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RAZVOJ MESTNE AGLOMERACIJE ŠKOFJE LOKE 
V ZADNJIH STO LETIH 

Uvod 

Naslednja razprava je rezultat disertacije »Geografija Škofje Loke 
s posebnim ozirom na funkcionalnost mesta.« Izvršena je bila pod men-
torskim vodstvom prof. dr. Sv. Ilešiča. Delo predstavlja tudi del raz-
iskovalnega programa Inštituta za geografijo univerze v Ljubljani 
v okviru teme »Gospodarsko geografski elementi in procesi socialistič-
ne preobrazbe komun Škofja Loka in Celje«. Disertacija je bila za-
ključena leta 1965, celotna tema pa leto kasneje in oddana Skladu 
Borisa Kidriča. 

Namen razprave ni podati povzetek disertacije, saj v danem 
okviru in brez možnosti objave priloženega kartografskega gradiva 
ne bi mogla zajeti in predstaviti vse obsežne problematike. Bolj smisel-
no se je zdelo obdelati samo nekatere probleme v razvoju Škofje Loke 
in to za novejše obdobje razvoja mesta. Če ne upoštevamo bogato 
starejšo zgodovinsko preteklost, ki je prav tako vtisnila nekatere zna-
čilne posebnosti sedanjim funkcijam in podobi mesta, potem je ob-
dobje zadnjih sto let tisto, ki je največ prispevalo k nastanku seda-
njega mestnega organizma Škofje Loke, in ki po svoji dinamiki in 
pestrosti številnih sprememb vzbuja še prav posebno zanimanje za 
geografsko proučevanje. Zato se razprava omejuje na obravnavo mo-
dernega razvoja mesta, ki pričenja v drugi polovici preteklega sto-
letja s prihodom železnice in nastankom prvih industrijskih podjetij. 

Čeprav je tudi v disertaciji težišče na proučitvi zadnjih dveh 
glavnih obdobij v razvoju Škofje Loke, predstavlja delo skupaj s po-
glavji, ki obravnavajo starejša razvojna obdobja mesta, vendarle 
zaključeno celoto. Zato naj bodo zaradi boljšega razumevanja podane 
problematike najprej na kratko označena glavna izhodišča diserta-
cijskega dela ter namen in metodologija raziskave, ki so bili skupni 
celotnemu delu. 
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Izhodišča in namen raziskave 

Izbor Škofje Loke kot primera za proučitev in prikaz enega naj-
bolj prezentnih geografskih problemov preobrazbe kulturne pokra-
jine, to je procesa urbanizacije, ni bil povsem slučajen. Mesto z dolgo 
zgodovinsko preteklostjo daje obilo možnosti za proučevanje histo-
rično geografskih vidikov nastajanja sedanjega mestnega organizma. 
Še zlasti zanimiv je razvoj njegovih funkcij, na osnovi česar je lažje 
tolmačiti obstoječo funkcijsko strukturo mesta. Dalje je Škofja Loka 
poseben primer malega mesta, ki je cvetelo že pred več stoletji in po 
daljšem obdobju stagnacije začelo v preteklem stoletju kazati znake 
propadanja. Vztrajna prizadevanja za oživljanje starih in pridobitev 
novih funkcij so privedla do ponovnega aktiviranja mesta, dokler 
v povojnem obdobju razvoja Škofja Loka ne doživi svojega drugega 
razcveta in si ustvari široke možnosti za še uspešnejši razvoj v prihod-
nosti. Aktiviranje starih mest predstavlja vsekakor enega najbolj 
zanimivih problemov mestne geografije. Agrarni elementi so bili 
v Škofji Loki ob začetku njene aktivizacije še zelo številno zastopani. 
Sedanja urbanizirana predmestja pa so bila tedaj malodane povsem 
agrarna. Tako se je izoblikoval mestni organizem z dokaj heterogeno 
strukturo, ki nudi že na razmeroma malem teritoriju obilo elementov 
za raziskovanje pojavov in procesov, ki jih zajemata dokaj široka 
pojma deagrarizacije in urbanizacije. 

Škofja Loka spada v skupino malih mest, a njene številne funkcije 
nudijo nadalje možnosti za proučevanje vedno bolj aktualnih medse-
bojnih odnošajev med mestom in okolico ter položaja v mreži cen-

! trainili krajev. Zelo pestra je fiziognomija mestne pokrajine, ki je 
pravi mozaik posebnosti v izrabi tal, v tločrtu, teritorialnem širjenju, 

1 načinu zazidave ter v tipih in funkcijah hiš. Pri tem je tudi zelo za-
nimivo spremljanje sprememb, ki so nastale v strukturi in izrabi 
kmetijskih zemljišč, saj segajo ta ponekod še vedno skoraj do samega 
mestnega središča. Obdelovalna zemljišča najbolj vidno odražajo 
prisotnost preostalih agrarnih elementov, ki so zastopani zlasti v pred-
mestjih oziroma v ožji obmestni coni. Brez njihove proučitve ni mo-
goče povsem zadovoljivo podati geografije malega mesta kot je 
Škofja Loka. Slednjič se pri raziskavi Škofje Loke ponujajo široke 
možnosti pri proučevanju demogeografskih posledic razvoja mesta. 

Glede na to, da se Šofja Loka širi na ozemlju petih katastrskih 
občin in vključuje deloma ali v celoti več nekdaj povsem samostojnih 
naselij, je bila raziskava bolj ali manj podrobno usmerjena na vse 
območje in naselja teh občin. Ni bil pa to edini razlog. Študij mest 
namreč postavlja vedno bolj v ospredje zahtevo po čim bolj povezanem 
proučevanju mesta in njegove okolice v okviru mestne regije. Pri-
tegnitev nekaterih Škofji Loki najbližjih obmestnih naselij v razi-
skavo naj bi dalje pripomogla k ugotavljanju mestnih meja, pri čemer 
obstojajo prav pri Škofji Loki, ki zavzema glede na število prebival-
stva razmeroma obsežen teritorij, pogostoma nejasnosti. Razen tega 
je tudi omogočila širši izbor raznih tipov naselij za ugotavljanje nji-
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Razvoj mestne aglomeracije Ško f j e Loke v zadnjih sto letih 

hove strukture in razvojnih posebnosti. V tem je bil namreč eden 
glavnih ciljev raziskave, katere izhodišče in končni smoter je bila 
sicer geografija Škofje Loke, istočasno pa je bil namen tudi odkrivanje 
in proučevanje čim večjega števila elementov v raznih časovnih ob-
dobjih, ki so med seboj povezano vplivali ali še vplivajo na geograf-
sko okolje Škofje Loke in njenega ožjega obmestja. 

Osnovno metodološko izhodišče je bilo, razvojno prikazati, koli-
kor to omogoča razpoložljivo oziroma zbrano gradivo, vse elemente 
funkcijske, fiziognomske in demogeografske strukture mesta. Y ta 
namen je bila geografija Škofje Loke obravnavana po posameznih ob-
dobjih razvoja, s tem da je jedrno poglavje vendarle tisto, ki obrav-
nava zadnje, to je povojno obdobje. V tem je še zlasti dan poudarek 
na obravnavan TU funkcionalnosti mesta in z njo tesno povezanih od-
nošajev med Škofjo Loko in njenim vplivnim območjem. Ostala ob-
dobja so bila zajeta v poglavju, ki obravnava historičnogeografski 
razvoj mesta in dela obmestja. To so: a) obdobje freisinškega gospo-
stva, b) obdobje od ukinitve fevdalnega gospostva do zgraditve gorenj-
ske železnice in c) kapitalistično obdobje razvoja. 

f>џ№>. 

Pogled s Kanclja na mestno središče Škofje Loke in proti Trati 

Kot že omenjeno, bo članek obravnaval zadnji dve obdobji v raz-
voju Škofje Loke. Osrednji problem, ki ga naj izlušči, je razvoj mestne 
aglomeracije. Pri tem je mišljen teritorialni razvoj Škofje Loke od 
nekdanjega obsega, ki ga sedaj smatramo kot staro srednjeveško 
mesto, do sedanjega teritorialnega obsega Škofje Loke, ki vključuje 
poleg starih še številna novo nastala naselja okoli starega mestnega 
jedra. Pri tem bodo navedeni vsi dejavniki, ki so kakorkoli vplivali 
na oblikovanje sedanje mestne aglomeracije ter glavne značilnosti 
njene strukture. 
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Kapitalistično razvojno obdobje 
; 

Malo je mest v Sloveniji s tako svojskim topografskim in regionalnim 
položajem kot ga ima Škofja Loka. O tem je odločalo več prirodnih in 
družbenogeografskih dejavnikov v teku skoraj tisočletnega razvoja 
mesta, od nastanka v 10. stoletju do najnovejšega časa. Nastanek sta-
rega dela mesta na vznožju s terasami preoblikovanega obrobja Loške-
ga hribovja, na pomolu v sovodnji Selške in Poljanske Sore, so nare-
kovali strateški, prometni in politično upravni razlogi. Ta položaj je 
Škofja Loka ohranila ves čas freisinškega fevdalnega gospostva in ta-
krat le neznatno posegla preko Selške Sore. S širjenjem mesta ob sta-
rem jedru, postopnim vključevanjem obmestnih naselij in z nastan-
kom novega mestnega naselja ob železniški postaji se je krajevni po-
ložaj Škofje Loke v tem stoletju znatno izpremenil. Mesto se je raz-
širilo na razčlenjeno površje sorskih teras med Staro Loko in Suho, 
na ozek terasni pas ob Pustalu, ter seglo tudi na rob glavne ravnine 
Sorskega polja, kjer se je razvilo industrijsko predmestje. Širši po-
ložaj Škofje Loke pa označuje lega na prehodu Škofjeloškega hribov-
ja v Ljubljansko kotlino, na območju, kjer se končujeta Selška in 
Poljanska dolina. Že po prirodi zasnovan regionalni položaj mesta, 
kot naravnega središča ozemlja v porečju obeh rek, je bil poudarjen 
tudi v skoraj neprekinjeni skupni upravni pripadnosti obeh dolin in 
Sorškega polja. Tako se je že v preteklosti izrazito oblikovalo gravi-
tacijsko območje Škofje Loke, ki je sedaj, razen Zgornje Poljanske 
doline, skoraj v celoti zajeto v politično upravni enoti škofjeloške 
občine. 

