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Prejeli smo iz OO SLS Škofja Loka 

Kjer je volja, tam je pot!
Pozdravljeni v letu 2014, v ka-
terem želim vsem občanom 
zdravja, možnosti za delo in delu 
primerno plačilo, upokojencem 
nezmanjšane pokojnine, občin-
ski upravi in županu več vizije in 
strateškega razmišljanja, svetni-
kom pa zdrave pameti in pogum, 
da bodo po njej tudi odločali. Kjer 
je volja, tam je pot! Kjer pa volje 
ni, se še pot izgubi!

Letošnje leto bodo lokalni 

politični parket zaznamovale 
županske volitve, volitve občin-
skih svetnikov in predstavnikov 
krajevnih skupnosti. Tiha volilna 
kampanja že traja nekaj mesecev, 
zato je potrebna kritična presoja 
dogajanja na lokalnem nivoju.

V začetku decembra so kra-
jani Pevna in Papirnice občinske 
svetnike obvestili o problematiki 
ukinjenega organiziranega prevo-
za otrok v šolo. Občinska uprava 
in krajani niso prišli do rešitve, s 
katero bi se strinjali obe strani. Na 
decembrski seji občinskega sveta 
smo svetniki Slovenske ljudske 
stranke predlagali, da se v primeru, 
če starši otrok in občinska oblast 
do takrat še ne bi sprejeli dogovora 
v obojestransko zadovoljstvo, na 
dnevni red januarske seje uvrsti 
točka Prevoz šolskih otrok iz Pevna 
in Papirnice. 

Župan je pred glasovanjem sve-
tnike pozval, naj zavrnejo predlog 

SLS in tako se je tudi zgodilo. Sklep 
je z devetimi glasovi za podprla 
opozicija (SLS, NSi, SD) in dva ko-
alicijska svetnika, štirinajst glasov 
proti pa so prispevali SDS, Prijatelji 
Loke, Glas žensk in Zares. 

Otroci, ki v zimskih mesecih 
hodijo v temi več kot tri kilometre 
do šole, po cesti, ki je na nekaterih 
odsekih slabo pregledna in kjer je 
povečan promet zaradi obvoza, 
po županovem posredovanju niso 
vredni obravnave na občinskem 
svetu, čeprav se tretjina svetnikov 
želi o tem pogovoriti. Upam samo 
lahko, da se jim na poti ne pripeti 
nesreča, kajti svetniki so bili pred 
glasovanjem opozorjeni, da pre-
vzemajo odgovornost za to.

Zaradi premajhnega prometa 
lekarne v Podlubniku vodstvo lekar-
ne razmišlja o zaprtju le-te. Menim, 
da Podlubnik in Stara Loka z okolico 
potrebujeta dostopne lekarniške 
storitve, saj se prebivalstvo stara, 

zato pozivam vse prebivalce tega 
območja in tudi vse Ločane in 
Ločanke, da gredo po zdravila 
v Lekarno Podlubnik. 

Veseli nas aktivnost prebi-
valcev Stare Loke, ki želijo Stari 
Loki vdahniti življenje in območje 
pod cerkvijo ponovno narediti za 
središče dogajanja. V ta namen 
so pri kapelici postavili jaslice, 
organizirali blagoslov konj na 
štefanovo in trikraljevski večer 
s Škofjeloškim oktetom za svete 
tri kralje. 

Kjer je volja, tam je pot! To se 
je dokazalo tudi pri škofjeloški 
obvoznici, za katero smo se po-
sebej zavzemali v SLS.

Jožica Žnidaršič, občinska 
svetnica občine Škofja Loka
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