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POTENCIAL

ŠKOFJE

LOKE

NA

PRIMERU

ŠKOFJELOŠKEGA

IZVLE!EK:
Diplomsko delo obravnava možnosti nadaljnjega razvoja turizma v Škofji Loki na podlagi
Škofjeloškega pasijona. Škofja Loka ima namre" z ugodno prometno lego, raznoliko
pokrajino in bogato kulturno dediš"ino dobre možnosti, da postane ena izmed privla"nejših
turisti"nih destinacij. Najlepše ohranjeno srednjeveško mestno jedro v Sloveniji skupaj z
ugodnimi naravnimi danostmi pa danes ve" ne zadostuje za ugoden turisti"ni razvoj. Turizem
v Škofji Loki za preboj med bolj zaželjene turisti"ne destinacije zato potrebuje nek turisti"ni
produkt, privla"en za turiste, ki ga lahko vidijo in doživijo le v Škofji Loki. Škofjeloški
pasijon ima za to vse potrebne lastnosti; uprizoritve po ulicah srednjeveškega mesta na izviren
(procesijski) na"in z ve" kot 900 igralci namre" ne moremo videti nikjer drugje na svetu. Za
prepoznavnost tovrstne prireditve tudi izven Slovenije pa se morajo potruditi predvsem
turisti"ni delavci. S sodelovanjem in skupnim nastopom pri promociji in trženju te turisti"ne
znamke imajo možnost, da v Škofjo Loko privabijo ve"je število turistov.
Predstavitev konkretnih možnosti boljše turisti"ne predstavitve Škofjeloškega pasijona,
ugotovitev mnenj obiskovalcev in prostovoljcev pasijona ter predstavitev trenutnega stanja
turizma v Škofji Loki so bili tako glavni poudarki mojega diplomskega dela.
KLJU!NE BESEDE:
Škofjeloški pasijon, Škofja Loka, turisti"ni potencial, kulturne prireditve, turisti"na geografija
TOURIST POTENTIAL OF ŠKOFJA LOKA : A CASE STUDY OF THE ŠKOFJA LOKA
PASSION PLAY
ABSTRACT:
This diploma paper deals with the possibilities of further tourism development in Škofja Loka
on the basis of Škofja Loka Passion play. With good traffic position, diverse countryside and
rich cultural heritage, Škofja Loka has a good chance of becoming one of the most attractive
tourist destinations. The most beautifully preserved medieval town centre in Slovenia along
with its natural monuments is today, however, no longer enough for satisfactory further
development of tourism. In order to become one of the most desired tourist destinations,
Škofja Loka tourism must produce something so unique that it can only be seen and
experienced in Škofja Loka. Škofja Loka Passion play has all the necessary attributes to
achieve that. Performances along the streets of the medieval town, done in an original way
with over 900 actors, are definitely unique to Škofja Loka. For better recognition of the
unique play abroad, people in tourism must work extra hard. Working together in promoting
and marketing this tourist brand they have a chance of luring more tourists to Škofja Loka.
In this paper my major emphases were therefore the presentation of specific possibilities to
improve tourist marketing of the Škofja Loka Passion play, taking the opinions of the visitors
and volunteers into account as well as the presentation of the current standing of Škofja Loka
tourism.
KEY WORDS:
Škofja Loka Passion play, Škofja Loka, tourist potential, cultural events, geography of
tourism

!"%"!"

Tomaž Urh

Turisti!ni potencial Škofje Loke...

KAZALO

1.

UVOD ................................................................................................................................ 6
1.1. NAMEN IN CILJI.......................................................................................................... 6
1.2. POTEK DELA in METODOLOGIJA ........................................................................... 7

2.

PRIREDITVE IN TURIZEM............................................................................................. 8
2.1. POSEBNOST KULTURNIH PRIREDITEV Z VIDIKA TURIZMA........................... 9

3.

GEOGRAFSKA PREDSTAVITEV OBMO!JA ............................................................ 10
3.1. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNA!ILNOSTI ............................................................ 11
3.1.1. Relief in geološka zgradba ................................................................................. 11
3.1.2. Prsti in vegetacija ............................................................................................... 13
3.1.3. Klimatske razmere.............................................................................................. 14
3.1.4. Vodovje .............................................................................................................. 16
3.2. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNA!ILNOSTI .......................................................... 17
3.2.1. Zgodovinski razvoj............................................................................................. 17
3.2.2. Ime Škofja Loka ................................................................................................. 19
3.2.3. Etnološke posebnosti.......................................................................................... 19
3.2.4. Poselitev in prebivalstvo .................................................................................... 21
3.2.5. Prometno omrežje .............................................................................................. 23

4.

TEMELJNI POJMI .......................................................................................................... 25
4.1. TURISTI!NI POTENCIAL......................................................................................... 25
4.2. MESTNI in KULTURNI TURIZEM........................................................................... 25
4.3. ŽIVA DEDIŠ!INA ...................................................................................................... 26

5.

ŠKOFJELOŠKI PASIJON KOT TURISTI!NI POTENCIAL ....................................... 26
5.1. PREDSTAVITEV ŠKOFJELOŠKEGA PASIJONA................................................... 27
5.2. TEMATIKA PASIJONA IN KRATKA VSEBINA .................................................... 28
5.3. ZGODOVINA UPRIZARJANJA ................................................................................ 32
5.4. NA!IN UPRIZORITVE .............................................................................................. 33
5.5. VPIS ŠKOFJELOŠKEGA PASIJONA V REGISTER ŽIVE DEDIŠ!INE
REPUBLIKE SLOVENIJE ................................................................................................. 36

!"&"!"

Tomaž Urh

Turisti!ni potencial Škofje Loke...

5.6. ŠKOFJELOŠKI PASIJON LETA 2009....................................................................... 37
5.6.1. Predpasijonske dejavnosti .................................................................................. 37
5.6.2. Promocija ........................................................................................................... 38
5.6.3. Predstave in število nastopajo"ih ....................................................................... 39
5.6.4. Finan"ni in drugi u"inki izvedbe Škofjeloškega pasijona .................................. 39
5.6.5. Analiza obiskovalcev ......................................................................................... 40
5.6.6. Sodelujo"i pri pasijonu....................................................................................... 50
5.6.7. Odziv prebivalcev mestnega jedra ..................................................................... 56
5.6.8. Odziv ob"inskih svetnikov ................................................................................. 57
5.6.9. Turisti"ni paketi.................................................................................................. 58
5.6.10.
Stojnice v mestu.............................................................................................. 59
5.6.11.
Pasijonski spominki in kulinarika................................................................... 60
5.6.12.
Predlogi izboljšave organizacije pri izvedbi naslednjih pasijonov................. 61
5.7. PREDLOGI AKTIVNOSTI V MEDPASIJONSKIH LETIH ..................................... 62
5.8. PASIJON V MESTU OBERAMMERGAU ................................................................ 67
5.9. PASIJON KOT VERSKA ALI KULTURNA PRIREDITEV..................................... 68
6.

TURIZEM V ŠKOFJI LOKI............................................................................................ 69
6.1. RAZVOJ TURIZMA V ŠKOFJI LOKI ....................................................................... 69
6.2. TURISTI!NA DEJAVNOST V ŠKOFJI LOKI DANES ........................................... 71
6.3. TURISTI!NE ZNAMENITOSTI ŠKOFJE LOKE ..................................................... 72
6.4. VENERINA POT IN OSTALE PRIREDITVE v MESTU.......................................... 83
6.5. NASTANITVENE ZMOGLJIVOSTI IN TURISTI!NI OBISK ................................ 85
6.5.1. Nastanitvene zmogljivosti .................................................................................. 85
6.5.2. Število no"itev v Ob"ini..................................................................................... 87
6.6. ŠTEVILO OBISKOVALCEV IZBRANIH TURISTI!NIH PRIREDITEV............... 89
6.7. ZDRUŽENJE ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE .............................................. 90

7.

REVITALIZACIJA STAREGA MESTNEGA JEDRA .................................................. 91
7.1. REVITALIZACIJSKI PRISTOPI ................................................................................ 92

8.

GLAVNE UGOTOVITVE .............................................................................................. 94

9.

ZAKLJU!EK................................................................................................................... 98

10.

SUMMARY ................................................................................................................ 100

11.

VIRI IN LITERATURA ............................................................................................. 102

!"'"!"

Tomaž Urh

Turisti!ni potencial Škofje Loke...

1. UVOD
V Škofji Loki se turizem že vrsto let omenja kot eden klju"nih dejavnikov pri nadaljnjem
razvoju mesta. Hkrati ko se turizem omenja kot velik potencial, pa se mnogi turisti"ni delavci
zavedajo, da bi bilo na tem podro"ju možno narediti še ve". Škofja Loka ima namre" s svojo
ugodno prometno lego in bogato kulturno dediš"ino vse možnosti za hitrejši turisti"ni razvoj
in s tem priložnost, da postane ena izmed najprivla"nejših turisti"nih destinacij v tem delu
Evrope. Ponovna obuditev Škofjeloškega pasijona, najstarejšega dramskega besedila v
slovenskem jeziku, ji za ve"jo prepoznavnost daje nove možnosti. Števil"na igralska zasedba
pasijona, ki je v tolikšnem obsegu ne sre"amo nikjer drugje na svetu, in odmevnost prireditve
za Škofjo Loko pomenita dodaten turisti"ni potencial, ki bi ga veljalo izkoristiti.
Škofjeloški pasijon naj bi bil v bodo"e uprizorjen v cikli"nih zaporedjih, kar bi omogo"ilo
kontinuiteto uprizarjanja in s tem tudi lažjo promocijo. Ob"ina Škofja Loka je tako leta 2007
sprejela uradni akt o ponovnih uprizoritvah Škofjeloškega pasijona v letih 2009, 2015 in
2021. Prireditev naj bi zaradi specifi"ne vsebine vedno potekala v postnem in velikono"nem
"asu. V marcu in aprilu naj bi bilo v omenjenih letih uprizorjenih šest do osem predstav ob
koncih tedna; ob"ina bi kot organizatorka pasijona imela izklju"no pravico odlo"anja pri
njegovem uprizarjanju (Bohinc, Paulus, 2009).

1.1. NAMEN IN CILJI
Namen diplomskega dela je predstaviti možnosti nadaljnjega razvoja turizma v Škofji Loki na
podlagi Škofjeloškega pasijona. Poleg tega bi rad predstavil tudi ostale turisti"ne znamenitosti
in stanje turisti"ne dejavnosti v Škofji Loki danes, saj je ugoden turisti"en razvoj možen le ob
ugodnem prepletu vseh vrst turisti"ne ponudbe.
Za izdelavo diplomskega dela so bili tako najpomembnejši slede"i cilji:
! opisati glavne geografske zna"ilnosti obmo"ja Škofje Loke,
! predstaviti kulturno-zgodovinsko vrednost Škofjeloškega pasijona za slovenski
prostor,
! predstaviti potek aktivnosti pri izvedbi Škofjeloškega pasijona,
! analizirati strukturo obiskovalcev v letu 2009,
! preu"iti možnosti ponovnega obiska Škofje Loke s strani obiskovalcev Škofjeloškega
pasijona,
! ugotoviti sestavo igralskih skupin, njihov motiv za sodelovanje in pripravljenost za
prihodnje uprizoritve,
! analizirati spremljajo"o turisti"no ponudbo,

!"("!"

Tomaž Urh

Turisti!ni potencial Škofje Loke...

! ugotoviti neposredne in posredne u"inke izvedbe pasijona,
! predlagati možnosti izboljšanja izvedbe organizacije prireditve in dejavnosti, ki bodo
Škofjeloški pasijon ohranjale tudi v medpasijonskih letih,
! predstaviti trenutno turisti"no dejavnost v mestu,
! opisati glavne turisti"ne znamenitosti v mestu in jih prikazati s pomo"jo karte,
! predstaviti turisti"no infrastrukturo in število ter strukturo obiskovalcev Škofje Loke,
! ugotoviti in predstaviti predloge, ki bi zagotovili preboj Škofje Loke med bolj
zaželjene turisti"ne destinacije.

1.2. POTEK DELA in METODOLOGIJA
V za"etni fazi pisanja diplomskega dela sem se najprej seznanil z obstoje"o literaturo o
Škofjeloškem pasijonu in njegovih prejšnjih uprizoritvah v letih 1999 in 2000. Februarja 2009
sem se vklju"il v pripravo Škofjeloškega pasijona 2009, pri kateri sem sodeloval na
organizacijskem podro"ju. Moja prisotnost v krogu vodilnih (vodja projekta, vodja
organizacije ...) mi je omogo"ila, da sem imel dostop do mnogih podatkov in ugotovitev, ki
jih tudi navajam v tem diplomskem delu.
V diplomskem delu sem najprej s pomo"jo literature predstavil glavne geografske zna"ilnosti
obmo"ja. Škofjeloški pasijon je namre" mo"no vezan na okolico Škofje Loke in za turisti"ni
razvoj celotnega obmo"ja so pomembni prav vsi opisani geografski dejavniki. V nadaljevanju
sem prav tako s pomo"jo literature predstavil glavne zna"ilnosti Škofjeloškega pasijona.
Klju"ni del, s pomo"jo katerega sem prišel do glavnih ugotovitev, pa je zavzemalo terensko
delo. Omenjene ugotovitve so predstavljene v jedru in sklepu diplomskega dela. Med
obiskovalci pasijona sem izvedel raziskavo v obliki dveh razli"nih anket v razli"nih terminih
uprizarjanja ter izvedel anketno raziskavo tudi med sodelujo"imi. Obiskovalce sem anketiral
takoj po predstavah, medtem ko sem sodelujo"e anketiral med družabnim sre"anjem po
kon"anih uprizoritvah pasijona. V "asu uprizarjanja pasijona (marec, april) sem opravil tudi
veliko razgovorov z vsemi glavnimi organizatorji in turisti"nimi delavci, ki so kakorkoli
sodelovali pri izvedbi pasijona. Pri pripravi in izvedbi sem bil še posebej pozoren, na kakšen
na"in je Škofjeloški pasijon predstavljen obiskovalcem, ter predvsem na to, "e Škofjeloški
pasijon ima možnosti, da postane glavna turisti"na znamka, po kateri bi bila Škofja Loka
prepoznavna na turisti"nem zemljevidu tega dela Evrope.
Po kon"anih uprizoritvah Škofjeloškega pasijona sem se nato najprej usmeril v ugotavljanje
zaklju"kov, do katerih sem prišel na podlagi rezultatov izvedenih anketnih raziskav. S
pomo"jo literature in na internetu dostopnih gradiv sem se v nadaljevanju osredoto"il na
obravnavanje (do)sedanjega stanja turizma v Škofji Loki. Ker pa podatki niso bili popolni oz.
so me zanimale konkretnejše informacije, sem naredil še nekaj razgovorov s samimi
turisti"nimi delavci, ki bodisi delajo v turisti"nih društvih, so ponudniki turisti"nih nastanitev
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ali pa se s turizmom sre"ujejo na druge na"ine. Poleg nekakšnega splošnega stanja turizma v
Škofji Loki me je pri razgovorih najbolj zanimal tudi njihov pogled na Škofjeloški pasijon oz.
možnosti razvoja turizma na njegovih temeljih.
Klju"ni del diplomskega dela je torej obsegalo terensko delo v obliki treh anketnih
vprašalnikov in pogovorov s klju"nimi osebami pri izvedbi pasijonskih in ostalih turisti"nih
dejavnosti v mestu. Pomemben del diplomske naloge pa je obsegalo tudi delo z literaturo, s
pomo"jo katere sem prišel do celostnejših zaklju"kov in ugotovitev.

