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Občina Škofja Loka

Loški glas, torek, 29. julija 2014

OBČINA ŠKOFJA LOKA

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list 
RS, št. 33/07 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami), 16. člena 
Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13) ter sklepa Občin-
skega sveta št. 429 z dne 19.06.2014 Občina Škofja Loka objavlja 

JAVNO NA ZNANILO 
O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI

dopolnjenega osnutka 
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 

»LIVADA ŽOVŠČE« V ŠKOFJI LOKI

1. 
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega pro-
storskega načrta »Livada Žovšče« v Škofji Loki (v nadaljevanju OPPN), 
ki ga je izdelal Struktura, Dušan Balderman, s. p., Puštal 128, Škofja 
Loka. 

Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča ali del zemljišč z nasle-
dnjimi parcelnimi številkami: 169/18, 169/19, 169/20, 169/183, 
169/189, 169/190, 169/192, 169/193, 189/191, 169/22, 169/23, 
169/184, 169/185, 169/86, 169/187, 169/188, 169/26, 169/27, 169/28, 
169/29, 169/30, 169/31, 169/32, 169/33, 169/146, 169/147, 169/65, 
169/63, 169/62, 169/6, 169/8, 169/9, 169/11, 169/13, 169/14, 169/15, 
169/16 (del), 169/17, 169/130, 169/47, 169/48, 169/154, 210/1 (del), 
210/2 (del), 204 (del), 205 (del), 169/10, 166/1, 951/1 (del), 951/2, 
947/2 (del), 945/1 (del), 945/2, 950/3, 950/2 (del), vse k. o. Puštal. 

Površina območja OPPN je cca. 6 ha. 

2.
Javna razgrnitev bo potekala ob delavnikih od 5. 8. 2014 do vključno 
19. 9. 2014 v poslovnem času Občine Škofja Loka – ob ponedeljkih, 
torkih in četrtkih med 7.30 in 15. uro, ob sredah med 7.30 in 17. uro 
ter ob petkih med 7.30 in 12. uro. 

Gradivo bo javno razgrnjeno v pritličju Občine Škofja Loka, Mestni trg 
15, Škofja Loka. 

OPPN (razen prilog) bo v času javne razgrnitve javno dostopen tudi 
na spletni strani Občine Škofja Loka na e-naslovu: www.skofjaloka.si 
pod rubriko »Javne razgrnitve«. 

3.
V času javne razgrnitve bo 10. 9. 2014 ob 18. uri organizirana javna 
obravnava v veliki sejni sobi Občine Škofja Loka, Poljanska cesta 2 
(stavba Upravne enote, 2. nadstropje), Škofja Loka. 

4.
V času javne razgrnitve ima javnost do vključno 19. septembra 2014 
pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek OPPN, ki se 
lahko dajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu 
javne razgrnitve, lahko se pošljejo na naslov Občina Škofja Loka, Mestni 
trg 15, Škofja Loka s pripisom »OPPN Livada Žovšče – pripombe javna 
razgrnitev«, lahko se podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. 

Občina Škofja Loka bo proučila pripombe in predloge javnosti in do 
njih zavzela stališče, ki bo objavljeno na krajevno običajen način in na 
spletni strani Občine na e-naslovu: www.skofjaloka.si. 

5.
Ta sklep se objavi v časopisu Loški glas, na Radiu Sora ter na spletni 
strani Občine na e-naslovu: www.skofjaloka.si ter začne veljati z dnem 
objave. 

Številka: 35013-5/2005
Škofja Loka, 18. 7. 2014
 Občina Škofja Loka 
 mag. Miha Ješe 
 Župan
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka – Župan Miha 
Ješe je v slavnostnem nago-
voru nanizal več pomemb-
nih projektov, ki kažejo na 
razvoj občine, med njimi 
gradnjo škofjeloške južne 
obvoznice in največje nalož-
be v občini kadarkoli, komu-
nalno urejanje, s katerim bo 
več generacij občanov prido-
bilo posodobljen kanalizacij-
ski sistem, čistilne naprave 
in vodovodno omrežje. Pri 
tem je glavna skrb občinske 
uprave pravičnost in enako-
meren razvoj vseh območij 
občine. O razvojni prodor-
nosti občine priča letošnje 
priznanje Zlati kamen, v 
Škofji Loki pa so ponosni 
tudi na še eno letos prido-
bljeno priznanje Prostovolj-
cem prijazno mesto. Ob tem 
se je župan Miha Ješe znova 
zahvalil vsem prostovoljcem 
in društvom, ki delujejo v 
občini in si za svoje delo za-
služijo priznanje. 

Dobitniki občinskih 
priznanj
Vrhunec praznovanja je bila 
podelitev občinskih pri-
znanj. Bronasti grb so pode-
lili Janu Jelšiku iz pobrate-
nega češkega mesta Tabor, 
zaslužnega za dolgoletno 
sodelovanje. Rezultat sode-
lovanja, ki se je začelo med 
fotografskimi umetniki iz 
obeh mest, je postavitev več 
kot petdesetih klubskih in 
avtorskih razstav na Če-
škem, ki prikazujejo Škofjo 
Loko in Slovenijo. V obeh 
državah pa so posadili tudi 
več lip, ki pričajo o prijatelj-
skih povezavah med mesto-
ma in državama.
Dobitnik srebrnega grba je 
Miro Duić za večletno uspe-
šno delo, uspehe in požrtvo-
valnost na posameznih po-
dročjih družbenega življe-
nja. Nagrajenec je od leta 
2007 predsednik Društva 
upokojencev Škofja Loka, ki 
ne le najbolj množično v ob-
čini (šteje 2200 članov, v 
občini pa sicer živi okoli šest 
tisoč upokojencev), pač pa 
tudi eno najbolj aktivnih. 
Pod vodstvom Mira Duića je 
v društvu zaživelo več po-

