
Škofja Loka je poleti utripala v živahnem dogajanju, tega se v prihodnje
obeta še več, napoveduje župan Miha Ješe, ki je v pogovoru nanizal tudi
vrsto aktualnih načrtov in dogodkov v občini.

Danica Zavrl Žlebir

Civilni pobudniki ob gradnji
Poljanske obvoznice opozar-
jajo na poplavno varnost na
Suhi. Kako bo občina poskr-
bela zanjo?
"Seveda bo treba poskrbeti,
da se poplavna varnost na
Suhi izboljša, in sicer z raz-
širitvijo mostu, za kar mora-
mo pridobiti tudi denar. Pri-
čakujemo, da bo še ta mesec
izšel razpis za izvedbo študi-
je poplavne varnosti za celo-
tno občino, vključno s tem
območjem in da bo študija
dokončana do februarja pri-
hodnje leto. Zajela bo po-
plavno varnost vseh vodoto-
kov v občini Škofja Loka in
pokazala, kje je največja
ogroženost. Posebej gre iz-
postaviti spodnji del porečja
Sore, pri Čemer sta najbolj
ogroženi Suška in Demšar-
jeva cesta, pa tudi območje

kopališča v Puštalu."
Kako pa je s poplavno var-
nostjo območja, kjer se gra-
di Medpodjetniški izobraže-
valni center?
"Študija je narejena. Tu pa
se ob gradnji pojavlja drug
problem, namreč cene grad-
benikov so višje, kot je bilo
najprej predvideno, kar po-
meni, da bo treba projektu
nameniti več denarja. Upa-
mo, da bo tudi država pove-
čala svoj del sredstev."
Kako ste sicer zadovoljni z
napredovanjem del na pol-
janski obvoznici?
"Nisem zadovoljen, to pa
zato, ker v predoru od konca
junija naprej vrtanje tunela

prepočasi napreduje. Grad-
nja na Suhi pa je nujna vari-
anta, kjer nismo mogli
upoštevati zahtev tamkajš-
njih ljudi, kajti študija je po-
kazala, da brez novega loka-
cijskega načrta, ki pa bi ča-
sovno močno zamaknil
gradnjo, spremembe niso
mogoče. S tem še vedno ni-
sem zadovoljen, je pa to
manjši minus v primerjavi s
tem, kaj občani pridobimo z
obvoznico. Ob tem bo treba
z izvedbenimi ukrepi poskr-
beti za poplavno varnost na
tem območju. Iskati pa bo
treba tudi možnost, kako s
primerno ureditvijo prome-
tnega režima zmanjšati ne-
gativne posledice potencial-
no povečanega prometa na
Suški cesti."
Kako napreduje komunalni
del urejanja porečja Sore?
"V teh dneh je bil slovesni
podpis pogodbe z izvajalcem
del, nato pa pričakujem, da
bo izvajalec začel s pridobi-
vanjem gradbenega dovolje-
nja. Pridobiti pa moramo še
nekaj soglasij lastnikov. Do
konca oktobra moramo to
urediti, tako da bo šla skupi-
na občinskih uradnikov v so-
delovanju z vodstvi krajev-
nih skupnosti od lastnika do
lastnika. Naj povem, da je ta
ureditev v neposredno korist
občanom, poleg tega pa gre
za obvezo Evropske unije, da
mora biti do konca leta 2017
poskrbljeno za čiščenje od-
padnih voda. V strnjenih na-
seljih bodo gospodinjstva
priključena na kanalizacijo,
v razpršeni poselitvi pa na
male čistilne naprave, l^aj
povem, da bo vzorčna napra-

va nameščena v šoli na Bu-
kovici, kjer si jo lahko zain-
teresirani tudi ogledajo.
Pravkar namreč končujemo
obnovo vaškega jedra Buko-
vice z novima oddelkoma
vrtca (investitor vanj je Kme-
tijska zadruga Škofja Loka),
kar bo prineslo nov utrip v
kraj in povečalo pestrost in
zanimivost življenja v njem.
Vesel sem pozitivnega odzi-
va staršev in krajanov. Letos
z vrtcem dobivajo dva oddel-
ka za prvo starostno obdo-
bje, prihodnje leto pa tudi za
starejše otroke. Glede na to,
da je v bližnjem objektu še
šola in zgoraj dvorana, bo
tam nastal pravi kulturno
prosvetni center. Ta investi-
cija prvotno ni bila v načrtu,
načrte smo spremenili, ko je
občina pridobila nepovratna
sredstva iz evropskih struk-
turnih skladov."
Se končujejo tudi naložbe v
druge vrtce?
"V teh dneh smo odprli dva
oddelka v vrtec Rožle, kar so
otroci, vzgojiteljice in starši
lepo sprejeli. Naslednji ko-
rak je vrtec v Retečah, kjer se
moramo najprej dogovoriti z
lastnikom zemljišča, nato pa
zgraditi petoddelčni vrtec.
Računamo še na zasebni vr-
tec z dvema oddelkoma v Bo-
dovljah, naš naslednji cilj pa
je vrtec na območju vojašni-
ce, za katerega bomo v pri-
hodnjem letu začeli priprav-
ljati dokumentacijo."
Vam je uspelo zagotoviti
tudi za jesen načrtovano od-
prtje mladinskega centra na
Trati?
"Letos res odpiramo mla-
dinski center na Trati, ki bo

