-
diranjem dreves na cestno komunikacijo v do-
lini Kokre. Cilj vsega navedenega je bil takrat
še vedno na neagresiven način upočasniti ozi-
roma zaustaviti vojaško kolono ter jo prisiliti k
vrnitvi nazaj na izhodiščno točko. Kljub trudu
vseh naših obrambnih struktur se je vojaška
kolona dopoldne prebila čez vse blokadne toč-
ke v dolini Kokre ter preko Zgornjega Jezer-

Tudi na Jezerskem vrhu 
so branili meje samostojne Slovenije

Policijsko veteransko društvo Sever Gorenjska in Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo iz Kranja
sta ob koncu junija na Jezerskem vrhu pripravili slovesnost v spomin na dogodke osamosvojitvene vojne.

Vojaki JA so zavzeli Jezerski vrh, na tleh se vidi orožje, ki so ga predali branilci.

Z letošnje slovesnosti na Jezerskem vrhu
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skega prispela v neposredno bližino mejnega prehoda. V tem času smo
tudi ugotovili, da je mejni prehod v celoti obkoljen. V napadalno for-
macijo se je namreč vključila še vojaška enota iz stražnice na Ankovi
planini. Sledila je vzpostavitev neposrednega kontakta s poveljujočim
enote JA ter troje neuspešnih pogajanj o predaji mejnega prehoda. Po-
veljujočemu oficirju JA so v nekem trenutku zaradi našega zavlačeva-
nja in nepopustljivosti popustili živci, zaradi česar je ukazal posadki
čelnega samohodnega protiletalskega topa začetek granatiranja objekta
mejnega prehoda. Ker so salve izstreljenih granat zaradi preboja zidov
objekta že resno ogrožala življenja branilcev, sem zaradi dejansko brez-
izhodne situacije, v soglasju z načelnikom UNZ Kranj, najprej ukazal
evakuacijo večine branilcev mejnega prehoda iz objekta, kmalu za tem
pa še verjetno svojo najtežjo nalogo v življenju, predajo branilcev in
mejnega prehoda agresorju,” se dogodkov še natanko spominja Dam-
jan Renko. 

”Po pogajanjih z agresorjem, ki jih je tistega dne na Jezerskem vodil
takratni načelnik UNZ Kranj, je bila večina branilcev izpuščenih še
istega dne, trojica, v kateri sem bil tudi sam, pa v zgodnjih jutranjih
urah naslednjega dne. Visoka domovinska zavest pripadnikov TO in
mojih fantov se je nato izkazovala tudi 29. junija 1991, ko je bil mejni
prehod Jezersko spet osvojen in vzpostavljeno njegovo normalno funk-
cioniranje in tudi kasneje do odhoda JA iz Slovenije.”

Povedano je zelo strnjen povzetek dogajanja na nekdanjem mejnem
prehodu pred 18 leti. Damjan Renko je dogodke opisal še obsežneje, v
njih je zajeta tudi vloga pogajalcev iz sosednje Avstrije, na voljo pa je
tudi veliko fotografskega gradiva, ki ga je prispeval Fritz Eggenber-
ger. V zgodovinski komisiji PVD SEVER Gorenjska pripravljajo tudi
projekt, ki naj bi bil čez nekaj let kronan z izdajo zbornika, ki bo na
enem mestu zaobjel takratno delovanje gorenjske milice v sklopu osa-
mosvojitve Slovenije, je še pojasnil Damjan Renko, ki je svoj govor na
Jezerskem vrhu končal z besedami: ”Enote TO in milice so z roko v
roki izbojevale pomembno bitko, ki je bila po vojaški teoriji sicer le
majhen delček v mozaiku osamosvojitvene vojne, pa vendar v celoti
gledano nepogrešljiv člen v dokončnem porazu JA in njenem umiku iz
Slovenije. Veterani osamosvojitvene vojne za Slovenijo si srčno želimo
in prizadevamo, da se zgodovinski spomin na takratne dogodke dostoj-
no ohrani. Ti prelomni dogodki so namreč bodočim rodovom lahko le
pomnik in opomin hkrati, saj vsebujejo v zadnjih letih vedno bolj po-
zabljene in omalovaževane vrednote, ki simbolizirajo odločnost, preda-
nost, požrtvovalnost in pogum. Vse to pa so temelji dolgoletnega sna
generacij Slovenk in Slovencev, ŽIVETI V SAMOSTOJNI DRŽAVI
SLOVENIJI.”                                      Danica Zavrl Žlebir

Ponovno postrojena enota TO po ponovnem zavzetju mejnega prehoda Jezersko.

Lonca in Ciril sta za
”dvovprego”

Apolonija in Ciril Šavs sta letos praznovala petdeset
let skupnega življenja. Na občini Jezersko sta znova

uradno potrdila svojo ljubezen in zvestobo.