Prehodno obdobje od fevdalnega h kapitalističnemu je trajalo 
nekako od leta 1803 do 1870, to je od podržavljenja freisinške cerkvene 
posesti do zgraditve goren iske železnice. Lahko bi ga označili tudi za 
predindustrijsko obdobje. Označuje ga slabitev regionalne vloge Škofje 
Loke, ki je izgubila upravne funkcije središča fevdalnega gospostva in 
zanje ni dobila ustreznega nadomestila. To je bilo tem bolj negativno, 
ker so se istočasno začeli kazati tudi vse bolj očitni znaki gospodar-
skega zastoja in slabljenja mestnih funkcij sploh. Posledica tega je 
bila stagnacija v teritorialnem širjenju mesta. Leta 1817 je imela 
Škofja Loka 225 hiš, leta 1869 pa le eno več. Tudi obmestna naselja 
v tem oziru niso bistveno napredovala, iz česar lahko zaključimo, da 
se do začetka kapitalističnega razvojnega obdobja stara mestna aglo-
meracija Škofje Loke ni izpremenila. Mesto je še nadalje ostalo stis-
njeno v medvodju obeh rek. 

Glede kasnejšega razvoia mestne aglomeracije je v tem obdobju 
zanimiv primer obmestnega Puštala. To naselje je bilo tako po prebi-
valstveni strukturi kot po legi nasproti Škofji Loki že takrat povsem 
predmestno. Po fiziognomskih znakih je bilo podobno južnim pred-
mestnim delom Škofje Loke. Ta so bila namreč s svojim nižjim verti-
kalnim profilom, z deloma nesklenjeno zazidanimi površinami in šte-
vilnimi agrarnimi fiziognomskimi elementi bolj podobna Puštalu kot 
staremu mestnemu središču. 
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Kapitalistično razvojno obdobje, ki pričenja nekako v času zgra-
ditve železnice in prvih industrijskih obratov v Škofji Loki ter 
se zaključuje ob koncu druge svetovne vojne, označujejo večje spre-
membe tako v mestu kot v obmestnih naseljih. Z ozirom na nekatere 
posebnosti, ki so nedvomno imele posledice tudi na oblikovanje mestne 
aglomeracije, lahko to obdobje razdelimo na dva dela, obdobje od 
leta 1870 do prve svetovne vojne in obdobje med obema vojnama. 
Prvo označuje nadaljevanje splošne stagnacije in celo nekateri znaki 
propadanja mesta, drugo pa intenzivna prizadevanja ŠkoTje Loke za 
ponovno aktiviranje mestnih funkcij in uspešni rezultati teh naporov. 

Promet skozi obe dolini je v prejšnjih obdobjih krepil mestne 
funkcije. Ko se je zmanjšal, je oslabel tudi njegov vpliv na mesto. 
Gradnja železnic je mestu sprva obetala ponovno povezavo z glavno 
prometno potjo. Izvedba druge variante južne železnice in zgraditev 
prvotno slepe gorenjske proge v oddaljenosti dobre 3 km od mestnega 
središča Škofji Loki sprva ni dosti koristila. Ker se tudi načrti o grad-
nji železnic skozi Selško in Poljansko dolino niso uresničili, je po-
stajalo vprašanje dobre prometne povezave mesta z zaledjem in 
sosednjimi pokrajinami vedno bolj pereče in ena glavnih preprek za 
njegovo hitrejšo vključitev v moderni razvoj.2 

Do prve svetovne vojne sta brili osnova mestnega gospodarstva še 
vedno trgovina in obrt, čeprav sta ti dve mestni funkciji tudi že zelo 
oslabeli. Kot nova gospodarska panoga se jima je priključila skromna 
industri ra, ki pa tedaj še ni mogla nuditi ustreznega nadomestila za 
druge hirajoče gospodarske panoge. Za obrtno deravnost je značilno 
nropadanie vrste starih obrti, tako platnarstva. barvarstva, klobu-
čarstva, glavnikarstva. usnjarstva, kovaštva in ključavničarstva, ter 
vzpon nekaterih drugih obrti, ki so slonele predvsem na domači suro-
vinski bazi, na primer lesne in živilske. Funkcija oskrbe prebivalstva 
zaledja ie zaradi zmanišanesra povpraševanja podeželja močno naza-
dovala. Hudo je prizadela škof jeloško obrt tudi gospodarska kriza, 
tako da se ni več povzpela na nekdanjo raven.3 Kvalificirana delovna 
sila pa je bila eden izmed ugodnih dejavnikov za porajajočo indu-
strijo, ki se je razmahnila šele v času med obema vojnama, ko 
je postala glavna gospodarska panoga in s tem močan pobudnik go-
spodarskega poživijanja Škofje Loke. Prvim tujim industrijskim 
podietnikom se je pridružil mladi slovenski kapital. Leta 1935 je 
škofjeloška industrija zaposlovala že okoli 50Ó delavcev. Ker v in-
dustrijskih podjetjih Škofje Loke ni bilo dela za vse, je začela de-
lovna sila dnevno migrirati iz mesta in okolice in sicer predvsem 
v Kranj. Industrializacija je sprožila hitrejše preslojevanje agrarnega 
prebivalstva obmestja. Obenem z razvojem industrije je mesto zgra-
dilo na Selški Sori tudi svojo elektroenergetsko bazo, ki pa je zadoščala 
v celoti le do leta 1930. 

Trgovske stike Škofje Loke z zaledjem so do prve svetovne vojne 
poživljali sejmi, na katere je hodilo tudi prebivalstvo s Primorske 
in Cerkljanskega. Nova meja je močno okrnila to regionalno funkcijo. 
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Po prvi vojni se je zlasti uveljavila trgovina z živino in drugimi kme-
tijskimi proizvodi ter lesna trgovina. 

Pomen kmetijstva je zlasti v obdobju do prve svetovne vojne 
še porastel, opaziti je celo znake reagrarizacije mesta. Število prebi-
valcev Škofje Loke, ki jim je bilo kmetijstvo edina zaposlitev, se je 
v drugi polovici prejšnjega stoletja po propadu številnih obrtnikov, 
zlasti v tedanjih predmestjih, še povečalo. To potrjujeta predvsem 
dva podatka: povečanje relativnega in absolutnega deleža njivskih po-
vršin ter delež kmečkega prebivalstva, ki je še leta 1931 znašal 13 %. 
Zaradi slabljenja mestnih funkcij Škofja Loka do prve svetovne vojne 
še ni mogla bistveno vplivati na deagrarizacijo obmestja. Take vplive 
lahko zasledimo šele v času med obema vojnama, ko je proces raz-
krajanja kmečkega sloja pod vplivom Škofje Loke, pa tudi Kranja, 
zlasti na Sorškem polju potekal dokaj hitro. 

V poljedelski proizvodnji so se z dokončno uveljavitvijo kolobar-
jenja in povečanjem deleža krmnili rastlin že v tem obdobju najbolj 
uveljavile tri kulture: pšenica, krompir in detelja. Živinoreja je bila 
usmerjena v mlečno govedorejo. Število živine se je v letih 1890-1921 
celo povečalo. 

S pridobitvijo nekaterih pristojnosti okraja leta J927 in potem, 
ko je leta 1936 postalo središče samostojnega okraja, je dobilo mesto 
nekaj upravnih in drugih javnih funkcij, ki so vzpodbudno vplivale 
na razvoj mesta. 

Od leta 1880 pa do konca prve svetovne vojne je prebivalstvo škofje 
Loke stagniralo. Leta 1921 je imela le 89 prebivalcev več kot leta 1869. 
Ponovno je začelo prebivalstvo naraščati med obema vojnama, zlasti 
v tridesetih letih. Odraz tega najbolj kritičnega obdobja v razvoju 
Škofje Loke je tudi šibek porast v Piištalu in padec števila prebivalstva 
v Stari Loki. Nasprotno pa sta se močneje povečala Suha in Stari dvor 
zaradi nove koncentracije prebivalstva v naselju ob železniški postaji. 
V celoti je porastlo prebivalstvo v naseljih, ki sestavljajo danes teri-
torij mesta, v letih 1869—1931 za 16,3 %, do leta 194S pa celo za 56,4 %• 
Takrat je imela Škofja Loka 5077 prebivalcev. (Tabela 1). 

Tabela 1: Gibanje števila prebivalstva v Škof ji Loki s predmestji 

leto število indeks ' 

1869 
1880 
1890 
1900 
1910 
1931 
1948 
1953 
1961 

3245 
3483 
3354 
3431 
3350 
3776 
5077 
6193 
6856 

100 
107 
103 
106 
103 
116 
156 
191 
211 

7,3 
- 3 , 7 

2,3 
- 2 , 4 

12,7 
34,4 
21,9 
10,7 
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R a z v o j mestne ag lomerac i je Š k o f j e L o k e v zadnj ih sto letih 

V Škofji Loki je znašal leta 1931, brez vojnega osebja, delež in-
dustrijskega in obrtnega prebivalstva nekaj nad eno tretjino: v pano-
gah javne službe, v trgovini in kmetijstvu pa po okoli 15 %. Zanesljiv 
znak deagrarizacije podeželja je okoli 30 % obmestnega prebivalstva, 
ki je bilo že tedaj uvrščeno v panogo »industrija in obrt«. 

