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Občina Škofja Loka
Primorska Prešernova
Zdravljica iz leta 1944
Danica Zavrl Žlebir
Škofja Loka – Na slovesnosti
ob slovenskem kulturnem
prazniku v Škofji Loki sta
Muzejsko društvo in Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja
Loka predstavili Primorsko
Prešernovo Zdravljico, faksimile Zdravljice, ki je leta
1944 izšla v časopisu
Triglavski odmevi, glasilu
XXXI. divizije IX. korpusa.
O njej sta spregovorila Alojz
Pavel Florjančič iz muzejskega društva in loški arhitekt Tone Mlakar, ki je sode-

loval pri natisu "primorske"
Zdravljice februarja 1944 ob
stoletnici njenega nastanka.
Ta pomemben medvojni
kulturni dogodek, namenjen spodbujanju narodne
zavesti, je nekako v senci sicer bolj imenitne "gorenjske" izdaje Zdravljice iz tiskarne Trilof, ki je izšla tri
četrt leta za primorsko. Ker
se o njej malo ve in je po krivici prezrta, so se v Škofji
Loki odločili za njen ponatis
in jo ob kulturnem prazniku
in 70. obletnici njenega natisa predstavili javnosti.

Tone Mlakar in Alojz Pavel Florjančič / Foto: Gorazd Kavčič

Pojasnilo
V januarskem Loškem glasu smo na četrti strani objavili
članek Energetsko varčna stara mestna jedra, v katerem pišemo o vzorčnem projektu Energetska varčnost v starih mestnih jedrih – primer Škofje Loke v okviru evropskega projekta LoCaRe, kjer je med šestimi evropskimi regijami sodelovala tudi Gorenjska. K temu naj dodamo, da ne gre za
projekt Občine Škofja Loka in da sogovornica Mateja Hafner
Dolenc pri izdelavi projekta ni sodelovala kot zaposlena na
oddelku za okolje in prostor Občine Škofja Loka.

Vrtci za dan žena
Škofja Loka – Prireditev ob dnevu žena tokrat prirejajo Vrtci
Škofja Loka. Nanjo vabijo v petek, 7. marca, ob 18. uri v Sokolski dom. Zaposleni in otroci različnih skupin Vrtca Škofja
Loka se bodo z igranimi prizori, pesmimi, recitacijami, plesom in glasbo sprehodili skozi različna obdobja ženske. "Vse
žene vabimo, da se nam pridružijo na tem sprehodu. Želimo
si, da bi ta dan pustil sledi v vaših srcih, tako kot ve puščate
sledi in vtise v srcih vaših bližnjih," vabijo organizatorji.
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OBVESTILO O JAVNEM POZIVU
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za izbor projektov pravnih oseb in posameznikov,
ki jim bo v letu 2014 Občina Škofja Loka sofinancirala
uporabo Sokolskega doma Škofja Loka.
(Kontakt: Katja Štucin, 04 511 2 312).
Vsebina javnega poziva in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Škofja Loka, www.skofjaloka.si,
pod rubriko Javni razpisi, na spletni strani Sokolskega doma
Škofja Loka, www.sokolskidom.si, pod rubriko Razpisi.

Datum objave: 25. 2. 2014
Mag. Miha Ješe
Župan

Lonka opominja na
kulturno dediščino
V Stari Loki so ustanovili Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka, ki želi ohranjati in oživljati kulturno
zgodovinsko in naravno dediščino Stare Loke.
Danica Zavrl Žlebir
Stara Loka – Že mesto ustanovnega srečanja, v Strahlov
grad, nakazuje, da želijo v
Stari Loki oživljati značilne
krajevne stavbe, gradu bi
radi vdihnili vsebino in prvo
dejanje v tej smeri je bila prireditev Strahlov večer z naslovom Stara loka, kot je bila
in kot si jo želimo. Kot je povedal na dobro obiskanem
ustanovnem zboru (v dvoranico Strahlovega gradu je
prišlo prek sto ljudi) izvoljeni
predsednik, pa si bodo prizadevali na območju nekdanjega vaškega jedra Stare Loke
za ponovno oživitev trga z
identiteto krajevnega središča. V preteklosti so se tam
družili vaščani, ob lanski gradnji na cesti skozi Staro Loko
so se spontana druženja obnovila, ob božično-novoletnih praznikih pa so pri kapelici v nekdanjem vaškem
središču pripravili troje odmevnih prireditev: postavitev
jaslic, blagoslov konj in trikraljevski večer.
Klemen Karlin pojasni tudi
ime Lonka: »Gre za staro