Župan Milan Kocjan je zlatoporočencema ob njunem skupnem jubile-
ju nanizal veliko lepih misli. Ob podobni slovesnosti je preprost človek
rekel: ”Niso vsi za dvovprego. Sam še vlečeš, ko pa je potrebno vleči
skupno, pa ni več vseeno. Začne se čudno natezanje naprej in nazaj. Zdaj
eden, zdaj drugi. Nikoli oba hkrati, skratka vedno navzkrižno. Takrat se
pokaže, da nista za dvovprego ali vsaj, da nista prava dva v isti voz
vprežena.” Pri Lonci in Cirilu pa je drugače: sloga, harmonija in spošto-
vanje. Da par skupaj doživi petdeset let, je treba marsičesa: zaljubljenos-
ti, ljubezni in spoštovanja, predvsem pa cenjenja vrlin, kot sta iskrenost in
potrpežljivost, ter čut, da partnerja potrebuješ, ko ti je lepo in tudi ko se
znajdeš v težkih časih. 

Lonca in Ciril sta na skupno pot stopila 15. avgusta 1959 v Kranju. Da
sta enak korak ponovila po natanko petih desetletjih, pa kaže, da znata
živeti in ceniti lepoto življenja, da sta se pred petdesetimi leti odločila
pravilno, saj sta skupaj premagovala in premagala vse težave, s katerimi
ju je življenje preizkušalo.

Cirilu v mladosti ni bilo z rožami postlano. V družini je bilo devet otrok.
Pet po vrsti je bilo deklic, zato je bil Ciril kot prvi fant še toliko bolj
zaželen. Po osnovni šoli je zaključil gimnazijo in nato še trgovsko šolo. Po
odsluženi vojaščini je eno leto delal pri Makeku, nato se je zaposlil kot
gozdni delavec. Leta 1960 pa je sprejel delo sprevodnika pri podjetju SAP
Ljubljana, kjer je dočakal tudi upokojitev. 

Lonca je najmlajša od treh hčera staršev Joža in Marije Šavs. rojene Do-
brun. Značajsko je bila čisto drugačna od svojih dveh sestra in zelo rada je
hodila v šolo in k verouku. Imela je strašen apetit in kar naprej govorila, da
je lačna, tako da je njena mama večkrat rekla ”bod’ no lačna, da boš sita”. 

Spoznala sta se tri leta pred poroko v hotelu Kazina, kjer se je mlada
Lonca učila za kuharico. Ni in ni mogla pozabiti Cirilovih modrih oči.
Vnela se je ljubezen in kmalu sta spoznala, da ne moreta več drug brez
drugega in da hočeta živeti skupaj. Poročila sta se in Lonca se je priselila
k Cirilu domov. V zakonu sta se jima rodili hčerki Polona in Cirila, ki z
družinama živita v Kranju. Imata vnukinjo Nino in vnuka Matica.
Družina se redno druži ob vikendih, tako da babici in dedku nikoli ni dol-
gčas. Lonca je poleg službe v hotelu in šoli skrbela za hčerki, za skrbno
urejen dom. In še nekaj časa je ostalo za pisanje pesmi, za petje in
nastopanje na domačem odru. Kdo ve koliko igranj je že za njo? V poseb-
no veselje jima je dom in vrt okrog njega. Ciril skrbi še za red na Re-
montu, trudi se z rejo ovc. Vedno je pripravljen pomagati Lonci pri vseh
opravilih, pa še mu ostane nekaj časa za branje dnevnega časopisa in
ogled zanimive oddaje na televiziji. 

”Življenje tudi vaju ni pestovalo, vendar sta lahko ponosna nanj in na
to, kar sta v njem dosegla. Na vaju smo ponosni vsi domači, hčerki in
vnuka ter prijatelji, ki se skupaj z vama veselimo vajinega lepega jubile-
ja in praznika,” je dejal župan Milan Kocjan, ki je v družbi tajnice
občinske uprave Lidije Nahtigal vodil poročno slovesnost. Nato sta si
zlatoporočenca nataknila prstana, vsi skupaj pa so nazdravili zlatima ju-
bilantoma.    Danica Zavrl Žlebir

Lonca in Ciril v družbi svatov na svoji zlati poroki



Vencij Krč je bil med ustanovnimi člani
planinskega društva, sodeloval pa tudi v več
drugih. Že leta 1932 je začel delati pri Tujsko
prometnem društvu Jezersko, iz katerega je
nastalo poznejše turistično društvo. Ko je bil
njegov predsednik, je na Jezerskem z zajezitvi-
jo nastalo Planšarsko jezero, ki je še danes zelo
priljubljena turistična točka vseh obiskovalcev.
Bil je v gasilskem društvu, prav tako v času, ko
so začeli graditi gasilski dom. Kot pobudnika
ga srečamo tudi pri prireditvi, po kateri je Je-
zersko zaslovelo daleč naokrog in še po več kot
petdesetih letih privablja gledalce od blizu in
daleč. Napisal je namreč scenarij za ovčarski
bal, kakršnega uprizarjajo še danes. Spočetka
je bil dogodek povsem avtentičen, saj so pravi
pastirji prignali ovce v dolino, danes pa stare
pastorske in kmečke običaje oživljajo domači
igralci. Takrat so se ovčarji s čredami zbrali pri
Skubru, šli v sprevodu mimo Konečnika do
sedanjega športnega igrišča in za Kazino
prikazovali običaje, kot so jih v preteklosti go-
jili pastorji v planinah. Poleg ovčarjev so sode-
lovali tudi lovci, ki so tekmovali v streljanju na
lončene golobe, gozdni delavci pa so tek-
movali v spretnostih, povezanih z njihovim de-
lom.

