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Skofjeloski pasijon v risbi 
Janeza Plestenjaka 
juREFERLAN 

Cmgrob- Na dan Marijine
ga oznanjenja je v romar
ski cerkvi v Crngrobu, pos• 
v&eni prav temu p=nilcu, 
potekal ~e en izrned dogod
kov v okviru Dnevov Skofje• 
lo~kega pasijona. Ob 16. uri 
je slovesno ~o s posveti
tvijo Mariji daroval duhov
ni pomocnik v :Zupniji Stara 
Loka Joie Dolenc, na obnov
ljene barocne orgle pa je ig
ral organist Gregor Voje. Po 
ma!i je v prvem nadstropju 
crngrobskega zvonika v ga• 
leriji Crngrobsk turn pole• 
kalo odprtje likovne razsta• 
ve z naslovom Skofjelo~ki 
pasijon v risbi Janeza Pleste
njaka. Rishe je avtor izdelo
val v zivo med uprizoritvami 
pasijona od !eta 1999 dalje. 
Je narnr& eden izrned red
kih umelnikov, ki z grafit
nim svina:tikom ali ogljem 
na papirju spre mlja kuJ. 
turne prireditve, predvsem 
koncerte. Znanja, ki jib je 

osvojil med ~tudijem veteri
ne in slikarstva v Ljubljani, 
s pridom uporablja pri upo
dabljanju ljudi in zivali v gi• 
banju in razlifuib pozah. :z;. 
vali so njegov najljuMi mo
tiv, z risbarni na to temo je 
opremil vet kn jig. Svoja dela 
razstavlja na samostojnih in 
skupinskih likovnih razsta
vah. Je clan Zdrufenja urne• 
tnikov Skofja Loka in sodni.k 
Mednarodne kinolo§ke zve• 
ze. 

R.ustava je na ogled ob ne
deljah v velikonocnem tasu 
med 15. in17. uroalipopred
hodnem dogovoru z Ur§ko 
Flotjanat na telefonski §te
vilki 031 261 813alielektron• 
skem naslovu urska.Oorjan
cic@telemach.net Razstava 
ima tudi dobrodelno noto, 
saj je avtor pripravljen iz. 
delati kvalitetne fotografske 
kopije s podpisom. Od kup
cev pribkuje, da za sliko do
nirajo vsaj 50 evrov Sloven
ski karitas za pomoa potrel>
nim Ukrajincem. 

Uredili osrednji park 
jASNA PALADIN 

~marca - Obo.na Kamnik je 
v Smarci v zadnjih dveh letih 
uredila osrednji park, lei irna 
urejene pohodne pomine in 
povrsine za poatek. je lepo 
ozelenjen, predvsem pa pred
stavlja bogato preteklost kraja. 

Klop okoli va!ke lipe z ol>
liko ponazatja mlinsko kolo, 
tlakovana pot pa mlin§a
co. Na sporninski zidec so 
snovalci odtisnili imena la
stnikov nekdanjih vodnih 

naprav in narnestili 
mativno izobrafevalno ta• 
blo, opremljeno s kratko 
zgodovino Smarce, vl<ljua
li pa so tudi nekaj starih fo
tografij, jib ji je vprvi polovi
ci prejfojega s tole tja posnel 
Pe ter Naglic. Vrednost in
vesticije je zna§ala 46.900 
evrov. Ob obcinskem pra• 
~niku sta park s sirnbolnirn 
prerezom traku uradno od
prla fupan Matej Slapar in 
predsednik Krajevne skup· 
nosti Smarca Matjaz Spora.r. 

Stacjon deluje Ze deset let 
Dnevni center za osebe s tezavami v du~evnem zdravju Stacjon, ki deluje ; okviru Centra za socialno 
delo Osrednja Slovenija - vzhod, enota Kamnik, podpirajo pa ga obcine Kamnik, Komenda in Menge~. 
je v prvem desetletju postal primer dobre prakse. · 

jASNA PALADIN ....................................... 
Kamnik - Dnevni center, ki · 
zdrufuje priblizno petdeset 
uporabnikov, je svoja _:,a. 
ta odprl januarja !eta 2012, 
v najveqi meri pa ga finan. 
cirata Ministrstvo za delo, 
drufino, socialne zadeve in 
enake mofoosti in Ob6na 
Kamnik. Nasta! je na pobu
do uporabnikov takratnega 
Centra za socialno delo J<a. 
mnik; ki so na obo.ni hitro 
naleteli na posluh in pod
poro, in tako so se ze kmalu 
preselili v prostore nekdanje 
felez~ke postaje na Kolod
vorski, ki so jib poirnenova• 
Ii Statjo•n. Njibove aktivno• 
sti so usmetjene v izboljfa• 
nje kakovosti zivljenja upo
rabnikov; spodbujajo jib na
rnr~ k aktivnej§emu zago
tavljanju njibove lastne so
cialne vamosti in k samo
stojnosti na vseh podrocjib, 
pomagajo jirn pri ohranja
nju pridobljenih in razvija
nju ter utenju novih sprel• 
nosti in vdan, spodbujajo 

Uporabniki ~tacjona s svojo strokovno vodjo Vesno 1ibert na prireditvi ob 10-letnici, ki so 
jo pripravili v kamnifki knjifnici 

k aktivnemu in kakovostne
mu prezivljanju .\,rostega 
casa, skrbijo za izbolj~anje 
dwevnega zdravja in splo
§ne fizime kondicije, poma
gajo pri sprejemanju bolez
ni in se uo jo ziveti z njo ter 

skrbijo za socialno vlcljute
.nost na vseh mo:!nih pod
roqib. 