2. PRIREDITVE IN TURIZEM
V zadnjem "asu vedno ve" evropskih mest izbira turizem za enega izmed najpomembnejših
gospodarskih sektorjev pri razvoju svojega gospodarstva. Turizem oz. t. i. turisti"na industrija
kot ena izmed najhitreje rasto"ih dejavnosti namre" omogo"a odpiranje novih delovnih mest
in med drugim tudi zaposlovanje nekoliko težje zaposljive delovne sile. Tovrstna mesta si z
investiranjem v kulturne dejavnosti (prireditve, obnavljanje kulturnih spomenikov ...) in
splošno infrastrukturo prizadevajo za trajnostni razvoj, ki jim bo omogo"al uspešen
gospodarski razvoj tudi v prihodnje (Russo, Borg, 2002). Škofjeloški pasijon v današnji obliki
izvedbe spada med turisti"ne prireditve in je lahko zelo pomemben tudi za gospodarski razvoj
Škofje Loke.
Prireditve so pomemben spodbujevalec turisti"nega razvoja v mestu in igrajo vidno vlogo pri
na"rtovanju turizma v ve"ini mest oz. turisti"nih destinacij. Prireditve, ki jih mesto ponudi
obiskovalcem, so lahko eden izmed odlo"ujo"ih dejavnikov pri odlo"itvi potencialnega
obiskovalca za obisk dolo"enega mesta. Prav zato se mesta s pestro ponudbo razli"nih
prireditev borijo za bodo"e obiskovalce. Na drugi strani pa se prireditev vsekakor ne sme
gledati le z vidika turisti"ne dejavnosti, saj imajo raznovrstne, npr. kulturne prireditve
pomemben delež pri oblikovanju lokalne/regionalne pripadnosti, tkanju medosebnih odnosov,
ohranjanju življenjskega utripa mesta, itd. Po mnenju Getza zato vse prireditve niso primerne
za turizem, saj se lahko z osredoto"enostjo le na pozitivno marketinško izpeljavo prireditev
pojavijo tudi negativni u"inki njihove izvedbe (Getz, 2007). Vsaka prireditev je po njegovih
trditvah edinstvena in se v povsem enaki obliki ve" ne more ponoviti. Za vsako izvedbo
prireditve so namre" specifi"ne interakcije med ljudmi (obiskovalci, organizatorji) in na"ini
oz. strategije njenega vodenja. Prav zato je s turisti"nega zornega kota glavna prednost pri
izvedbi prireditev ta, da mora biti obiskovalec v to"no dolo"enem "asu na kraju
prireditvenega prostora, "e jo ho"e doživeti v polnosti. Vsaka dobro na"rtovana prireditev
torej pomeni veliko turisti"no atrakcijo, ki je zelo pomembna za razvoj dolo"ene turisti"ne
destinacije. Hkrati je tudi razlog za potovanje turistov v dolo"en kraj, saj potujejo zato, da bi
se prireditve udeležili (Jere Lazanski, 2009).
Vsaka prireditev je organizirana z dolo"enim razlogom in ima nek namen. Prireditve tako
lahko lo"imo na kulturne, politi"ne, zabavne, poslovne, športne, izobraževalne in privatne
(Getz, 2007). Prireditve, kot jih ozna"uje Getz, so torej za"asni dogodki, ki imajo dolo"eno
dolžino, ki je pri na"rtovanih dogodkih dolo"ena in objavljena. Vsaka prireditev je edinstvena
združitev njenega trajanja, izvedbe, ljudi in njenega managementa. Glede na drugo
klasifikacijo jih tudi lo"i tudi na:
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posebne prireditve (Special events),
hallmark prireditve (Hallmark events),
velike dogodke (Mega events).

POSEBNE PRIREDITVE
Za organizatorja prireditve je posebna prireditev enkratna ali redka in se zgodi izven
obi"ajnega programa ali aktivnosti naro"nika ali organizacijskega telesa; za obiskovalca
prireditve pa je posebna prireditev možnost za prosto"asno, družabno in kulturno doživetje
izven obi"ajnega izbora prireditev oziroma izven vsakodnevnih doživetij.
HALLMARK PRIREDITVE
Tovrstne prireditve so namenjene promociji in doseganju ve"je prepoznavnosti ali zaslužku
turisti"ne destinacije. Vsaka turisti"na destinacija potrebuje vsaj eno takšno prireditev za
zagotovitev potrebne medijske izpostavljenosti. To prireditev s specifi"no vsebino
povezujemo predvsem z dolo"enim turisti"nim krajem (kurentovanje povežemo s Ptujem
itd.).
VELIKI DOGODKI
To so prireditve, na katerih je po definiciji število obiskovalcev ve" kot milijon, stroški pri
izvedbi pa presegajo petsto milijonov dolarjev.
Kulturne prireditve se vklju"ujejo v turisti"no ponudbo z namenom pove"anja turisti"ne
privla"nosti kraja ali dolo"ene destinacije. Kulturne prireditve imajo dvojno vlogo:
! privla"ijo turiste in jim nudijo možnost zadovoljevanja kulturnih potreb,
! vplivajo na podaljšanje bivanja turistov v turisti"nem kraju.
(Bernjak, 2009)

2.1. POSEBNOST KULTURNIH PRIREDITEV Z VIDIKA TURIZMA
Med kulturne prireditve uvrš"amo razne festivale, karnevale, parade, procesije, ki povezujejo
kulturne prireditve, itd. (Bernjak, 2009).
V današnjem "asu se kulturne prireditve v vedno ve"jem obsegu promovirajo kot turisti"ne
atrakcije, ker po mnenju turisti"nih delavcev vsebujejo elemente, ki so privla"ni za
obiskovalce. Preko kulturnih prireditev lahko namre" dolo"ena turisti"na destinacija pokaže
turistu svojo kulturno dediš"ino, lokalne tradicije, obi"aje. Z edinstvenostjo, ki je zna"ilna za
vsako tako prireditev, imajo obiskovalci možnost, da izkusijo avtenti"no kulturo izbranega
kraja in se na nek na"in tudi združijo s skupnostjo doma"inov in lokalno kulturo. Predvsem je
tako izkustvo zanimivo za turiste iz bolj oddaljenih krajev z druga"nimi kulturnimi
tradicijami. Kulturne prireditve tako zelo popestrijo in razširijo ponudbo dolo"enega kraja,
hkrati pa za turisti"no destinacijo izvedba kulturne prireditve predstavlja sorazmerno nizke
stroške, saj se lahko zanašajo na pomo" doma"ih prostovoljcev, ki se zavedajo, da se tovrstne
prireditve izvajajo v korist lokalnega okolja, s svojo prisotnostjo pa izkazujejo lokalno
pripadnost in identiteto (McKercher et al., 2006). Kulturne prireditve so namre" poleg
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socialnega in kulturnega vidika pomembne tudi zaradi nespornih ekonomskih u"inkov, ki jih
imajo na lokalno okolje. Tovrstne prireditve, ki se lahko promovirajo kot turisti"ne, namre"
predstavljajo dolo"en kon"ni izdelek in tako predstavljajo pomemben vir finan"nih prihodkov
in zaposlitve (Herrero et al., 2006).
Na drugi strani pa so se mnogi strokovnjaki že spraševali, "e je zgoraj omenjena ekonomska
komponenta in turisti"na usmerjenost sploh primerna za vse vrste kulturnih prireditev.
Kulturne prireditve (festivali, karnevali itd.) namre" s prevladujo"o usmerjenostjo v
zadovoljitev turistov in v doseganje pozitivnih ekonomskih rezultatov lahko hitro izgubijo
svoj osnovni namen, ki pa je predvsem kulturni in ni usmerjen v dosego finan"nega dobi"ka.
!e pogledamo s tega vidika, bi torej lahko rekli, da gre za nekakšno izkoriš"anje kulturnih
prireditev v turisti"ne namene. Ta pojav z angleško besedo ozna"imo kot »festivalisation« in
ima v strokovnem izrazoslovju negativen prizvok. Hkrati niso zanemarljivi tudi okoljski
u"inki tovrstnih množi"nih kulturnih prireditev, saj ima tolikšna množica doma"inov in
turistov velik vpliv na okolje. Na sorazmerno majhnem obmo"ju namre" tolikšna množica
proizvede veliko koli"ino odpadkov (to"kasti vir onesnaževanja), hkrati pa je prisotna tudi
ogromna poraba energije za izvedbo množi"ne prireditve (Getz, 2007). Za zmanjšanje
negativnih vplivov na okolje kot tudi na lokalno prebivalstvo je zato potrebno postaviti to"no
mejo gibanja oz. dolo"iti, kam imajo turisti dostop in na katerih mestih njihova prisotnost ni
zaželjena oz. je prepovedana. To"en na"rt t. i. turisti"ne poti, "asoven razpored trajanja
prireditve in tudi subtilna sporo"ila, kdaj bi bilo prizoriš"e primerno zapustiti, lahko torej
veliko pripomorejo k zmanjšanju negativnih u"inkov obiska prireditve s strani turistov
(Dubar-Hall, 2001).
Kulturne prireditve so danes torej velik potencial za turisti"ni razvoj mest in ostalih turisti"nih
destinacij, vendar le ob skrbnem na"rtovanju in s tem zmanjšanju njihovih negativnih vplivov
na okolje in lokalno prebivalstvo. Uspeh vsake izmed prireditev je namre" v prvi vrsti odvisen
od tega, "e jo sprejme lokalno prebivalstvo in v njej ne vidi bremena temve" priložnost.

3. GEOGRAFSKA PREDSTAVITEV OBMO!JA
Naselje Škofja Loka je del istoimenske ob"ine. Leži neposredno na prehodu ravnega, s
prodom nasutega Sorškega polja (del Ljubljanske kotline) v reliefno zelo razgibano in
kamninsko pestro Škofjeloško hribovje. Mesto je tudi stik Poljanske in Selške doline, ki na
tem prostoru prehajata v ravninski svet. Škofja Loka je že vso zgodovino upravno,
gospodarsko, izobraževalno, športno in kulturno središ"e širšega zaledja.
Zaradi celostnejšega razumevanja se bom zato v naslednjem poglavju pri naravnogeografskih
in družbenogeografskih zna"ilnostih v ve"ini primerov osredoto"il tudi na obmo"je okoli nje
oz. kar na celotno ob"ino.
Osnovni podatki za Ob!ino Škofja Loka
Ob"ina Škofja Loka leži v osrednjem delu Slovenije, na stiku Škofjeloškega in
Polhograjskega hribovja ter Ljubljanske kotline. Meji z ob"inami Dobrova-Polhov Gradec,
Gorenja vas-Poljane, Železniki, Medvode in Kranj. Meja ob"ine poteka na severu in zahodu
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po Škofjeloškem hribovju, na jugu in jugovzhodu po Polhograjskem hribovju ter na vzhodu
po Sorškem polju.
Ob"ina obsega 146 km². Ob zadnjem popisu leta 2002 je v njej živelo 22.093 prebivalcev;
10.839 moških in 11.254 žensk. Njihova povpre"na starost je bila 39,6 let. Gostota poselitve v
ob"ini je glede na reliefne razmere visoka, saj je leta 2007 znašala 154 prebivalcev/km² in je
tako nad slovenskim povpre"jem (Statisti"ni letopis, 2009). V za"etku leta 2009 je bilo število
prebivalcev v ob"ini 22.667, kar pomeni, da glede na leto zadnjega popisa število prebivalstva
po"asi naraš"a. Ob"ina ima 62 naselij. Povpre"na nadmorska višina ob"ine znaša 550 m
(Statisti"ni urad, 2009).

Slika 1: Obmo!je ob!ine Škofja Loka

Vir: PISO, 2009

3.1. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNA!ILNOSTI

3.1.1. Relief in geološka zgradba
Reliefno lahko ob"ino razdelimo na dve ve"ji pokrajinski enoti:
! hriboviti svet (del Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja)
! ravninsko-dolinski svet (Poljanska in Selška dolina in JZ del Sorškega polja)
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Relief je brez dvoma najpomembnejši fizi"nogeografski dejavnik za življenje na tem
obmo"ju. Ena izmed glavnih zna"ilnosti reliefa v ob"ini je namre" prevlada hribovskega
sveta, ki pogojuje življenjske razmere in tudi navade prebivalcev. Ravninsko-dolinskega sveta
je namre" veliko manj, saj zavzema le spodnja dela obeh dolin in JZ dele Sorškega polja; ti
ravninski deli so zaradi ugodnih fizi"nogeografskih razmer najgosteje poseljeni.
Na zahodnem, hribovitem delu podobo regije tvorijo predvsem strma pobo"ja iz nepropustnih
kamnin, ki so jih hudourniki »razrezali« v številne hudourniške grape. Vršni deli
Škofjeloškega hribovja, ki pa so iz apnenca, so kraško preoblikovani; imajo škrapljasto
razbrazdano površje in tudi kraške jame (Lubniška jama, Kevderc pod Lubnikom). Kraške
oblike so nastale tudi v oligocenskem konglomeratu nad Škofjo Loko, kjer so nastala kraška
brezna (Marijino brezno, Migutov brezen, Gipsova jama) (Planina, 1972).

Slika 2: Relief obmo!ja ob!ine Škofja Loka

Vir: PISO, 2009

Slika 3: Geološka podlaga obmo!ja

Vir: Osnovna geološka..., 1974

Škofjeloško obmo"je ozna"uje pestra kamninska zgradba. S pomo"jo geološke karte in
geološkega tolma"a razberemo, da se kvartarni sedimenti pojavljajo na izteku pobo"ij ob
rekah in na Sorškem polju. Sorško polje je namre" udorina, ki je zapolnjena s poroznim
konglomeratom in prodom.
Vzhodno pobo"je Križnogorskega hribovja sestavljajo konglomerati in peš"enjaki iz
srednjega oligocena (rumena barva). Roza barva, ki obdaja pas ob Sorškem polju predstavlja
plastovit dolomit in apnenec z rožencem, ki je posebno zna"ilen za to škofjeloško obmo"je.

Fotografija 1: Škofjeloški apnenec z rožencem

Avtor: Urh, 2007
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Zelena barva predstavlja predvsem "rn glinast skrilavec in lapor ter tudi apnenec z rožencem
iz obdobja jure in krede. Rde" in siv peš"enjak, alevrolit, konglomerat in skrilavec iz
srednjega perma nato sestavljajo naslednji pas, prikazan z oranžno-rjavo barvo. Najbolj
zahoden del (obarvan sivo) pa sestavljajo kamnine iz permokarbona (temno siv glinast
skrilavec, alevrolit, peš"enjak in konglomerat) (Tolma" za list Kranj L 33-65, 1974).