V vsem Vencijevem delu za skupnost se je
kazala ljubezen do domačega kraja in njegove
kulturne dediščine. Že v svojem očetu je imel
lep zgled. Tako kot on se je vključeval v
družbeno dogajanje Jezerskega, sodeloval v
kulturnem življenju, režiral. Vse življenje pa je
bil povezan tudi z glasbo. Pri desetih letih se je
začel učiti igrati na klavir, nato je naredil
dveletno orgelsko šolo v Ljubljani. Od leta
1929 je v domači cerkvi igral na orgle. Orga-
nist je bil polnih 71 let, nazadnje je igral na za-
hvalno nedeljo leta 2000. Za njegovo dolgolet-
no delo ga je odlikoval takratni nadškof Franc
Rode. Vencij je dobil tudi druga priznanja,
zelo ponosen je bil denimo na red dela s sre-
brnim vencem, ki ga je prejel ob upokojitvi. V

pokoj je odšel iz podjetja Živila, pa tudi dru-
gače je bil vse svoje poklicno življenje
povezan s trgovino. In ne le poklicno, že v nje-
govi mladosti je imel oče na Jezerskem trgovi-
no. Za njim jo je prevzel Vencij, vendar so mu
jo leta 1946 nacionalizirali. Postal je raču-
novodja v kmetijski zadrugi, računovodske
posle pa je vodil tudi za več jezerskih podjetij.
Bil je tudi direktor trgovskega podjetja na Je-
zerskem. 

Vencija Krča nisem tako dobro poznala, kot
so ga poznali njegovi Jezerjani. Z njim sem se
srečala ob nekaj redkih priložnostih. Na

pogovor se je vedno pripravil, si zapisal po-
datke, da se je v pomenku lahko nanje oprl, saj
mu je bilo nadvse pomembno, da vse zapisano
tudi drži. Zanimivo mu je bilo prisluhniti,
zaradi njegovih življenjskih izkušenj, zaradi
širine njegovega znanja, zaradi bistrine njego-
vega duha in zaradi energije, ki jo je izžareval
kljub visoki starosti. Ob neki priložnosti sem
slišala misel, da je prava enciklopedija pretek-
lega jezerskega dogajanja. Dragocen človek je
bil in Jezerjani so lahko ponosni in srečni, da
so ga imeli!                  

Danica Zavrl Žlebir
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Slovo jezerske legende
Letos poleti je umrl Vencij Krč, najstarejši občan Jezerskega in človek, ki je bil vrsto let povezan z 

družbenim dogajanjem v domačem kraju. Ob našem zadnjem obisku konec minulega leta se je znova 
spomnil preteklosti in dogodkov, ki jim je s svojim delom vtisnil neizbrisen pečat.

Zgodbe iz avtobusa 

Bogme, drago!
Zaradi ugodnih avtobusnih zvez Kranja z

Jezerskim je že pred drugo svetovno vojno na
oddih prišlo vse več letoviščarjev tudi s širše-
ga območja takratne kraljevine Jugoslavije.
Tako se je več let zaporedoma s Hrvaške na
počitnice pripeljala tudi gospa, daleč naokrog
znana po skoposti in nergavosti. Sitnariti je za-
čela že na avtobusu u obširnimi komentarjem
zaradi predrage vozovnice, zaokroženo z
vzklikom: ”Bogami skupo!”

Ker se je voznik avtobusa v minulih letih že
dovolj naposlušal gospejinega negodovanja, je
naslednjo poletno sezono na vprašanje o ceni

prevoza na Jezersko kratko malo odvrnil, da
vožnja ne stane nič. Zagrebčanka, ki je že iz
navade vedno potarnala nad dragim prevo-
zom, je tudi tokrat odločno pribila: ”Bogami
skupo!!”

Pripetljaj se je hitro razvedel naokoli na ve-
liko veselje trgovcev in gostilničarjev, ki so
poslej imeli mir pred pritožbami nezadovoljne
ženske, ki ji niti zastonj še ni bilo dovolj
poceni!

Kaditi prepovedano
Na avtobusni progi Kranj-Jezersko je po

koncu vojne leta 1945 zopet vozil avtobus nek-
danji avtobusni prevoznik, kar je šlo v nos

znanemu kranjskemu aktivistu, namenjenemu
na Jezersko. Tu je namerno preslišal opozori-
lo, da kajenje v avtobusu ni dovoljeno. Zato je
šofer kršilcu zagrozil, da ne bo odpeljal iz
Kranja, dokler ne preneha kaditi. Ker so ostali
potniki zaradi vse večje zamude pozvali tr-
mastega potnika, naj izstopi, je ta zaripel od
jeze pohodil čik in na ves glas zakričal: ”Živio
reakcionarji!” namesto dol z njimi! Osupli
potniki so se vprašujoče spogledovali, grešnik
pa vse do končne postaje ni zinil nobene več.
Neposredno po vojni bi namreč tovrstna po-
mota utegnila biti bogami skupa!

Nauk te zgodbe je tak, da jeza ne škoduje
samo lepoti, ampak tudi politični karieri!         

Ana Bizjak 

Prešerno razpoložen Vencij Krč v družbi žene Mace in župana Milana Kocjana, ko ga je ta obiskal ob 
95. rojstnem dnevu.



