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(O)živimo Staro Loko
Urbani sprehod Jane's Walk, ki je potekal v soboto, 10. maja, v dopoldanskih urah v Stari Loki, je bil kljub siceršnjemu
pestremu dogajanju rekordno obiskan. Udeležilo se ga je namreč več kot sto ljudi, ki jih problematika urejanja prostora Stare Loke še posebno zanima.
Na začetku je vodja sprehoda
Anja Musek predstavila pobudo in namen urbanih sprehodov.
»Urbani sprehodi Jane’s Walk so
približno uro in pol dolgi vodeni
sprehodi po mestnih četrtih, ki
ozaveščajo o pomenu pešačenja
po vsakdanjih opravkih in o vplivu
pešcev na urejanje mestnega prostora. Namenjeni so povezovanju
prebivalcev s sosesko, spodbujanju
pripadnosti območju bivanja in ozaveščanju o pomenu mestnih četrti.
Stara Loka nudi nekatere kvalitete,
a tudi nekatere probleme prostora,
osredotočiti pa se je treba bolj na
priložnosti, ki jih ta prostor ponuja
za prebivalce in tudi za obiskovalce.«
Soorganizatorka sprehoda Darja
Matjašec je dodala, da mesto, naklonjeno pešačenju, bolj spodbuja
lokalne trgovce, obrtnike, kmete k
dejavnostim v domačem kraju, zato
tako mesto bolj napreduje ter se razvija. Sledil je nagovor predsednika
Kulturno-zgodovinskega društva
Lonka Stara Loka Klemena Karlina, ki je vse prisotne povabil, naj s
svojimi predlogi, opažanji, pozitivno
kritiko in konstruktivnim dialogom
sooblikujejo vizijo Stare Loke. Škofjeloški župan mag. Miha Ješe je
poudaril, da je cilj občine dvigniti
kvaliteto življenja občanov in da
bo zapisnik s sprehoda s predlogi in
pobudami upoštevan pri urejanju
tega dela Škofje Loke.

Prva točka sprehoda je bil
Starološki grad.
Klemen Karlin je poudaril, da Starološki grad, kljub temu da je kulturni spomenik državnega pomena, sameva in propada. »Treba bi
ga bilo obuditi in uvideti kot novo
priložnost za kraj.« Ana Florjančič,
upokojena knjižničarka, je podprla
ustanovitev verskega muzeja, ki
bi skupaj s starološko župnijsko
knjižnico domoval v Starološkem
gradu. »Staroločani še kako potrebujemo primerne prostore za
kulturne in glasbene večere, razstave, srečanja itd. V Starološkem
gradu vidimo izjemno priložnost,
da to uresničimo.« Alojzij Pavel
Florjančič pa je dodal, da bi bilo
treba prostor okrog gradu pričeti
skrbno urejati in ponovno odpirati
za vse ljudi v javno dobro.

mladost. »Velikega pomena za
vrtec in za celoten kraj je večnamenska Jurjeva dvorana ob cerkvi
sv. Jurija. Osebje vrtca, otroci in
starši pa pogrešamo več zelenih
površin. Radi obiščemo grajski
park, želimo pa si manj prometa
in več varnega prostora za pešce
skozi ulice Stare Loke.«

Stopnišče pod cerkvijo sv.
Jurija – 'Starološke štenge'
in prehod za pešce

Že prva točka, Starološki grad, je izzvala govornike s pobudami za
prenovo in oživitev gradu. (Foto: Andrej Tušek)

Pot skozi grajski park in
podhod

je poudarila, kako je za stanovalce
velikega pomena, da imajo možnost varnega gibanja izven doma
in da ne ostanejo izolirani v njem.
»Urejen grajski park, oživitev gradu
in umirjen promet skozi staro jedro
Stare Loke, ki bo pešcem omogočil
varno in prijetno gibanje vse do
mestnega jedra Škofje Loke, je tisto,
kar si želimo in potrebujemo za
kakovostno življenje.«

Nika Mohorič je predstavila
zelo prometno pešpot iz Stare Loke
proti OŠ Ivana Groharja, OŠ Jela
Janežiča, Gimnaziji Škofja Loka in
športni dvorani Poden, ki se vije
mimo grajskega parka preko podhoda naprej proti staremu mestnemu jedru Škofje Loke. »Podhod
je sicer nujno potreben, a zaradi
prestrme klančine in zanemarjenega videza ne funkcionira. Pot
iz Stare Loke do podhoda poteka
med neurejenim in zanemarjenim
nabrežjem Starološkega potoka in
visoko ograjo, ki fizično loči sprehajalce v grajskem parku od pešpoti. S
primerno celostno ureditvijo parka
bi brez fizičnih preprek naredili prvi
korak k ponovni vzpostavitvi angleškega parka ob gradu, v katerem bi
uredili sprehajalne poti, ki bi služile
tudi za pešpot do podhoda.«