3.1.2. Prsti in vegetacija
Na obravnavanem obmo"ju imajo na razvoj prsti in vegetacije najve"ji vpliv mati"na podlaga,
relief in podnebje. Kot sem že omenil, lahko razlikujemo med dvema ve"jima obmo"jema:
1. Dna kotlin in dolin
Sem uvrš"amo obre"ne prsti in prsti na pleistocenskih terasah Sorškega polja. Obre"ne prsti
se nahajajo ob vodah na holocenskem površju. So mlade in slabo razvite, nastale na peš"enih
in prodnatih nanosih predvsem ob Selški in Poljanski Sori ter ob manjših vodotokih. Primerne
so predvsem za travnike, kjer ni poplav pa tudi za njive. Na pleistocenskih terasah Sorškega
polja pa so se zaradi daljše pedogeneze razvile druga"ne prsti. Na mlajši terasi so se
izoblikovale rendzine, na starejši pa evtri"ne rjave in evtri"ne rjave sprane prsti, ki so se
razvile iz rendzine in so debelejše. Rendzine in evtri"ne rjave prsti so rodovitne in izrazito
poljedelske. Za strojno obdelavo so primernejše debelejše evtri"ne rjave prsti.
Od vegetacije je na teh obmo"jih danes najve" sekundarnih smrekovih gozdov, v katerih so
ostanki avtohtonega nižinskega gozda hrasta in belega gabra. Na obre"nih prsteh, predvsem
ob Poljanski in Selški Sori, kjer so mokrotni travniki, prevladuje vrbovje (Planina 1972;
Lovren"ak, 1981).
2. Hribovja
Na nagnjenih pobo"jih iz karbonatnih kamnin (apnenec in dolomit) so zastopane rendzine, s
katerimi se prepletajo rjave pokarbonatne prsti. Na apnencu so to izrazito gozdne prsti, na
dolomitu pa nudijo boljše pogoje travniškemu rastju. Na obsežnih površinah, ki jih prekrivajo
rendzine, rastejo predvsem bukovi in smrekovi gozdovi, primešani pa so tudi hrast graden,
beli gaber, gorski javor. V zeliš"nem sloju uspeva tevje, navadni jegli" in teloh.
Na nekarbonatni mati"ni podlagi so v pedogenezi nastale kisle rjave prsti. Obi"ajno so
globoke in na bolj položnih mestih primerne za obdelavo, medtem ko se plitve kisle rjave
prsti zaradi erozije pojavljajo predvsem na strmih pobo"jih. Tudi na teh prsteh je bukev
dominantna drevesna vrsta, posami"no pa ji je primešan še hrast graden, doma"i kostanj, rde"i
bor in smreka. Med zeliš"no vegetacijo so zastopane orlove praproti, borovni"evje in
brusni"evje (Lovren"ak, 1981; Marin"ek 1973).
Za Škofjeloško obmo"je je na splošno zna"ilna visoka gozdnatost. Zgornja gozdna meja se
giblje med 1500 in 1600 metri nadmorske višine. Gozd ne uspeva le tam, kjer ga je "lovek
umetno izkr"il in mu stalno prepre"eval, da bi se zopet uveljavil. Strnjenih gozdov zato ni po
dolinah, na poljedelskih obmo"jih ter na vrhovih, kjer so pašniki. Po strukturi v ob"ini
prevladujejo iglavci (60%), med katerimi je dale" najbolj zastopana smreka. Poleg smreke so
mo"neje zastopani še jelka, macesen in rde"i bor. Med listavci je najpogostejša bukev, ki je
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razširjena predvsem zaradi velike prilagodljivosti. Poleg bukve se med listavci pojavljajo še
graden, javor, jesen, gaber, breza, lipa in kostanj (Marin"ek, 1973).

3.1.3. Klimatske razmere
Škofja Loka glede na tip podnebja spada v zmernocelinsko podnebje in nadalje v podtip
podnebja zahodne in južne Slovenije. Za zmernocelinsko podnebje je zna"ilna povpre"na
temperatura najhladnejšega meseca med 0 in -3 °C in najtoplejšega med 15 °C in 20 °C. Za ta
podtip so povpre"ne oktobrske temperature višje od aprilskih (Ogrin, 1996). Povpre"na letna
temperatura je približno za 1°C nižja kot v Ljubljani, jesenski meseci pa so toplejši od
pomladnih. Po Sicherlovih opazovanjih ima obmo"je Škofje Loke za 3% ve" obla"nih dni kot
jasnih, najve" pa je poljasnih (150 oz. 41%) (Planina, 1976).
Natan"neje pa si poglejmo dva podnebna elementa: padavine in temperature.
3.1.3.1.

Padavine

V tabeli 1 so prikazane povpre"ne koli"ine padavin (mm) za obdobje 30. let: 1960-1990, in
sicer za padavinsko postajo Škofja Loka:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC skupaj
138 138 159 140 144 150 149 184
128 1669
109 103 126
ZIMA
345

POMLAD
403

POLETJE
443

JESEN
483

Tabela 1:Koli!ina padavin

Vir: Klimatografija..., 1995
V tabeli 1 lahko vidimo, da pade najve" padavin v jesenskih mesecih, kar je zna"ilnost
submediteranskega padavinskega tipa. Najbolj namo"en mesec je november s 184 mm
padavin, medtem ko ima najmanj padavin mesec februar s 103 mm; v povpre"ju padavinske
razlike med meseci niso tako izrazite. Skupaj ima obmo"je 1669 mm padavin na leto, kar je
malo nad slovenskim povpre"jem, ki znaša 1567 mm padavin. To je vsekakor posledica
reliefa oz. vzpetega sveta in pa zahodne lege obmo"ja glede na celotno državo.
3.1.3.2.

Temperature

V Škofji Loki ni merilne postaje za temperaturo ozra"ja. Edina merilna postaja v ob"ini je v
vasi Javorje, a teh podatkov zaradi nereprezentativnosti nisem mogel uporabiti, saj Javorje
ležijo na 697 m nadmorske višine. V tabeli 2 so tako prikazane povpre"ne temperature (19601990) za merilno postajo Zgornje Bitnje (378 m n.v.), ki je oddaljena nekako 7 km od Škofje
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Loke. Nekatere vrednosti so interpolirane, vendar menim, da so podatki te postaje še najbolj
reprezentativni za ve"ino obmo"ja ob"ine.

JAN
-2,4

FEB MAR APR MAJ JUN JUL
-0,2 3,5
8,3
13,1 16,3 18,3

ZIMA
-1,2 °C

POMLAD
8,3 °C

AVG SEP
17,5 14,1

OKT NOV DEC povp.
9,1
3,4
-1,2 8,3

POLETJE
17,4 °C

JESEN
8,9 °C

Tabela 2: Povpre!ne temperature v °C

Vir: Klimatografija..., 1995
Prikazane temperature so zna"ilne ve"inoma za vzhodni del ob"ine, medtem ko je na
zahodnem delu zaradi hribovja temperatura odvisna tudi od nadmorske višine. Na višjih
nadmorskih višinah je tako temperatura nižja, razen v zimskih mesecih, ko pride do
temperaturnega obrata. Takrat imajo npr. Javorje (697 m n.v.), kjer je merilna postaja, kar
polovico zimskih dni višjo povpre"no temperaturo od krajev v dolinah in Ljubljanski kotlini.
Lahko torej re"emo, da se v podnebju kažejo poteze prehodnosti od zmernocelinskega
podnebja na vzhodu proti vlažnim vplivom s primorske strani na zahodu, iz smeri Baške
grape in Cerkljanskega, ter hladnih alpskih vplivov na severozahodu, iz smeri Bohinjskih
gora.

Klimadiagram okolice Škofje Loke
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Grafikon 1: Klimadiagram okolice Škofje Loke

Vir: Klimatografija..., 1995
Podnebje je precej vlažno, saj pade v okolici Škofje Loke ve" kot 1600 mm. Potrebno je
poudariti tudi razliko v koli"ini padavin v sami regiji, saj na zahodnem delu regije pade tudi
ve" kot 1800 mm padavin letno. Tudi temperature so nižje v zahodnem delu, izjeme pa so
prisojna pobo"ja.

!"#'"!"

Tomaž Urh

Turisti!ni potencial Škofje Loke...

3.1.4. Vodovje
Re"no omrežje je na obmo"ju ob"ine zelo razvejano, saj ima obmo"je relativno veliko
padavin. Poleg tega je reliefna energija na obsežnem obmo"ju velika zaradi predalpskega
hribovja, kamnine pa so ve"inoma neprepustne, kar povzro"a, da velik del vode odte"e
površinsko; torej je odto"ni koli"nik velik (70%) in s tem nad slovenskim povpre"jem. Zaradi
velikega naklona površja ima zato ve"ina rek hudourniški zna"aj. Prav zaradi tega so zna"ilna
hitra in velika nihanja vodostaja in hude poplave.
Najve"ja vodotoka sta Poljanš"ica in Selš"ica, ki se v Škofji Loki združita v Soro.
3.1.4.1.

Poljanska Sora

Poljanska Sora izvira na meji kraškega in alpskega sveta, vzhodno od Rovt na nadmorski
višini okoli 680 m. Njeno pore"je je veliko okoli 330 km² in s tem kar za 45% ve"je od
pore"ja Selške Sore. Struga ima okoli 43 km dolžine in med izvirom in izlivom približno 350
m višinske razlike. Tako v kilometru dolžine pade povpre"no za 8 m, "eprav se njen strmec
zelo razlikuje glede na reliefno strukturo.
3.1.4.2.

Selška Sora

Selška Sora izvira nad Zgornjo Sorico v višini 904 m nad. v. Njeno pore"je znaša okoli 225
km². Med izvirom in izlivom ima 31 km dolgo strugo in 575 m višinske razlike. Njen
povpre"ni strmec je v primerjavi s Poljansko Soro ve"ji, saj v kilometru pade kar za 19 m
(Planina, 1972).
V tabeli 3 so prikazani povpre"ni vodostaji Sore po soto"ju v Škofji Loki na vodomerni
postaji Suha v obdobju 1961-1990.

JAN
20,5

FEB MAR APR MAJ JUN
19,9 26,2 29,9 19,9 18,7

JUL
12,7

AVG SEP
11,0 16,2

OKT NOV DEC povp.
22,2 29,1 22,7 20,7

Tabela 3: Povpre!ni pretoki reke Sore

Vir: Kolbezen, Pristov, 1998
Iz tabele 3 lahko razberemo, da ima reka v povpre"ju najve"ji pretok v aprilu in novembru, ko
doseže skoraj 30 m³/s. Novembra lahko to pripišemo predvsem veliki koli"ini padavin,
medtem ko ima aprila poleg padavin velik vpliv tudi taljenje snežne podlage. Najmanjši
pretok ima reka v poletnih mesecih, ko je zaradi visokih temperatur tudi izhlapevanje najve"je
(Kolbezen, Pristov, 1998).
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Podtalnica na Sorškem polju

Sorško polje obsega okrog 45 km² ravnine na nadmorski višini od 390 do 330 m. Sestava
vodonosnika je precej heterogena glede na poroznost in prepustnost. Po svoji zgradbi je
udorina, ki je na debelo zapolnjena s poroznim konglomeratom in prodom. Najbolj prepustni
sedimenti so v osrednjem in južnem delu, medtem ko podlago udorine sestavljajo nepropustne
terciarne glinaste prsti.
Podtalnica se obnavlja s prenikanjem padavin in z infiltracijo iz savske struge, v manjši meri
pa tudi z dotoki s kranjskega polja in z zahodnega obrobja. Te"e v jugovzhodni smeri in se v
številnih izvirih na levem bregu Sore, pod Rete"ami, Senico in Ladjo, ter na desnem bregu
Save, med Mav"i"ami in Podre"o, drenira v reko. Pretok podtalnice je pred izgradnjo HE
Mav"i"e leta 1965 in 1978 Geološki zavod v Ljubljani ocenil na 1,2 m³/s in leta 1978
Geološki zavod Republike Slovenije na 1,3 do 1,5 m³/s. Z elektrarno so se hidrološke razmere
na Sorškem polju precej spremenile. Z zajezitvijo Save se je za ve" m dvignila gladina
podtalnice in pove"al njen pretok nad 3,0 m³/s (cv: Bre"ko Grubar, 1998).
Iz pogovorov z doma"ini sem izvedel, da se je gladina talne vode Sorškega polja zvišala tudi
že ob izgradnji HE Medvode leta 1953, vendar pa v starih hidroloških letopisih za leta 19521954 tega nisem mogel preveriti, saj to obmo"je takrat še ni imelo stalne vodomerne postaje,
ki bi beležila stanje podtalnice.
Podtalnica je zelo pomembna zaloga pitne vode za celotno škofjeloško, kranjsko in celo
ljubljansko obmo"je, a je v veliki meri ogrožena zaradi odplak iz neurejenih greznic,
kmetijstva (površine Sorškega polja so namre" zelo primerne za kmetijsko dejavnost), naselij
in industrije na robu polja.

3.2. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNA!ILNOSTI

3.2.1. Zgodovinski razvoj
Zgodovina Škofje Loke kot današnjega mesta se pri"enja nekako z letom 973, ko je nemški
cesar Oton II daroval loško ozemlje freisinškemu škofu Abrahamu. Vendar Loka, ki je
imenovana v darilni listini, ni današnja Škofja Loka, temve" Stara Loka. Škofjo Loko so
ustanovili freisinški škofje kmalu po prevzemu oblasti, da so imeli upravno in gospodarsko
središ"e za svojo zemljiško posest. Na vrhu prvega gri"a so dali sezidati utrdbo Zgornji stolp.
Naselje pod utrdbo se je hitro razvijalo in ga že listina iz leta 1274 omenja kot mesto.
Obrambo mesta sta prevzela Zgornji stolp na Kranceljnu in grad na nižjem pomolu tik nad
hišami. Škofje so imeli pravico pobirati mitnino in trgovati. Glavar, ki je namesto škofa
gospodaril v gradu, je imel sodno oblast nad vsemi podložniki. Kljub temu so si meš"ani
pridobili posebno mestno sodstvo, svojo mestno upravo ter pravico do vsakovrstnega
trgovanja, medtem ko so smeli podeželski podložniki trgovati le s svojimi pridelki.
Prebivalstvo v mestu je bilo slovensko, škofje pa so nameš"ali nemške uradnike, na prazne
dele ozemlja pa so naseljevali nemške naseljence. Velik del meš"anov se je ukvarjal z obrtjo
in trgovino, skoraj vse mestne hiše pa so imele zunaj mesta še nekaj polja (Planina, 1972).
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Razvoj obrti in cehov
Loški meš"ani so bili torej predvsem obrtniki in trgovci. Bili so osebno svobodni,
zemljiškemu gospodu so letno pla"evali davek. Od sredine 15. stoletja so se za"eli združevati
v obrtna združenja - cehe z namenom, da bi se zaš"itili pred konkurenco obrtnikov s podeželja
in pridobili monopol nad obrtjo in trgovino. Vsak ceh je ob ustanovitvi dobil svojo listino, na
kateri so bile zapisane njihove pravice in dolžnosti. Cehovska pravila jim je potrdil freisinški
škof. V Škofji Loki so tako najprej nastali krojaški, "evljarski, krznarski, kovaški in lon"arski
ceh. !lanstvo v cehih je bilo obvezno. Posamezne cehe so vodili na"elniki, ki so skrbeli za
gospodarstvo in nadzorovali kakovost blaga in njegovo ceno. Strogo so pazili, da so mojstri
prodajali blago po enotnih cenah. Cehi pa so poleg gospodarske vloge imeli pomembno vlogo
tudi pri verskem življenju življenju in v socialnem smislu, saj so v primeru, da je nek mojster
umrl, bili dolžni skrbeti za njegovo družino toliko "asa, da so otroci prišli do kruha. S"asoma
pa so cehi za gospodarstvo postali zaviralna sila in v za"etku 19. stoletja so Francozi v Ilirskih
provincah ukinili cehe in razglasili obrtno svobodo (Štukl, 2006).