Mestna aglomeracija Škofje Loke je v kapitalističnem razvojnem 
obdobju v skladu z označenimi gospodarskimi in demogeografskimi 
dejavniki začela spreminjati tudi svojo fiziognomsko strukturo. Prvi del 
kapitalističnega obdobja je minil skoraj brez sprememb v zunanji 
podobi mesta. Ob koncu prve svetovne vojne stoii Škofja Loka še 
vedno na nespremenjenem teritoriju. V drugem obdobju, zlasti v tri-
desetih letih, pa lahko zasledimo mnoge povsem nove aalomeracijske 
deiavnike in elemente fiziognomske strukture sploh. Neagrarni na-
selbini Trati, ki je vznikla v prejšniem stoletiu ob železniški postati, 
so vse lesnerse funkcijske vezi s Škofjo Loko dale obeležje pred-
mestja. Nastalo je tudi Novo predmestje med Kamnitniknvn in štirim 
Kapucinskim predmestjem. Puštal pa je bil dokončno nrikliučen Škof-
ji Loki. S tem se je mestna aglomeracija precej razširila. Se-
veda so bili to le skromni začetki v ponovno prebujeni rasti mesta, 
vendar zelo pomembni, ker so nakazali smeri nadaljnjega teritorial-
nega razvoja. 

Y letih 1869—1931 se je v Škofji Loki povečalo število hiš od 226 
na 267 ali za 18 %. Ker nam manjkajo podatki za čas zadnjih desetih 

"Trt pred drugo svetovno vojno, ko se je v škof j i Loki največ zidalo, 
lahko sklepamo, da je bil ta porast v vsem kapitalističnem obdobju 
še nekaj večji. Hkrati moramo upoštevati tudi tista obmestna naselja, 
ki so se v medvojnem obdobju začela postopoma vključevati v mestno 
aglomeracijo. Puštal, ki je med vsemi najprej postal sestavni del Škofje 
Loke, je v tem obdobju povečal število hiš za 29 %. Nasprotno pa je 
sosednja Stara Loka, ki v tem času še ne kaže tendenc stapljanja z 
mestno aglomeracijo, obstala pri istem številu. Širjenje naselja ob 
železniški postaji se je odrazilo v močnem povečanju števila hiš v 
Starem dvoru in Suhi in sicer za 125 % oziroma 80 %. Medtem ko 
odpade pri Suhi večji del porasta samo na novo naselje Trato, pa 
opazimo pri Starem dvoru istočasno tudi širjenje naselja ob starem 
agrarnem jedru. Ob upoštevanju vseh naselij, ki tvorijo danes mestno 
aglomeracijo, je med leti 1869 in 1931 porasllo število hiš za 110 ali 
26 %. Pri tem je treba ponovno poudariti, da bi bil porast še vsekakor 
večji, če bi statistično lahko zajeli ves čas do druge svetovne vojne, 
saj je do leta 1948 kljub voini število hiš na območju urbaniziranih 
naselij, ki sedaj sestavljajo ško f jo Loko, narastlo od leta 1869 za 43 %. 

Vsekakor je bil v tem obdobju eden najbolj odločilnih dejavnikov 
teritorialnega širjenja mestne aglomeracije nastanek novega naselja 
ob železniški postaji. Naselje, ki so ga začeli imenovati po bližnji vasi 
Trata, čeprav stoji v celoti na območju katastrskih občin Stari dvor 
in Suha, je bilo teritorialno povsem ločeno od Škofje Loke in sprva 
tudi prometno z njo slabo povezano. V začetku je imela Trata le pro-
metno funkcijo, polagoma pa se je z razvojem industrije, za katero 
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je bila tudi izbrana najbolj ugodna lokacija ob železnici, njen pomen 
znatno dvignil. Funkcijske vezi med Škofjo Loko in Trato so se vedno 
bolj utrjevale. Kljub temu pa je nastanek nove naselbine privedel 
do teritorialne razcepljenosti v nadaljnjem širjenju Škofje Loke. Po-
sledice tega so se odrazile v polni meri šele v zadnjem, povojnem 
obdobju razvoja mesta. Začele so se namreč uveljavljati deaglome-
racijske težnje, ki so negativno vplivale na organsko rast mestne aglo-
meracije okoli primarnega kristalizacijskega jedra, to je okoli starega 
mestnega središča Škofje Loke. 

Novo predmestje med Kamnitnikom in Soro je ostalo zaradi tega 
redko zazidano in je bilo mogoče zaznati v njem le obrise bodočega 
oblikovanja aglomeracije v tem delu mesta. Skoraj povsem nespre-
menjeni so ostali južni predmestni deli Škofje Loke, kjer se mesto 
sploh ni širilo. Številni znaki kažejo na to, da se je predmestna grad-
nja Škofje Loke odvijala na območju Puštala, kjer so bili boljši po-
goji za zidavo zaradi bol j ugodnih reliefnih in zemljiških socialno 
posestnih razmer. Puštal je bil tako med obema vojnama že zelo de-
agrariziran kljub nekaterim težnjam v smeri reagrarizacije, ki se je 
opažala kot zelo splošen pojav zlasti v prvi stopnji kapitalističnega 
razvojnega obdobja. Ta je bila najbolj kritična za Škofjo Loko. Zato 
je bila povsem razumljiva vključitev Puštala v mestno občino, kar 
je praktično pomenilo, da je postal kot prvo obmestno naselje tudi 
formalno del mestne aglomeracije. 

Nasprotno je ostala Stara Loka v kapitalističnem obdobju razvoja 
izven mestnih meja. Kot farno središče in sedež manjše občine je 
celo ohranila večjo mero samostojnosti. Strukturne spremembe v tem 
obmestnem naselju so bile zaradi močno agrarnega obeležja vasi 
mnogo počasnejše kot v Puštalu. Zanimivo je, da je bilo v Stari Loki 
v 19. stoletju in v času do prve svetovne vojne zgrajenih več novih 
zgradb kot med obema vojnama. Širjenje Škofje Loke je pritegnilo 
v njena predmestja le nekaj hiš, ki so stale osamljene ob cesti v 
Selško dolino. Te hiše so že pred prvo svetovno vojno priključili 
Kapucinskemu predmestju. 

Teritorialna razširitev Š k o f j e L o k e in nekaterih obmestnih na-
sel i j , med katera m o r a m o šteti tudi novo nasta ja joče industr i j sko 
predmest je Trato , j e vnesla znatne f i z iognomske spremembe v način 
zazidave. Sk len jeno zazidavo opaz imo v tem o b d o b j u le še v starem 
mestnem središču in v robnih starih predmest j ih . Vse ostale mestne 
površ ine so b i le nesk len jeno zazidane. Seveda pa so obsta ja le med 
posameznimi deli Š k o f j e L o k e nekatere razlike. Zazidava v Kar lov -
škem predmest ju in de loma tudi v Puštalu j e bi la zaradi p o m a n j k a n j a 
za g r a d n j o pr imernih površ in b o l j sk len jena , po lodprta , v N o v e m 
predmest ju pa j e prev ladova la i zk l jučno odprta zazidava. P r v e za-
zidane površine o b železniški postaj i b i lahko označil i za po lodprte , 
za nove jš i del predmestnega nasel ja , na robu g lavne ravnine Sorškega 
p o l j a in de loma že pod n j o , pa j e značilna odprta zazidava. N o v o -
zgra jene hiše so bi le v vel iki večini v i lskega tipa, med n j imi so pre -
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Demšarjevo predmestje, tipičen primer v povojnem obdobju zazidanih mestnih 
površin 

vladovale manjše pritlične ali visokopritlične. Večjih enonadstropnili 
je bilo malo, saj so bile to v veliki večini hiše delavcev, ki so se na-
selili poleg industrije. 

Nov tip mestne hiše je precej menjal zunanjo podobo naselij. Te 
spremembe so se odrazile v mestu, kjer je zelo izrazito izstopila raz-
lika med starejšo zazidavo, nekako do prve svetovne vojne, in novejšo 
med obema vojnama, še bolj se je spremenila agrarna okolica, kjer so 
se med kmečkimi hišami začele pojavljati tudi nekmečke. Spremembe 
v gospodarstvu in v strukturi prebivalstva so se tako prvič odrazile 
tudi v fiziognomiji obmestnih naselij. Ne bi mogli reči, da je nov 
fiziognomski element, ki ga je vnesla mestna hiša, že v tem obdobju 
bistveno menjal podobo agrarne okolice Škofje I,oke. Vsekakor pa jo 
začela tudi fiziognomsko slabeti prej ostra meja med njo in mestom. 

j 

Povojno obdobje razvoja 

Ko prehajamo na obravnavanje povojnega obdobja razvoja Škofje 
Loke, si najprej oglejmo vse tiste poglavitne dejavnike, ki so v tem 
času neposredno ali posredno vplivali na oblikovanje in strukturne 
značilnosti mestne aglomeracije. Predvsem so pri tem mišljene spre-
membe v funkcionalnosti mesta. 

