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Kako urediti vaško jedro Stare Loke?
Ko so začeli graditi kanalizacijski sistem v Stari Loki, je skupina krajanov na občinsko upravo naslovila pobudo za
celovito ureditev središča Stare Loke, ki bi vključevala tudi ureditev okolice nekdanjega vodnjaka in
drugačno prometno ureditev oz. popolno zaprtje središča Stare Loke za promet.
»Ko se je v Stari Loki pred kratkim začelo graditi kanalizacijski
sistem in je bila cesta, ki vodi od
Dolenčeve hiše proti kapelici pod
cerkvijo, po posameznih odsekih
povsem razkopana, smo nekateri
krajani, ki živimo v neposredni
bližini kapelice, začeli resno razmišljati, da se v prihodnjih mesecih, ko bo po zaključku del na
komunalni infrastrukturi na vrsti
obnova vrhnjega sloja cestišča,
ponuja enkratna priložnost, da se
obenem celovito uredi osrednji,
najstarejši del Stare Loke. Gre za
območje nekdanjega vaškega
jedra, od gostilne Starman do
Starološkega gradu, ki bi mu bilo
treba s premišljenim arhitektonsko-urbanističnim oblikovanjem,
s posluhom za kulturno dediščino
in v kombinaciji z novo prometno
ureditvijo povrniti identiteto krajevnega središča; ta se je namreč
v teku desetletij zaradi rastoče
vloge avtomobilskega prometa
polagoma izgubljala,« so zapisali
na začetku pobude.
Pri izvajanju ureditve kanalizacije so odkrili srednjeveški
vodnjak. Njegova najdba in centralna lega je krajanom dala še
večjo spodbudo, da trgu povrnejo
nekdanje vaško življenje, kot so
dejali sami. Poseben dopis na
občino je poslal tudi častni član
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Alojzij Pavel Florjančič, ki je
med drugim zapisal: »Vodnjak
na starološkem trgu kot simbol
nekdanje loške agore, naj se primerno predstavi, okolica pa uredi,
s plitvo fontano nad oziroma okoli
odprtine nekdanjega vodnjaka,
da bo tu spet kraj srečevanja Prifarcev … Tako bo Stari Loki vrnjeno vsaj del njene istovetnosti.«
Vendar do takšne ureditve, kot
so si predstavljali nekateri krajani,
ni prišlo. Poleg tega podpisniki pobude želijo tudi drugačno
prometno ureditev: »Odkritje vodnjaka je po naključju sovpadlo
s pobudo skupine krajanov

za celovito ureditev središča
Stare Loke, tako da bi mu spet

dali pečat dejanskega krajevnega
središča oziroma vaškega jedra,
ki se je v teku desetletij zaradi
rastoče vloge avtomobilskega
prometa polagoma izgubljal.
Po mnenju pobudnikov bi bilo v
sklopu celovite ureditve tega območja nujno razmisliti tudi o novi,
ustreznejši prometni ureditvi, ki
bi bolj upoštevala varnost najšibkejših udeležencev v prometu.
Pri tem ne gre izključiti možnosti
zaprtja najožjega središča Stare
Loke za promet. Na ta način bi to
območje lahko povsem na novo
zadihalo in zaživelo, Stara Loka pa
bi bila razbremenjena tranzitnega
prometa.«

Odkritje vodnjaka v Stari Loki
Kako si ureditev središča
Stare Loke predstavljajo v občinski upravi in kakšen prometni
režim se tam obeta, smo povprašali župana loške občine mag.
Miha Ješeta. »Še pred pobudo
skupine krajanov smo se v občinski upravi skupaj s strokovnimi
službami odločili, da po zaključku
gradnje kanalizacijskega sistema
uredimo staro vaško jedro Stare
Loke. Slednje bo vključevalo tudi
tlakovanje. Kmalu po začetku izvajanja del so odkrili star vodnjak. Izvajalec in nadzornik sta
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to takoj sporočila občini, mi pa
smo obvestili Zavod za varstvo
kulturne dediščine, ki je mesec
dni izvajal izkopavanja. Po končanih izkopavanjih so dali navodila
in predloge, kako najdbo urediti.
Zaenkrat je bilo urejeno vse tako,
kot so predlagali, dokončano pa
bo prav tako skladno z navodili
Zavoda za varstvo kulturne dediščine, in sicer bo, kot so predlagali
v omenjenem zavodu, postavljen
kamen, ki bo označeval, da je tam
nekoč stal vodnjak,« je pojasnil
župan.
O prometni ureditvi in konkretnih predlogih krajanov, ki
razmišljajo tudi o popolnem
zapr tju najožjega središča
Stare Loke, pa je Ješe dejal:
»Prometnih tokov ne bomo
spreminjali, prilagojen pa bo
prometni režim. Na področju
Stare Loke bo veljala omejitev
30 kilometrov na uro, staro
vaško jedro pa bo namenjeno
predvsem pešcem z omejitvijo
hitrosti prometa na 10 kilometrov na uro. Prav tako na tem
območju ni predvidena ureditev
enosmernega prometa, saj se
slednji v praksi kaže kot manj
varen in spodbuja večje hitrosti.
Enosmerno cesto nameravamo
urediti zgolj pri zdravstvenem
domu, kjer nam primanjkuje
parkirišč.«
Klavdija Škrbo Karabegović

