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Velika plaketa 
Damijanu MoCniku 
V Cerkljah bodo letos podelili obcinske nagrade 
trem posameznikom in trem obcinskim 
drustvom. 

Ar.Es SENOZETNIK 

(:erklje - Obcinsh svetni
ki v Cerkljah so na zadnji 
seji potrdilijm;dloge za po
delitev obcinskih priznanj. 
Naziv castnega obcana v 
Cerkljah podeljujejo le na 
stiri leta, tako da bo letos
nje najpomembnejse pri
znanje, veliko plaketo obci
ne, prejel priznani sklada
telj, dirigent in pedagog Da
mijan Mocnik, ki je sicer za 
svoj ustvarjalni opus v letos
njemletu prejel tudi ze nag
rado Presemovega sklada, 
pred kratkim pa mu je Dru
stvo slovenskih skladateljev 
podelilo se najvisje stro
kovno priznanje, Kozino
vo nagrado. Veliko plaketo 
obcine mu bodo podelili za 
njegov prispevek k obogati
tvi slovenske kultume zak
ladnice z vrhunskimi urne-

Poleg Mocnika bo ob sep
tenibrskem obcinskem pra
zniku nagrade prejelo se 
pet nagrajencev. Mala pla
keta bo sla v roke Kulturne
mu drustvu Godba Cerklje, 
ki V obcini uspesno deluje ze 
dobro desetletje. Priznanji 
obcine bosta prejeli prosto
voljni gasilski drustvi iz Cer
kelj in Zaloga, prvo za 130 

let, drugo pa za 70 let delo
vanja. Priznanji pasta si pri
sluzila tudi Miha Skrabar in 
Lenart Sire. Skrabar, clan 
PGD Zalog in v zadnjih le
tih tudi predsednik drustva, 
go bo prejel za nesebicno po
moc pri resevanju zivljenja 
obcanu. S srcnostjo in pogu
rnno odlocitvijo je namrec 
pomagal kolegu gasilcu: 
Sircpajekotnekdanjikosar
kar Sportnega drustva Krva
vec Cerklje in zdajsnji clan 
Heliosa Domzale s clansko 

tniskimi dosezki ins tern za ekipo v ietosnji sezoni osvo
krepitev prepoznavnosti in · jil dnigo mesto v tekrnova-
ugleda Cerkelj. nju Pokal Spar. 

Zbirajo_ predloge za 
projekte 

Medvode - Obcina Medvo
de je zacela zbirati ·predlo
ge za nov cikel participativ
nega proracuna Sodeluj in 
glasuj! za leti 2023 in 2024. 

Zbirajo jih do 16. septembra 
2022. Projektu tokrat na
menjajo vec sredstev, in si
cer stiristo tisoc evrov, kar 
je sto tis6c evrov vec kot v le
tih 2021 in 2022. Uvedli so 
se nekaj sprememb. »Po_ve
cujemo tudi najvisjo vred
nost projekta, in sicer z 20 

na 25 tisoc evrov, poleg tega 
podaljsujemo · cas zbiranja 
projektnih predlogov. Lani 
je bil en mesec, letos pa tri 

MATEJA RANT 

Skofja Loka - V Skofji Loki 
so zagnali sistem izposoje 
koles, ki so ga poirnenova
li eKOLOka in deluje v okvi
ru sistema GORENJSKA. 
BIKE. V Skofji Loki je na vo
ljo 40 koles, od tega 16 elek
tricnih in 24 navadnih. 

«Sistem lahko uporablja
mo vsi ob6ni in obiskovalci, 
ki se zelirno s kolesom lazje 
in hitreje premikati po mes
tu,« je razlozil Jemej Tavcar 

mesece in pol,« je povedal 
Matej Osolnik, vodja projek
ta. Najboljse predloge bodo 
obcani izbrali na glasovanju, 
ki bo decembra. Junija in 
septembra pripravljajo sest 
predstavitvenih delavnic, 
kjer bodo obcanom pomaga
li pri pripravi projektnih pre-

. dlogov. V lanskem prvem ci
klu so jih predlagali kar 160, 

od tega so ze ali pa se bodo iz
vedli 32 projekfov, ki so jirn 
namenili najvec glasov. Prva 
predstavitvena delavnica bo 
V pbnedeljek. 13- junija, ob 
19. uri v Kulturnem domu 
Srnlednik, druga pa v sredo, · 
15. junija, prav tako ob 19. uri 
v Galeriji Sora. 

z obcine in dodal, da je iz
posoja in vracilo koles moz
no na sedrnih postajah V sir
sem urbanem obmo~u _Sko
fje Loke s skupno 85 kljucav
nicarni. Obljubljajo se, da je 
eKOLOka ziv, dinarnicen 
sistem, ki mu bodo postopo
ma dodajali. nove postaje na 
novih lokacijah ter nova na
vadna in elektricna kolesa. 
»Z novo pridobitvijo smo 
dokazali, da je Skofja Loka 

· resnicno pravo kolesarsko 
mesto.« 

GOREN JS KA info@g-glas.si 
GORllNJSKI GIAS 

petek, 10. junija 2022 

Spreminjajo prostorski naCrt 
Obcina Vodice pripravlja druge spremembe in dopolnitve obcinskega prostorskega nacrta. 