Kvantitativna analiza mestnih funkcij, na osinovi strukture aktivnega 
prebivalstva in delovnih mest4'5> e-7 za leto 1961, izkazuje v sekun-
darnih mestotvornih dejavnostih (industrija, gradbeništvo) 65,7 % ak-
tivnega prebivalstva oziroma 70,6 % delovnih mest; v gospodarski veji 
terciarnih dejavnosti (promet, trgovina, obrt) 22,7 % aktivnega pre-
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bivalstva oziroma 24.3 % delovnih mest in v negospodarski veji ali 
kvartarnih dejavnostih (javne službe, storitve, svobodni poklici) LL6 % 
aktivnega prebivalstva oziroma 5,1 % delovnih mest. Predvsem je 
treba poudariti, da je sodeč po delovnih mestih obseg mestotvornih 
dejavnosti za tretiino večji, ker nudi Škofja Loka večje število de-
lovnih mest okoliškemu prebivalstvu. Odvisno od izračuna po prvem 
ali drugem kazavcu nastopajo v glavnem tudi razlike v deležih med 
skupinami panog ali posameznimi panogami dejavnosti. Tako je v 
mestotvornih dejavnostih Škofje Loke zajeto 2559 aktivnih prebivalcev 
in 3423 delovnih mest. Glavna mestotvorna dejavnost Škofje I,oke 
je i n d u s t r i j a , saj znaša njen delež okoli V , vseh mestotvornih dejav-
nosti. Daleč za industrijo zaostajajo ostale dejavnosti, med katerimi 
je na drugem mestu obrt z 12 %. Po drugem kazavcu, ki daje z ozirom 
na število delovnih mest vsekakor bolj realno kvantitativno oceno 
mestotvornih dejavnosti, je na tretjem mestu promet (10%), na če-
trtem gradbeništvo (6.4 %), na petem j^vne službe (3.5 %) in na šestem 
trgovina (2 %). Zadnji dve mesti zavzemajo storitve in svobodni po-
klici. Čeprav nam ti podatki ne morejo povsem zadovoljivo tolmačiti 
vloge posameznih dejavnosti kot centralnih oziroma regionalnih funk-
cij, nam vendarle rabijo kot dobro vodilo pri bolj podrobnem pro-
učevanju funkcijske strukture mesta. Po ugotovitvah kvantitativne 
analize mestnih funkcij velja v okviru kvalitativne delitve funkcij 
na gospodarske javne in komunalne,8 največ pozornosti posvetiti go-
spodarskim funkcijam Škofje Loke. 

Industrija, najpomembnejša gospodarska dejavnost Škofje Loke, 
je vtisnila mestu največ geografsko karakterističnih potez. Odtegnitev 
strokovne delovne sile v Ljubljano in Kranj, zastarelost delovnih 
sredstev, razbitost nekaterih panog na številne obrate, od katerih so 
imeli nekateri še mnoge znake obrtne proizvodnje, so bili dejavniki, 
ki so sprva zavirali uspešen razvoj glavnih treh panog škofjeloške 
industrije: kovinsko predelovalne, tekstilno oblačilne in lesne, ki se 
jim je po vojni kot najmlajša pridružila še elektroindustrija. Nagel 
vzpon industrijskega potenciala Škofje Loke v zadnjih desetih letih 
lepo ponazarja podatek, da se je samo v letih 1951 — 1961 število 
industrijske delovne sile več ko podvojilo. Blizu 2/s te prihaja na delo 
v mesto iz okolice. Do leta 1963 je število zaposlenih v tej panogi 
poraslo že na 2500, pri čemer je omeniti uravnovešeno razmerje med 
moško in žensko delovno silo, kar je posledica ugodne sestave delovnih 
mest v industrijskih obratih Škofje Loke. 

Obrt je v povojnem obdobju med gospodarskimi funkcijami po-
novno zavzela zelo vidno mesto. To se je zgodilo predvsem po zaslugi 
družbenih obrtnih obratov, medtem ko je privatna obrt še naprej 
nazadovala. Vseh obrtnih obratov je 77 in zaposlujejo 60? oseb. V de-
vetih družbenih obratih dela 4/s vseh zaposlenih. Še uspešnejši razvoj 
družbene obrti zavira pomanjkanje kvalificirane delovne sile, ki jo 
odteguje industrija. Število privatnih obrtnih delavnic je samo v zad-
njih desetih letih padlo od 112 na 68, s čemer so praktično izginile 
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še nekatere preostale stare obrti. Po številu zaposlenih je na prvem 
mestu živilska obrt, sledijo pa ji predelava tekstila, predelava kovin, 
lesne obrti, stavbarske in druge. 

Trgovina in promet po svoji gospodarski moči kot mestotvorni 
dejavnosti sicer zaostajata za industrijo in obrtjo, vendar sodita po 
svojem obeležju med najbolj pomembni centralni funkciji mesta. Za 
trgovino je značilen nastanek velikega grosističnega in več manjših 
trgovskih podjetij z mrežo poslovalnic v Skofji Loki in izven nje. V 
mestu je 43 poslovalnic; 30 poslovalnic škofjeloških trgovskih podjetij 
na ozemlju občine in izven njenih meja pa priča o pomembni regio-
nalni vlogi Škofje Loke. Še vedno je živahna trgovina s kmetijskimi 
pridelki, ki poteka deloma preko škofjeloških kmetijskih organizacij, 
deloma preko trgovske mreže. 

Oddaljenost mestnega središča od železniške postaje je Škofja 
Loka tudi v povojnem obdobju skušala reševati z nadaljnjo koncen-
tracijo industrije ob železniški postaji in s širjenjem stanovanjskega 
naselja ob njej. Naraščajoči pomen cestnega prometa je nakazal Škofji 
Loki boljšo rešitev njenih prometnih problemov. Razvila je cestno 
transportno podjetje, ki je služilo sprva le lokalnim potrebam, s 
prevzemom dela prometnih nalog Kranja in Ljubljane pa je začela 
Škofja Loka vršiti pomembno prometno vlogo. Problem prometne po-
vezave, dolga desetletja glavna ovira za uspešen razvoj mesta, je bil 
s tem odstranjen. Železniški promet le še dopolnjuje cestnega. Zato 
je njegov nadaljnji razvoj v veliki meri odvisen od izpopolnitve že 
pomanjkljivega cestnega omrežja, tako v mestu kot tistega, ki po-
vezuje mesto z obema dolinama in glavno cestno prometno žilo Go-
renjske. 

Pri gospodarskih dejavnostih moramo končno omeniti tudi kme-
tijstvo, čeprav ga ne moremo obravnavati kot mestno funkcijo. Škofja 
Loka skupaj s predmestnimi naselji je eden vidnejših primerov geo-
grafskega okolja, katerega kompleks združuje precej agrarnih in ne-
agrarnih elementov. Agrarni niso le fiziognomskega značaja, ampak 
se javljajo tudi v funkcijskem pogledu kot samostojen, ali z dru-
gimi gospodarskimi panogami povezan dejavnik. Vsebina in obseg 
sožitja agrarnih in neagrarnih panog sta se časovno in po posameznih 
delih mesta menjala. Sedaj je to sožitje najbolj živo v ožji obmestni 
coni, to je na obrobju mesta oziroma v naseljih, ki so se ali pa se še 
postopoma vključujejo v mestne dele. Kot novo gibalo kmetijske pro-
izvodnje se uveljavlja družbeno kmetijstvo, ki vedno bolj nadomešča 
individualno kmetijsko proizvodnjo, katere vplivi na strukturne ele-
mente mestnega geografskega okolja hitro slabijo. 

Deagrarizacija in urbanizacija sta vnesli številne spremembe v 
strukturo zemljišča, socialno posestne razmere in v kmetijsko proiz-
vodnjo. Spremembe označujejo zmanjšanje deleža njiv ter povečanje 
deležev travnika in sadovnjaka, dalje močan dvig števila uživalcev 
zemljišč, ki se je podvojilo, in zmanjšanje površine zemljišč v obdelavi 
pri zasebnih kmetijskih proizvajalcih za 17 % v primerjavi z letom 
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1825. Zato se j e tudi močno zmanjšala — in sicer na 1,6 ha — povprečna 
velikost posesti. Povečal se je areal zemljišč v roikah drobnih zemlji-
ških posestnikov. Delež gospodinjstev srednjih in višjih socialno po-
sestnih skupin z nad 2 ha se je močno zmanjšal in znaša le še 20 %. 
Toda v tej skupini se je obdržalo v primerjavi z letom 1825 kar 80 % 
gospodinjstev. Med njimi lahko slej ko prej iščemo nosilce zasebne 
kmetijske proizvodnje. 

Kmetijska zemljišča uživa sedaj J306, to je dobra tretjina vseh 
gospodinjstev Škofje Loke in njenih predmestij. Od_1274 ha je 21,7 % 
zemljišča v rokah agrarnih gospodinjstev, 43,7 % v rokah polagrarnih, 
34,6 % vseh zasebnih kmetijskih zemljišč pa uživajo neagrarna gospo-
dinjstva. To razmerje se po posameznih delih mesta spreminja in 
nam daje določene možnosti za sklepanje o stopnji deagrarizacije 
oziroma urbanizacije. To kaže, da je s kmetijstvom najbolj tesno po-
vezano prebivalstvo Stare Loke, Suhe in nekaj manj prebivalstvo 
Starega dvora, kar potrjuje tudi kvantitativno, v žitnih enotah (ŽE) 
izražen obseg kmetijske proizvodnje.9 Suha daje 30 %, Stara Loka 
26 % in Stari dvor 15,5 % vrednosti kmetijske proizvodnje na območju 
mesta, ostalih 28,5 % pa dajejo preostali proizvajalci v Škofji Loki, 
Puštalu in Vincarjah. Podobno razvrstitev mestnih naselij dobimo 
tudi pri primerjanju stopnje intenzivnosti kmetijske proizvodnje. 

