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IZJAVA ZA JAVNOST

izvedba celovite prenove trga pred Upravno enoto in
izgradnja otroškega igrišča ''Zamorc'' lepo poteka
Z nastopom lepega pomladnega vremena so se zelo intenzivirala gradbena dela v okviru projekta
celovite prenove trga pred Upravno enoto in izgradnjo otroškega igrišča na območju starega
mestnega jedra Škofje Loke.
Cilj investicije je celovita (urbanistična in funkcionalna) preureditev trga pred Upravno enoto z
amfiteatralno navezavo na grajski hrib, vključno z vgradnjo celotne javne infrastrukture (vodovod,
fekalna in meteorna kanalizacija, javna razsvetljava, energetika in telekomunikacije) in ureditvijo
novega otroškega igrišča ''Zamorc''.
Po prenovi bo trg dobil povsem nov ''reprezentančen'' urbani značaj, postal bo osrednje mestno
družabno zbirališče in srečevališče na vhodu v strogo mestno središče.

Letno prizorišče na novem trgu
Nov mestni trg bo služil tudi kot osrednji prireditveni prostor in avditorij za različne družabne, kulturne
in športno-rekreativne prireditve v vseh obdobjih leta. V zimskem delu leta bo na pobočju Grajskega
hriba urejeno mestno smučišče, katerega iztek bo na novem mestnem trgu.

Zimsko mestno smučišče
Na novem trgu ob mestnem obzidju bomo zasadili sadiko-potomko najstarejše vinske trte na svetu iz
mariborskega Lenta.
Prav posebna atrakcija pa bo novo otroško igrišče ''Zamorc'', ki bo najmlajšim pričarala domišljijske
svetove škofjeloških zgodb in legend.
V okviru projekta bodo urejene tudi navezave preurejenega območja z drugimi javnimi površinami ter
sosednjimi objekti (proti Mestnemu trgu in Pepetovem klancu, na območje Upravne enote, grajskega
hriba, Miholove hiše…). Novi trg bo tako hkrati tudi urejena razgledna ploščad, ki še poudarja vstop v
staro mestno središče skozi nekdanja Poljanska vrata in na Loški grad.
Projekt prenove poteka skladno z leta 2013 sprejetim javnim natečajem »Ureditev odprtih javnih
površin starega mestnega jedra Škofje Loke ter ureditev obrežja obeh Sor«. Projekt predstavlja
nadaljevanje celovite obnove mestnega središča Škofje Loke, ki smo ga začeli z uspešno prenovo
Cankarjevega trga in Blaževe ulice leta 2014.
Celovita prenova širšega območja Poljanskih vrat in Grabna predstavlja trenutno gradbeno in finančno
najzahtevnejšo javno investicijo letos. Skupni investicijski stroški projekta znašajo 929.478 €. Občini
Škofja Loka je po Zakonu o financiranju občin zanj uspelo pridobiti 146.793 € nepovratnih sredstev in
še 249.675 € izjemno ugodnih povratnih kreditnih sredstev.
Dela na projektu izvaja gradbeno podjetje LESNINA MG OPREMA podjetje za inženiring, d.d.
Ljubljana s podizvajalci in bodo zaključena do 30. julija 2017.

PROMETNI IN PARKIRNI REŽIM
S prenovo se spreminjata vsebina in značaj trga, ki bo poslej prvenstveno namenjen pešcem,
druženju, urbani družabnosti, igri, omogočen bo stalen in varen dostop pešcem v staro mestno jedro.
Kljub temu bo na ploščadi novega trga urejen poseben parkirni prostor za invalide.
Dostava blaga in opravljanje storitev v mestnem središču pa bo lahko potekala v zanjo predvidenem
času.
Trenutno za ves motoriziran promet velja popolna zapora vstopa na Mestni trg, iz smeri Poljanske
ceste pri vstopni prometni točki pri Upravni enoti. Prometna zapora velja v dnevnem času, dostop za
stanovalce in dostavo je mogoč vsak dan, po 18. uri in pred 8. uro zjutraj. Ob gradbišču je urejen
hodnik za pešce, prav tako pa je omogočen dostop za interventna vozila. Popolna zapora pri Upravni
enoti bo predvidoma trajala do začetka meseca maja.
Dostop na Mestni trg za prebivalce in dostavo je mogoč na severni vstopni točki pri Jesharni in Selških
vratih mimo Obrtnika, obenem pa na celotnem območju za pešce v starem mestnem jedru Škofje
Loke, velja dosedanja prepoved parkiranja.
Pot na Loški grad je v tem času mogoča le mimo Homana, po Klobovsovi ulici.
Parkiranje je prestavljeno deloma na Pepetov Klanec in deloma na območje Kapucinskega
predmestja.
POSTOPEK POIMENOVANJA NOVEGA TRGA

Občinski svet Občine Škofja Loka je na svoji redni seji meseca aprila obravnaval predlog
poimenovanja novega trga pred upravno enoto v Škofji Loki, ki ga je na osnovi prejetih
predlogov javnosti, izbrala in županu mag. Miha Ješetu posredovala, Komisija za izbiro
predloga za poimenovanje novega trga pred upravno enoto v Škofji Loki, v mesecu maju pa
bo potrdil odlok o poimenovanju.
INFORMACIJE
Vso dokumentacijo o projektu ter sprotne informacije o organizaciji gradbišča in cestnih zaporah si
je mogoče ogledati na spletni strani Občine Škofja Loka oziroma na spodnji povezavi:
http://www.skofjaloka.si/objava/58841
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