Slika 4: Srednjeveška Škofja Loka

Vir: Drilc, 2007
Škofja Loka je bila, kot je bilo obi"ajno za vsa srednjeveška mesta, obdana z obzidjem, skozi
katerega je vodilo pet vrat, ki so bila zavarovana s stražnimi stolpi. Ker je bil prostor znotraj
obzidja zaradi ve"je varnosti bolj dragocen, so ga na gosto pozidali in so tako ob strnjeno
postavljenih hišah nastale ozke ulice. Obzidano mesto pa vseeno ni bilo povsem varno. Leta
1457 je vdrl vanj vojskovodja celjskih grofov Jan Vitovec in ga požgal. Leta 1476 so mesto
napadli Turki na svojem pohodu v Poljansko dolino. Mesto je ve"krat trpelo tudi zaradi kuge
in požarov. Najhujša katastrofa ga je zadela leta 1511, ko ga je porušil potres. Na sre"o pa je
bil takrat zemljiški gospod podjetni škof Filip, ki je poskrbel, da so mesto že v nekaj letih
obnovili. Ve" stavb iz tistih let stoji še sedaj. Velik del mesta sta upepelila požara leta 1660 in
1698. Od tedaj do novejšega "asa se je izgled starega mestnega jedra le malo spremenil.
Obzidje je s"asoma izgubilo pomen in ga zato niso ve" popravljali. Zato je razpadalo; velik
del so leta 1789 celo podrli in odstranili tudi vsa mestna vrata.
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Gospostvo freisinških škofov nad Loko in loškim ozemljem je bilo eno najbolj enotnih in
najbolj dolgotrajnih. Trajalo je celih 830 let, od leta 973 do 1803., ko je Avstrija razglasila
freisinško ozemlje za državno last. Loka je izgubila svoj dotedanji pomen, saj jo je za"el
prekašati Kranj, ki je po položaju primernejši za gospodarsko središ"e velikega gorenjskega
obmo"ja. Novejši prometni tokovi so Škofjo Loko nekako pustili na obrobju, kljub temu pa je
mo"no razvita obrt dobro kljubovala razvoju industrije, ki se je po drugi svetovni vojni razvila
v industrijski coni Trata na obrobju mesta (Planina, 1972).
Danes je Škofja Loka eno najlepših in najbolje ohranjenih mest v Sloveniji. Slovi kot mesto z
najlepše ohranjenim srednjeveškim mestnim jedrom in ima kot tako neizmerne možnosti v
turizmu (Stele, 1995).

3.2.2. Ime Škofja Loka
Prvotno se je mesto imenovalo le Loka, kar pomeni travnat svet ob vodi. Mesto se je namre" v
srednjem veku za"elo razvijati na jasi nad soto"jem obeh Sor. V starih listinah najdemo imena
kot so Lak, Lok, Lonka. Pozneje pa je Loka dobila pridevnik Škofja, ker so jo hoteli ozna"iti
kot posest freisinških škofov in jo lo"iti od drugih Lok, ki jih je na slovenskih tleh kar precej.
Med doma"ini pa je še vedno precej razširjen izraz Loka in zato sami sebi pravijo Lo"ani
(Planina, 1972).

Slika 5: Grb Škofje Loke

Vir: Škofja Loka, 2009

3.2.3. Etnološke posebnosti
Najzna"ilnejša posebnost, ki jo obiskovalec hitro opazi pri doma"inih, je njihov zna"ilen loški
govor oz. loško nare"je, ki spada v rovtarsko nare"no skupino. T. i. loški govor govorijo v
Poljanski dolini do Zminca, v Selški dolini do Praprotnega, na Sorškem polju do Zg. Bitenj in
do Gorenje vasi pri Rete"ah. Posebnost govora je precejšnje število nemških ostalin v obliki
popa"enk, na kar je vplivalo dolgo gospostvo freisinških škofov, ki so na to obmo"je
naseljevali nemško govore"e prebivalce z Bavarske ter Tirolske.
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Na Loškem se je v"asih ve"ina meš"anov in kmetov podobno prehranjevala. Meso so jedli
predvsem premožnejši ob nedeljah, praznikih in porokah, revnejši pa v"asih za boži" in veliko
no". Zna"ilna hrana za to obmo"je je bila prej enoli"na kot ne. Prevladovale so mo"nate jedi
(kaše, žganci in sok), ki so jih pogosto mešali z zeljem, repo, krompirjem in sadjem. Takšna
hrana je bila tu prisotna še med obema vojnama, socialno šibkejši pa so jo uživali še dolgo po
kon"ani drugi svetovni vojni.
Glavne jedi, zna"ilne za loško obmo"je, so bile naslednje:
!
!
!
!
!
!
!

prosena in je"mena kaša, zabeljena z maslom in zmešana s krompirjem,
medla mle"na kaša z dodatkom bele moke in zabeljena z ocvirki,
ješprenj, zmešan s krompirjem ali kislim zeljem,
koruzni, ajdovi in pšeni"ni žganci, zabeljeni z maslom,
vsakdanja jed je bil krompir, poleg fižola in zelja,
smojka - na poseben na"in kuhana in pe"ena repa (Ker so to jed Lo"ani pogosto jedli,
se je zanje uveljavil šaljiv in deloma žaljiv izraz: Loške smojke),
aleluja - repni olupki, posušeni, oparjeni in zrezani med kašo, zabeljeno z maslom.

Zna"ilen za to obmo"je je tudi loški kruhek, ki pa ima predvsem estetsko in simbolno
funkcijo.

Slika 6: Loški kruhek

Vir: Moja Slovenija, 2009
Posebnost Loškega obmo"ja je že omenjeno obrtništvo, ki se je za"elo razvijati že v 12.
stoletju, svoj razcvet pa je doživljalo od srede 15. stoletja dalje, ko so se mestni obrtniki, da bi
se zavarovali pred konkurenco podeželskih obrtnikov in tujcev, za"eli združevati v cehe.
Njihova organiziranost, orodje ter na"in življenja so v Loškem muzeju prikazani z zanimivimi
zbirkami. Dediš"ina kovaškega, "evljarskega, usnjarskega, krojaškega, lon"arskega,
pekovskega in mesarskega ceha, nekdanja razvitost mizarske, platarske, "ipkarske, sitarske,
klobu"arske, glavnikarske, barvarske, rezbarske in stavbarske obrti ter znanje izdelovanja
umetnih rož in malega (Loškega) kruhka predstavljajo zanimivo zna"ilnost tega ozemlja
(Jesenovec, 2003).
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3.2.4. Poselitev in prebivalstvo
Zelo obsežno loško gospostvo je bilo ob ustanovitvi le redko naseljeno. !e je zemljiški
gospod želel imeti od pridobljenega ozemlja gospodarske koristi, je moral poskrbeti za
ustrezno delovno silo. Tako se je lotil na"rtne kolonizacije, ki je marsikje tudi povsem na
novo kultivirala obdelovalne površine. Na"rtno poseljevanje je tako potekalo do konca 14.
stoletja (Blaznik, 1973). Od takrat naprej se tudi število prebivalcev v samem mestu ve"
stoletij ni dosti spreminjalo. Njegova po"asna števil"na rast je razvidna iz tabele 4.
Leto
1780
Število
1652
prebivalcev

1817
1678

1869
2017

1880
2450

1890
2175

1900
2166

1910
2126

1921
2004

1931 1948
2304 2804

Tabela 4: Spreminjanje števila prebivalcev v mestu

Vir: Blaznik, 1973; Planina, 1972
Med prebivalci Škofje Loke so ženske števil"no vedno prevladovale nad moškimi. Ob
prelomu 19. in 20. stoletja je na to razmerje najbrž nekoliko vplivalo odseljevanje moških za
delom, po prvi svetovni vojni pa vojne izgube in odhajanje moških v industrijske kraje, saj se
v Škofji Loki takrat industrija še ni dovolj razvila. Iz popisa prebivalstva je razviden tudi jezik
sporazumevanja med meš"ani. Leta 1880 je tako 5,7 % prebivalstva navedlo nemški, 1,8 % pa
italijanski jezik. Za Nemce se je pod Avstro-Ogrsko izreklo nekaj uradniških in trgovskih
družin, notar, zdravnik in lekarnar. Ostale družine so bile slovenskega porekla ali pa je že ve"
njihovih rodov živelo na Slovenskem.
Po drugi svetovni vojni se je zaprtost mesta in števil"na stalnost za"ela temeljito spreminjati.
V mesto so prišli novi ljudje s podeželja, razvijajo"a se industrija jih je privabljala vedno ve",
mnogo pa so jih potrebovale tudi javne službe. Prebivalstvo v mestu se sicer v svojem starem
okviru ni bistveno pove"alo, vendar pa se je širilo vedno bolj v okolico in tako so nastala
naselja novih stanovanjskih blokov in enodružinskih hiš, oblikovala pa se je izrazita dvojnost
mesta: staro mestno jedro na eni in nov industrijko-stanovanjski del Trata na drugi strani
(Planina, 1972; Onufrija, 2001).
Sredi 80-ih let je bilo ve" posameznih delov naselij formalno priklju"enih k mestu Škofja
Loka. Tako je bilo leta 1984 iz obmo"ja naselij Binkelj, Stara Loka in Vešter k Škofji Loki
priklju"en Podlubnik; enako je bilo k Škofji Loki priklju"eno Groharjevo naselje in Cesta
talcev. Na drugi strani so se k Škofji Loki priklju"ili še Frankovo naselje, Kamnitnik,
Ljubljanska, Poto"nikova, Sorška, Suška cesta in Kidri"eva cesta ter Tav"arjeva ulica. Na ta
na"in mesto ni imelo ve" neke strnjene oblike ampak je postalo zelo razpotegnjeno v smeri
vzhod-zahod (Frakelj, 2006).
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Slika 6: Obmo!je mesta Škofja Loka

Vir: PISO, 2009
S priklju"itvijo teh naselij k Škofji Loki se je tako ob"utno pove"alo tudi število t. i. mestnega
prebivalstva. V tabeli 5 navajam spremembe števila prebivalstva v mestu po letu 2000.
Leto
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Število
12.250 12.271 12.289 11.967 11.951 11.933 11.930 11.854 12.264
prebivalcev
Tabela 5: Spreminjanje števila prebivalcev Škofje Loke od leta 2000

Vir: Statisti"ni urad..., 2009a

Grafikon 2: Število prebivalcev po letu 2000

Vir: Statisti"ni urad..., 2009a
Kot je razvidno iz tabele 5 in grafikona 2 je prebivalstvo v mestu po letu 2000 bolj ali manj
stagniralo. V tem obdobju je najve"ji skok naredilo med leti 2007 in 2008, ko se je število
prebivalcev pove"alo za 410. Pomembno je poudariti, da mesto Škofja Loka predstavlja ve"
kot polovico (54 %) prebivalcev ob"ine in s tem nakazuje na svojo mo"no prevladujo"o vlogo
v celotni ob"ini, saj nobeno drugo naselje nima ve" kot 1000 prebivalcev.
V naslednjih 20 letih naj bi število prebivalstva v mestu stagniralo. Leta 2030 naj bi tako v
naselju Škofja Loka živelo 96,7 % današnjega prebivalstva. V prihodnosti se bo znižal delež
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mladega, precej pove"al pa delež starega prebivalstva (na okoli 18 % leta 2030) (Onufrija,
2001).

3.2.5. Prometno omrežje
PROMET V PRETEKLOSTI
Škofja Loka je že zelo zgodaj predstavljala pomembno to"ko v prometni povezavi tega dela
Slovenije s Poso"jem in Furlanijo. Po Poljanski dolini je že od srednjega veka naprej potekala
pomembna pot do Furlanije, ki pa je s koncem prve svetovne vojne in novo nastalo mejo
izgubila svoj pomen. Takrat se je ustavil razvoj tega cestnega omrežja in se zopet za"el šele
po drugi svetovni vojni.
Pomemben preobrat pa se je zgodil z izgradnjo Gorenjske železnice leta 1970. Škofja Loka je
dobila svojo železniško postajo, "eprav je bila oddaljena 3 km stran od njenega središ"a. Na
tem mestu se je po 2. svetovni vojni prav zaradi bližine železnice intenzivneje za"ela razvijati
industrija, ki je še danes najbolj zgoš"ena prav v tej t. i. Industrijski coni Trata (Pisanec,
2003).
CESTNO OMREŽJE DANES
Najugodnejše cestne povezave ima Škofja Loka s Kranjem in Ljubljano, manj ugodne pa so
povezave skozi Selško in zlasti Poljansko dolino, saj prehod v slednjo ovira staro mestno
jedro (Spodnji trg). Zaradi reliefnih zna"ilnosti je najbolj razvejano omrežje lokalnih cest, ki
povezujejo hribovsko zaledje s središ"i na ravnini. Lahko re"emo, da je glede na reliefne
razmere prometna povezanost v ob"ini v splošnem dobra, saj je asfaltiranih in urejenih tudi
ve"ina lokalnih cest, kljub temu da le-te vodijo do težje dostopnih predelov.
V Škofji Loki bi bila nujna izgradnja vzhodne, pa tudi severne obvoznice, ki bi prometno in
ekološko razbremenili mestno središ"e. Najve"ji del prometa name" poteka med naselji v
obeh dolinah, in njunega poselitvenega zaledja, s Škofjo Loko, ter prek nje z Ljubljano in
Kranjem. Prometno najbolj obremenjene so zato ceste:
!
!
!
!