Rastlinska proizvodnja je ohranila polikulturni sistem. Kljub 
opuščanju žitaric in težnji po povečanju krmnih rastlin, prekrivajo 
prehrambene rastline še vedno 57 % njivskih površin. Po kvantitativni 
vrednosti rastlinske proizvodnje, izraženi v ŽE, pa krmne rastline 
prinašajo vendarle že 2/3, prehrambene pa 1/3. Y tem se lepo odraža 
usmerjenost poljedelstva za potrebe živinoreje in gojitev komercialnih 
kultur, predvsem krompirja. Iz strukture živine je razvidna izrazita 
usmerjenost v govedorejo. V ŽE izražena vrednost živinorejske pro-
izvodnje, pa kaže na mesno ndečno usmeritev z rahlim poudarkom na 
mlečni govedoreji. Vrednosti rastlinske in živinorejske proizvodnje 
sta skoraj povsem uravnovešeni. Ob upoštevanju, da sta 2/3 rastlinske 
proizvodnje namenjeni potrebam živinoreje, lahko kmetijsko proiz-
vodnjo zasebnih proizvajalcev označimo za poljedelsko živinorejsko 
s poudarkom na živinoreji. 

Dejavnost družbenega sektorja kmetijstva je organizacijsko 
tehnična, s čemer se ukvarja Kmetijska zadruga, in kmetijsko proiz-
vodna, ki se odvija v okviru Kmetijskega gospodarstva Škofja Loka. 
Njuna dejavnost je v marsičem odraz kmetijskih dejavnosti v mestnem 
zaledju, poleg tega pa izžareva nekatere silnice, ki vežejo tudi druž-
beno kmetijstvo z neagrarnimi gospodarskimi panogami. Potrebe trži-
šča usmerjajo družbeno kmetijstvo v proizvodnjo mesne živine. V ŽE 
izražena družbena kmetijska proizvodnja znaša 83 % vrednosti za-
sebne kmetijske proizvodnje na območju mesta. 

Javne, mestotvorne funkcije Škofje Loke sicer daleč zaostajajo za 
gospodarskimi. Kot izrazito centralne funkcije pa vendarle podčrtujejo 
regionalni pomen mesta. Po pogostih spremembah in v težnji, da bi 
dobili čim bolj homogena in gospodarsko utemeljena politično uprav-
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na območja, je Škofja Loka postala središče občine. Ta zajema po-
novno največji del tradicionalnega škofjeloškega zaledja in vrši po-
membno upravno vlogo, ki je poleg zdravstva, šolstva in kulture 
glavna javna Tunkcija mesta. 

Y letih 1931—1961 je prebivalstvo Škofje Loke skupaj s predmestji 
porastlo za 82 %, do leta 1963 pa se je že skoraj podvojilo, tako da je 
tedaj živelo v mestu 7359 prebivalcev. Bolj kot sama Škofja Loka je 
povečalo prebivalstvo sekundarno aglomeracijsko jedro ob železniški 
postaji. Nagla rast industrijskega predmestja je povzročila počasnejše 
naraščanje števila prebivalstva v predmestnih naseljih okoli primar-
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nega aglomeracijskega jedra, kjer je bil porast do leta 1948 celo moč-
nejši kot v kasnejših letih. Šele v zadnjih letih se j e dinamičen porast 
prebivalstva v industrijskem predmestju umiril in težišče koncentra-
cije prebivalstva se j e ponovno preneslo na širše središče mesta in na 
nove predmestne dele okoli starega mestnega jedra. Y razdobju 1948— 
1953 je poraslo mestno prebivalstvo za 22 %, v letih 1953—1961 pa le 
za 11 %, kar pa ni realen odraz družbeno ekonomskih dogajanj v zad-
njih desetih letih. Kljub močnim doselitvenim tokovom, zlasti na ob-
močju industrijskega predmestja, stalnemu padanju števila odselite\ 
in naraščanju števila priselitev, s čimer se je Škofja Loka od leta 1958 
dalje uveljavila kot izrazito priselitveno središče, je migracijski saldo 
v obdobju 1953—1961 le šibko pozitiven. Z izravnavo selitvenega de-
ficita, ki je nastal z odselitvijo vojaškega prebivalstva leta 1954, se 
obeta Škofji Loki hitrejši porast prebivalstva, kar potrjujeta že prvi 
dve leti po zadnjem štetju, ko j e v kratkem času poraslo za nadaljnjih 
14,5 %. (Grafikon 1). 

Struktura aktivnega prebivalstva po skupinah dejavnosti izka-
zuje v primerjavi s povprečkom za slovenska mesta le male razlike, kar 
potrjuje, da sestavljajo naselja, ki jih obravnavamo kot mestno območ-
je Škofje Loke, tudi demogeografsko celoto. (Tabela 2). Struktura 
zaposlenosti mestnega prebivalstva je predvsem odraz mestnih dejav-
nosti, deloma pa stikov Škofje Loke s sosednimi središči zaposlitve. 

Tabela 2: Delež aktivnega prebivalstva po panogah in skupinah 
panog gospodarske dejavnosti v Škofji Loki s predmestji leta 1953 
in 1961 (v odstotkih). 

panoga dejavnosti 1953 1961 

kmetijstvo 4,8 3,8 
gozdarstvo 0,2 0,4 
industrija 26,1 38,0 
gradbeništvo 1,9 4,3 
obrt 11,0 10,8 
promet 2,0 2,9 
trgovina 6,4 7,3 
storitve 2,6 0,9 
javne službe 25,0 12,5 
svobodni poklici — 0,7 
izven dejavnosti 20,0 18,4 

s k u p a j 100,0 100,0 

primarna 5,1 4,3 
sekundarna 28,0 40,9 
terciarna 19,4 18,7 
kvartarna 27,5 18,1 
izven dejavnosti 20,0 18,0 

s k u p a j 100,0 100,1 
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Leta 1963 je domača delovna sila zasedala le blizu 2/3 od skupnih 
4806 delovnih mest v Škofji Loki. Istočasno je bilo nad 10 % aktivnega 
prebivalstva Škofje Loke zaposlenega izven mesta. Od 2175 prebi-
valcev, ki so vključeni v dnevno migracijo delovne sile, jih prihaja 
na delo v Škofjo Loko 83 %, iz mesta pa odhaja le 17 %. To pomeni, da 
je Škofja Loka zelo izrazit center zaposlovanja za okoliško pre-
bivalstvo. 

Y povojnem obdobju razvoja se je Škofja Loka širila okoli obeh 
glavnih aglomeracijskih jeder in težila po zgostitvi prej redko za-
zidanih površdin. Pojavili pa so se tudi nekateri movi aglomeracijski 
dejavniki. Širjenje mesta okoli obeh jeder ni potekalo koncentrično, 
ampak po posameznih sektorjih, vzdolž cest in ponekod v povsém 
ločenih predmestnih naseljih. To je povzročilo, da gostota zazidave 
ni dosegla take stopnje, kot bi jo sicer lahko ob dokaj intenzivni rasti 
mesta, zlasti v zadnjih desetih letih. Takšno značilnost povojne teri-
torialne rasti mesta, ki ima svoj izvor, kakor smo lahko ugotovili, že 
v prejšnjih razvojnih obdobjih, je smatrati za pojav deaglomeracije, 
s čemer je bilo otežkočeno stapljanje posameznih mestnih delov. 

Iz tega je izšlo niz drugih fiziognomskih posebnosti v tločrtu in 
oblikovanju mestnih četrti. Ena glavnih je ta, da imajo posamezni 
mestni deli bolj videz samostojnih naselij, kar velja zlasti za indu-
strijsko predmestje, saj zazidava na območju agrarnih jeder Suhe in 
Starega dvora nikakor ne predstavlja ustreznega veznega člena med 
obema deloma Škofje Loke. Rast mesta iz več centrov in stapljanje 
z nekdanjimi obmestnimi naselji sta povzročili izrazito azonalnost 
v gostoti zazidave in v razporeditvi hiš po starosti. Nizek vertikalni 
profil s prevlado pritličnih in enonadstropnih hiš je ostal ena od zna-
čilnih potez zunanje podobe mesta izven starega mestnega jedra. 

Na območju mestne aglomeracije Škofje Loke, ki zajema naselja 
Škofjo Loko, Staro Loko, Puštal, Vincarje, Stari dvor in Suho, je 
v obdobju 1948—1961 število hiš porastlo od 600 na 788 ali za 31,3 %. 
Ce upoštevamo še obdobje med letoma 1931 in 1948, znaša to pove-
čanje 48,6 %. Indeksi številčnega gibanja hiš za posamezne dele mestne 
aglomeracije nam odkrivajo predvsem intenzivno dinamiko ,rasti in-
dustrijskega predmestja in nekoliko počasnejšo rast ostalih delov okoli 
starega mestnega središča. (Tabela 3; Grafikon 2). 

Tabela 3: Gibanje števila hiš v Škofji Loki s predmestji 
leto število indeks % rasti 
1869 
1880 
1890 
1900 
1910 
1931 
1948 
1953 
1961 

440 105 4,8 
439 104 — 0,2 
431 103 — 4,2 
448 107 3,9 
530 126 18,3 
600 143 13,2 
676 161 12,6 
788 188 16,5 

420 100 
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Teritorialno je rastla Škofja Loka predvsem po sorških terasah 
med Staro Loko in Suho. Tu so se že pred vojno razširile zazidane 
površine ob naslonitvi na staro mestno jedro. V zahodnem delu med 
Selško Soro in Kamnitnikom so se zelo počasi zgoščale zazidane po-
vršine. Šele v zadnjem času je na območju med Staro Loko in Mlin-
sko ulico ob Selški Sori, imenovanem Novi svgt, zrasla stanovanjska 
soseska bločne zazidave. Sicer pa Škofja Loka tu hrani nezazidane 
površine za izgradnjo novega mestnega središča. Ta načrt sedaj ovi-
rajo nekateri komunalni objekti in vojašnica. Zato ni mogoče takoj 
začeti z večjimi posegi v tem delu mesta, ki že dalj časa kliče po za-
zidavi in oblikovanju enovite funkcijske enote mestnega središča. 