Ohranimo okolje z Reenergijo

Tudi vi lahko postanete kupec Reenergije

Z izbiro Reenergije boste na mesečnem računu za električno 
energijo plačevali le 1 evro* več. Zbrana sredstva od prodaje 
Reenergije se bodo zbirala v Skladu Reenergija in bodo 
namenjena novim ekološkim projektom.

Reenergija vam prinaša več

Z odločitvijo za nakup Reenergije postanete član Kluba 
Reenergija. Prejemali boste koristne informacije, seznanjali 
vas bomo z ugodnostmi in vas obveščali o zbranih sredstvih 
in aktivnostih Sklada Reenergija. Ob pristopu k nakupu 
Reenergije vas čaka praktično darilo.

Reenergija je električna energija, proizvedena iz 100-odstotno obnovljivih virov energije. Z njeno uporabo 
tudi vi prispevate k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in s tem ohranjate naše okolje čisto.

Uradne ure: operaterji v klicnem centru/informacijskem pultu so vam na voljo ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 7.30 do 14. ure, ob sredah od 7.30 do 16.30 ure in ob petkih 
od 7.30 do 13. ure. Zunaj delovnega časa bodo klici prevezani na avtomatski odzivnik in bodo posneti.

*Cena ne vključuje DDV.                               Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj

Več informacij in prodajne pogoje najdete na www.elektro-gorenjska.si/reenergija, v klicnem centru ali na informacijskem pultu.

www.elektro-gorenjska.si/reenergija     reenergija@elektro-gorenjska.si     klicni center (04) 20 83 111 Elektro Gorenjska, d. d.     informacijski pult Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
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Prav tako je to priložnost za spoznavanje tu-
ristične ponudbe krajev, skozi katere vodijo
poti Rekreatura. Na kontrolnih točkah se pred-
stavijo razna turistična društva, kmetije s svojo
ponudbo izdelkov in nastanitvenimi zmoglji-
vostmi, na ogled so stari običaji in izdelki ro-
kodelske obrti. Zmagovalec tekmovanja se do-
loči na osnovi doseženih časov vseh ekip, izra-
čuna se povprečni čas in tista ekipa, ki se mu
najbolj približa, je zmagovalka prologa, etape
in končna zmagovalka Rekreatura. Letošnji
Rekreatur je potekal od 27. do 30. avgusta in se
je začel v Bohinju, nato potekal do Nove Gori-
ce, Postojne in do cilja v Kranju. Trasa je bila
dolga 367,9 kilometra in imela 4.155 višinskih
metrov. Razdeljena je bila na tri etape in pro-
log. Letošnjo ekipo smo sestavljali Iztok, Jure,
Luka, Jani, Joža, Robert, Žare in Roman. Z Ja-
nijem sva odrinila s kolesoma že iz vročega
Kranja do Bohinja. Nisva računala, da bo to
dober trening za naslednji dan, kar zadeva vro-
čino. Precej dehidrirana sva prispela uro pred
startom prologa, kjer so naju že čakali preosta-
li člani ekipe Timing Jezersko.

Ob 17. uri se je začel Rekreatur 2009 s 16,6
kilometra dolgim prologom in višinsko razliko
160 metrov. Prvi dan smo končali na petem
mestu. Drugi dan smo se z vlakom odpeljali do
Podbrda, kjer je bil start 1. etape, dolge 123,5
kilometra (7 kilometrov z vlakom) s skupnimi
vzponi 1440 metrov. Pot nas je vodila do Ko-
barida, potem na gorski cilj Korada (pred njim
je bil hud vzpon v vročini 33 stopinj Celzija na
Lig) in nato spust do Dobrove. Nato pa sta sle-
dila ubijalska vzpona (36 stopinj Celzija!!!, 15-
odstotni klanec) na Gornje Cerovo in nato še
Podsabotin. Sledil je spust v Novo Gorico,
nato večerja. Klepet o doživetjih s prevožene
etape z drugimi tekmovalci sta pregnala utru-
jenost iz naših nog. Vendar smo nekateri mo-
rali izgubljene kalorije povrniti s še dodatno
večerjo (zaloga za drugi dan).

Druga etapa (108 kilometrov, skupni vzponi
1395 metrov) se je začela s časovnim zamikom

zaradi močnega naliva. Ozračje se je ohladilo
od petkovih 36 stopinj Celzija na 18 stopinj
Celzija. Pot nas je vodila iz Nove Gorice do
Postojne prek kraških vasi do Pliskavice, nato
vzpon na Vremščico. Spust z Vremščice do
Pivke je bil nevaren zaradi mokrega cestišča in
listja na njem. Celo pot iz Nove Gorice nas je
spremljal dež in močan veter - seveda v prsi.
Bili smo ena redkih ekip, ki je dež ni namočil
niti enkrat. Zaradi taktiziranja (pokušanje pr-
šuta in drugih dobrot) smo komaj še pravočas-
no prišli v cilj ob 19. uri v Postojni. Rezultat
pred zadnjim dnem ni bil prav nič spodbuden:
bili smo v zadnji tretjini uvrščenih ekip. Načr-
ti za zadnji dan so se močno spremenili in ni-
hče od nas ni več pričakoval boljše uvrstitve.