mladim ponudil zanimiv
program. Naslednja faza je
iskanje lokacije za podoben
center v Podlubniku, raz-
mišljamo pa tudi, da bi to
dejavnost prenesli tudi v va-
ška jedra, denimo prej ome-
njeno Bukovico, kjer se raz-
vija družbeni center. Ogle-
dati si je tudi treba, kakšne
so možnosti pri Sv. Duhu, v
Retečah in na Godešiču,
morda tudi v Poljanski doli-
ni, kjer se kot možnost po-
nuja Gabrk."
Jeseni predstavljate tudi no-
vosti v občinski upravi.
Kakšne so?
" Spremembe v občinski
upravi sem napovedoval že
za pomlad, vendar sem zara-
di zapletenih in dolgotrajnih
postopkov za to potreboval
več časa. Vzel sem si tudi
čas, da sem spoznal sodelav-
ce. Razen oddelka za okolje
in prostor, ki ga po noveni
vodi sodelavka, ki je prišla
od drugod, so bili vsi vodje
oddelkov že prej zaposleni
na občinski upravi. Iskal
sem najboljše, take, ki so se
izkazali s kvalitetnim delom
in pristopom k projektom.
Reorganizacija občinske
uprave pa še ni končana:
gremo še v zmanjšanje šte-
vila zaposlenih, oziroma
združevanje nalog, da bo de-
lovni čas vseh ostalih sode-
lavcev bolje izkoriščen. Na-
črtovali smo tudi, da bomo
za desetino zmanjšali stro-
ške občinske uprave, vendar
nam je ta načrt uspel le po-
lovično, tako da ta cilj ostaja
za prihodnje leto."
Občinski svet se je tokrat
ukvarjal tudi z rebalansomN
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letošnjega proračuna. Kakš-
ne so spremembe?
"Občutnih sprememb ni, ra-
zen investicij v širokopasov-
no internetno omrežje, ki le-
tos ne bo izvedeno, prav tako
tudi ne vsi ukrepi pri ureja-
nju porečja Sore. Nova po-
stavka pa je urejanje centra
Bukovice, za kar smo dobili
tudi nepovratna sredstva."

Prvega septembra ste v šolo
pospremili prvošoke. Kakš-
na je po vaši oceni prometna
varnost v vaši občini?
"Za šolarje je glede promet-
ne varnosti dobro poskrblje-
no, vendar se vse to ne sme
nehati po dveh tednih. Avto-
mobilisti moramo še naprej
pazljivo upoštevati predpise
in vedeti, da imajo na preho-
dih za pešce ti prednost, še
zlasti otroci. Kulturo vozni-
kov bi morali še izboljšati,
tu mora svoje opraviti tudi
medobčinsko redarstvo. Na
njegovo delo imajo občani
pripombe, vendar naj po-
vem, da bo prišlo do reorga-
nizacije. Prvi šolski dan sem
bil na treh od štirih loških
šol, kjer so otroci dobili ru-
mene rutke in odsevna tele-
sa, za katera sem jim zabi-
čal, naj jih v prid svoje var-
nosti dosledno nosijo."
Kako pa se v občini lotevate
problemov, povezanih z mi-
rujočim prometom?
"Avtomobilov je danes še
enkrat več kot pred dvajse-
timi leti, število parkirnih
mest se v tem času ni bis-
tveno povečalo. Lastniki
avtomobilov bi se morali
zavedati, da je zagotovitev
parkirišča zanje v prvi vrsti
njihova odgovornost. Obči-
na Škofja Loka bo na vseh

preobremenjenih javnih
parkiriščih uvedla režim,
po katerem bo parkiranje
plačljivo. Za meščane ožje-
ga mestnega jedra ureja-
mo parkirišče Nunski vrt,
za katerega smo ravno te
dni dobili potrditev o izpla-
čilu nepovratnih sredstev v
višini 417 tisoč evrov. Par-
kirni režim pa smo že ure-
dili za parkirišče pri uprav-
ni enoti in zdravstvenim
domom, v prihodnje pa ga
bomo še za Štemarje in
pred športno dvorano Po-
den. Zagotovo pa bomo v
prihodnje potrebovali tudi
parkirno hišo."

Po živahnem poletju se v
Loki nadaljuje niz jesenskih
prireditev. Kako ocenjujete
vse to dogajanje v mestu?
"V Loki je vse več športnih,
kulturnih in drugih priredi-
tev in še več jih bo. Letos je
bil zelo dobro izveden festi-
val Pisana Loka, s katerim je
Zavod O nadgradil dogaja-
nja ob svoji petnajstletnici.
Ločani se moramo navaditi,
da to postaja del našega živ-
ljenja in da mestno jedro ni
le prebivališče, pač pa tudi
oder. V prihodnje bo treba
najti še več prizorišč za raz-
lične dogodke. Da je to mo-
goče, so nam pokazali prav
organizatorji poletnih do-

godkov. Najbolj hrupni, de-
nimo, ne sodijo v ožje mest-
no središče, to bo namenje-
no mirnejšim prireditvam.
Poleg Plača bi bilo dobro pri-
zorišče tudi Grajski vrt, kjer
se z Elektrom Gorenjske do-
govarjamo, da nam tja nape-
ljejo močnejši kabel, ki bi
omogočal različne scenske
dogodke. Med pokopališčem
in avtobusno postajo pa bi
lahko uprizarjali tudi hrup-
nejše dogodke, namenjene
mladim. Tudi sicer bomo
območju med Namo in hote-
lom v prihodnje namenili
večjo pozornost."

Župan Miha Ješe / fo.o: gorazd kavči;

"Gradnja na Suhi je nujna varianta, kjer nismo
mogli upoštevati zahtev tamkajšnjih ljudi, kajti
študija je pokazala, da brez novega lokacijskega
načrta, ki pa bi časovno močno zamaknil gradnjo,
spremembe niso mogoče. S tem še vedno nisem
zadovoljen, je pa to manjši minus v primerjavi s
tem, kaj občani pridobimo z obvoznico."
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