GRAFIKON 2 

G I B A N J E Š T E V I L A H I Š 
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Tako se je stanovanjska izgradnja že takoj po vojni usmerila 
predvsem na vzhod od Škofje Loke, v smeri Suhe in Starega dvora. 
S terasami razgibano površje je bilo najbolj primerno za individualno 
zazidavo. Y Demšarjevem predmestju je nastala cela četrt vilskç 
zazidave. Gradnja individualnih hiš se je odvijala tudi severno od 
glavne ceste proti industrijskemu predmestju, kjer so bili na nekoliko 
širši terasi zgrajeni tudi prvi bloki v Škofji Loki. V tem, predvsem po 
vojni zgrajenem delu so sedaj izven starega dela mesta najbolj str-
njeno zazidane površine, tako da razen na aluvialni terasi Sore in 
v ozkem pasu ob južni strani Kidričeve ceste skoraj ni več nezazida-
nih površin. Te se prično šele na zemljišču Kmetijskega gospodarstva, 
katerega objekti že ovirajo širjenje mesta. 

Rast Škofje Loke južno od mestnega središča, ob Poljanski cesti, 
v Jegorovem predmestju in v Puštalu, je v povojnem obdobju zgostila 
zazidane površine na ozemlju, ki so ga predmestja zavzemala že med 
obema vojnama. Razširila so se le za nekaj hiš ob cesti iz Puštala 
proti Hosti in za skupino hiš v Zabrajdi ob Poljanski cesti. Zazidane 
površine so se zgostile tudi v predmestnem območju Vincarij in 
Stare Loke, ki pa se ne širi v smeri proti središču mesta, ampak ob 
cesti v Selško dolino, v zadnjem času pa tudi za vojašnico proti Kani-
nitniku. Tu so zrasli prvi stanovanjski bloki na območju starološkega 
predmestja. 

Glavno aglomeracijsko jedro Škofje Loke se je torej širilo pred-
vsem na vzhod in severovzhod od mestnega središča. Tak razvoj lahko 
pripišemo trem razlogom: primernim površinam za individualno za-
zidavo, ki se je po vojni zaradi velikih potreb po stanovanjih odvijala 
zelo naglo in zato ponekod tudi nenačrtno; dalje ohranitvi nezazidanih 
površin severno od starega mestnega jedra in naposled ugodni legi 
ob glavni prometni osnovnici, ki vodi k sekundarnemu aglomera-
cijskemu jedru. Nedvomno je bil zadnji razlog, to je težnja po raz-
voju v smeri Trate in železniške prometne poti, eden izmed najbolj 
odločilnih faktorjev teritorialnega širjenja Škofje Loke na območju 
sorških teras. 

Prostorsko ločeno od navedenih zazidanih površin se je še nadalje 
razširjala mestna aglomeracija v industrijskem predmestju. Tudi tu 
so se zazidane površine širile v smeri, ki so jo nakazala že pretekla 
razvojna obdobja. Industrijska zazidava se je najbolj primaknila 
v bližino železnice. Ob industrijskih površinah pa je zraslo večje 
stanovanjsko naselje, ki prav tako teži po približanju ostalim delom 
Škofje Loke, čeprav spojitev obeh delov v enotno zazidano površino 
iz več razlogov ni bila in najbrž tudi ne bo mogoča. To nam potrjuje 
tudi dejstvo, da je zazidava na območju starih agrarnih jeder Suhe in 
Starega dvora, v sredi med obema aglomeracijama, le slabo napredo-
vala in sta ti dve predmestni naselji oziroma dela teh dveh naselij 
ostala nekako izven mestne aglomeracije. Čeprav je bilo pred izdelavo 
zadnjega urbanističnega plana predvideno teritorialno razširjenje in-
dustrijskega predmestja, predvsem njegovih stanovanjskih površin, 
na glavno ravnino Sorskega polja ob Gorenjski predilnici, do tega 
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ni prišlo. Pokazalo se je namreč kot neustrezno, še nadalje razvijati 
tako, od glavne mestne aglomeracije oddvojeno stanovanjsko naselje, 
ki je medtem resda že prevzelo nekatere funkcije pri oskrbovanju 
prebivalstva bližnje okolice ter še nekaj drugih vlog. Naselitev blizu 
delovnega mesta ne more biti dovolj opravičljiv aglomeracijski faktor, 
da bi se tak razvoj še lahko nadaljeval. Pokazalo se je tudi, da bosta 
preselitev ostale industrije iz središča mesta in razširitev obstoječe 
industrije zahtevala precej novih površin, kar pa naj ne bi šlo v pre-
veliki meri na račun obmestnih kmetijskih površin, ki jih bo moč ko-
ristno uporabiti za razvijajočo se družbeno kmetijsko proizvodnjo. 

Glede načina za zidave v novih mestnih delih je treba še enkrat 
poudariti, da je vsa zazidava v tem stoletju potekala zelo ohlapno. 
Prebivalstvo je stagniralo ali le počasi napredovalo, tako da se ni vse 
do najnovejšega časa, ko se je v Škofjo Loko usmeril močan prise-
litveni tok prebivalstva, pokazala potreba, da bi se zgostila stanovanj-
ska zazidava v predmestjih. V tem se Škofja Loka razlikuje od tistih 
naših mest, ki so se začela naglo razvijati že v drugi polovici prejš-
njega in na začetku tega stoletja. Tudi izredno nagla rast zadnjih 
desetih let ni izpremenila načina, ampak le gostoto zazidave posamez-
nih odprto zazidanih delov mesta. K večji koncentraciji prebivalstva 
pa je pripomogla bločna gradnja, ki vnaša povsem nov fiziognomski 
element v tradicionalno podobo mesta. Leta 1931 je znašala gostota 
prebivalstva na teritoriju sedanje mestne aglomeracije 20,2 prebi-
valca na 1 ha, leta 1961 pa se je povzpela na 36,7. Zlasti močno se 
je dvignila v industrijskem predmestju in sicer od 8,1 na 28,9 pre-
bivalcev na 1 ha, v ostalem delu mesta pa nekaj manj in sicer od 
27,4 na 41,9. Razlika v gostoti prebivalstva med mestnim središčem in 
ostalimi mestnimi deli se je v zadnjem obdobju sicer zmanjšala, ven-
dar je znašala leta 1961 gostota v mejah zgodovinskega središča Škofje 
Loke še vedno 220 prebivalcev na 1 ha. Istega leta je štela mestna 
aglomeracija 6856 prebivalcev. 

Čeprav ima ožje središče mesta izrazito strnjeno zaizdavo, ostali deli 
mesta in predmestja pa so odprto zazidani, ne moremo govoriti o ka-
kem pravilnem naraščanju gostote zazidave od obrobnih delov mesta 
k središču. To je onemogočila označena teritorialna rast Škofje Loke, 
zaradi česar ima gostota zazidave izrazito azonalno obeležje. Med zazi-
danimi so večje ali manjše nezazidane površine, kar povečuje vtis ne-
sistematične in nenačrtne graditve predmestnih delov škof je Loke. 

Agrarna jedra predmestnih naselij so, podobno kot mestno sre-
dišče, kljub določenim spremembam ohranila poglavitne poteze starega 
tločrta. Novi tiočrt je doslej nastajal bolj zaradi nekaterih drugih fak-
torjev kot po planskih zasnovah. Med njimi je predvsem funkcijska 
struktura posameznih mestnih delov, ki je zlasti pomembno vplivala 
na oblikovanje industrijskega predmestja. Z ozirom na veliko število 
industrijskih in obrtnih delavcev se je v širokem obsegu odvijala indi-
vidualna gradnja, ki j i je sploh v veliki meri pripisati zaslugo za teri-
torialno rast in za eno najbolj značilnih fiziognomskih potez mesta. Ni 
zanemariti tudi prirodnih, predvsem reliefnih pogojev, po katerih se je 
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morala v znatni meri ravnati mestna zazidava. To je zlasti lepo vidno 
v Demšarjevem predmestju, kjer se vrstijo hiše v smeri poteka teras. 
Odločal je tudi promet, to je cestna mreža, katere glavne zasnove so 
še stare. Zato je potrebna preureditev, da bi se lahko izvršile namera-
vane spremembe v tločrtu. 

Tudi za starost in tip hiš ne bi mogli na območju mesta ugotoviti 
neke pravilne zonalne razporeditve. Y jedrih posameznih mestnih na-
selij, ki sestavljajo mestno aglomeracijo, nastopajo sicer vedno najsta-
rejše hiše, vendar so, razen v ožjem mestnem središču, hiše iz različnih 
obdobij med seboj pomešane. Poleg tega v obeh glavnih aglomeracij-
skih jedrih ne nastopajo hiše iste starosti in fiziognomije. Najstarejše 
zazidane površine iz obdobja do začetka 19. stoletja so zastopane le 
v starem delu Škofje Loke ter v agrarnih jedrih novih predmestnih 
naselij, medtem ko so v industrijskem predmestju najstarejše hiše 
iz druge polovice preteklega stoletja. V največjem strn jenem komplek-
su nastopajo najstarejše hiše v zgodovinskem središču Škofje Loke. 
Fiziognomija zazidanih površin se bistveno spremeni, ko stopimo iz 
ožjega mestnega središča na območje širšega mestnega središča ter 
starih in novih predmestij. Na njegovem robu so poleg najstarejših 
hiš iz prvega obdobja Škofje Loke še hiše iz 19. stoletja in kvečjemu 
še do prve svetovne vojne. V vseh ostalih mestnih delih pa prevla-
dujejo hiše obeh mlajših obdobij, to je medvojnega in povojnega 
obdobja, ali pa se mešajo hiše najrazličnejših starosti in tipov. V južnih 
predmestnih delih, zlasti v Puštalu, je to prepletanje najbolj vidno. 
Vilski tip hiše iz tega stoletja je tu zelo kontrasten v primerjavi s 
starejšimi kmečko obrtniškimi in bajtarskimi hišami. Podobno se 
srečujejo hiše najrazličnejših starosti v Stari Loki in ustvarjajo dokaj 
pestro menjavo najrazličnejših fiziognomskih elementov, vendar ne-
koliko manj izrazito kot v puštalskem predmestju. Mlajša zazidava 
se je namreč v Stari Loki več ali manj oddelila od starega agrarnega 
jedra. Tudi v predmestnih Vincarjah, kjer imamo hiše vseh starosti, 
je gradnja mlajših nekmečkih hiš potekala prostorsko ločeno od kmeč-
kega naselja. 

