
POSTAVITEV DOPRSNEGA KIPA
ŠKOFA ANDREJA KARLINA
V PARKU ŠKOFOV V STARI LOKI
Ob 150. obletnici posvetitve farne cerkve sv. Jurija 
nameravamo v Stari Loki postaviti doprsni kip 
našega rojaka, tržaško-koprskega in lavantinskega 
škofa Andreja Karlina (1857–1933). Kot fantič, ki 
je živel neposredno pod cerkvenim gričem, je od 
blizu spremljal gradnjo nove starološke cerkve. 
Kasnejši doktor cerkvenega in civilnega prava, 
nadarjen pevec in glasbeni reformator, šolnik, 
publicist, pastoralni, gospodarski in kulturni 
delavec se je v zgodovino zapisal zlasti po svoji 
narodnoobrambni drži na slovenski zahodni in 
severni narodnostni meji v prvih desetletjih 
20. stoletja in kot začetnik postopka za 
beati�kacijo škofa Antona Martina Slomška.

Odkritje in blagoslov kipa škofa Andreja Karlina bo
na rožnovensko nedeljo, 4. oktobra 2015, 
po slovesni sv. maši, ki se bo začela ob 10. uri. 
Kip bo blagoslovil nekdanji starološki župnik in 
sedanji novomeški škof msgr. Andrej Glavan.

Mavčno predlogo 
za kip škofa Karlina je leta 2007 izdelal 
akademski kipar , Metod Frlic
v bron pa ga bo odlil 
umetniški livar . Roman Kamšek
Kip meri v višino 100 cm, po obsegu pa 110 cm.



Kip škofa Karlina bo stal v kostanjevem drevoredu pod cerkvenim parkiriščem, v t. i.  Parku škofov.
S tem začenjamo v Stari Loki novo zgodbo, pomembno za celo Loko. V njej namreč vse doslej ni bilo 
kakega vidnejšega pomnika, ki bi mimoidočega spominjal, da se Loka imenuje Škoa zaradi freisinških 
škofov. In kje bi bilo za tako obeležje bolj primerno mesto kot v Stari Loki? Prav nanjo se namreč nanaša 
darovnica, ki jo je cesar Oton II. izročil škofu Abrahamu leta 973, kot Lonko jo omenja tudi pogodba 
med oglejskim patriarhom in freisinškim škofom iz leta 1074. Stara Loka bo kot izpričana matica Škoe 
Loke, kjer so freisinški škoe že v 11. stoletju imeli svoj dvor, s Parkom škofov utrjevala loški zgodovinski 
spomin in védenje o naših lastnih koreninah, s kipom škofa Karlina pa tudi ponos na znamenitega 
domačina.

Vabljeni, da kot posamezniki, družine ali podjetja po svojih zmožnostih 
podprete postavitev kipa škofa Andreja Karlina in postanete njegov:

................ 2.000 EUR ali več,zlati boter
.......... 1.000 EUR,srebrni boter

....... 500 EUR,bronasti boter
.......................... 200 EUR.  boter

Donacijo lahko nakažete na TRR Župnijskega zavoda sv. Jurija Stara Loka
IBAN: SI56 0312 8100 1174 334, BIC: SKBASI2X
koda namena: CHAR, namen plačila: donacija za kip, ime in priimek
ali pa jo izročite osebno v župnišču v Stari Loki, ob prejemu ustreznega potrdila. 
Hvala!

Vsi darovalci, ki bodo , nakazali/izročili svoj dar ali izrazili do srede, 30. 9. 2015
jasno namero o doniranju, bodo navedeni v priložnostni brošuri, zlati, srebrni in 
bronasti botri pa tudi na posebni ploščici, pritrjeni ob kipu.
Dodatne informacije:
Klemen Karlin:  031 360 369, klemen.karlin@guest.arnes.siM E 
Alojz Snoj:  04 512 12 06,  alojz.snoj@rkc.siT E
Pobudnik postavitve kipa škofa Andreja Karlina in zasnove Parka škofov 
v Stari Loki: Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka, v sodelovanju z 
Župnijskim zavodom sv. Jurija Stara Loka, Občino Škoa Loka in Krajevno 
skupnostjo Stara Loka - Podlubnik

Za pripravljalni odbor:
Klemen Karlin. 
Fotogra�ji: Metod Frlic, 
Alojzij Pavel Florjančič.
Vizualizacija: 
Alenka Šmid Oblak. 
Priprava za tisk: 
Peter Pokorn ml. 
Stara Loka, september 2015