Klemen Karlin v dvorani starološkega gradu, kjer je nastalo
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka. / Foto: Tina Dokl
poimenovanje Loke, ki je
nastala na mestu, kjer so
imeli svoj dvorec freisinški
škofje pred naselitvijo na današnji grajski hrib."
Ena najmarkantnejših staroloških stavb je ravno Strahlov
grad, ki se tako se imenuje po
zadnjih lastnikih, rodbini
Strahl. "Marsikdo ne ve, da je

del njihove umetniške zbirke
danes v Narodni galeriji in da
gre za pomembno kulturno
dediščino v slovenskem merilu. Po Strahlovih smo poimenovali naše večere tudi
zato, ker je bila ta družina
zelo povezana s tukajšnjimi
ljudmi, čeprav gospoda, so
imeli proisten stik s svojimi

podložniki. Dajali so velik del
svoje zemlje v najem domačinom. Ko so pozneje svoje
premoženje prodajali, so
zahtevali, da imajo domačini,
najemniki, prednostno pravico do teh parcel in da se ne
sme prodajati po ceni, višji
od izhodiščne. Nekateri domačini se tega še dobro spomnijo in imajo Strahlove v
lepem spominu, zato smo
jim želeli na ta način izkazali
spoštovanje,« še pove Karlin.
Z društvom Lonka torej nameravajo ohraniti in oživiti
bogato kulturno-zgodovinsko dediščino Stare Loke, si
prizadevati za celovito ureditev kraja, kakovostno sobivanje vseh (domačinov in gostov), morda za ureditev tematske poti. Pri odločitvah,
ki zadevajo njihov kraj, želijo sodelovati kot aktivni sogovorniki. Na ustanovnem
srečanju pa so ljudje izražali
željo, da bi se ohranilo še vedno živo izročilo, stari običaji, ustno izročilo, v smislu
ohranitve dediščine in njenega vključevanja v sedanjost in prihodnost tukajšnjih ljudi.

Ni problemov, so izzivi
V občini Škofja Loka premikamo finančno največje projekte v zgodovini občine, pravi občinski svetnik
in eden od škofjeloških podžupanov Robert Strah.
Danica Zavrl Žlebir
Robert Strah, 37-letni oče
dveh otrok, vodja razvoja in
vodenja programov varnosti
cestnega prometa na Javni
agenciji RS za varnost prometa, po izobrazbi diplomirani varstvoslovec, opravlja
drugi mandat občinskega
svetnika, izvoljenega na listi
SDS, in je tudi podžupan
občine.
"Osrednje vodilo je zastopanje širših interesov in pravic občank in občanov ter
transparentno in učinkovito upravljanje z javnimi
sredstvi Občine Škofja
Loka. Razloge oziroma cilje
svoje kandidature sem navedel in pojasnil volivkam
in volivcem v letu 2010, ko
sem bil izvoljen tudi za krajevnega svetnika KS Stara
Loka - Podlubnik. Večino
zapisanih projektov sem realiziral, preostali pa imajo
ustrezno podlago za čimprejšnjo uresničitev," o svojem drugem svetniškem
mandatu pove Robert
Strah.

Robert Strah / Foto: Gorazd Kavčič
V katerem odboru ste še posebej aktivni in s čim se v tem
organu trenutno ukvarjate?
"Kot podžupan pokrivam
področje infrastrukture in
prostora, kjer premikamo
finančno največje projekte v
zgodovini občine. Sem predsednik Odbora za cestno infrastrukturo in prometno
varnost ter predsednik občinskega Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu. Na področju prometa
smo vzpostavili učinkovit,
uporabniku prijazen in ce-

novno ugoden javni potniški
promet, ki je sinhroniziran s
prihodi in odhodi potniških
vlakov. Uredili smo mirujoči
promet z novimi in urejenimi parkirnimi površinami,
veliki premiki so bili narejeni na področju prometne
varnosti, kjer je bilo izvedenih prek devetdeset preventivnih in tehničnih ukrepov
na prometni infrastrukturi,
ki izboljšujejo varnost in
pretočnost prometa. Na tem
mestu izpostavljam vzpostavitev krožnega prometa z
novim montažnim krožiščem na Starem Dvoru in
prepoved tranzitnega tovornega prometa na prometno
preobremenjenih vpadnicah
v mesto. Ta trenutek je v
ospredju priprava javnega
razpisa za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest
(redno vzdrževanje in zimska služba). Cilj je izboljšati
kvaliteto storitev in zagotoviti racionalnejšo porabo javnih sredstev na omenjenem
področju."

Katere cilje želite v tem
mandatu uresničiti kot občinski svetnik?
"Enega sem ravnokar omenil. V tem mandatu sem
imel privilegij za obdobje
enega leta voditi kabinet
ministra Černača. Uspešno
smo zaključili kar nekaj občinskih projektov v sodelovanju z Ministrstvom za
infrastrukturo in prostor.
Poleg že omenjenih cestnih
smo bili uspešni tudi na področju energetske učinkovitosti šestih vzgojno-izobraževalnih objektov v lasti
občine."
Kje vidite največji problem v
občini in kako bi ga bilo po
vašem treba rešiti?
"Sam izhajam iz tega, da ni
problemov, ampak so predvsem izzivi."
Kako zapolnjujete prosti
čas?
"Pri omenjenih funkcijah in
delovnih obveznostih ostane
bore malo prostega časa.
Tega namenim svoji družini
in rekreativnemu teku."