Tako smo tretjo etapo (112,8 kilometra, skup-
ni vzponi 1160 metrov) do Kranja začeli pov-
sem sproščeno. Klanci so se menjavali hitro in
brez večjih težav smo prispeli do kontrolne
točke na Suhem dolu. Tu smo si privoščili
okrepčilo in daljši počitek. Čakal nas je le še
Jelenov klanec in Poljanska dolina. Poljanska

dolina s tradicionalnim vetrom v prsi je za nas
predstavljala preizkušnjo, iz katere smo na
koncu prišli kot zmagovalci. Jelenov klanec in
cilj - sprejem domačih, okrepčilo, čestitke in
debata v miru na vrtu pri Majerju.

O rezultatih ni razmišljal nihče od nas - važ-
no je, da smo skupaj za mizo. Nato pa kot stre-
la z jasnega - pohitite na oder, ste skupni zma-
govalci Rekreatura 2009. Vsi smo pomislili na
šalo, ampak po tretjem pozivu smo le doume-
li, da nam je uspelo. Med enaintridesetimi eki-
pami smo se mi najbolj približali povprečne-
mu času 22 ur 52 minut in 34 sekund.

Sledil je slavnostni ceremonial in podelitev
oranžnih majic zmagovalcev Rekreatura 2009.
Z zmago smo se neposredno uvrstili na nasled-
nji Rekreatur. Kam nas bo pot vodila naslednje
leto, se še ne ve. Mislim, da bo podobno kot
vsa leta doslej: dobre ture, dobra družba, pri-
jetni kraji in gostoljubni domačini - tako kot
vsa leta doslej - Odlično! Več slik in utrinkov
tekmovanja si lahko ogledate tudi na spletnih
straneh Rekreatura. Roman Pestotnik

Jezerjani zmagali na Rekreaturu 2009
Letos smo se tretjič udeležili kolesarjenja Rekreatur, ki je speljano po slovenskih krajih, namenjeno pa 

spoznavanju lokalnih znamenitosti in običajev. 

Šestnajstega tekmovanja za pokal kristalne-
ga gamsa na Vadinah, na ledeniku pod Skuto,
ki ga je organizirala Lovska družina Jezersko,

tudi v počastitev letošnjega občinskega
praznovanja, se je kljub slabemu vremenu
udeležilo 94 lovk in lovcev iz 31 lovskih

družin iz vse Slovenije. Zelo ugodne snežne
razmere so omogočile dobre tekmovalne
pogoje, tako da so bili na koncu rezultati v
vseh kategorijah zelo izenačeni. Najhitrejši
lovec na progi je bil član iz LD Luče, Mirko
Kramar iz kategorije ”gamsi - srednji stari ko-
zli” (slika 5466), najstarejši udeleženec pa
”gams - veteran” 80-letni Stane Logar, ki je
član LD Rakovnik (slika 5415). Ekipna zma-
ga je pripadla LD Dovje, pred LD Bistra in
LD Šmartno na Pohorju (slika 5474). Tek-
movanje so končali v lovskem domu LD Je-
zersko pod Turni. Dogodek so z glasbo
poživili tudi rogisti iz LD Selca in har-
monikar, domačin Gašper Tičar.  D. Ž.

Zmagovita ekipa Timinga Jezersko 

Smučali za kristalnega gamsa
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Odlagališče odpadkov Tenetiše, kamor smo odlagali odpadke tudi iz
občine Jezersko, je od 15. julija zaprto. Odpadke vozimo na druga od-
lagališča, zato je še pomembnejša postala količina odpadkov, ki se od-
laga. Manj odpadkov moramo prepeljati in odložiti, manjši so stroški. 

Če je bilo včasih dovolj, da smo tisto, česar nismo več potrebovali,
enostavno vrgli v koš za smeti, danes ni več tako. Izdelki za enkratno
uporabo in nepotrebna embalaža posledično predstavljajo ogromne
količine odpadkov. Odlaganje je za okolje najbolj obremenjujoče, zato
je čas, da tudi z odpadki začnemo ravnati odgovorno. Prvi korak je
ločeno zbiranje odpadkov. Glede na to, da sodobna tehnologija
omogoča predelavo več kot dveh tretjin nastalih odpadkov, je dovoljeno
odlagati le tiste odpadke, ki se jih ne da predelati.

Da se odpadki lahko predelajo, morajo biti ločeno zbrani na izvoru
nastanka.

Zato vam želimo ločeno zbiranje čim bolj približati. V zadnjih dneh
smo na novo uredili nov ekološki otok pri osnovni šoli. V občini Jezer-

sko je tako skupaj urejenih že šest ekoloških otokov, kamor ločeno
odložite vse tiste odpadke, ki se jih lahko predela. 

Posodobili smo tudi zbirni center Remont. Poleg vseh drugih odpadkov
sedaj ločeno zbiramo tudi vso odpadno elektronsko in električno opre-
mo.

Novi predpisi o oblikovanju cen 
komunalnih storitev

Zaradi zaprtja odlagališča Tenetiše so se stroški priprave odpadkov,
prevoza in odlaganja zelo povečali. Cena odlaganja na odlagališčih
Mala Mežakla in Logatec so višje od cene odlaganja v Tenetišah. 