ALES SENOZETNIK 

Vodice - Voclliki obcinski 
svetniki so na zadnji seji 
potrdil strokovne podlage 
za pripravo osnutka dru
gih sprememb in dopolni
tev obcinskega prostorske
ga nacrta. K pripravi dru
gih rednih sprememb in do
polnitev so pristopili ze leta 
2018, se pred uveljavitvijo 
nove prostorske zakonoda
je, ki je bila sprejeta v juni
ju tega leta, kljub temu pa 
so upostevali nekatere stro
kovrie podlage, ki jih predvi
deva · nova zakonodaja. Ob
cinski svet je tako obravna
val tudi urbanisticno zasno
vo naselja Vodice, ureditve
na obmocja naselij ter stro
kovno presojo pobud. Kot je• 
na seji povedala Judita Tha
ler, predstavnica podjetja 
Urbi, ki _mu je obcina zau
pala pripravo dokurnentaci
je, se prostorska zakonodaja 
hitro spreminja, Obcina Vo
dice pa je bila prva, ki je sle
dila novim smernicam pri 

pripr'avi strokovnih podlag. 

Prejeli 142 pobud 
. Po besedah svetnika in 

predsednika odbora za · ko
munalo in urejanje prosto
ra so na sejah odbora najvec
pozomosti namenili-obrav
navi razvojnih pobud glede 
spremembe namenske rabe 
zernljisc, ki. so jih podali ob
cani. »Pri tern smo. se drza
li ze ustaljenih smemic, m 
sicer d.a je siritev zazidlji
vih zerriljisc dopustna na ro
bovih riaselij. za eno do dve 
parceli in za potrebe lokal
nega prebivalstva,« je deja! 
Kosec in ob tern dodal, da 
so irnele prednost" pobtide, 
ki so bile ze ob prvih spre
membah in dopolnitvah jav
no obiavnavane; a nato niso 
bile uvrscene V koncni do
kurnent. °'>, Drzali smo se na
cela, da ljudem pomagamo, 
kolikor je to mogoce,« je se 
dodal. Obcina je sicer prejela 
142 razvojnih po bud za spre
membo narnenske rabe po
vrsin ter meril in pogojev za 

gradnjo, tudi sarna pa je po
dala 13 lastnih pobud za ra- . 
zvoj turizma v obcini. V in
teresu obcine je ureditev vec 
rekreacijskih povrsin, nova 
povezovalna cesta od nove 
juzne obvoznice do Lokarij 
in ureditev zelenega pasu 
ob coni Lokarje ter doloci
tev prcimetnih koridorjev za 
dolgorocni razvoj vodic: 

Umestili bi industrijske 
cone 

Kot je znano; si v Vodicah 
ze dlje casa prizadevajo za 
umestitev manjse poslovne 
cone za potrebe lokalnega go
spodarstva, cemur so svetni
ki tudi. toktat riamenili precej 
pozomosti. Med trerni pobu
darni jehila Zavrnjen predlog 
za umestitev cone na obmo-
cju nekdanje cestninske po-
staje Torovo. Kot je poveda
la Thalerjeva, je razlog v tern, 
da po zakonodaji v prostor ne 
smejo umescati nove lokaci
je na obmocje, ki nima ure
jenega dostopa. S spremem
baini prostorskega nacrta pa 

bodo zagotovili moznost za 

siritev komendske poslov
ne cone tudi na obmocje vo
diske obcine ter umestitev 
manjse cone na degradira
nem obmocju ob cesti proti 
Skarucni. 