Prvo desetletnico so pi:a• 
znovali s prireditvijo v pro
storih kamni§ke knjifni
ce, kjer SQ zbrane nagovo
rili -f.upan '~-;,·te{:~fapar, di; 
rektorica Centra za ·socialno 
delo Osrednja Slovenija -
vzhod And.reja Rihter, pred
stavnik ministrstva Gregor 
Majcen in Vesna :Zibert, ki 

je vodenje Statjona prevzela 
pred nekaj tedni. »Statjon v 
vseh teh letih ni postal sarno 
domac in varen prostor za 
uporabnike, zaposlene in 
prostovoljce, ki se v n jem 
sr~jemo, ampak je tucli v 
lofcilne"'o'.i 01,;ol)U:~Obro spt:~; 
jet in prepoznan program 
ter primer dobre prakse v 
fo~em drufbenem prosto
ru. Za vse to je bilo potrebno 
veliko potrpljenja, pogurna 

in volje,« je poudarila nova 
strokovna vodja. 

Pred epidernijo koronavi• 
rusa, v letih 2018 in 2019, so 
v dnevnem centru zaznali 
velik porast uporabnikov, ki 
je zaradi §tevilnih epidemio-
loikili i&"c/ffe,v &\.\'o'\,\',~t\; 
a ~tevilo odraslih s tovrstni· 
mi tefavami nenehno raste, 
zato bodo obstojea prostori 
Statjona slej ko prej posta]j 
premajhni. 

Ze drugi participativni proraCun 
Medvo~ki obcinski svetniki so sprejeli Sklep o nacinu priprave participativnega proracuna v obcini 
Medvode za leti 2023 in 2024. V ta namen je rezerviranih ~tiristo ti soc evrov. 

MAJA BERTONCELJ 

Medvode - Ob6na Medvo
de je prvic k predlaganju in 
soodlocanju o projektih ob
cane povabila za le ti 2021 in 
2022. Odziv na projekt So• 
deluj in glasuj je bil dober, 
izglasovani projekti se bodo 
le tos zakljulili. Potekajo pa 
fe priprave na nov participa• 
tivni prorafun za leti 2023 
in 2024. 

V sredo je bi! na seji ob
tinskega sveta sprejet sklep 
o natinu njegove priprave. 
V Natrtu razvojnih progra• 
mov obone 2022-2025 je 
za financiranje piojektov, 
ki izboljfojejo kakovost bi
vanja v obani in jih nepos• 
redno predlagajo in izberejo 
obcani, rezerviranih skupaj 
§tiristo tisoc evrov, od tega 
polovica za prihodnje leto, 
polovica pa leto 2024. To 

Dan odprtih vrat slovenskih cebelarjev 

Brdo pri Lukovici - Cebelarska zveza Slovenije spet pri pravlja 
Dan odprtih vrat s lovenskih ?ebelarjev. Vecina cebelarskih 
dru~tev bo odprla svoja vrata v petek, 22. aprila, nekatera pa jih 
bodo ob lokalnih praznikih v obtini. Na fo!em gorenjskem ob
mocju bodo dan odprtih vrat pripravili v cebelarskih dru~tvih 
Blego~. Britof • Predoslje, Domfale, Kranj, Menge~. Naklo, 
Skarucna, Senlur, Skofja Loka, Tr.zic ... Obiskovalcem bodo 
predstavili cebeljo drutino, njeno biva li~le in clane drutine, 
satje, kamor cebele skladiWjo med in cvetni prah, cebelarske 
pripomocke in cebelarjeva opravila, pomen medovitih rastlin 
in pa~e za cebele, kranjsko cebelo kot pomembn,;, opra~evalko 
kmetijskih rastlin ter tudi cebelje pridelke in izdelke. Na dan 
odprtih vrat vabijo otroke iz vrtcev in fol pa tudi odrasle. 

pomeni sto tisoc evrov vet 
kot v participativnem pro
rafunu za leti 2021 in 2022. 
Obcina se bo za potrebe par• 
ticipativnega prorafuna tudi 
tokrat razdelila na enajst ob
moaj, ki so enaka kotdoslej. 
lzvedbo nacrtujejo v §tirih 
fazah. Prve tri predstavljajo 
postopek posvetovanja z ob
tani, cetrta pa je izvedba iz. 
branih projektov. »Prve tri 
faze bodo izvedene do konca 

leto§njega !eta, faza izvedbe 
projektov pa bo potekala v le
tih 2023 in 2024,« pojasnju
je Matej Osolnik, vodja pro
jekta Sodeluj in glasuj. 

Zbiranje predlogov in jav
na razprava bosta med 30. 
majem in 16. septembrom. 
Predloge bodo evalvirali med 
19. septembrom in 2 1. no• 
vembrom, odlocanje bo med 
5. in 11. decembrom, izvedba 
pa v letih 2023 in 2024. 

Novi termini cistilnih akcij v radovljiski obcini 

Radovljica-V obtini Radovljica je bila zaradi s labega vremena 
v zaletku aprila vecina listilnih akcij prestavljenih. lzvedli jih 
bodo v soboto, 23. aprila, ob 9. uri: v Begunjah, Kamni Gorici, 
Kropi, na Lancovem, v Mo~njah, na Otoku in v Podnartu. V 
Vrbnjah bo akcija 30. aprila, v Radovljici pa 7. maja. 

Uradno odprtje novega prizidka kvrtcu 

Mojstrana - Obcina Kranjska Gora je zakljutila gradnjo priz
idka vrtca pri Osnovni foli 16. decembra Mojstrana. Uradno 
odprtje bo danes ob 10. uri, ~e zlastrkrajane krajevne skup
nosti Dovje. Mojstrana vabijo tudi na ogled novih prostorov, 
ki bo od 11 . do 13. ure. 