Zato je povišanje cene odlaganja nujno potrebno. 
Občinski svet Občine Jezersko bo na naslednji seji obravnaval nov

Pravilnik o tarifnem sistemu in višini cen za obračun storitev javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Jezersko. Istočasno se bo ta-
rifni pravilnik uskladil z državnimi predpisi. 

Spremembe na področju odpadkov

Zaprtje odlagališča odpadkov Tenetiše
Ločeno zbiranje je s tem postalo še pomembnejše.

Čisto je lepo.
KOMUNALA KRANJ d.o.o., UL. MIRKA VADNOVA 1, KRANJ

Način obračuna za posamezne uporabnike ostaja nespremenjen, spremenile se bodo le postavke na računih in cene.

Cene so prikazane v EUR, brez DDV.

G O S P O D I N J S T V A
2 ali več članov 1 član Lastniki 

Smetarsko vozilo Samonakladalnik Smetarsko vozilo Samonakladalnik počitniških hiš
Zbiranje in odvoz 0,85 1 0,5101 0,5098 0,5964
Odlaganje 1,3459 1,3459 0,5982 0,5982 0,5982
Prevoz na odlagališče 0,178 0,178 0,0791 0,0791 0,0791
Finančno jamstvo 0,4659 0,4659 0,207 0,207 0,207
Okoljska dajatev 0,2877 0,2877 0,1279 0,1279 0,1279
SKUPAJ 3,1275 3,2775 1,5223 1,522 1,6086

D E J A V N O S T
80 litrov 120 litrov 240 litrov 500 litrov 660 litrov 700 litrov 900 litrov 1100 litrov

Zbiranje in odvoz 1,8453 1,8453 1,8453 3,2977 3,9481 3,9481 4,3833 4,3833
Odlaganje 0,8252 1,2378 2,4756 5,1576 6,808 7,2206 9,2836 11,3466
Prevoz na odlagališče 0,1091 0,1637 0,3274 0,682 0,9003 0,9548 1,2276 1,5004
Finančno jamstvo 0,2856 0,4284 0,8569 1,7851 2,3564 2,4992 3,2132 3,9273
Okoljska dajatev 0,1764 0,2646 0,5292 1,1025 1,4553 1,5435 1,9845 2,4255
SKUPAJ 3,2416 3,9398 6,0344 12,0249 15,4681 16,1662 20,0922 23,5831

Vlada RS je v mesecu juliju izdala Uredbo o prenehanju veljavnosti
Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št.
61/2009), ki je začela veljati 15. avgusta 2009. S tem je pristojnost
oblikovanja cen prenesla na lokalno raven. Občine oziroma komunal-
na podjetja tako same po predpisani metodologiji oblikujejo cene,
skladno z novim Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev

obveznih občinskih gospodarskih služb varstva okolja (Uradni list RS, št.
63/2009).

Do uvedbe nove uredbe so bili postopki povišanja cen dolgotrajni,
potrebno je bilo predhodno soglasje vlade oziroma ministrstva za
gospodarstvo in pozitivno strokovno mnenje ministrstva za okolje in
prostor.
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Lovci nadaljujemo ... Kar slišim
komentar, da ni več potrebe, preži-
vimo se na dostojnejši, bolj civili-
ziran način, narava zna sama po-
skrbeti za ravnovesje živalskih vrst. 

Lovec ima v sodobni družbi za-
konsko opredeljeno in odgovorno
nalogo. Ohranjanje narave in po-
sebej živalskih vrst si v današnjih
časih težko predstavljamo brez
opredelitve lastnine in s tem odgo-
vornosti. Vemo, da je vsako izko-
riščanje narave, ki mu botruje eko-
nomski interes, dolgoročno verjet-
no napačno. Strokovne državne
službe skrbijo za celovit pregled
nad okoljem in tudi nad divjadjo,
ki je državna lastnina. Brez spro-
tnih podatkov, ki smo jih lovci
dolžni posredovati, strokovnjaki
ne morejo dobro opraviti svojega
dela in življenjski pogoji divjadi
se lahko še poslabšajo. Vpliv člo-
veških dejavnosti in spreminjanje
krajine je v zadnjih nekaj desetlet-
jih v nekaterih območjih povsem

uničilo življenjske pogoje rastlin-
skim in živalskim vrstam! Jezer-
sko, na žalost domača lovska dru-
žina še ni upravljavec celotnega
območja občine, ohranja pestrost
naravnih dobrin, tudi po zaslugi
lovcev. Trudimo se strokovno in
etično izpolnjevati zaupane nam
naloge varstva narave in gojitve
divjadi, vključno z odlovom dolo-
čenega števila živali. Pogoji dela
se v zadnjem obdobju izboljšuje-
jo, država je vse bližje stabilnemu
zakonu o lovstvu, lovski dom nam
omogoča pregledno delo, kot ga
od nas pričakuje veterinarski in
lovski inšpektorat. Ob tem se ak-
tivni vlogi Občine ob nastajanju
našega doma še enkrat zahvalju-
jem.