membnih novosti: vključili 
so se v projekt pomoči sta-
rejšim na domu Starejši za 
starejše, odprli Marinkino 
knjižnico in začeli izdajati 
glasilo Mi o sebi. Drugi do-
bitnik srebrnega grba pa je 
Loški muzej Škofja Loka ob 
75-letnici in ob uspešni raz-
stavi Znanje je luč ob 120-le-
tnici uršulinske dekliške 
šole na loškem gradu. Loški 
muzej strokovno opravlja 
naloge, za katere je poobla-
ščen kot javni zavod, hkrati 
pa z aktualnimi razstavami 
sledi pomembnim dogod-
kom v Sloveniji, Škofji Loki 
in okolici. 
Zlati grb je prejel Šolski cen-
ter Škofja Loka ob 125-letni-
ci poklicnega in strokovnega 
izobraževanja. Šolski center, 
kjer danes izobražujejo za 
področji lesarstva in strojni-
štva, ki sta tudi v občini pre-
vladujoči gospodarski pano-
gi, ni prepoznaven le v Ško-
fji Loki in na državni ravni, 
pač pa vse bolj tudi v med-
narodnem prostoru. Danes 
ponuja odlične razmere za 
šolanje na področju poklic-
nega in strokovnega izobra-
ževanja, pred leti nadgraje-
nega tudi z višješolskim šo-
lanjem, ki jih je še posebej 
izboljšal lani zgrajen Med-
podjetniški izobraževalni 
center. Z zlatim grbom je 
občina izkazala zahvalo in 
spoštovanje za dolgoletno 
delo vsem sedanjim in pre-
teklim profesorjem, učite-

ljem, mojstrom in drugim, 
ki so šolali generacije loških 
obrtnikov in podjetnikov.
Največje spoštovanje pa so 
ob letošnjem občinskem 
prazniku izkazali dr. Fran-
cetu Štuklu. Za dosežke na 
področju arhivistike, za nje-
govo poznavanje loških kra-
jev in ljudi, popisanih v več 
knjigah in številnih člankih, 

so mu namenili naslov ča-
stnega občana. Kot arhivist v 
škofjeloški enoti Zgodovin-
skega arhiva Ljubljane je 
skrbel za varovanje in ohra-
njevanje bogate arhivske de-
diščine na škofjeloškem ob-
močju. Njegova publicistič-
na bera je zelo bogata: poleg 
sedmih samostojnih knji-

žnih monografij obsega tudi 
okoli 170 člankov, referatov, 
recenzij, poročil, vodnikov 
in drugega gradiva, ki ga je 
objavljal v različnih strokov-
nih publikacijah. Pred tremi 
leti je ta izvrstni poznavalec 
loške zgodovine in življenja 
Ločanov izdal interdiscipli-
narno monografijo Po poti 
kulturne dediščine. Ob po-

delitvi naziva častni občan je 
občinstvo nagrajencu stoje 
zaploskalo in mu tudi tako 
izkazalo veliko spoštovanje.
Župan pa je tokrat podelil še 
dve priznanji, eno poljske-
mu veleposlaniku Cezaryju 
Krolu in drugo Jefu Albre-
chtsu iz belgijskega mesta 
Maasmechelen ob 15-letnici 
pobratenja. Jef Albrechts se 
je zahvalil v slovenščini in 
poudaril, koliko mu pome-
nijo številne prijateljske 
vezi, ki so se med dolgole-
tnim sodelovanjem spletle 
med belgijskimi in sloven-
skimi pobratimi. Ob tej pri-
ložnosti so v Škofji Loki od-
prli tudi skupinsko razstavo 
likovnih ustvarjalcev iz Maa-
smechelna. Odprtja se je 
udeležil tudi tamkajšnji žu-
pan Raf Terwingen. Priredi-
tev ob občinskem prazniku 
pa so z glasbo polepšali čla-
ni Big banda Dom z dirigen-
tom Bracom Doblekarjem 
in solistko Ireno Vidic.

Škofja Loka je praznovala
Na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku je župan Miha Ješe podelil letošnja občinska 
priznanja in še dve posebni županovi priznanji. Letos so razglasili tudi novega častnega občana, 
arhivista in zgodovinarja dr. Franceta Štukla.

Na škofjeloškem občinskem praznovanju je nastopil Big band Dom. / Foto: Tina Dokl

Letošnji nagrajenci skupaj z županom Mihom Ješetom / Foto: Tina Dokl

Župana Škofje Loke in Maasmechelna Miha Ješe in Raf 
Terwingen in dolgoletni prijatelj iz belgijskega mesta Jef 
Albrechts na razstavi likovnikov / Foto: Tina Dokl

Stara Loka – Na predvečer dneva državnosti so v Stari Loki 
priredili koncert harmonikarja Marka Hatlaka. Harmonikar je 
navdušil s svojo muzikalnostjo in spontano komunikacijo s 
poslušalci, ki so ga na koncu nagradili s stoječim aplavzom, 
pravijo organizatorji, društvo Lonka Stara Loka. Glasbo je 
spremljala projekcija fotografij atrija Starološkega gradu, s 
čimer so želeli opozoriti na nujnost obnove in oživitve tega 
kulturnega spomenika državnega pomena. Predstavili so tudi 
pobudo o osnovanju sklada za obnovo Starološkega gradu. 

Navdušujoč koncert Marka Hatlaka

Harmonikar Marko Hatlak je nastopil v Stari Loki. 
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