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Občani gradnji nasprotujejo 
◄ 1. stran 

V civilni iniciativi Loka, 
mesto vseh, ki deluje v za
vezništvu z Občino Škofja 
Loka, so ob tem poudarili , 
da razveljavitev gradbene
ga dovoljenja investitorja ne 
ustavlja, da ne bi nadaljeval 
postopka, zato so se odloči
li, da bodo zbrali dvesto pod
pisov, kolikor je potrebno za 
priglasitev stranskega ude
leženca v postopku pridobi
vanja gradbenega dovolje
nja. Iz zadnje objave na nji
hovi Facebook strani je raz
vidno, da so zbrali že več kot 
devetsto podpisov, od uprav• 
ne enote Škofja Loka pa še 
vedno niso dobili poziva za 
oddajo vloge za priglasitev 
stranskega udeleženca v po• 
stopku, zato zbiranje podpi• 
sov nadaljujejo. »Malo hi
droelektrarno Puštal inve
stitor namerava zgraditi ob 
vstopu na Hudičevo brv, kjer 
je bil nekoč Pepetov mlin. 
Spodnji del zelenja pod stru
go Mlinščice ščiti Zavod RS 
za varstvo narave, za kar se 
je izrekel v naravovarstvenih 
pogojih, zgornji del zelenja, 

vključno z lipo ob turistič• 
ni tabli, pa ščitimo prebival
ci v svojem imenu, v imenu 
ljudstva. Narave ne damo!« 
so zapisali. Kot so med dru
gim navedli v svojih pripom· 
bah, bo imela mala hidroe
lektrarna uničujoč vpliv na 
krajinsko prizorišče, sama 
gradnja pa na javni. pros• 

območja. Prav tako po nji
hovem mnenju ni jasen 
vpliv ·same gradnje predvi
dene male hidroelektrarne 
ter njen vpliv v času obra
tovanja in vzdrževanja na 
vodotok in širše območje, 
kjer naj bi se nahajala. »S 
samo gradnjo male hidro
elektrarne in kasneje z nje-

Bistvena nejasnost, n a katero so opozorili n a občini, 
je vpliv predvidene male hidroelektrarne na kopalno 

območje Puštal, vključno z vplivom na varnost 
kopalcev in poplavno varnost območja. 

tor. Degradiran bo vedutni 
kori.dor s kopališča na staro 
mestno jedro, v poletni se
zoni pa zaradi odvzema vode 
tudi kopališča na jezu, v Pe
nah in pod Šturmovo skalo. 

Na občin i veseli podpore 
občanov 

Bistvena nejasnost, na 
katero so opozorili na obči• 
ni, je vpliv predvidene male 
hidroelektrarne na kopal
no območje Puštal, vključ
no z vplivom na varnost ko-· 
palcev in poplavno varnost 

nim delovanjem so poveza
ni tudi tveganja degradaci
je tega krajinskega obmo
čja z izjemno naravno in 
kulturno dediščino.<; V po· 
novljenem postopku izda
je gradbenega dovoljenja, 
ki je še v teku, je občina v 
fazi ustne obravnave tako 
ponovno podala pripombe, 
saj se je tudi-ob nedavnem 
ponovnem ogledu lokacije 
izkazalo, da bi bila gradnja 
male hidroelektrarne zara
di občutljivih prostorskih, 
krajinskih, hidroloških in 

Dostava -
Ve 

vasi meri 

geomorfoloških ·zn~čilnos· 
ti ter terenskih omejitev iz
jemno kompleksna in zah· 
tevna. »Tesen ·iz ploščate• 
ga apnenca, skozi katero 
teče Poljanska Sora, in Hu• 
dičeva brv s celotnim vpliv
nim območjem med sta
rim vaškim jedrom Puštala 
in Karlovca predstavlja izje• 
men, enkraten preplet na
ravne in kulturne dediščine 
in je· ena najbolj slikovitih, 
ikoničnih in prepoznavnih 
podob Škofje Loke in njene 
okolice. Značilna podoba 
za ta vedutiti koridor je prav 
zeleno obrežje med Poljan
sko Soro in starim mestnim 
jedrom v ozadju. Ta značil
na krajinska podoba je tudi 
skozi ljudske pripovedke 
del_lokalne (sarno)zavesti in 
identitete sleherne Ločanke 
in Ločana,« so še poudarili 
na občini, kjer so zato veseli 
odziva in množične pod po· 

· re občanov in Civilne inici
ative Loka, m~sto vseh. » 'ro 
je obenem tudi podpora na
šim prizadevanjem, da od 
pristoj!}ih institucij in inve• 
stitorja pridobimo vse pri• 
čakovane odgovore.« 

Volkovi nadaljujejo 
napade na drobnico 
CvETO ZAPLOTNIK 

Bled - Volkovi, ki so konec 
avgusta na Radovljiški pla
nini močno poškodovali kra
vo in tele, nadaljujejo napa· 
de na drobnico na paši. Na 
planini Zgornja Krma, kjer 
pasejo živino člani Agrar• 
ne skupnosti Zasip, so po• 
končali petnajst ovc, tride
set jih (po podatkih od sre
de) še pogrešajo. V soboto 

Novi nadstreški v vrtcu 

so na pašniku v bližini vasi 
Kupljenik napadli mlečne 
koze v ekološki reji - dve sta 
takoj poginili, štiri so zara
di poškodb morali zakleti. V 
bližini pašnika so našli tudi 
pokončanega jelenjega mla
diča. Kmetijsko-gozdarska 
zbornica Slovenije je v.pone
deljek na ministrstvo za oko
lje in prostor naslovila zahte
vo za izredni odstrel treh vol
kov na območju Jelovice. 

Mengeš - V dogovoru z Vrtcem Mengeš Občina Mengeš 
vsako leto izvede manjše_ investicije v posameznih enotah. 
V poletnih mesecih so tako zamenjali štiri nadstreške, saj 
so bili stari dotrajani. Nove konstrukcije, ki otrokom omogo· 
čajo gibanje na prostem tudi v primeru slabšega vremena, 
so v skladu z arhitekturno zasnovo objekta enote Sonček, 
hkrati pa nudijo tudi optimalno svetlobo. Poleg tega so v 
mengeškem vrtcu zamenjali tudi nekaj garderobnih omaric 
in kupili nov pralni stroj. 

Grajski lonec v Smledniku 
·Smlednik-Turistično društvo Smlednik jutri, 10. septembra, 
na Starem gradu.prireja tradicionalno prireditev Grajski lonec. 
Pokušina in ocenjevanje bosta ob 13. uri. Ob 15. uri bo sledilo 
še odprtje Okrepčevalnice. 
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