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VAL – civilna pobuda varujmo Loko      
Muzejsko društvo Škofja Loka                                                                                    
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka 
 
 
Občina Škofja Loka 
Mesti trg 15 
4220 Škofja Loka 
 
za: župan Tine Radinja  
 
 
POBUDA ŽUPANU ZA  VAROVANJU KULTURNE DEDIŠČINE STAREGA MESTNEGA JEDRA ŠKOFJE 
LOKE IN STARE LOKE 
 
Spoštovani župan Tine Radinja, 
 
Veseli in ponosni smo , da je Škofja Loka eno najbolje ohranjenih srednjeveških mest v Sloveniji. Loški 
grad z grajskim vrtom, Mestni trg in Lontrg  z obzidjem tvorijo enkratno zgodovinsko urbano celoto. 
 
Kot tako so jo spoznali tudi naši predniki, ustanovitelji Muzejskega društva Škofja Loka, spoštovani 
člani »profesorskega ceha« Dolenec, Blaznik, Debeljak, Planina, Šolar, Koblar, Sušnik, Košir, Molinaro, 
Miklavčič in Gorjanec.  Kot tako so jo prepoznavali in jo prepoznavamo tudi njihovi nasledniki vse do 
današnjih dni. Kot tako jo spoznavajo tudi domači in tuji obiskovalci, kajti kulturni turizem ima vedno 
večji pomen v turizmu, ki je že nekaj časa ena najhitreje rastočih gospodarskih panog v svetu. Upamo 
in želimo, da bo tako tudi v prihodnje. 
 
Prav zaradi zavedanja izjemne pomembnosti starega mestnega jedra Škofje Loke, so naši predhodniki 
v »Odloku o razglasitvi starega mestnega jedra Škofje Loke za kulturni spomenik in o razglasitvi 
naravnih znamenitosti na njegovem območju (Uradni vestnik Gorenjske, št. 21/88)« zapisali kako je 
potrebno varovati našo  bogato dediščino. 
Po našem mnenju je bil v zadnjih dveh desetletjih ta odlok večkrat kršen, kar jasno kažejo primer 
nove hiše na Cankarjevem trgu, tlakovanja Blaževe ulice in Cankarjevega trga, nova ulična oprema, 
nove luči, betoniranje trga pred Upravno enoto, preplastitve in barvanje cestišča, poligon lesenih ovir 
na Lontrgu… 
 
Strategija razvoja Občine Škofja Loka 2025+ kot sestavni del vplivnega območja starega mestnega 
jedra prepoznava tudi območje Stare Loke, kjer je v zadnjih letih in desetletjih vidna degradacija, ki se 
odraža v podirajočih se hišah, uličnih škrbinah, asfaltu namesto obljubljenega tlakovanja, itd… In ne 
nazadnje na Starološkem gradu – kulturnem spomeniku državnega pomena, ki že 10 let sameva in 
propada, skupaj z ožjo okolico. 
 
Posamezni člani Muzejskega društva Škofja Loka, društva Lonka in civilne pobude VAL smo večkrat 
opozarjali na nepravilnosti in kršenje odloka, tako preko elektronskih medijev, kot preko lokalnih 
glasil, strokovnih publikacij in predavanj. Na žalost strokovna opozorila niso bila slišana, saj  pri 
posegih v staro mestno jedro ne zaznavamo pozitivnih sprememb, na področju urejanja Stare Loke 
pa ni bistvenih premikov. 
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Zaradi tega se po vaši izvolitvi za župana Občine Škofja Loka, obračamo na vas s pobudo, ki vsebuje 
nekaj ključnih točk: 
 
1. Dosledno spoštovanje »Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Škofje Loke za kulturni 
spomenik in o razglasitvi naravnih znamenitosti na njegovem območju (Uradni vestnik Gorenjske, št. 
21/88)«. 
 
2. Spoštovanje smernic ZVKDS, ki jih podajo pred večjimi urbanimi posegi in natečaji. Predlagamo, da 
se pred novimi večjimi posegi pripravi celovit konservatorski načrt za staro mestno jedro Škofje Loke 
in Stare Loke. 
 
3. Oblikovanje stališč in tudi programa za reševanje problematike degradacije Stare Loke in reševanja 
položaja Starološkega gradu. 
 
4. Spoštovanje življenja prebivalcev Škofje Loke: Odnos do kulturne dediščine je odnos do njihove 
lastnine in načina življenja, ki naj ga prihodnji posegi v prostor in novi programi bolj upoštevajo. 
 
5. Upoštevanje Škofje Loke v gospodarskem smislu kot vrhunske turistične  lokacije. Združevanje 
starega in novega po smernicah UNESCO svetovne kulturne dediščine, kar bi v bodočnosti omogočilo 
in ne preprečilo kandidaturo za vpis starega mestnega jedra Škofje Loke na prestižni svetovni seznam, 
kar mora biti naš skupen cilj, še zlasti po vpisu Škofjeloškega pasijona na UNESCO seznam nesnovne 
kulturne dediščine človeštva. 
 
Spoštovani gospod župan, pričakujemo, da boste z vsem svojim znanjem in energijo poskrbeli, da 
se pretekla negativna odstopanja ne bodo nadaljevala ter ta se bodo pri prihodnjih posegih v 
prostor starega mestnega jedra dosledno upoštevala konservatorska in druga strokovna izhodišča. 
Pri tem smo pripravljeni sodelovati in pomagati po svojih najboljših močeh. Pričakujemo, da nas 
boste v najkrajšem možnem času povabili na srečanje, kjer se bomo lahko podrobneje pogovorili o 
možnostih, si izmenjali poglede in načrte ter jih uskladili za dobrobit ustrezne prenove starega 
mestnega jedra Škofje Loke, njenih prebivalcev in obiskovalcev. 
 
Prisrčen pozdrav, 
podpisani za: 
 
VAL – civilna pobuda varujmo Loko: 
Tomaž Križnar, u.d.i.a. 
 
 
Predsednik Muzejskega društva Škofja Loka: 
Mag. Aleksander Igličar, u.d.e. 
 
 
Predsednik Kulturno zgodovinskega društva Lonka: 
Mihael Habicht, u.d.e. 
 
 
 
Škofja Loka, 3.4.2019 
 
Kontakt: Tomaž Križnar, 
pobuda.val@gmail.com 
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