
                   
                      ŠKOFJA
LOKA

LEGA:
Škofja Loka leži na sotočju dveh rek Poljanske Sore ter Selške 

Sore. Nad mestom se dviga hrib 
Lubnik(1025). Pripada gorenjski 
regiji. Bližja večja mesta sta na SV 
Kranj na JV pa Ljubljana.

PREBIVALCI:

Število prebivalcev je v regiji skozi 
stoletja počasi naraščalo, močno pa je 

naraslo šele po 2. vojni, ko se je tudi v tej regiji začela obsežna 
industrializacija. Tako se je v obdobju 1960-1990 število 
prebivalcev povečalo za 72%, predvsem na račun priseljencev, ki 
jih je privabila nova industrija ali tudi bližina Ljubljane . Sedaj 
ima Škofja Loka 21761 prebivalcev.

ZNAMENITOSTI:

1. NUNSKA CERKEV 

Cerkev Marije Brezmadežne leži pod škofjeloškim gradom
in je z njim tudi povezana. Zgrajena je bila leta 1358.

2. KAMNITI ALI KAPUCARSKI MOST
Zgraditi ga je dal škof Leopold sredi 14. stol. Usoda je hotela, da 
je ta isti škof med jahanjem po mostu brez ograje, s splašenim 
konjem vred padel čez most in utonil. 

     



3. HMOMANOVA HIŠA
Je meščanski dvorec, ki je sestavljena iz treh 
poslopij. Hiša je bila prenovljena po potresu leta 
1511 v gotskem slogu z nekaj renesančnimi 
elementi. 

  

                             4 .ŽUPNIJSKA CERKEV
Šentjakobska cerkev je poznogotska dvoranska stavba, zgrajena 
leta 1471 na temeljih vsaj dvesto let stare manjše cerkve.

  5. ŠKOFJELOŠKI GRAD 

Prvotni grad so zgradili freisinški škofje gotovo
že kmalu po prejemu loškega ozemlja. V listini
iz leta  1202 je naveden kot zelo trden grad.
Grad je bil sedež oskrbnika ali  glavarja, v
njem je stanoval škof, kadar je prišel pogledati svoje gospostvo.

GOSPODARSTVO:
V okolici mesta je veliko gozdov zato se je v preteklosti razvila 
lesna industrija. Najpomembnejši tovarni sta Jelovica ter Alples 
poleg lesne industrije uje razvita še tekstilna industrija kot sta 
Odeja, Gorenska predilnica in Kroj. V zadnjih letih se veliko 
pozornosti posveča zimskem turizmu.

ZANIMIVOSTI:
Zdaj pa vam bom povedal zgodbo o tem kako je nastal Škofjeloški
Grb. Zanimivost škofjeloškega grba je zamorec. Po legendi se je 
eden od freisinških zemljiških gospodov, Abraham, peljal v 
Poljansko dolino, medtem pa ga je napadel medved. Zamorec, ki 
je bil njegov podložnik, pa se medveda ni zbal in ga je ubil s 
puščico. V zahvalo mu je škof obljubil, da »bo ga bo naredil 
slavnega, da ga bodo pomnili še mnogi rodovi«. Zamorec s krono je
postal simbol freisinške škofije, posledično pa tudi mesta Škofja 
Loka.

ZGODOVINA:

http://sl.wikipedia.org/wiki/Grb
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Medved&action=edit
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Legenda&action=edit
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zamorec&action=edit


Škofja Loka je srednjeveško mesto in središče istoimenske občine. 
Prvič je bila omenjena kot trg leta 1248, leta 1274 pa kot mesto. 
Zapisi navajajo da je bila leta 1397 obdana z obzidjem s petimi 
obrambnimi stolpi in mestnimi vrati. Imela je mestno avtonomijo,
med leti 973 in 1803 pa je bilo ozemlje skupaj s Poljansko ter 
Selško dolino last bavarske Freisinške škofije. Od srednjega veka 
dalje sta mestno jedro sestavljala dva trga: Plac (zgornji trg) in 
Lontrg (spodnji trg). Leta 1987 je bilo mesto razglašeno za 
kulturni spomenik.                                                                                

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kulturni_spomenik&action=edit
http://sl.wikipedia.org/wiki/1987
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0kofija_Freising&action=edit
http://sl.wikipedia.org/wiki/Bavarska
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sel%C5%A1ka_dolina
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Poljanska_dolina&action=edit
http://sl.wikipedia.org/wiki/1803
http://sl.wikipedia.org/wiki/973
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Obzidje&action=edit
http://sl.wikipedia.org/wiki/1397
http://sl.wikipedia.org/wiki/1274
http://sl.wikipedia.org/wiki/1248
http://sl.wikipedia.org/wiki/Trg
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina_%C5%A0kofja_Loka
http://sl.wikipedia.org/wiki/Mesto
http://sl.wikipedia.org/wiki/Srednji_vek

