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Dr. France Štukl je nedvomno eden najbolj poznanih Ločanov današnjega časa. Čeprav rojen 

v Celovcu 5. septembra 1942 se je njegova pot ves čas odvija v mestu ob sotočju Selščice in 

Poljanščice, kamor sta se starša priselila iz Kozjega leta 1939. Materine korenine so sicer 

segale v loški Karlovec, kar je tudi pripomoglo, da se je družina, ki je tedaj že štela dve 

starejši sestri, naselila v Škofji Loki. Tu je dr. France Štukl obiskoval najprej osnovno šolo in 

kasneje gimnazijo ter se po maturi leta 1961 vpisal na Filozofsko fakulteto v Ljubljani. Izbral 

je dvopredmetni študij umetnostne zgodovine in zgodovine. Študentovska leta so bila 

zanimivo obdobje, ki so ga poleg študija dopolnjevala demonstratorstva pri dr. Stanetu 

Mikužu in dr. Nacetu Šumiju. Tudi dr. Levu Menašeju je kot demonstrator želel pomagati, a 

ga je zavrnil s stavkom: »Kar ne morem storiti jaz, tudi vi ne morete!« Toda dr. France Štukl 

je zmogel zelo veliko. To je dokazal že z diplomskim delom – Umetnostnozgodovinsko 

topografijo Poljanske doline, ki so ji v naslednjih letih sledila še številna druga dela. Po 

odsluženi vojaščini, se je želel zaposliti na oddelku za umetnostno zgodovino, a so ga 

prehiteli drugi, ki so po političnem prepričanju bolj ustrezali tedanjim časom.  

 

Naključje pa je hotelo, da je spremenjena zakonodaja ravno v tem času ločila muzejsko in 

arhivsko stroko. Občina Škofja Loka je skrb za arhivsko dediščino podelila Mestnemu arhivu 

v Ljubljani in dr. Francetu Štuklu kot prvemu loškemu arhivistu. Svojo poklicno pot je začel 

kot arhivist pripravnik in jo zaključil kot doktor znanosti. Vmes pa je 35 let trdega dela, ki se 

na zunaj odraža v 3 samostojnih publikacijah in eni izdani v soavtorstvu ter prek 170 

strokovnih člankih, referatih in recenzijah, izdanih v Loških razgledih in drugi strokovni 

literaturi. Poleg tega je za tisk uredil in izdal očetove spomine in izbrane dokumente iz 

starejšega gradiva občine Škofja Loka. Osrednja njegova objavljena strokovna dela so prav 

gotovo tri Knjige hiš v Škofji Loki, v katerih so zajete hiše v mestnem jedru, nekdanjih 

predmestjih in v Stari Loki. Druga in tretja sta njegovo magistrsko in doktorsko delo. 

 

Kot arhivist je postavil temelje škofjeloške enote Zgodovinskega arhiva Ljubljana. Do leta 

1987 je bil edini, ki je na ozemlju tedanje občine Škofja Loka prevzemal in urejal arhivsko 

gradivo. Število njegovih popisov in inventarjev presega številko 300, število tekočih metrov 

urejenega gradiva pa številko 500. Urejevalna dela so vedno spremljali krajši in daljši članki v 

strokovni literaturi. Največkrat zgodovinski, čeprav se tudi umetnostni zgodovini ni nikoli 

odrekel in je s pridom uporabljal bogato znanje tudi iz tega področja.  Prek tovarniških glasil 

in s pomočjo učnih ur za učence je želel arhivsko stroko in skrb za gradivo predstaviti najširši 

javnosti.  

 

Član Muzejskega društva Škofja Loka je postal leta 1964. Že tedaj je bil imenovan v izvršni 

odbor in je tako še imel priliko sodelovati z nekaterimi ustanovnimi člani društva, predvsem z  

dr. Blaznikom in prof. Planino. Od vstopa v društvo do leta 1970 je bil društveni zapisnikar. 

Leta 1997 je prevzel funkcijo predsednika društva in jo opravljal dve leti. Vseskozi je aktivno 

sooblikoval tudi vsebinsko podobo Loških razgledov. Sprva samo kot avtor prispevkov, od 

leta 1973 pa tudi kot član uredniškega odbora, v katerem je še danes. V Loških razgledih je do 

sedaj objavil 95 prispevkov.  

 

Dr. France Štukl je s svojimi bogatimi izkušnjami in strokovnim znanjem nedvomno pustil 

trajen pečat pri delovanju Muzejskega društva Škofja Loka. Zato je izvršni odbor društva na 



svoji 15. seji dne 28. januarja 2008 sprejel sklep, da predlaga zboru članov društva, da se mu 

podeli naziv častni član društva.  
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