Škofja Loka - Kranj
Škofja Loka - Ljubljana
Škofja Loka - Železniki (in prek Petrovega Brda na Severno Primorsko)
Škofja Loka - Gorenja vas (in prek Žirov na Notranjsko)

PLANI ZA PRIHODNOST
Že leta 1980 so se za"ele izdelovati študije za obvoznico Škofje Loke in ustreznejšo povezavo
s Poljansko dolino, ki je, kot že omenjeno, najbolj potrebna zaradi preobremenjenosti
Spodnjega trga v Škofji Loki. T. i. poljanska obvoznica bo potekala po vzhodnem robu
naselja Suha, s predorom pod vzpetino Sten v naselju Puštal, ter se nato pri Zmincu priklju"ila
na obstoje"o cesto proti Poljanski dolini. Celotna trasa ceste meri 3932 m, od tega bo predor
Sten dolg 660 m. Terminski plan izgradnje Poljanske obvoznice predvideva za"etek del v letu
2008 in zaklju"ek del v letu 2013. Skupna vrednost investicije znaša 43 milijonov evrov in je
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del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje od leta
2007 do leta 2013. Investicija bo v višini 22,5 milijona evrov financirana iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj, preostali del pa bo prispevala Ob"ina Škofja Loka ter
Ministrstvo za promet (Poljanska obvoznica Škofje Loke, 2009).
Za boljšo povezavo s Selško dolino in za razbremenitev prometa skozi mestno središ"e je
na"rtovana trasa selške obvoznice, ki bo potekala od Grenca za Kamnitnikom do Virloga in
Veštra, kjer se bo priklju"ila na sedanjo cesto, ki poteka po Selški dolini
Planirana je tudi izboljšava cestne povezave proti Jeprci s prestavitvijo glavne ceste na severni
rob naselja Rete"e ter navezavo na avtocestno omrežje.
Za reševanje prometnih ureditev ter umirjanje prometa skozi Virmaše, Sv. Duh in Forme se
želi zgraditi nova prometna povezava ob železnici proti Kranju. S tem bi tudi izboljšali
notranjo prometno ureditev teh naselij (Škofja Loka, 2009).
ŽELEZNIŠKO OMREŽJE
Železnica poteka po robu ob"ine na Sorškem polju in ima glavno postajo Škofja Loka na Trati
ter postajo v Rete"ah. Zaradi dislociranosti železniške postaje izven centra ob"inskega
središ"a oz. le dveh železniških postaj, je železnica premalo izrabljena. Z izgradnjo drugega
tira železniške proge Ljubljana - Jesenice in rekonstrukcijo železniške postaje Škofja Loka, v
sklopu katere se bodo uredile tudi potrebne parkirne površine, se bo potniški promet po
železnici po vsej verjetnosti pove"al.
JAVNI POTNIŠKI PROMET
S pove"anjem motorizacije je javni potniški promet v Škofji Loki bistveno izgubil na svojem
pomenu. Kljub dejstvu, da bo v prihodnosti osebni promet ohranil prednost pred javnim
prometom, pa mestne oblasti ra"unajo na ve"jo vlogo le-tega. Potrebna bo posodobitev postaj
in prilagoditev voznih redov. Mestni javni promet naj bi tako obratoval samo z manjšimi in
okretnejšimi minibusi, ki lahko vozijo tudi po ožjih ulicah in omogo"ajo ve"jo pogostost
voženj, hkrati pa se bodo uvedla tudi nova postajališ"a mestnega javnega prometa (Škofja
Loka, 2009).
MIRUJO!I PROMET
Mirujo"i promet v mestu je problemati"en. Parkirnih mest primanjkuje predvsem za obmo"je
starega mestnega jedra ter Kapucinskega predmestja, Partizanske ceste, na obmo"ju
Zdravstvenega doma ter šolskega centra Poden. Za nadaljnje funkcioniranje oz. oživitev
mestnega središ"a kot širšega regionalnega in tudi turisti"nega središ"a je zato potrebno
zagotoviti zadostno število parkirnih mest. Rešitev tega bi bila izgradnja parkirnih mest (v
Kapucinskem predmestju, na obmo"ju vojašnice in na zahodni strani mestnega središ"a) in
preureditev dosedanjih javnih parkirnih površin (Škofja Loka, 2009).
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4. TEMELJNI POJMI

4.1. TURISTI!NI POTENCIAL
Pod pojmom turisti"ni potencial razumemo vse tiste sestavine, ki sicer nimajo neposredne
zveze s turizmom, zaradi svoje izvorne privla"ne mo"i, ki vpliva na turiste, pa lahko postanejo
turisti"ni objekti. Delimo jih na naravne, družbene in kulturne prvine ter na splošno
infrastrukturo. Med naravne prvine prištevamo geološko sestavo, topografijo, klimo, vode,
rastlinski in živalski svet. Med družbene in kulturne prvine, ki imajo v posameznih obmo"jih
lahko tudi turisti"ni pomen, uvrš"amo zlasti jezik, mentaliteto, gostoljubnost, navade in šege,
folkloro, tradicijo in razli"ne kulturne ter gospodarske objekte, ustanove, prireditve. Pojem
splošna infrastruktura zajema osnovno opremljenost z objekti in napravami, ki so v skupni
rabi in ki omogo"ajo razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti. Gre torej za infrastrukturo,
ki sicer ni bila zgrajena le za potrebe turizma, omogo"a oziroma pogojuje pa njegov razvoj.
(Jerši", 1985).

4.2. MESTNI in KULTURNI TURIZEM
Svetovna turisti"na organizacija (UNWTO) ugotavlja, da se je izoblikovalo veliko razli"nih
opredelitev kulturnega turizma. V splošnem pogledu bi kulturni turizem lahko opredelili kot
potovanja oseb, ki zadovoljujejo svoje potrebe po dvigovanju kulturne ravni in bogatijo svoje
znanje in izkušnje (UNWTO, 2009). Kulturni turizem bi lahko opredelili tudi kot potrošnjo, ki
je vezana na kulturno dediš"ino in umetnost. To so vsa potovanja oseb z namenom ogleda
kulturnih znamenitosti izven mesta stalnega prebivališ"a, z namenom pridobivanja informacij
in izkušenj za zadovoljevanje kulturnih potreb (Caf, 2007).
Kulturni turizem sodi poleg t. i. mehkega turizma ter turizma na podro"ju športa in rekreacije
v razvitem delu sveta med zvrsti, ki se najhitreje razvijajo in ji pri Svetovni turisti"ni
organizaciji napovedujejo uspešnost pri trženju. Tovrstni turisti naj bi bili namre" pripravljeni
potrošiti za svoja potovanja ve" denarja od povpre"ja (Kulturni turizem, 2009).
Kulturni turizem se najve"krat odvija v mestih, zato sta ti dve obliki turizma medsebojno
tesno povezani. Mestni turizem se sicer vedno nanaša na tiste oblike turizma, ki zahtevajo
urbano okolje. Odvisen je predvsem od raznolikosti urbane kulture, ponudbe, zabave,
možnosti nakupovanja, znanstvenih dogodkov, prirejanja raznih sre"anj in kongresov,
koncertov, dostopnosti mesta in mestne infrastrukture (Stušek, 2006).
Predvsem v zadnjem "asu kulturni turizem v mesta privabi ve"je število obiskovalcev, saj so
kulturne dejavnosti v mestu glavna privla"nost za turiste. Zaradi stalnega povpraševanja po
kulturnih dobrinah kot tržni ponudbi mesta s svojo ponudbo omogo"ajo trajni kulturni
marketing, ki je lahko podlaga za razvoj nekega mesta. Mestni turizem tako pomeni tudi
potrditev upravi"enosti prenove starih mestnih središ" in mestne infrastrukture ter hkrati nudi
tudi ekonomsko podporo (Caf, 2007).
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4.3. ŽIVA DEDIŠ!INA
Živa dediš"ina so nesnovne dobrine, razli"ne oblike in pojavi duhovnega ustvarjanja, kot so
prakse, predstavitve, izrazi, znanja, veš"ine, in z njimi povezane premi"nine in kulturni
prostori (kjer se ta dediš"ina predstavlja ali izraža), ki jih skupnosti, skupine in v"asih tudi
posamezniki na tradicionalen na"in prenašajo iz roda v rod in jih nenehno poustvarjajo kot
vzajemen odnos in odziv na svoje okolje, naravo in zgodovino. Ob tem nosilci dediš"ine
razvijajo ob"utek identitete in kontinuitete, kar podpira spoštovanje kulturne raznovrstnosti in
"loveške ustvarjalnosti. Najpomembnejši element žive dediš"ine je nosilec - ohranjevalec
dediš"ine, torej "lovek, ki jo je pripravljen poustvarjati v sodobnem "asu s svojim videnjem
ter dojemanjem sveta (Ministrstvo za kulturo, 2009).

5. ŠKOFJELOŠKI PASIJON KOT TURISTI!NI POTENCIAL

Slika 7: Logotip Škofjeloškega pasijona

Vir: Škofjeloški pasijon, 2009
Škofjeloški pasijon predstavlja edinstven kulturno–turisti"ni dogodek tako na Škofjeloškem
kot tudi v širšem slovenskem in celo evropskem prostoru. V letih 1999, 2000 in 2009 si ga je
ogledalo ve" kot 77.000 ljudi, kar ga uvrš"a na prvo mesto v sklopu tovrstnih predstav v
Sloveniji. S svojim izvornim konceptom uprizoritve predstavlja svojevrsten dogodek in
najve"jo gledališko predstavo na prostem v Sloveniji (Pasijonska pisarna, 2009).
Glede na omenjeno unikatnost, sploh pa na dejstvo da v Evropi in svetu sploh ni tovrstne
prireditve v takšnem obsegu, ima Škofja Loka z njim veliko dodano vrednost. S turisti"nega
vidika namre" vsak kraj želi potencialnemu turistu ponuditi nekaj svojega, nekaj kar ne more
doživeti in videti nikjer drugje; Škofjeloški pasijon je zato kot unikat še toliko bolj dragocen
za mesto in njegovo okolico. Turisti"ni delavci imajo mnogo možnosti, da ga v prihodnje še
bolje tržijo in s tem pripomorejo tudi k razvoju ostalih dejavnosti v mestu in okolici.
Danes je nekakšno poslanstvo Škofjeloškega pasijona tudi strokovno ohranjanje in
nadgrajevanje te sestavine kulturne dediš"ine. Prav tako je enako pomembno aktivno in
prostovoljno povezovanje društev in posameznikov na loškem obmo"ju ter promoviranje
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škofjeloškega obmo"ja kot prostora z izjemno bogato in raznoliko kulturo (Škofjeloški
pasijon 2009, 2009).

5.1. PREDSTAVITEV ŠKOFJELOŠKEGA PASIJONA
Škofjeloški pasijon je dramsko besedilo, ki ga je v obdobju baroka, leta 1721, napisal loški
kapucin, pater Romuald Maruši". Škofjeloški pasijon predstavlja najstarejše v celoti
ohranjeno dramsko besedilo v slovenskem jeziku. Predstavlja tudi edino ohranjeno evropsko
pasijonsko režijsko knjigo iz baro"nega obdobja in je s tem najstarejša v celoti ohranjena
režijska knjiga v Evropi. Besedilo je v slogu verzificiranih monologov nastopajo"ih oseb
organizirano v 13 podob (slik), povzetih po svetopisemskih besedilih. Ta rokopis danes hrani
knjižnica kapucinskega samostana v Škofji Loki.
Škofjeloški pasijon se odvija v obliki procesije, ki je razdeljena na prizore iz Svetega pisma,
ki se zaustavlja na štirih to"kah v srednjeveškem mestu Škofja Loka. Procesija predstavlja
zgodbo "loveštva od Adamovega in Evinega padca prek alegorije smrti do Kristusovega
trpljenja. Prizori se na prenosnih odrih, vozovih, konjih ter peš pomikajo po ulicah in trgih
Škofje Loke. Škofjeloški pasijon tako uvrš"amo med procesijske igre oziroma med množi"ne
spokorniške pasijonske procesije, ki so se razvile iz srednjeveških liturgi"nih sprevodov in so
bile že v visokem srednjem veku znane po vsej Evropi. Omenjene procesije imajo v sebi
veliko dramati"nega, saj burno izražajo "ustva, borbene misli ter misti"no ali alegori"no
posnemajo in obnavljajo realne dogodke. Za spokorniške procesije je bilo zna"ilno tudi to, da
je bilo besedilo, kolikor ga je sploh bilo, zgolj razlaga slik, ki so nastopale v sprevodu. Kljub
temu pa je v Škofjeloškem pasijonu že opazno prehajanje v pravo dramatizacijo ter
nadgradnjo slik z izvirnimi besednimi vložki. Poleg tega je Škofjeloški pasijon kot pozno
nastala procesija slogovno zelo zanimiv, saj temelji na srednjeveškem gledališ"u, ki pa se je,
zaradi "asa uprizarjanja navzelo baro"nega stila, ki ga nadgrajuje izvirna dramatizacija. Po
baroku (17. in prva polovica 18. stoletja), v katerem je Škofjeloški pasijon nastal, so
procesijske igre izginile (Kokalj, 1999; Benedik, 2008).
Glavno besedilo, ki obsega 869 verzov, je napisano v slovenš"ini, izjema je le 20 verzov
nemške pesmi. Ve"ina spremnih tekstov je v latinš"ini (naslovi posameznih prizorov, nazivi
dramskih oseb, uvodna pojasnila, vabila župnikom) in v nemš"ini (režijske opombe, oba
vsebinska povzetka, seznam obla"il, sporedi, seznam za pomo"nike) (Rovtar, 1999).
Besedilo je z znanstvenega vidika bogat vir za prou"evanje starega slovenskega jezika, saj
sodi v nekakšno vmesno fazo v razvoju slovenskega knjižnega jezika, hkrati pa je dokaz kako
so živa ljudska nare"ja vdirala v pisano besedo. Uporabljenih pa je bilo tudi veliko
germanizmov, saj je bila v tem obdobju Škofja Loka še vedno v okviru Freisinškega
gospostva (Thaler, 2009).
Za to prireditev je bil vedno zna"ilen množi"en obisk. Škofjeloški pasijon so igrali pono"i, ob
baklah in sve"ah. Za propagando je skrbel celoten cerkveni aparat, ki je skrbel za obveš"anje
po okoliških mestih, graš"inah, med cehovskimi organizacijami, ki so bile takrat posebej v
Škofji Loki zelo pomembne, in med kme"kim ljudstvom (Thaler, 2009).
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5.2. TEMATIKA PASIJONA IN KRATKA VSEBINA
Tematsko Škofjeloški pasijon predstavlja dogajanje od cvetne nedelje do Kristusovega
pokopa na veliki petek, ki je povzeto po evangeljskih sporo"ilih ter bolj ali manj dramsko
oblikovano.
Pasijon ima dva poglavitna razdelka. V prvem govori o "lovekovem padcu v greh, ki je delo
hudobnega duha, v drugem pa prikazuje Kristusovo trpljenje, s katerim je "lovek odrešen.
Najprej vidimo posledice greha in kazen, med katerimi je najhujša smrt, ki nikomur ne
prizanese, vrh tega pa grešno nagnjenje, dediš"ina Adama in Eve – prvih staršev, marsikoga
pahne v hudi"evo oblast, v ve"no pogubljenje, zato naj bi podoba pekla "loveka odvra"ala od
grešne poti. V dejanjih Kristusovega trpljenja v drugem delu ob vsaki podobi angeli
opominjajo "loveka, naj to trpljenje premišljuje in se nato tudi sam spokori. Podobe trpljenja
spremljajo tudi številni spokorniki, ki s svojo prisotnostjo kažejo, da jih je Odrešenikova
ljubezen nagnila k pokori in poboljšanju in s svojim zgledom vabijo k spreobrnenju.
Pasijonska procesija tako združuje trojni namen: pou"ni, spodbudni in dejavni. !lovek naj
spozna greh in njegove posledice, ob Kristusovem trpljenju pa naj se zave svoje grešnosti in
naj se potrudi za poboljšanje.
Zaradi lažje dramati"ne in prakti"ne izvedljivosti so organizatorji iz trinajstih slik (Raj, Smrt,
Gospodova ve"erja, Samson, Krvavi pot, Bi"anje, Kronanje, Hieronim, Glej !lovek, Kristus
na križu, Mati sedem žalosti, Skrinja zaveze, Božji grob) napravili 20 prizorov. Jezik je
izviren, z nekaterimi prevodi današnjemu poslušalcu nejasnih besed (Kokalj, 1999).
Škofjeloški pasijon se za"ne s PREDIGRO, ki je dodan prizor in nekakšen prolog, ki pasijonu
ustvarja okvir. Ustvarjalci pasijona so bili kapucini, zato prolog bere kapucin. Vzet je iz
latinskega uvoda v rokopis Škofjeloškega pasijona, kjer je razložena kratka zgodovina
nastanka, kdo ga je postavil in pravila, po katerih naj se vsakokrat odvija. Tekst je iz
latinš"ine preveden v sodobno knjižno slovenš"ino in kot tak podan tudi gledalcem.
Zvezdonoša je vodja procesije, oble"en v rde"o kuto, katera je znamenje prihajajo"ega
krvavega trpljenja. Smrt na konju kot nema podoba že napoveduje padec Adama in Eve, saj
bo odslej gospodarica ljudi. Mož v "rni kuti s "rno zastavo, katere "op nosi de"ek, je podoba
žalosti zaradi dejstva umrljivosti, kateri je zapisan že vsak otrok.
1.PRIZOR: Raj
Podobo Raja na prenosnem odru nosijo nosa"i v belih kutah. Bela barva pomeni "istost,
nedolžnost raja. Ob Adamu in Evi stojijo trije angeli, od katerih eden drži me", s katerim
simboli"no preseka neposredno vez med Bogom in "lovekom. Prizor se nadaljuje s
posmehom hudi"a v drevesu spoznanja ter s kesanjem Adama in Eve. Kulisa prizoru so otroci
s "rnimi pasovi in popotnimi palicami, ki pomenijo duše njunih potomcev, kateri trpijo
posledice greha prvih staršev. Najve"je trpljenje je stalno iskanje (popotna palica) in
umrljivost ("rni pas).
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2. PRIZOR: Smrt
Smrt s sulico posmehljivo triumfira nad umrljivimi ljudmi in kot vojskovodja vodi mrtvaški
ples vsega "loveštva, tudi cerkvene in posvetne hierarhije. Zanjo ni izklju"en nih"e. Ko zre
nad svoje žrtve, neizmerno uživa in se jim posmehuje. Pred cerkveno hierarhijo jaha nema
smrt s peš"eno uro, ki nakazuje, da je "as "loveku odmerjen, pred posvetno hierarhijo pa smrt
z mrtvaško zastavo, ki je ponovitev zastave iz prvega prizora.
3. PRIZOR: Pekel
Pekel je najbolj negativna posledica "lovekove grešnosti, skrajna to"ka zablodenosti po izgubi
raja. Pred peklom stojijo umrli, "akajo"i okostnjaki v zemlji, veliki in majhni, ki jim poveljuje
smrt s koso, in zrejo v pekel, kjer hudi"i mu"ijo pogubljeno dušo. Dušo mu"ijo ob prisotnosti
Luciferja, poglavarja hudi"ev, ki ga spremljajo stražarji in ostala peklenska bratovš"ina z
atributi. Eden od hudi"ev nosi drevo spoznanja kot simbol prve "lovekove privolitve hudi"u,
drugi peklensko zastavo kot simbol hudi"evega kraljestva po svetu, Luciferjeva stražarja
nosita vile kot orožje za lovljenje duš. Prizor zaklju"uje peklensko petje in glasba.
4. PRIZOR: Cehi
Cehi ali bratovš"ine so obrtniška združenja od srednjega veka dalje, ki so tudi zna"ilnost
Škofje Loke. Predstavljajo se so"asni cehi nastanka pasijona: kovaški, lon"arsko-zidarski,
"evljarski, krojaški, pekovski in mesarski. Vse spremljata po dva cehovska angela. Vsak ceh
ima na banderu svojega zaš"itnika. V pasijonu cehi predstavljajo nekakšen "asovni in
vsebinski most med prizori "lovekovega padca in Kristusovim nastopom. Angeli
napovedujejo klju"ne dogodke Kristusovega trpljenja, ki jih predstavljajo tudi predmeti v
njihovih rokah. Napovedujejo novega Adama, Kristusa, ki bo s trpljenjem premagal smrt in
pekel. !lani cehov imajo v rokah orodje svojega poklica.