Jezersko je naš kraj, zato naše
dejavnosti niso zgolj lovsko ute-
meljene. Vsakoletni vseslovenski
lovski veleslalom na Vadinah je
čudovita promocijska dejavnost za
naš kraj. Hvala vsem, ki pomaga-

te pri izvedbi. Minulo poletje smo
v okviru počitniških dejavnosti za
osnovnošolce pripravili dvodnev-
ni program. Marsikatera zadrega,
kje najti dovolj velik prostor za
različne priložnosti, se je že razre-
šila, ker je dom jezerskih lovcev
lahko tudi Vaš dom. Človek z le-

dene dobe je naravi znal vzeti le
toliko, da se je bogat življenjski
prostor ohranil za nas. Skupaj po-
skrbimo, da izročilo prednikov in
darovi narave ne spolzijo med pr-
sti. 

Lovski pozdrav 
Davo Karničar

Jagri pr’ Jezer
Na kar najbolj poljuden način želim ujeti trenutek jezerskega lovstva, zato tradicionalnost dejavnosti

utemeljujem z najdbami v bližnji Potočki Zijalki pod Olševo. Od ledenodobnega lovca do danes se je, 
več kot očitno, marsikaj spremenilo. Na bolje? Na slabše? Bralka, bralec, to oceno prepuščam tebi.

Vejniki, poslastica za divjad
Konec avgusta je Lovska družina Jezersko pripravila v lepem

sončnem in suhem vremenu iz jesenovega listnatega vejevja t. i.
”snopiče”, butarice, ”vejnike”, ki jih najprej dajo na sušenje v lovske
”ute”. Ti služijo pozimi kot prehrambena poslastica predvsem za srn-
jad. Tokrat so lovci pripravili blizu dvesto takih ”vejnikov”. Posestniki
so radi dali jesene, da so jih po dogovoru oklestili pa tudi po dogovoru
podrli. Tudi tako se s prostovoljnim delom ohranja lovska tradicija pa
tudi obenem dobro delo v javnem interesu za dobro divjadi. Jesenove
”omote”, snopiče ali ”vejnike” pripravijo na primerne manjše dimen-
zije, da so zračni, da se lahko dobro in ”okusno” naravno posušijo.

Čeprav je današnja stroka proti kakršnemukoli krmljenju prosto
živeče divjadi, lovci na Jezerskem trdijo, da je bilo to opravilo skozi
stoletja obvezno in tudi dobro za divjad, še posebej za srnjad. Ta v vi-
sokogorju tudi pričakuje pomoč od človeka, saj so zime v gorskem
svetu včasih trde in kruto neizprosne za preživetje. Na sliki: priprava
jesenovega vejnika za zimsko krmljenje divjadi je ohranjanje lovske
tradicije in del lovskega obreda. D. Ž.

Pogled s Skute na del lovskega upravljalskega območja LD Jezersko Gamsova koza v Široki dolini

Kozorogi od Rink do Grintavca med majem in oktobrom
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JEZIKOVNI TEČAJI

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

Angleščina   Nemščina   Italijanščina
Španščina   Francoščina   Ruščina
Japonščina   Poljščina   Arabščina

Slovenščina   Latinščina   Kitajščina

TEČAJI ZA PROSTI ČAS
Mozaik   Klekljanje   Nakit    Keramika   
Slikanje  Risanje  Poslikava stekla, svile,...

Windows   Word   Excel   Power Point

MEKON LOKA D.O.O.
Podlubnik 253, 4220 Škofja Loka

tel.: 04 51 50 590
info@mekon-loka.si
www.mekon-loka.si

ZA:
učence
dijake

študente
odrasle

upokojence

KDAJ?
Pričetki od 

28.septembra 
dalje.

Na voljo je 
več kot 200 

različnih 
terminov.

PONUDBA
jezikovni tečaji

60 učnih ur 
odrasli

249 EUR
Cena vsebuje 20% DDV.

Mladi gasilci tekmovali 
Gasilska zveza Kokra je maja letos na Jezerskem izpeljala ori-

entacijsko tekmovanje za gasilsko mladino, gasilci PGD Jezersko pa
so prevzeli organizacijo tekmovanja, za kar  zaslužijo vse pohvale.
Tekmovanja se je udeležilo 60 ekip od 62 prijavljenih. Po skupinah
pa so tekmovali: 13 ekip mlajših pionirk, 11 ekip mlajših pionirjev,
12 ekip starejših pionirk, 18 ekip starejših pionirjev, 2 ekipi mladink
in 4 ekipe mladincev. Mladi gasilci so se pomerili v teoretičnem
znanju prve pomoči in požari v naravnem okolju. Vsi so teste rešili
skoraj brez napak, kar kaže na veliko resnost pri osvajanju gasilskega
znanja in prizadevnost mentorjev. Praktično usposobljenost pa so
preizkusili v vezanju vozlov, sklapanju cevi na trojak, hitro zvijanje
cevi, zbijanje tarče s pomočjo vedrovke in prenosom vode. Tudi pri
teh nalogah so pokazali veliko spretnosti.

