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Prostofer je v veliko pomoč 
Brezplačni prevozi na klic v okviru projekta Prostofer, ki jih je v škofjeloški občini moč uporabljati že več 
kot dve leti, so se izkazali za zelo pomembno pomoč pri mobilnosti starejših. 

VILMA STANOVNIK 

Škofja Loka - V občini Ško
fja Loka je oktobra leta 2020 

zaživel projekt Prostofer ozi
roma brezplačni prevozi na 
klic. Ločani ga veliko upora
bljajo, na občini pa so pred 
kratkim pripravili zanimiv 
pregled statističnih podat
kov o njegoy:i uporabi. 

Tako so vozniki prosto
voljci, ki so veanorna mlaj
ši upokojenci, lani med 1. ja
nuarjem in 19. decembrom 
opravili 467 prevozov. Pre
voze opravljajo z dvema vo
ziloma, saj imajo na razpola
go vozilo Renault Zoe in kot 
rezervni avto Renault Clio. 
Največ prevozov so opravili 
v bolnišnico in zdravstveni 
dom, nelcaj pa tudi drugam, 
na primer v dom upokojen
cev, banko, lekarno ... 

Prostofer je poleg brezplačnih minibusov Jurija in Agate velika pomoč zlasti za starejše, ki 
nimajo lastnega prevoza. / Foto: Vilma StallOV1lik 

»S prostoferstvom nam 
je uspelo povečati" udeležbo 
starejših v cestnem prome
tu in hkrati izboljšati njiho
vo mobilnost. S tem, ko manj 

mobilnim upokojencem in 
uporabnikom iz oddaljenih 
krajev s slabšo mrežo javnih 
prevozov ali nižjimi prihodki 
nudimo personaliziran pre
voz, bistveno izboljšujemo 
kakovost njihovega življenja 

in skrbimo za njihovo varnost 
v prometu,« pravijo na o bani 
in dodajajo, da so vsi prosto
voljd vozniki zvelikirn srcem. 

Hkrati vabijo vse, ki si že
lijo postati prostoferji, da to 
sporočijo na Občno Škofja 

Namenu predali tablo 
hišnih in ledinskih imen 
Od lanskega štefanovega je pri cerkvi svetega Jakoba v Hrašah na ličnem 
kozolčku tabla hišnih in ledinskih imen tega kraja. 

K!ARAMRAK 

Hraše - Po tradicionalnem 
blagoslovu konj pri cerkvi 
sv. Jakoba v Hrašah na zad
nji ponedeljek minulega 

!~ta so predstavrtiki Turi
stičnega društva (fD) Hra
še predali namenu tablo hi
šnih in ledinskih imen. Kot 
nam je povedala tajnic 
Hraše Joži Kumer, je t. 

nastala v okviru njihovega 
dveletnega projekta Ali poz
namo domači kraj. »Rek
li smo si, da zdaj še nekako 
poznamo ledinska imena, 
in se odločili, da jih bomo 
zbrali - tista, ki še obstajajo 
v vasi. Se pozna, da se izgub
ljajo, saj je bilo območje ok
rog cerkve nacionalizirano 
in jih kmetje niso uporab
ljali,« pove Joži Kumer in 

»Rekli smo si, da zdaj 
še nekako poznamo 
ledinska imena, in se 
odločili, da jih bomo 

zbrali - tista, ki še 
obstajajo v vasi.« 

Loka Sabini Gabrijel na 
e-naslov sabina.gabrijel@ 
skofjaloka.si ali telefonsko 
številko 04/51 12 330. » Vsa
kega prostovoljca ali prosto
voljke smo zelo veseli,« pra• 
vijo na občini. 

Nakup vstopnic: 
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Na delu Slovenske 
ceste že asfa It 
Allš SENOŽITNIK 

Mengeš- Dela na Slovenski 
cesti v središču Mengša po
tekajo v skladu z načrtom. 
Kot pravijo na mengeški ob
anski upravi, se prva faza 
zaključuje v času decem
brskih praznikov, ko je od
sek od lcrižišča Grobeljske 
in Slovenske ceste do križi
šča pri o banski stavbi že do
bil grobi asfalt. Hkrati z re
konstrukcijo ceste so obno
vili tudi kanalizacijske in vo
dovodne hišne priključke. 

Do zaključka del, ki je 
predviden spomladi, bodo 
tako na vrsti še tri faze 

preureditve. Najprej bodo 
uredili odsek od lcrižišča pri 
obanski upravi do križišča s 
Šolsko ulico, nato pa bo na 
vrsti daljši odsek od Šolske 
ulice do križišča s Kolodvor
sko cesto. Poleg rekonstruk
cije ceste bodo na Glavnem 
trgu oblikovali tudi novo jav
no površino, ki bo kot manj
ši trg tudi delno ozelenjena. 
Osrednje mesto pa bo zavze
mal spomenik Kokrškemu 
bataljonu, ki bo služil tudi 
kotpitnik. 

Nazadnje pa bodo uredili 
križišča. Takrat bodo z del
no zaporo zagotovili neovi
ran dostop do vrtca in šole. 

Cesta na Možjanco še vedno z delno zaporo 
Preddvor-Občina Preddvor je v zadnjem tednu lanskega leta 
obvestila občane, da za cesto na Možjanco še vedno velja 
delna zapora. Zaradi težav z dobavo vodovodne črpalke, ki 
bo vodo črpala iz Tupalič na Možjanco, dela na vodovodu za 
Možjanco še niso zaključena. Občina je z izvajalcem podpisala 
aneks za podaljšanje termina zaključka del do 14- aprila 2023. 

Tudi dela na cesti Tupaliče-Možjanca še niso zaključena, saj 
na nekaterih nevarnih odsekih manjka odbojna ograja, zato 
je delna zapora ceste podaljšana do zaključka del. 

doda, da je bil glede na to, da 
so se imena že začela izgub+ 
!jati, skrajni čas, da so jih 
poiskali in zapisali. » Ta le
dinska in hišna imena smo 
zbrali na zemljevidu, ki bo 
luč sveta ugledal v letu 2023, 

kozolček pa, kot vidite, sto
ji tu, pri cerkvi. Mislim, da 
smo izbrali izjemno lokaci
jo - glede na to, da tu mimo 
pride veliko obiskovalcev, 
turistov in pohodnikov.« 

:, TIC ŠKOF JA LOKA, Cankarjev trg 
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Tabla hišnih in ledinskih imen pred cerkvijo sv. Jakoba 
V Hrašah / Fot o: Ktm Mr~k 
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