S posebno strukturo starosti hiš je širše mestno središče s pred-
mestnimi deli med Staro Loko in Suho fiziognomska enota za sebe. 
Razen otoka hiš iz najstarejšega obdobja razvoja Škofje Loke ob 
kapucinskem mostu, so v tem delu zastopane le mlajše hiše iz obdobja 
med obema vojnama in po drugi svetovni vojni. Poleg hiš vilskega 
tipa so tudi večji ali manjši stanovanjski bloki in razne javne zgradbe. 
Kljub določenim razlikam hiš vilskega tipa, zgrajenih pred drugo 
vojno ali po njej, ter novim elementom, ki jih je vnesla bločna za-
zidava, ima ta del mesta, podobno kot staro mestno jedro, dokaj 
homogen videz in je brez agrarnih fiziognomskih elementov, ki jih 
pogosto srečujemo v drugih delih mesta. 

Prehod k industrijskemu predmestju tvorita agrarni jedri Suhe 
in Starega dvora. Zlasti v Starem dvoru so med starejše hiše pomešane 
številne mlajše nekmečke, vendar kmečka fiziognomija pri obeh še 
vedno prevladuje. Zunanja podoba širšega mestnega središča Škofje 
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Loke med Staro Loko in Suho se ponovi v industrijskem predmestju. 
Poleg najstarejšega dela na razmeroma majhnem prostoru ob želez-
niški postaji so novejše zazidane površine stanovanjskih in industrij-
skih objektov, ki so zrasli deloma po prvi, največ pa po drugi svetovni 
xojni. Industrijski objekti dajejo temu delu Škofje Loke specifično 
podobo, ki je lastna industrijskim predmestjem. Označujejo jo med 
drugim številni nenačrtni posegi v stanovanjski zazidavi ter mnoga 
nerešena vprašanja komunalne ureditve, kar tudi sicer predstavlja 
enega perečih problemov Škofje Loke. 

Opredelitev hiš po funkcijah nam omogoča še podrobnejše spo-
znavanje fiziognomskih značilnosti zazidanih površin in daje eno od 
možnosti za funkcijsko razčlenitev mestne aglomeracije Škofje Loke 
oziroma izdvojitev mestnih četrti. 

Med prostorsko najbolj zaključene in ostro omejene mestne četrti 
Škofje Loke lahko prištevamo trgovinsko obrtno četrt, ki se ujema z 
mejami starega mestnega središča. To četrt označuje izredno močna 
strnitev trgovskih ter obrtnih lokalov in delavnic na Mestnem in Spod-
njem trgu, po številu skupno nad 60. V primerjavi s trgovino in obrtjo 
so ostale funkcije, če'izvzamemo stanovanjsko, šibko zastopane. Trgov-
ska četrt izključuje že sama po sebi druge funkcije. V prvi vrsti se to 
nanaša na promet. Do sedaj v trgovinski četrti Škofje Loke tranzitni 
promet še niso izključili. Obstoja pa v tem oziru razlika med Mestnim 
in Spodnjim trgom. Na Mestnem trgu je promet zaradi neprimernega 
izhoda na selško stran dokaj omejen, poskusili pa so ga že popolnoma 
izključiti. Zato se je prav tu in deloma še v podaljšku Mestnega trga 
na Cankarjevem trgu, oblikovala glavna »trgovska ulica«. Nasprotno 
pa predstavlja Spodnji trg pomembno tranzitno cesto, kar se je seveda 
odrazilo v znatno manjši koncentraciji trgovine in obrti. Povsem tuj 

Starološko predmestje 
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element v starem mestnem jedru je industrija. Ta je nameščena že 
na samem robu te četrti in se je obdržala tukaj (šešir), ali pa je bila 
sem prestavljena sprva kot obrtna dejavnost (Eira). V obeh primerih 
gre za lahko industrijo, ki ne povzroča večjih motenj. Industrija v 
tem delu mesta je pravzaprav odraz obdobja, ko se je neposredno ob 
starem mestnem jedru začela oblikovati industrijska predmestna četrt, 
katere nadaljnji razvoj pa je bil že pred drugo svetovno vojno pre-
kinjen in prestavljen na Trato ob železnici. 

Zanimivo je dalje, da danes v ožjem središču mesta, ki smo ga 
označili za trgovinsko obrtno četrt, skoraj ni več dejavnosti, ki jih 
prištevamo v izvrševanju javnih funkcij. Te vrste funkcij, so podobno 
kot industrija, že med obema vojnama začele težiti po prostorski 
ločitvi od ostalih dejavnosti in so se zato postopoma premeščale izven 
ožjega središča mesta. Nasprotno pa je trgovinska četrt pred kratkim 
pritegnila denarni zavod. Niegova dejavnost se itak v veliki meri 
veže na trgovsko življenje. Kljub omenjenim tujim elementom, ki jih 
vnašajo v funkcijsko strukturo trgovinsko obrtne četrti Škofje Loke 
ostale dejavnosti, je ožje središče zelo izrazita funkcijska enota. To 
posebnost podčrtuje njegova fiziognomska enovitost, kateri je prav 
trgovska dejavnost v najširšem pomenu vtisnila določene specifične 
poteze. Izven trgovinsko obrtne četrti skoraj ne moremo govoriti o 
kaki strnitvi teh dveh dejavnosti. Tudi nekaj trgovin za dnevno po-
trošnjo v industrijskem predmestju ne bi mogli označiti za trgovinski 
subcenter. Vsekakor pa bi se ob nadaljnji rasti industrijskega pred-
mestja tak subcenter tu najprej razvil. Nekaj več je obrtnih delavnic 
izven trgovinsko obrtne četrti, vendar se nikjer ne strnejo v taki 
meri. da bi se lahko oblikovala zaključena funkcijska enota mesta. 

Druga izrazito oblikovana mestna četrt je industrijska. Obsega 
območje industrijskih površin okoli železniške postaje skupaj s pri-
padajočo stanovanjsko sosesko. Do premestitve v ta, od glavne mestne 
aglomeracije prostorsko povsem ločen del mesta, je privedla izrazita 
težnja industrije po čim popolnejši ločitvi od ostalih mestnih de-
javnosti ter privlačna sila železnice. Vendar pa, kot že rečeno, ločitev 
industrije od drugih dejavnosti še ni izvedena popolno. V bližini 
ožjega mestnega središča sta poleg navedenih še dva industrijska 
obrata. Vendar r>a moramo na njuno sedan io lokacijo gledati kot na 
ostanek preteklih razvojnih stopenj mesta. Njuni fiziognomski učinki 
v tem delu Škofje Loke tudi tako niso posebno izraziti. 

Zaradi oddaljenosti industrijske predmestne četrti od ostalega 
mestnega organizma so se tudi v njej pojavili nekateri drugi funkcij-
ski elementi, nredvsem trgovinski. Odviiajo pa se v njej tudi promet-
ne funkcije. Škofji Loki doslej ni uspelo oblikovati zaključene pro-
metne četrti. Funkciio te četrti vršita železniška in avtobusna postaja 
v dveh različnih delih Škofje Loke. Težko bi imenovali ti dve območji 
prometno četrt, čeprav funkcijsko v ožjem pojmovaniu ti besedi 
to prav gotovo pomenita. V prilog slednjemu govori tudi to. da sta 
ob avtobusni postaji še pošta in potovalni urad, obe postajališči pa 
veže prometna osnovnica mesta, od katere se odcepijo vse glavne 
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ceste, ki povezujejo Škof jo Loko z okolico. Opaziti je tudi, da se je 
v povojnem obdobju gradnja novih stanovanjskih in drugih objektov 
izogibala neposredne bližine te glavne prometne žile. V tem se izraža 
zaviralni učinek hitre ceste skozi mesto, čeprav ceste na splošno 
vzpodbujajo aglomeracijske težnje. 

Najbolj nejasno je izražena mestna četrt javnih funkcij. Yendar 
nam dosedanji razvoj nakazuje oblikovanje take četrti v bližnji 
prihodnosti. Na splošno velja, da so v malih mestih trgovsko poslovne 
in razne javne funkcije — pri tem so mišljene predvsem upravne — 
združene v eni četrti. Za Škofjo Loko to ne velja, saj se je uprava 
v ožjem smislu in večina ostalih javnih funkcij že premestila izven 
trgovinske četrti. Tako je celotna občinska uprava z upravnimi organi 
družbenih organizacij na južnem robu trgovinsko obrtne četrti, vendar 
že izven nje. Ker pa je to edina javna funkcija v tem delu mesta, 
do oblikovanja posebne četrti ni moglo priti. Ostale upravne in druge 
javne funkcije, kot prosvetne, zdravstveno in socialno varstvene, sodne 
ter denarno blagovne pa so razmeščene na območju širšega središča 
mesta. Večina teh funkcij je bila prej zastopana v ožjem središču 
mesta, a so se s širjenjem mesta postopoma umikale iz njega. Čeprav 
so vse te institucije sedaj razporejene na razmeroma širokem prostoru 
ter premalo strnjene, da bi lahko izdvojili eno ali celo več četrti 
javnih funkcij, moremo že sedaj reči, da se v Škofji Loki kažejo 
obrisi oblikovanja ene same take četrti. Njen nastanek je vsekakor 
tudi v tesni zvezi z izgradnjo novega mestnega središča. 