Fotografija 2: Sprevod cehov skozi mesto

Vir: Poljanšek, 2009
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5. PRIZOR: Vhod v Jeruzalem
Za"enja se Kristusova pot trpljenja s slovesnim vhodom v Jeruzalem. Kristus jaha na oslu,
spremljajo ga apostoli in štirje otroci kot predstavniki ljudstva. Otroci so v belih obla"ilih, ki
simbolizirajo veselje, "istost. Pojejo hozano in skupaj z apostoli mahajo z olj"nimi ter
palmovimi vejami. Apostoli so oble"eni v rde"e plaš"e, ki simbolizirajo Kristusovo in njihovo
prihodnje mu"eništvo. Kristus se poslavlja od množice in ob koncu že napove svoje trpljenje.
6. PRIZOR: Gospodova ve"erja
Kristus zadnjikrat ve"erja skupaj s svojimi u"enci. Višek ve"erje nastopi, ko jim razdeli svoje
telo in kri v podobi kruha in vina. U"encem pove, da ga bo nekdo izmed njih izdal. Sledi
dialog med Petrom, Janezom, Judežem in Kristusom. Judež se zaveda, da Kristus pozna
njegovo namero izdajstva.
7.a PRIZOR: Samson
Silak Samson, sodnik z za"etka izraelskega naroda, je po svetopisemskem izro"ilu z oslovo
kostjo sam premagal sovražnike Filistejce. Skrivnost njegove mo"i je bila v njegovih dolgih
laseh. Ko je Filistejcem kon"no uspelo, da so ga z zvija"o ujeli, so ga priklenili med dva
mogo"na stebra v Filistejski pala"i. Zahtevali so, naj pleše, vendar se je uprl med oba nosilna
stebra in ju porušil, tako da je stavba pokopala pod seboj vse sovražnike, vendar tudi njega.
Prizor je baro"na alegorija ali prispodoba Kristusovega trpljenja. Kakor je Samsonova mo"
fizi"na, pozunanjena, maš"evalna, je Kristusova duhovna, ponotranjena, nemaš"evalna.
7.b PRIZOR: Krvavi pot
Kristus je na Oljski gori popolnoma sam, s svojo notranjo duševno in duhovno stisko, ki se na
telesni ravni kaže v krvavem potu, ki mu polzi po obrazu. Svoje muke preživlja za grehe
vsega sveta in vnaprej doživlja tudi vse fizi"no trpljenje, ki ga še "aka. Zapustili so ga tudi
apostoli, ki spijo. Ta trenutek je trenutek njegove odlo"itve za sprejetje trpljenja. Prisotni so
samo angeli. Trije angeli v belem so angeli znotraj prizora, ki so poslani z nebes in ga
tolažijo, angel v rde"em je v stiku z gledalci. Nosa"i so v rde"ih kutah, ki simboli"no
pomenijo kri, trpljenje.
8. PRIZOR: Judež in sodba
Judeža že obvladuje hudi", ki ga vabi naj se obesi. Judež po predsmrtnem boju to res stori.
Vzporedno z njegovo smrtjo Kristusa v Jeruzalemu obsoja veliki duhovnik Kajfa ob
prisotnosti farizejev in levitov (duhovnikov). Kristusa na vrveh vodijo judovski velikaši.
Kajfa ga pošlje k Pilatu, ki ga spozna za nedolžnega in ga pošlje naprej k Herodu, lahkoživcu
in zasmehljivcu, ki se pojavi v naslednjem, devetem prizoru.
9. PRIZOR: Herod
Herod pošlje Kristusa nazaj k Pilatu, ki se ponovno pojavi v trinajstem prizoru. Osmi in deveti
prizor torej spadata skupaj in ju je zato tudi treba tako gledati.
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10. PRIZOR: Bi"anje
Kristusa Judje bi"ajo in žalijo. Angel v belem ga prihajajo" z nebes tolaži, angel v rde"em
povezuje prizor z gledalci. Nosa"i so v rde"ih kutah, ki pomenijo krvavo trpljenje, katero se
nadaljuje iz prizora Krvavi pot. Bi"arji, ki nastopajo v prvem delu, in križenosci, kateri gredo
za prizorom, so ostanek srednjeveških spokornih procesij. Dokazujejo, da se je pasijon razvil
iz tovrstnih procesij in se vedno bolj dramatiziral. Bi"arji in križenosci so bili ljudje, ki so za
svoje grehe želeli delati javno pokoro. Bili so zakrinkani, da niso izpostavljali svoje osebe,
pa" pa le grehe. Zadajali so si bole"ine z udarci ali s težo križa in na ta na"in želeli po
Kristusovem zgledu trpljenja o"iš"evati sebe in druge. Oble"eni so v spokorniške kute "rne
barve.
11. PRIZOR: Kronanje
Judje Kristusa dalje sramotijo s pluvanjem ter natikanjem trnove krone. Angela sta v istih
vlogah kot v prejšnjem prizoru. Nosa"i so v rde"ih kutah, ki pomenijo krvavo trpljenje.
Potrpežljivo prenašanje težkih nosil je njihova pokora v pasijonu. Isto notranjo funkcijo imajo
tudi v prejšnjih in naslednjih prizorih s prenosnimi odri. Bi"arji in križenosci imajo enako
vlogo kot v prejšnjem prizoru.
12. PRIZOR: Hieronim
Prizor Sveti Hieronim je vmesni spokorniški vložek v pasijonu in upo"asni dogajanje.
Hieronim je iz drugega zgodovinskega "asa kot Kristus (4. stoletje po Kr.) vendar je zanj
Kristus prav tako živ kakor v "asu njegovega življenja. Hieronim je prvi prevajalec celotnega
Svetega pisma v latinš"ino iz izvirnika (Vulgata). V postu in molitvi je premišljeval
Kristusovo življenje, posebej še trpljenje. Zaveda se, da je treba spreobra"ati najprej sebe, in
zato v pesmi prosi za odpuš"anje. Zastopa vse iskrene bi"arje (flagelante) in puš"avnike.
Bi"arji imajo enako vlogo kot v prejšnjih prizorih. Puš"avniki z rde"imi križi so sveti
samotarji, ki hodijo Hieronimovo pot. Njihov križ je za razliko od križa obi"ajnih križenoscev
rde"e barve, kar poudarja njihovo ljubezen in gore"nost v so"ustvovanju s Kristusom. Ker je
celotni prizor spokorniški, so tudi nosa"i oble"eni v kute "rne barve.
13. PRIZOR: Glej "lovek
Pilat je ob prisotnosti predstavnika farizejev in judov iz ljudstva popustil množici in v svoji
pala"i Kristusa obsodil na križanje. Ko prebere obsodbo, prelomi palico, kar v skladu z
rimskim obi"ajem pomeni odlo"itev za smrt. Rde"a barva oblek nosa"ev enako kot v prejšnjih
prizorih pomeni trpljenje.
14. PRIZOR: Razbojnika
Skupaj s Kristusom peljejo na moriš"e tudi dva razbojnika, s katerima ravnajo mileje kot s
Kristusom. Križev jima ni treba nositi (križa jima peljejo na vozu), medtem ko ga Kristus
mora nesti sam. Judje Kristusa suvajo in sramotijo. Pred njim gre Veronika s potnim prtom,
za njim njegova mati Marija z drugimi ženami, ki ga objokujejo.
15. PRIZOR: Križev pot
Štirinajsti in petnajsti prizor je treba gledati kot en prizor.
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16. PRIZOR: Kristus na križu
Križanje spremlja "eta dragoncev, vojakov so"asne baro"ne konjenice, ki prizoru dajejo
veli"astnost in priznanje. Poveljnik rimske "ete, ki je pribila Kristusa na križ, Longin, prebode
Kristusu stran in se ob pogledu na mrtvega Kristusa skesa ter obžaluje svoje dejanje. Pod
križem stoji Marija Magdalena, ki prosi Kristusa za odpuš"anje. Podoba oziroma alegorija
pokristjanjenja sveta so štiri celine (Avstralije še niso poznali), ki izrekajo hvalo Kristusu na
križu, da jih je odrešil. Bi"arji in puš"avniki imajo enako vlogo kot pri prejšnjih prizorih.
17. PRIZOR: Mati sedem žalosti
Mariji pod križem oz. žalostni Materi Božji je posve"en poseben prizor v pasijonu. Ves prizor
je v "rnem, vse je žalost. Ob Mariji stoji apostol Janez, ki je odslej njen skrbnik. Trpi skupaj z
njo. Prizor razlagata dva angela v vijoli"ni barvi žalosti, ki hkrati so"ustvujeta z Marijo in jo
tolažita. Zanimiva podoba ali alegorija Marijine ljubezni je Kupido, grški bog ljubezni, ki nosi
lok in puš"ice ljubezni, s katerimi rani srca. Prizor zopet spremljajo bi"arji in križenosci, ki
tokrat so"ustvujejo z Marijino žalostjo.
18. PRIZOR: Skrinja zaveze
Prvi judovski kralj, David, je zaradi svojega velikega greha prosil odpuš"anja pred skrinjo
zaveze. Svoje atribute kraljevanja (plaš", krono, žezlo) je odložil in tako izkazal ponižnost
pred Bogom. Skrinjo zaveze nosijo judovski duhovniki leviti. David daje zgled ponižnosti
vsakemu grešniku, ki je videl Kristusovo trpljenje in si ga vzel k srcu.
19. PRIZOR: Božji grob
Slavnostni zaklju"ek pasijona je božji grob, ki ga je vedno nosilo štirinajst loških meš"anov.
Kristus je dotrpel in izpolnil svoje poslanstvo. Njegova smrt je zmaga nad zlom, zato ga v
slavnostnem sprevodu nosijo po mestu kot velikega zmagovalca. Do vstajenja vendarle še
vlada žalost, zato godbeniki igrajo žalostinko. Treba je upoštevati, da so pasijon vedno
izvajali na veliki petek, zato žalost pomeni le prehodno obdobje, ki bo prineslo tudi telesno
zmago nad smrtjo.
20. PRIZOR: Godba
Devetnajsti in dvajseti prizor nastopata skupaj, "eprav je godba poseben prizor kot zaklju"ek
celotnega pasijona.
(Gledališki list Škofjeloškega pasijona, 2009).