V skupini mlajših pionirk so zasedle prvo mesto ekipa Voklo 1,
drugo mesto ekipa Jezersko 1 in tretje mesto Voklo 2.  V skupini
mlajših pionirjev so zasedli prvo mesto ekipa Prebačevo-Hrastje 1,
drugo mesto ekipa Trboje 1 in tretje mesto Voglje 2.  V skupini
starejših pionirk so zasedle prvo mesto ekipa Prebačevo-Hrastje 2,
drugo mesto ekipa Trboje 1 in tretje mesto Voglje 1.  V skupini starej-
ših pionirjev so zasedli prvo mesto ekipa Visoko-Milje 1, drugo
mesto ekipa Voklo 1 in tretje mesto Preddvor 1.  V skupini mladink
sta zasedli prvo mesto ekipa Voklo, drugo mesto ekipa Šenčur. V
skupini mladincev so zasedli prvo mesto ekipa Visoko-Milje 1, dru-
go mesto ekipa Srednja vas 1 in tretje mesto Jezersko 1. 

Prve tri uvrščene ekipe so prejele medalje, prvi dve uvrščeni ekipi
v vsaki kategoriji pa sta se uvrstili na regijsko tekmovanje Gorenjske,
ki je bilo junija v Javorniškem Rovtu pri Jesenicah. V vsaki kategoriji
je bilo po 19 najboljših ekip iz cele Gorenjske. Najboljše so se
uvrstile starejše pionirke iz Trboj, ki so osvojile četrto mesto, in mlaj-
ši pionirji iz Trboj, ki so osvojili šesto mesto. Večini drugih ekip iz
naše zveze pa so se najbolj priljubila deseto in enajsto mesto.

Predsednik komisije za mladino GZ Kokra, Zdravko Žagar

Dimnikar pride spomladi in jeseni
Dimnikar ni nujno zlo, ki od hiše odnese denar, redno čiščenje dimnikov je nuja za varno obratovanje
naših kurilnih naprav. Na Jezersko že drugo leto prihajajo dimnikarji podjetja Dimko iz Škofje Loke.

Dimnikarsko podjetje Dimko ima sedež v Škofji Loki, država pa mu
je dodelila koncesijo za opravljanje dimnikarske službe v občinah
Škofja Loka, Medvode, Železniki in Jezersko. Natančnih podatkov,
koliko gospodinjstev servisirajo njihovi dimnikarji, lastnik podjetja
Dimko, d. o. o. Alojz Bauman ta čas še nima, ker evidence še do-
polnjujejo. 

Dimnikarji prihajajo v gospodinjstva enkrat na leto, kadar se ta ogre-
vajo na kurilno olje ali plin, v obeh primerih so tudi obvezne letne me-
ritve. V primerih, ko ljudje kurijo na trda goriva, drva ali premog, je
čiščenje dimnikov pogostejše, dva do štirikrat na leto, pove sogovor-
nik. Dvakrat na leto strankam pošljejo obvestila, da prihajajo v njihov
kraj zaradi rednih čiščenj in meritev, enkrat spomladi in drugič jese-
ni, preden se začne kurilna sezona. Na Jezerskem, kjer je veliko
imetnikov počitniških hišic in niso vedno doma, kadar so dimnikarji
na obhodu, dobijo tudi klice strank, naj se oglasijo izven siceršnjega
urnika. Alojz Bauman pravi, da bi v takih primerih lahko posebej za-
računavali prevoz, vendar tega ne storijo, saj se skušajo strankam
čim bolj prilagoditi. Cene dimnikarskih storitev so sicer povsod v Slo-
veniji enake, kar v preteklosti ni bila praksa, sedaj pa je to v rokah dr-
žave. Kot vemo, je bilo okoli dimnikarskih storitev pred časom precej
hude krvi, zato smo Alojza Baumana vprašali, kako ljudje sprejemajo
njihove dimnikarje. 

”Različno, nekateri odprtih rok, nekateri pa se jezijo,” pravi Bau-
man. ”Lahko pa trdim, da so se ljudje v teh dveh letih že kar dobro
ozavestili o potrebnosti dimnikarskih storitev. Redno čiščenje je po-
membno, ravno zaradi neočiščenih dimnikov se tako pri nas, kot tudi
drugje v svetu, pripeti veliko dimniških požarov, še pogosteje tam,
kjer kurijo na trda goriva. Tudi pri teh dejavnosti velja: bolje prepreči-

ti kot zdraviti. Zato strankam priporočamo, naj nas sprejmejo, ne kot
nujno zlo, pač pa kot izvajalca za vsako gospodinjstvo potrebne sto-
ritve. Ko namreč zagori zaradi tako banalnega vzroka, kot je s sajami
obložen dimnik, škoda običajno ni majhna.”

Kdaj lahko na Jezerskem pričakujejo njihov obisk? Alojz Bauman
pravi, da podobno kot prejšnje leto enkrat v novembru, sicer pa bodo
strankam na njihove naslove o tem pravočasno poslali obvestila. Kot
rečeno, so se pripravljeni tudi prilagoditi njihovim željam. Prepričani
so, da bodo z dimnikarskimi storitvami zadovoljni in da se bodo lah-
ko vso zimo varno greli.

Uradne ure za stranke so na telefonski številki 
04/51 53 008 od ponedeljka do petka od 10. do 13. ure.

D
IM

K
O

, 
d.

o.
o.

, 
FU

ŽI
N

S
K

A 
U

LI
C

A 
8

, 
Š

K
O

FJ
A 

LO
K

A