Kot je povedal zupan Aco 
Franc Sustar, v Vodicahzara
di transparentnosti ne upo
rabljajo moznosti, da irna
jo odprtih ·vec sprememb 
in dopolnitev OPN hkrati, 
kot je to v navadi v nekaterih . 
drugih o bcinah, temvec vsak · 

. postopek dokoncajo, preden 
se lotijo novega. »Ne zelirno 

• si stihije, ampak zmeren ra
zvoj. Vemo, da vse pobude 
ne bodo odobrene, smo pa 
na pravi poti,« je deja! in ko
mentiral tudi dolgotrajnost 
postopkov, ki so v veliki meri 
odvisni od rnnenj nos.ilcev 
urejanja prostora. »Vsaj se 
eno leto bo trajalo, da po
stopek pripeljemo do javne 
razgrnitve, a tudi v prirne
ru prvih sprememb je traja
lo stiri leta, da se je postopek 
zakljucil.« 

Prostori za dodatne aoobulante 
Zirovske svetnike so ~a zadnji seji obcinskega sveta seznanili z idejno zasnovo prenove zdrc!V?tvene 
postaje v Zireh, ki bo podlaga za pridobitev dokumentacije za gradbeno dovoljen)e in izvedbenih 
projektov. · ·· 

MATEJA RANT 

Ziri - S potrditvijo idejne za
snove na obcinskem svetu 
bodo zdaj na obcini nadalje
vali pripravo projekta preno
ve in energetske sanacije zi
rovske zdravstve·ne postaje. 
S prenovo bodo v mansar
.di objekta pridobili dodatne 
prostore za zdravstveno de
javnost, zunanje dvigalo za 
potrebe vseh etaz objekta in 
sejno sobo s sprernljajocirni 
prostori v delu stavbe nad le
karno. Predvidene · so tudi 
rekonstrukcija in adaptaci
ja nekaterih obstojecih pro
storov ter celovita energet
ska sanacija stavbe. Po gi-o
bih ocenah naj bi bil celoten 
projekt vreden okrog 1,3 rni
lijona evrov. 

Projektant Prirnoz Erzno
znik je poudaril, da je streha 
tako ria objektu zdravstvene 
postaje kot lekarne ze moc
no dotrajana, zato je obnova 
nujna. »Ob prenovi strehe pa 

smo r~ljali, kako bi pri
dobili prostore se za dodatne 
ambulante, ki jih bomo pot
rebovali v Zireh.« Zato so se 
odlocili za ureditev doslej ne
izkoriscene mansarde, V ka
teri bodo tri nove ambulante. 
Med drugirn bodo v mansar
do iz pritlicja preselili fizio
terapijo, obenem pa bodo na 
voljo prostori za morebitne 
nove Zdravstvene prograrne. 
V delu stavbe nad lekarno pa 
je predvidena sejna soba, V 

kateri bi potekala predavanja, 
izobrazevanja, delavnice, te
caji in podobno v sklopu pre
ventivnih dejavnosti zdra
vstvene postaje in delovanja 
prostovoljcev v Zireh, je raz
lozil Erznoznik. »Tudi zuna
nji videz objekta homos pre
novo uskladili z arhitekturo. 
bliznjega zadruznega doma 
in novega doma starejsih, s 
amer bomo poenotili videz 
tega dela Zirov.« Poskrbeli 

. bodo se za energetsko sana
cijo objekta, ki je bil zgrajen 

Na Straziski trznici tudi o koreninah Slovencev 
Kranj - Na danasnji Straziski trznici, ki°bo od 17. do 19. ure 
potekala ob Smartinskem domu, bodo obiskovalci lahko pris
luh_nili tudi predstavitvi knjige v nastajanju Povest o koreninah 
Slovencev. Avtor Simon Prosen bo predstavil korenine Slo
vencev v povezavi z bajeslovjem, ljudskim izrocilom in arhe
oloskimi najdbami ter tudi Strazi see ·in njegove posebnosti. 

Zdravstveno postajo v Zireh bodo obnovili in energetsko 
sanirali., Foto: Tanja MHnar 

leta .. 1981, zato so predvsem 
okna ze zelo dotrajana. Za
menjali bodo vsa okna in fa
sado ter uredili prezraceva
nje. 

Zupan Joze Stanonik je 
bil vesel potrditve idejne za
snove, saj je preprican, da se 

vlaganje v zdravje vedno po
vrne. » Preprican sem, da si 
vsi Zirovci zelijo dodatnih 
programov za nase zdrav
je,« je poudaril. Projekt bi 
bil po njegovih predvideva
njih lahko koncan v dveh le
tih, ce se ne bo kaj zapletlo. 

Na odprtje igrisca pride tudi Jaka Blazic 
Kranj - Vesela kosarka jaka Blazic nadaljuje projekt obnav
ljanja zunanjih kosarkarskih igrisc. Letos so obnovili igrisce 
pred Osnovno solo jakoba Aljaza v Kranju, ki ga bodo namenu 
predali v ponedeljek ob 16. uri. Pripravili bodo nagradne igre 
in tekme za otroke, s katerimi se bo druzil tudi kosarkar Jaka 
Blazic, prireditev pa bo popestril reper Trkaj . 