5.3. ZGODOVINA UPRIZARJANJA
V Škofji Loki naj bi pasijonsko procesijo prvi" izvedli že leta 1715, na kar kaže vabilo
župnikom o udeležbi s podpisom patra Romualda. O njej pa ni ohranjenega nobenega zapisa,
tako da za za"etek uprizarjanja pasijona ve"krat omenjamo letnico 1721, saj se je besedilo
uprizoritve na veliki petek 11. aprila 1721 skupaj z vrsto spremnih navodil ohranilo v celoti.
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Ta rokopis zgovorno pripoveduje o nastanku procesije in njeni ureditvi, na vrsto okoliš"in pa
opozarjajo še priloge k besedilu (Benedik,1999).
Pasijon se je v Škofji Loki nato od leta 1721 odvijal vse do leta 1768, ko ga je goriški nadškof
prepovedal in odpravil (v pasijonu so se namre" pojavili mnogi elementi, ki cerkvenim
krogom niso bili sprejemljivi, pojavljalo se je tudi množi"no popivanje pred in po prireditvi
itd.). Dokumenti z mnogimi navedbami izpri"ujejo, da je bil do ukinitve uprizorjen vsako leto,
saj je bil pasijon del spokorne velikono"ne pobožnosti. Ker pa ni potekal vsako leto po istem
literarnem besedilu, ampak so vsako leto uvajali ve"je ali manjše spremembe, se je s"asoma
nabralo ve"je število verzij besedila. Na splošno velja, da so bile v zgodnjem 18. stoletju
pasijonske procesije obsežnejše, vsebovale so ve" snovi iz Stare zaveze. Pozneje, po letu
1720, pa je kapucinsko redovno vodstvo zahtevalo, naj se uprizoritve omejijo zgolj na
prikazovanje Kristusovega trpljenja po Evangelijih (Škofjeloški pasijon: znanstvenokriti"na
izdaja, 2009).
Prvotni obliki je bil pasijon najbolj podoben v letih 1721, 1727, 1728 ter nato spet šele v letih
1999, 2000 in 2009 (Benedik, 2008).
Pri uprizoritvah leta 1999 in 2000 je sodelovalo preko 600 nastopajo"ih iz mesta Škofje Loke
in okoliških vasi in mest. Predstava je vzbudila veliko zanimanja, na kar kaže že dejstvo, da si
jo je v teh dveh letih ogledalo skoraj 55.000 ljudi. Uprizoritev v letu 2000 je bila še posebno
pomembna, ker je bila odigrana na prelomu tiso"letja in v "asu velike obletnice krš"anstva.
Leta 2009 je novi režiser Borut Gartner za predstavo skupaj zbral ve" kot 1100 prostovoljcev.
Predstavo si je ogledalo okoli 24.000 ljudi (Pasijonska pisarna, 2009).

5.4. NA!IN UPRIZORITVE
Vse od za"etka novodobne oblike pasijonske predstave so zadnje priprave na prireditev
potekale v bivši vojašnici, kjer so se vsi igralci oblekli ter pripravili na nastop. Od tam je nato
vsaka izmed skupin, ki je igrala dolo"en prizor, posebej krenila proti središ"u mesta. Že
ve"krat omenjeni procesijski na"in uprizoritve je v praksi pomenil, da je bil vsak prizor z
dolo"enimi igralci odigran z zamikom najprej na prizoriš"u A, nato se je preselil na
prizoriš"e B itd.). Zaradi tovrstnega na"ina uprizarjanja je zato prihajalo do okoli 10
minuntnega zamika med nastopi na razli"nih prizoriš"ih in tako se je na zadnjem odru pri
kaš"i prireditev za"ela s približno polurnim zamikom. Tudi sami igralci so zato imeli razli"en
urnik sodelovanja pri uprizoritvah. Zadnji prizori so tako za"enjali že ve" kot uro po za"etku
predstave, ki je trajala okoli dve uri.
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Fotografija 3: Prizoriš!e A: Mestni trg

Vir: Cerar, 2009

Fotografija 4: Prizoriš!e B: Pod gradom

Avtor: Cerar, 2009

Fotografija 5: Prizoriš!e C: Spodnji trg

Avtor: Cerar, 2009
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Fotografija 6: Prizoriš!e D: Kaš!a

Vir: Cerar, 2009

5.5. VPIS ŠKOFJELOŠKEGA PASIJONA V REGISTER ŽIVE
DEDIŠ!INE REPUBLIKE SLOVENIJE
Varstvo kulturne dediš"ine, tako žive kot nežive, je za Škofjo Loko izjemno pomembno, saj ni
dovolj le zavest o njenem pomenu in obstoju, ampak je potrebna zavest, da je kulturno
dediš"ino dejansko potrebno ohranjati, jo varovati in spoštovati.
Osnova vpisa v Register žive kulturne dediš"ine je Zakon o varstvu kulturne dediš"ine
(ZVKD). Zakon dolo"a, da med živo dediš"ino spadajo dobrine, podedovane iz preteklosti, ki
jih državljani opredeljujejo kot izraz in odsev svojih vrednot, znanj, tradicij, verskih in drugih
prepri"anj. Skupine in tudi posamezniki jih prenašajo iz roda v rod in jih nenehno poustvarjajo
kot odziv na svoje okolje, naravo in zgodovino (Uradni list, 2009).
Register žive kulturne vrednosti je osrednja zbirka podatkov o živi dediš"ini. Ta register se
vodi predvsem zaradi zagotavljanja informacijske podpore izvajanju varstva dediš"ine.
Register pa je hkrati namenjen tudi predstavljanju, raziskovanju, vzgoji, izobraževanju in
razvijanju zavesti javnosti o dediš"ini (Ministrstvo za kulturo, 2009).
Škofjeloški pasijon predstavlja enega izmed dragocenih zakladov naše narodne dediš"ine. Na
podlagi zgodovinskih dejstev in presežnikov sodobnih uprizoritev Škofjeloškega pasijona,
predvsem pa zaradi na"ina uprizoritve, ki se v celoti ohranja v primerjavi s prvimi
uprizoritvami, je njegova kulturnozgodovinska vrednost izjemno pomembna. Z vpisom
Škofjeloškega pasijona v Register žive dediš"ine je to vrednost dodatno potrdilo tudi
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, saj je ministrica Majda Širca dne 15. decembra
2008 podpisala listino o vpisu pasijona v Register žive dediš"ine.
Ljubiteljski igralci, ki prihajajo iz širše okolice Škofje Loke, s prostovoljstvom kažejo žive
vrednote in ponos ohranjanja kulturne dediš"ine. Posebno v današnjih "asih namre" ljudski
amaterski igralci dajejo dodatno vrednost Škofjeloškemu pasijonu, saj prinašajo izjemno
energijo prostovoljstva in življenjskih vrednot.
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Tako odlok kot vpis v Register žive dediš"ine Ob"ini Škofja Loka in njenim prebivalcem ter
prebivalcem nekdanjega loškega gospostva dajeta izklju"no pravico do uprizarjanja in obenem
nalagata dolžnost in odgovornost, da vsi skupaj s Škofjeloškim pasijonom ravnamo skrbno ter
ohranjamo njegovo živost (Bohinc, Paulus, 2009).

5.6. ŠKOFJELOŠKI PASIJON LETA 2009
Ob"ina Škofja Loka, kot organizatorka Škofjeloškega pasijona, oz. mestni svetniki so se za
uprizoritev leta 2009 odlo"ili predvsem zaradi:
!
!
!
!
!
!
!
!

kulturnozgodovinske vrednosti pasijona,
pomena v evropskem prostoru,
izjemnega kulturno-turisti"nega dogodka,
posebnosti med ostalimi evropskimi pasijoni,
oživljanja mesta in graditve ter utrjevanja prepoznavne blagovne znamke,
promocije mesta Škofja Loka kot mesta z bogato in izjemno kulturo,
promocije celotne Slovenije v svetu kot dežele z biseri evropske zgodovine,
povezovanja ljudi z istim ciljem – manifestacija ljudskega ljubiteljskega
gledališ"a.
(Bohinc, Paulus, 2009)

5.6.1. Predpasijonske dejavnosti
Z imenovanjem Romane Bohinjc na seji Ob"inskega sveta junija 2008 za vodjo projekta
Škofjeloškega pasijona 2009 se je pri"ela intenzivna priprava programa za promocijo
uprizoritev v letu 2009. Izvedenih je bilo veliko aktivnosti z namenom obveš"anja javnosti ter
povabila na predstave Škofjeloškega pasijona. Spodaj objavljam le nekaj izmed
pomembnejših dogodkov:
April-maj 2008: Pasijonsko romanje v Štandrež v Italiji.
September 2008: Sprejem Poslovnega na"rta za Škofjeloški pasijon 2009, Odprtje Pasijonske
hiše na Mestnem trgu v Škofji Loki.
Oktober 2008: Odprtje Pasijonskega tabora v nekdanji škofjeloški vojašnici, Pasijonsko
romanje do Novomeške škofije.
November 2008: Predavanje Marka Marina ter Jožeta Faganela o zgodovini Škofjeloškega
pasijona.
December 2008: Odprtje stalne muzejske zbirke Škofjeloškega pasijona v kapucinskem
samostanu Škofja Loka ter vpis Škofjeloškega pasijona v Register žive kulturne dediš"ine pri
Ministrstvu za kulturo.
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Januar 2009: Pasijonski ve"er na Loškem odru namenjen prebivalcem starega mestnega
jedra; novinarska konferenca.
Februar: Pasijonsko romanje v škofije severovzhodne Slovenije; udeležba škofjeloške
delegacije na generalni skupš"ini združenja Europassion v nemškem mestu Neumarkt.
Februar-marec: Pasijonski koncert (povabilo na pasijon) ansambla Capella Carniola v
Freisingu, Piranu, Škofji Loki, Ljubljani, na Ptuju ter na avstrijskem Koroškem (zamejska
Slovenija).
Marec 2009: Predavanje Jožeta Faganela o Škofjeloškem pasijonu v Gimnaziji Škofja Loka,
Odprtje razstave !as pasijona v Loškem muzeju ter razstave Škofjeloški pasijon v fotografiji
v starološkem Domu na Fari (Florjan"i", 2009).

5.6.2. Promocija
Promocija Škofjeloškega pasijona 2009 je temeljila predvsem na odnosih z javnostmi v
razli"nih medijih, na razli"nih strokovnih in drugih prispevkih v "asnikih, "asopisih,
revijah in strokovnih publikacijah, na radijskih in televizijskih postajah, predavanjih,
intervjujih, novinarskih konferencah, okroglih mizah itd. Pri izboru medijev so bili
prvenstveno upoštevani mediji, ki so že v letih 1999 in 2000 aktivno sodelovali pri promociji
in za katere se je smatralo, da jih bere, posluša oz. gleda kar najširši krog ljudi. Pomembno je
bilo zlasti dejstvo, da izbor medijev pokrije podro"je celotne Slovenije in zamejstva, s
poudarkom na gorenjskem in ljubljanskem obmo"ju, in zajame kar najširši spekter populacije.
Najve" objav v tiskanih medijih je bilo v Gorenjskem glasu (43), po številu radijskih
prispevkov vodita Radio Sora (200) in Radio Ognjiš"e (141), po številu televizijskih pa TV
Slovenija (60).
Zelo pomembno pri promociji je bilo sodelovanje organizacijskega odbora z Lokalno
turisti"no organizacijo Blegoš, s katero je organizacijski odbor za pripravo pasijona pripravil
dve sejemski predstavitvi v Celovcu (november 2008) in Ljubljani (januar 2009).
Celostna podoba Škofjeloškega pasijona je ostala nespremenjena, saj gre za utrjevanje
blagovne znamke. Ostale so tudi tri temeljne barve: rde"a, "rna in bela. Na teh barvah sta
scenografa gradila tudi ureditev prizoriš" in mestnega jedra (Bohinc, Paulus, 2009).

Fotografija 7: Pasijonske zastave

Vir: Bernik, 2009
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5.6.3. Predstave in število nastopajo!ih
Škofjeloški pasijon je bil torej nazadnje uprizorjen leta 2009, ogledalo pa si ga je 24.000
obiskovalcev, ki so se razporedili v naslednjih terminih:

!
!
!
!
!
!
!
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28. marec 2009 ob 20.00
3. april 2009 ob 18.00
4. april 2009 ob 20.00
5. april 2009 ob 16.00
13. april 2009 ob 16.00
18. april 2009 ob 20.00
19. april 2009 ob 16.00
26. april 2009 ob 16.00 (nadomestna)

Predstava predvidena za 29. marec 2009 je bila zaradi dežja odpovedana, zato se je izvedla
nadomestna predstava v rezervnem terminu 26. aprila 2009.
Na pasijonu leta 2009 je prostovoljno sodelovalo 950 ljubiteljskih igralcev in oblikovalcev
predstave, od tega 80 konjenikov. V sami organizaciji pa je v obliki informatorjev in redarjev
na prizoriš"ih, parkiriš"ih ter vhodih v mesto sodelovalo dodatnih 200 prostovoljcev. Igralske
skupine oz. nastopajo"e podrobneje predstavljam v nadaljevanju, medtem ko so redarsko
službo v ve"ini opravljali prostovoljni gasilci iz okoliških gasilskih društev. Informatorji, ki
so skrbeli za obveš"anje obiskovalcev v zvezi s samo organizacijo in razporeditvijo prizoriš",
so bili predvsem študenti in dijaki iz Škofje Loke in okolice.
Povsem prostovoljno je pri projektu torej sodelovalo okoli 1150 ljudi, "e pa prištejemo še
tiste, ki so skrbeli za tehni"no izvedbo in so bili za svoje delo pla"ani, pa se število
sodelujo"ih na vsaki izmed prireditev povzpne "ez 1200 (Pasijonska pisarna, 2009).

5.6.4. Finan!ni in drugi u!inki izvedbe Škofjeloškega pasijona
Organizatorica, Ob"ina Škofja Loka, je v svojem letnem prora"unu zagotovila velik del
potrebnih sredstev za izvedbo pasijona, ki je poleg izkupi"ka od prodaje vstopnic predstavljal
najve"ji del prihodkov. Sponzorskih sredstev je bilo zaradi gospodarske krize, ki se je za"ela
ravno ob za"etku priprave na pasijon, ob"utno manj. Na drugi strani je najve"je stroške pri
izvedbi tega projekta predstavljalo oglaševanje in promocija, kostumografija, priprava vseh
potrebnih rekvizitov in scene ter pla"ilo strokovnih sodelavcev, ki so sodelovali pri pripravi in
izvedbi.
PRIHODKI + 532.329,73 EUR
ODHODKI - 510.605,28 EUR
skupaj
+ 21.724,45 EUR
Tabela 6: Finan!na bilanca pasijona 2009

Vir: Bohinc,Paulus, 2009
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Glede na velikost celotnega projekt so neposredni finan"ni u"inki pasijona sorazmerno
majhni. Iz tega vidika lahko ugotovimo, da vsa organizacija in izvedba tega projekta v
dosedanjih okvirih ekonomsko ni upravi"ena, sploh "e upoštevamo, da so vsi nastopajo"i
sodelovali povsem prostovoljno in za svoje delo, razen povrnjenih potnih stroškov, niso bili
pla"ani. Ob primeru, da bi ti prostovoljci dobili svoj honorar, pa ta projekt finan"no seveda ne
bi bil pokrit. Ker je bil to projekt neprofitnega managementa je bil cilj le finan"no pokritje, to
pa je Škofjeloškemu pasijonu 2009 uspelo (Oblak, 1999).
Neposredni finan"ni u"inki so torej prikazani zgoraj, so pa nedvomno mnogo pomembnejši
posredni ekonomski u"inki, ki se kažejo na ve"ih ravneh. Zlasti obiskovalci, ki so prišli iz bolj
oddaljenih krajev, so se v ve"ini poslužili razli"ne gostinske ponudbe v mestu oz. okolici.
Prav tako so nekateri poleg ogleda Škofjeloškega pasijona obiskali še ostale turisti"ne
znamenitosti, kot so Loški muzej, Nacetova hiša, Kapucinska knjižnica itd. Na stojnicah je bil
možen nakup posebej izbranih pasijonskih spominkov in kulinari"nih izdelkov.
Na drugi strani pa so enako, "e ne celo bolj pomembni u"inki pasijona, ki se ne kažejo v
obliki financ. V prvi vrsti gre tu za združevanje ljudi, krepitev lokalne identitete. !loveški
viri, ki se jih danes tako pogosto omenja, so tu osrednjega pomena, saj se tako veliko število
doma"inov združi pri enem projektu in medsebojno sodelujejo za dosego istega cilja. Na ta
na"in gre tudi za življenje starih vrednot, ki so bile, v nasprotju z današnjim individualizmom,
predvsem usmerjenje v sodelovanje in pomo" drug drugemu. Predvsem s skupnim
sodelovanjem se lahko v prihodnosti naredi še veliko dobrega na podro"jih turizma, kulture in
športa.
Predvsem pa je pomembno, da uprizarjanje Škofjeloškega pasijona v mestu njegovega
nastanka pove"uje prepoznavnost celotnemu škofjeloškemu obmo"ju. Škofjeloški pasijon kot
blagovna znamka z evropskimi koreninami lahko predstavlja tudi poslovno priložnost mesta
Škofja Loka in bi morala postati vodilna blagovna znamka na podro"ju kulture v mestu. Z
vsem naštetim bo tako prinašala tudi ekonomski u"inek širši zainteresirani skupnosti
(Pasijonska pisarna, 2009).