Vrtec Sončni žarek

Marcel Kokelj, zaposlen v vrtcu
Sončni žarek, je poudaril, da je
vrtec v kraj prinesel svežino in

Peter Grzetič je opozoril na zelo
obremenjen prehod, Klemen
Karlin pa na neprecenljiv pomen
Kmetijsko-gozdarske zadruge za
oskrbo kraja, zlasti starejših. »Ne
tako daleč nazaj je bila na trgu
tudi pekarija, dobrodošla bi bila
cvetličarna, priložnosti za obrtnike
in trgovce je še mnogo.«

Marijina kapelica na Fari

Domačinka Mira Bergant se je
na občino obrnila s predlogom,
naj se nivo trga in širšega cestišča
ponovno zniža. »Sedaj ko se ureja
kanalizacija, je to zadnja priložnost
in pomemben korak k preprečevanju posledic poplav na tem delu.
Drug odločilen poseg za zagotavljanje protipoplavne ureditve pa
bi bila poglobitev Starološkega
potoka.« Klemen Karlin je dodal, da
je to kraj, ki je bil že od nekdaj namenjen srečevanju ljudi. »Celoten
prostor okoli nas v središču Stare

Zahodni vstop v Staro Loko
Pot od semaforiziranega križišča
proti cerkvi in središču Stare Loke
je za pešce in kolesarje zelo nevarna in nepregledna. Med vsakodnevnimi uporabniki te poti je
mnogo mladih in otrok. Otroci so
ob robu cestišča s kredo označili
sicer neobstoječi pas za pešce.

Center slepih, slabovidnih
in starejših Škofja Loka

Župan je pozdravil vsako pobudo. Strinja se, da je podhod
potreben preureditve, a je, kot pravi, problem v denarju.
(Foto: Nika Mohorič)

Alenka Oblakovič, stanovalka CSS,
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Loke potrebuje celosten pristop k
ureditvi.« Anja Musek je spodbudila
ljudi, naj se trg začne urejati takoj.
»Pešci čim bolj zasedimo prostor,
da se vozniki ne bodo čutili kot
gospodarji ceste in bodo namesto
bližnjice skozi Staro Loko raje izbrali
cesto mimo Podna.«

Dolenčev vrt – vzhodni
vstop v Staro Loko

Tatjana Bernik, vodja oddelka
za okolje in prostor na škofjeloški
občini, je pohvalila močno gibanje
civilne iniciative v Stari Loki za
ureditev in oživitev kraja, ki prihaja
z izdelanimi predlogi. »Gibalo vseh
dejavnosti je človek in v Stari Loki
se je pokazalo, da raste povezava

med lokalno skupnostjo in občinsko upravo. Na občini pozive
te skupine jemljemo resno in si
želimo konstruktivnega dialoga
in sodelovanja.« Darja Matjašec
je dodala, naj civilna iniciativa
pristopa konstruktivno, naj išče
in predlaga rešitve za naprej in
ne problematizira stanja za nazaj.
»Občani imamo pravico izraziti
želje na občino, kadar so želje v
javnem interesu.«

ker so vse zaprte ob istem času.
»Za goste je velika težava cesta
skozi središče Stare Loke, ker je
izjemno prometna in neprijazna
pešcem. Gostje se radi do mesta
in v okolico sprehodijo peš, zato
pogrešajo urejene predele za prijazno sobivanje pešcev in voznikov.
Želijo si ogledati Starološki grad in
njegovo okolico, a so razočarani,
ker vsa ta dragocena dediščina
propada in se v njem nič ne dogaja.
Pogrešajo še trgovine z lokalnimi
spominki, izdelki domačih mojstrov, muzej starodavne dediščine
kraja, predstavitev kraja in nekdanjih obrti, hiš, običajev, prijazen
lokal, muzej ...«
Barbara Tušek

Turistična kmetija Turizem
Loka

Mag. Saša Jereb, lastnica turistične kmetije Turizem Loka, je
povedala, da turisti radi obiščejo
loške gostilne, a so razočarani,
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9. LUFt
NEDELJA, 15. 6. 2014,
Mestni trg ,
od 9. do 13. ure.
Vabljeni na:
9.00–13.00 Unikatna tržnica
9.00–12.00 Zelemenjava
10.00 Eko otroška delavnica
11.00 Otroška plesna
delavnica s Piko in Poko
+ kulinarične dobrote,
dobrodelnost ...