Posebej naj navedemo stanovanjske četrti. Fiziognomsko se dokaj 
jasno izdvajajo predvsem kot posledica večje ali manjše razbitosti 
posameznih stanovanjskih površin, ki imajo včasih bolj videz samo-
stojnih naselbin. Tako imamo: stanovanjsko četrt ožjega mestnega 
središča, katere funkcija je v vertikalni povezavi s trgovinsko obrtno 
funkci jo, dalje stanovanjsko četrt širšega mestnega središča med Staro 
Loko in Suho, ki se prav tako veže z drusrimi funkcijami, vendar 
v horizontalni povezavi, ter čiste stanovanjske četrti Puštala, Stare 
Loke, Vincarij in Nove vasi na Trati. 

Mestne četrti seveda niso nekaj stalnega. Z razvojem mesta se 
lahko spreminjajo tako kot se spreminjajo funkcije posameznih delov 
mesta. Zato pogosto srečujemo v enih mestnih četrtih funkcije, ki so 
že povsem tuje njihovi osnovni funkcijski strukturi, v drugih pa 
lahko nastop določene funkcije pomeni prvi znak oblikovanja nove 
funkcijsko izražene mestne četrti.10 To nam primer Škofje Loke vse-
stransko potrjuje. 

Zaradi specifičnih razvojnih prilik pa Škofji Loki doslej vendarle 
ni uspelo, da bi fiziognomsko oblikovala svojo aglomeracijo tako, da 
bi verno odražala njeno funkcijsko in demogeografsko strukturo. 
Sedanja podoba mesta kaže tudi precej negativnih učinkov preteklih 
razvojnih obdobij. To je posledica poznega aktiviranja tega starega 
mesta, razvoja dveh prostorsko ločenih mestnih aglomeracij v funk-
cijsko enotnem organizmu ter nenačrtnih posegov v urejanje mestnega 
prostora. 
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O b s e d a n j i h in po tenc ia ln ih možnost ih , k i d a j e j o tudi ma l im 
mestom, in ne samo m o č n i m g o s p o d a r s k i m sred iščem, k o t c ent ra ln im 
k r a j e m za a g r a r n o in n e a g r a r n o o k o l i c o v e d n o v e č v e l j a v e , ima Š k o f j a 
L o k a vse p o g o j e , da i z o b l i k u j e v s k l a d u z u p o š t e v a n j e m v e l i k i h k u l -
turnih v r e d n o t mesta tudi f i z i o g n o m s k o b o l j p o p o l e n mestni o rgan izem. 
P r e d k r a t k i m j e d o b i l a n o v i urbanis t i čn i načrt , k i b o o s n o v a n a d a l j -
n j e g a p r e u r e j a n j a in i z g r a d n j e mestne a g l o m e r a c i j e . L a h k o bi rekl i , 
da se v r a z v o j u mesta p r i č e n j a n o v o o b d o b j e , k a t e r e g a l o čn i ca s o v p a d a 
n e k a k o s t i soč le tn ico o b s t o j a Š k o f j e L o k e . Č e u p o š t e v a m o d i n a m i č n o 
p r e o b r a z b o mesta v r e la t ivno k r a t k e m p o v o j n e m o b d o b j u , l a h k o p r i -
č a k u j e m o , da b o ime la Š k o f j a L o k a o b s v o j e m j u b i l e j u leta 1973 v 
m n o g i h oz i r ih d o k a j s p r e m e n j e n o p o d o b o . 
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Summary: THE DEVELOPMENT OF THE TOWN AGGLOMERATION OF 
ŠKOFJA LOKA DURING THE LAST HUNDRED YEARS 

Jože Lojk 

The present treatise is concerned with some problems from the dis-
sertation work on »The geography of Škof ja Loka with particular regard to 
the functions of the town.« In 1973 this town will celebrate the millenary of 
its existence, and is hence one of the oldest towns in Slovenia. Besides the 
earlier stages of development the period of the last hundred years is of 
particular interest for the geographers. This is a time when the town, after 
a longer period of stagnation and retrogression, again invigorated its old and 
acquired some new functions, thus — like numerous other mediaeval towns 
— creating the conditions f o r further existence and successful development. 
The two chief reasons for that were the solution of the traffic problems with 
the arrival of railway, and later particularly with automobile traffic, and 
the industrialization. As this happened comparatively late, the activating of 
Škofja Loka was rather late, taking place even as late as between the two 
Wars. It was only in the post-war period that Škof ja Loka acquired all those 
signs which characterize the dynamic development of town agglomerations. 

The critical period of Škof ja Loka, which during the Middle Ages ranked 
with over 2000 inhabitants among the medium-size towns, started in 18Ó3 with 
the secularization of the land property of the Freising bishops in Slovenia. 
For a long time the town could not make up for the loss of the function 
of being the administrative centre of the feudal property in Sorško pol je and 
in the river basins of Selška Sora and Poljanska Sora. The economic functions 
of Škof ja Loka, which relied on trade and handicraft, were also on the 
decrease. Trade had been affected by the shift of the main roads into the 
centre of Ljubl jana basin, and handicraft suffered from the general dif-
ficulties of this activity at the transition from the handicraft way to manu-
facturing and industrial way of production. The regional position of the 
town, which got its specific shape already in the Middle Ages, was thus 
highly shaky. Any influence towards urbanization of the suburb settlements 
were out of the question, for Škof ja Loka proper was itself showing some 
signs of reagrarization. 

The pre-industrial period of development (1803—1870) was followed by 
the capitalistic period of the development of the town (1870—1945). With 
regard to some particularities we may devide it into two shorter periods: the 
period from the construction of the railroad and the first industrial pro-
duction units up to the first World War, and the period between the two 
Wars. The former is characterised by intensive efforts of the town to invi-
gorate its town functions, and the later by the more significant initial re-
sults of these efforts. The territorial expansion of the town corresponded 
with this. Up to the World War f the territory of Škof ja Loka practically 
had not expanded. From the standpoint of the later development of the town 
agglomeration, a significant new non-agrarian settlement came up around 
the railway station three kilometres off the centre of the town. Only in the 
period between the two Wars, the town thanks to the increased economic 
power and newly acquired public functions started to expand and to change 
its physiognomic structure in general. Puštal was the first suburbian set-
tlement to be included into the town organism. Under the joint influence 
of Škofja Loka and the neighbouring towns a comparatively rapid process of 
deagrarization of the agrarian suburbs of Škof ja Loka began. The formerly 
sharp physiognomic borders between the town and the agrarian surroundings 
gradually started to disappear. 

After a shorter period of stagnation, in the first years of the post-war 
period, Škoja Loka had become included in the dynamic growth of our 
towns and town settlements. The initiative for that was given by the nume-
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rons economic and o t h e bronches of activity in Škof ja Loka, above all by 
industry which was brooming the town-forming activity. The traditional tie 
of the part of urban population with the agricultural activities was being 
transferred into the s u b u r b s : the former villages Stara Loka, Suho, Stari dvor, 
and Vincarje which have all retained agricultural functions. These are not 
to be seen so mucn in the percentage of the farming population which is 
everywhere below tr % a s ; n numerous worker-peasant households which 
cultivate the m p . f o r i ( y of agrarian surfaces on the town territorv. Recently, 
the interest in cultivating soil decreased owing to the arondation and the 
development of social farming production, housing construction on agrarian 
surfaces, and shortage of labour. The characteristics of land use or rather 
of the structure of farming production on the territory of the town and the 
suburbs indicate the old poli-crop manner of production, with slight emphasis 
on stock-breeding. Agrarian production is rather intensive. 

With the development of various economic and non-economic branches 
and with the opening of numerous new posts for workers, labour started 
daily to come to Škof ja Loka, while the emigration trends became weaker, 
largely in the suburbs, starts to strongly increase. The natural-traffic and histo-
rical-developing conceived regional position of the town obtains through this 
fact and through the founding of a new, big municipiality again its full 
value. The neighbourhood of the two influential territories of the two stronger 
economic centres — Ljubljana and Kranj — does not much affect this fact. 

The spatial differentiation in the development of the town, started 
through the special position of the town and the role of the railway, is 
continued in the post-war period. The population and the built-up surfaces 
are concentrated mostly around two different nucleii, the old town and the 
industrial suburbs at the railway station. For that reason it was particularly 
in the territory between these two centres where the development of ško f ja 
Loka had a rather anarchic course. A specific physiognomic characteristic 
is resulting from the mix-up of the remains of agrarian and semi-agrarian 
life and of expressly urban elements. For that reason we likewise do not 
get a regular increase in the density of houses from the town outwards but 
find even cases of deagglommerization. Non-existence of zones is to be seen 
also in other structural elements of the external outlook of the town, parti-
cularly in the age and types of houses. The greatest amount of regularity 
is presented by the functional structure of the built-up areas, or rather the 
division of the town into functionally stressed urban parts or quarters. What 
we find to be true about Škof ja Loka considerably corresponds to what E. 
Grötzbach says about the small towns in Southern Germany. 

As an old town and as regards its population (6.856) Škofja Loka as well 
represents an express example of a Slovene town with numerous and well 
developed urban functions. Their differentiation in space is more or less 
clearly expressed. Thus, the trade and handicraft quarter lies in the nucleus 
of the old town, the industrial quarter in the completely separated part of 
the town on Trata along the railway, furthermore a ìess express traffic 
quarter and a quarter of public functions which is owing to a slow building-
up of the new urban centre only in the process of its formation. 
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