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Prejeli smo iz OO SDS Škofja Loka

Po Cankarjevem trgu bo zasijala tudi Stara Loka
Ureditev Cankarjevega trga in 
Blaževe ulice lahko nedvomno 
izpostavimo kot primer premi-
šljenega, strokovnega in transpa-
rentnega projekta, ki je že urejeni 
Nunski vrt povezal s Spodnjim 
trgom. Naša srednjeveška le-
potica je na ta način postala še 
privlačnejša za obiskovalce in za 
druženje Ločanov. Novi pristopi 
na področju urejanja prostora 
so vidni tudi na ostalih območjih, 

kot je npr. območje srednješolskega 
centra in kopališča v Puštalu, kjer je 
premišljeno urejanje prostora pri-
vedlo do dolgoročnih pozitivnih 
učinkov in rezultatov, s katerimi je 
zadovoljna širša javnost. 

Ključne spremembe pri pro-
storskem urejanju in izvajanju in-
frastrukturnih projektov pa niso 
samoumevne. So predvsem rezultat 
povezovanja vseh deležnikov pri 
urejanju prostora, prebivalcev in 
organiziranih lokalnih pobud ter 
prostorskih načrtovalcev, investi-
torjev in nosilcev urejanja prostora. 
Javnost na ta način tudi lažje razu-
me višino namenskih sredstev, ki so 
potrebna za tovrstne ureditve. 

S komunalno ureditvijo Stare 
Loke je nastopil nov moment, na 
katerega so jasno opozorili tudi kra-
jani in februarja letos v sodelovanju 
s krajevno skupnostjo in društvom 
Lonka oblikovali skupna stališča. Na 
Strahlovem večeru v Starološkem 
gradu smo prvič soočili poglede na 
ureditev središča Stare Loke in pou-
darili konkretne korake na projektu, 

ki so bili takrat že narejeni. Eden 
bistvenih in kar prelomnih za samo 
nadaljnjo ureditev središča so bile 
projektne rešitve evropskega projek-
ta Rosee. Občina je namreč uspešno 
sodelovala v omenjenem projektu 
in s tega naslova dobila pet pilotnih 
projektov prometnega urejanja na 
posameznih lokacijah. V Stari Loki 
so bile dane rešitve v smeri trajne 
umiritve prometa in urbanistične 
ureditve. Oboje je pomembno pri-
spevalo k nadaljnji predvideni ure-
ditvi. Konec maja smo bili tako priča 
javni obravnavi v Sokolskem domu, 
kjer smo soočili poglede in rešitve 
kompleksnega projekta z zainteresi-
rano javnostjo. Pripombe in pobude 
so bile racionalne, konstruktivne in 
predvsem strokovne narave. Zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev je 
bilo treba iskati alternativne rešitve, 
ki ne bodo otežile nadaljnjega urba-
nističnega urejanja središča Stare 
Loke, skratka – pripraviti ustrezno 
podlago za prihodnji razvoj kraja.

Sledila so številna usklajevanja 
glede prvotnih rešitev in novih pre-

dlogov, ki so trčili v kompleksnost 
komunalnih vodov, obstoječih 
stavb in nivojskih problemov 
površin, konec koncev pa tudi 
v problem razpoložljivih finanč-
nih sredstev. Na tem mestu velja 
omeniti arhitekta Blaža Ruparja, 
ki je od samega začetka projekta 
strokovno, proaktivno, predvsem 
pa prostovoljno sodeloval pri is-
kanju rešitev za podobo trga pred 
Marijino kapelico, za ureditev od-
vodnjavanja od samih objektov 
in za prometne smernice, ki jih je 
dal projekt Rosee. 

Še en dokaz, da se z dobro 
voljo in zdravim razumom – kljub 
pomanjkanju finančnih sredstev 
– da premikati zadeve in narediti 
več z manj denarja. Skupaj smo 
stopili za Veštrski most, za cesto 
v Crngrobu …, v oktobru bo tako 
zasijala tudi Stara Loka.
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