5.6.5. Analiza obiskovalcev
Glavne ciljne skupine, na katere se je Škofjeloški pasijon tržno orientiral, so bile:
! ljubitelji slovenske dediš"ine in kulture (obiskovalci in doma"ini, ki cenijo kulturno
dediš"ino),
! verniki (pripadniki katoliške Cerkve, ki si Škofjeloški pasijon želijo ogledati iz
religioznih motivov),
! šolske skupine (osnovnošolci, srednješolci, študentje, ki se s Škofjeloškim pasijonom
seznanijo med u"nim procesom),
! druge organizirane skupine (upokojenci, stanovska združenja, ki si dogodek ogledajo
v skupini; motivi so razli"ni),
! družine.
Omenjene ciljne skupine so bile tudi dejansko najštevil"neje zastopane na vsaki izmed
prireditev. V tabeli 7 je prikazano število obiskovalcev posameznih predstav.
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Predstava
Sobota Petek Sobota Nedelja Ponedeljek Sobota Nedelja Nedelja
dne
28.3.09 3.4.09 4.4.09 5.4.09
13.4.09
18.4.09 19.4.09 26.4.09
Število
obiskovalcev 2515
3017 2801
3986
3480
2591
2449
2807
Tabela 7: Prodaja vstopnic po posameznih dneh

Vir: Pasijonska pisarna, 2009
Podatke o obiskovalcih je vodila pasijonska pisarna. Pomembni so predvsem za na"rtovanje
turisti"ne promocije v prihodnjih letih, saj je glede na preteklo zanimanje potrebno
na"rtovanje dela za prihodnje uprizoritve.
Grafikon 3 prikazuje kraj prihoda obiskovalcev, ki so se udeležili prireditve v okviru
organiziranih skupin, saj posamezniki lahko kupijo karto izven kraja prebivanja in bi bila zato
analiza kraja prihoda vseh obiskovalcev nemogo"a.
Število skupin po pokrajini/državi prihoda
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Grafikon 3: Število skupin glede na kraj prihoda

Vir: Pasijonska pisarna, 2009

Gorenjska
Ljubljana
Dolenjska
Primorska
Štajerska
Notranjska
Prekmurje
Avstrija
Italija
Koroška
Bela krajina
Nem!ija
"eška
Združene države
Amerike
SKUPAJ

ŠTEVILO SKUPIN
32
27
20
20
19
9
5
4
4
3
1
1
1
1

ŠTEVILO OSEB
2914
1445
817
831
730
302
188
275
173
107
50
8
38
22

147

7900

Tabela 8: Število obiskovalcev v organiziranih skupinah

Vir: Pasijonska pisarna, 2009
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V tabeli 8 in grafikonu 3 jasno vidimo, da so organizirane skupine ve"inoma prihajale iz
bližnjih krajev (Gorenjska + Ljubljana = 59 skupin) Ve" skupin je prišlo tudi z Dolenjske,
Primorske in Štajerske, medtem ko je manj avtobusov prišlo z Notranjske, Prekmurja,
Koroške ter Bele krajine. Od sosednjih držav so po štiri organizirane skupine prišle iz Avstrije
in Italije, medtem ko je po ena skupina prišla iz Nem"ije, !eške in ZDA (Pasijonska pisarna,
2009).
Delež skupin

22%

župnija
šola
55%

drugo

23%

Grafikon 4: Delež skupin glede na organizatorja

Vir: Pasijonska pisarna, 2009
Vsekakor je za na"rtovanje promocije v prihodnje pomembno vedeti, kdo je bil organizator
skupin, ki so si ogledale pasijon. Ve" kot polovica organiziranih skupin je prišla v Škofjo
Loko pod okriljem župnije (80), kar pomeni, da je v veliki meri ciljna publika še vedno
religiozno prebivalstvo, in da se bo tudi ob prihodnjih pasijonskih uprizoritvah poleg ostale
ciljne publike potrebno še vedno obra"ati na župnije po vsej Sloveniji in v zamejstvu. Za
kristjane je namre" postni in velikono"ni "as posebno doživetje, ki ga s predstavami še bolj
globoko doživijo.
Pod okriljem razli"nih šol je bilo organiziranih 34 skupin. Pri bodo"ih uprizoritvah bi, glede
na pomembnost Škofjeloškega besedila za slovensko literarno zgodovino, zato lahko bilo ve"
šolskih skupin.
Ostalih organiziranih skupin je bilo 33. To so bile skupine, ki so prišle bodisi pod okriljem
kulturnih ali upokojenskih društev, zamejskih Slovencev itd. (Pasijonska pisarna, 2009).

5.6.5.1.

Izvedba ankete med obiskovalci pasijona

Kot eden izmed najpomebnejših elementov moje raziskave o potencialih turizma v Škofji
Loki na primeru Škofjeloškega pasijona, je bil vsekakor empiri"ni pristop in s tem izvedba
ankete med obiskovalci Škofjeloškega pasijona. Njen glavni namen je bilo ugotoviti interes
obiskovalcev za ostalo turisti"no ponudbo v Škofji Loki in možnosti ponovnega turisti"nega
obiska Škofje Loke z njihove strani.
Pripravil in izvedel sem dve razli"ni anketi. Prva verzija ankete je imela ve" polodprtih
vprašanj, s katerimi sem pridobil ve" raznovrstnih odgovorov, saj so imeli anketiranci ve"
možnosti pri odgovarjanju; posledi"no sta bili analiza anket in njeni zaklju"ki malce oteženi.
Druga verzija ankete je vsebovala ve"ino vprašanj zaprtega tipa, kar je vodilo k bolj
vodenemu odgovarjanju, a lažji analizi ter ugotavljanju skupnih zaklju"kov.
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Ankete sem med obiskovalci izvajal po kon"ani prireditvi na prireditvenem prostoru. Zaradi
"asovnih zamikov konca predstav na prizoriš"ih A, B, C in D sem imel možnost, da sem
lahko anketiral ve"je število gledalcev pasijona na vseh prizoriš"ih. Najprej sem tako izvajal
ankete na prizoriš"u A, nato na B itd. Na voljo sem imel okoli 10-15 min "asa na dolo"eno
prizoriš"e.
Prvo verzijo ankete sem izvedel po sobotnih predstavah 28. 3. 2009 ter 4. 4. 2009. Vzorec je
obsegal 53 anketirancev. Na drugo verzijo ankete pa je odgovarjalo 100 obiskovalcev, in sicer
na velikono"ni ponedeljek 13. 4. 2009, v soboto 18. 4. 2009 ter nedeljo 19. 4. 2009. Obe
anketi sta morali biti prilagojeni okoliš"inam oz. zna"ilnostim prireditve, saj se obiskovalci po
obisku kulturnega dogodka (posebno v ve"ernem terminu) ve"inoma hitro odpravijo domov.
Anketi sta zato morali biti precej kratki in jedrnati. Prvotno sem sicer nameraval zajeti ve"je
število anketirancev, zato sem razdelil ankete obiskovalcem že pred predstavo z namenom, da
jo med prireditvijo izpolnijo, a sem od 100 anket dobil vrnjenih le nekaj, tako da je bil edini
u"inkovit na"in zbiranja podatkov individualen pristop.
Prva tri vprašanja, ki so se nanašala predvsem na osnovne informacije o obiskovalcih, so bila
na obeh vprašalnikih enaka, zato bom skupaj predstavil odgovore na omenjena vprašanja. V
nadaljevanju pa bom nato zaradi razli"nih vprašanj posebej predstavil odgovore vsake izmed
anket; od "etrtega vprašanja naprej.
SKUPNI VZOREC ANKETIRANCEV
Anketiranje je bilo med 153 anketiranci izvedeno v petih razli"nih terminih. Glede na to, da
so (kot kažejo rezultati ankete) bili na prvih predstavah navzo"i predvsem obiskovalci iz
okoliških krajev, lahko ugotovim, da je bila odlo"itev za anketiranje na razli"nih predstavah
pravilna. Mislim, da mi je uspelo dobiti reprezentatitiven vzorec obiskovalcev, saj so na
ankete odgovarjali tako doma"ini kot obiskovalci iz ostalih delov Slovenije ter tujine, ki so se
predstave v ve"ini udeležili v zadnjih terminih uprizoritve.
Anketni vprašalnik ni vseboval posameznih vprašanj o spolu, starosti in izobrazbi
anketirancev. Sem pa pri anketiranju obiskovalcev bil pozoren, da sem v anketni vzorec dobil
približno enako število anketirancev obeh spolov ter pripadnike razli"nih starostnih skupin.
Pri spolu anketirancev so bile razlike zanemarljive, medtem ko so bili v ve"jem številu na
vprašanja pripravljeni odgovarjati pripadniki starejših generacij v primerjavi z mlajšimi
obiskovalci. Kljub temu da je bilo omenjene obiskovalce malce težje pripraviti za
odgovarjanje na vprašanja, so se nato vseeno odzvali.
DATUM UPRIZORITVE

VERZIJA ANKETE

28. marec 2009
4. april 2009
13. april 2009
18. april 2009
19. april 2009

prva
prva
druga
druga
druga

ŠTEVILO
ANKET
23
30
32
29
39

Tabela 9: Datumi anketiranja obiskovalcev

Vir: Urh, 2009
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1. Vprašanje: Iz katerega kraja (oz. njegove okolice) prihajate?
Ve"ina anketirancev je v prvih dveh terminih mojega anketiranja prihajala iz okolice Škofje
Loke. Za ta dva termina je bilo podeljenih tudi najve" brezpla"nih vstopnic, ki so jih kot
nagrado dobili igralci ter ostali sodelujo"i pri pasijonu. Te vstopnice so nato razdelili
predvsem svojim sorodnikom in znancem, ki v ve"ini prihajajo tudi iz okolice prireditvenega
prostora. !e v grobem omejimo vzorec anketirancev glede na kraj njihovega bivanja, je
ve"ina anketiranih obiskovalcev prihajala iz obeh dolin (Poljanske in Selške) ter obmo"ja do
Kranja ter Medvod in Ljubljane. Ti dve predstavi sta bili tudi eni izmed prvih, tako da je
povsem pri"akovan ve"ji odstotek doma"inov na prireditvi.
Na drugi strani so obiskovalci kasnejših terminov uprizoritve (13. 4. 2009, 18. 4. 2009, 19. 4.
2009), ko sem izvajal drugo verzijo ankete, ve"inoma prihajali iz bolj oddaljenih krajev
Slovenije - od Slovenskega primorja do Prekmurja, Dolenjske, Koroške. Zanemarljiv tudi ni
delež koroških Slovencev ter tudi tujcev, ki so prihajali iz Švedske, Belgije, Anglije in so bili
prav tako zajeti v vzorec raziskave. V vzorec so bili zajeti tudi obiskovalci iz pobratenih mest
Škofje Loke.
2. Vprašanje: Kolikokrat ste že bili v Škofji Loki?
Kljub opaznim razlikam glede na kraj prihoda obiskovalcev prvih predstav v primerjavi s
kasnejšimi, pa je Škofja Loka precej poznana oz. ve"krat obiskana s strani anketirancev.
ŠTEVILO PRIHODOV
ŠKOFJO LOKO
ENKRAT
DVAKRAT
TRIKRAT
VE"KRAT

V PRVA VERZIJA
ANKETE
(delež anketirancev)
19 %
8%
4%
69 %

DRUGA VERZIJA ANKETE
(delež anketirancev)
20 %
9%
9%
62 %

Tabela 10: Pogostost obiska Škofje Loke

Vir: Urh, 2009
Glede na ugotovitev o kraju bivanja ve"ine anketirancev so rezultati anket pri"akovani, saj je
69 % obiskovalcev prvih predstav v Škofji Loki bilo že ve"krat; kar velik delež pa je tudi
obiskovalcev, ki so bili v Škofji Loki prvi" (19%). Ti so ve"inoma obiskali prireditev 4.
aprila, ko je bilo po podatkih pasijonske pisarne ve" organiziranih skupin tudi iz bolj
oddaljenih krajev. Pri kasnejših uprizoritvah lahko opazimo, da so tudi obiskovalci, ki
prihajajo iz oddaljenejših delov Slovenije, v 62 % že ve"krat obiskali Škofjo Loko, medtem
ko je bilo 20 % takih, ki so bili v Škofji Loki prvi". Velik odstotek anketirancev, ki so bili v
mestu že ve"krat, samo potrjuje majhnost Slovenije, ki omogo"a veliko dostopnost in pogosto
migracijo med razli"nimi mesti Slovenije. Prvi" so bili v mestu ve"inoma le tujci ter nekaj
obiskovalcev iz Prekmurja.
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Grafikon 5 prikazuje pogostost obiska Škofje Loke s strani vseh anketiranih obiskovalcev:
n=153
Kolikokrat ste že bili v Škofji Loki?

PRVI!
DRUGI!
TRETJI!
VE!KRAT

Grafikon 5: Pogostost obiska Škofje Loke

Vir: Urh, 2009
3. Vprašanje: Kje ste slišali za Škofjeloški pasijon in zakaj ste se ga udeležili?
VIR INFORMACIJE

PRVA VERZIJA
ANKETE
(delež anketirancev)
MEDIJI (radio, televizija, 45 %
!asopis, internet)
30 %
SORODNIKI/PRIJATELJI
CERKEV (doma!i župnik) 13 %
12 %
DRUGO (šola, služba,...)

DRUGA VERZIJA ANKETE
(delež anketirancev)
68 %
17 %
13 %
2%

Tabela 11: Vir informacij o Škofjeloškem pasijonu

Vir: Urh, 2009
Ve"ina anketirancev obeh anket je za Škofjeloški pasijon izvedela iz razli"nih medijev.
Najve"krat se je med omenjenimi mediji pojavljal Radio Ognjiš"e, ki je dejansko veliko
prostora namenil za predstavitev pasijona. Obveš"enost s strani sorodnikov in prijateljev se je
med obema anketama najbolj razlikovala. Skorajda tretjina obiskovalcev prvih dveh predstav
je bila namre" informiranih preko t. i. ustnih informacij, medtem ko je na ta na"in za pasijon
slišalo le 17 % anketirancev kasnejših predstav. To je vsekakor posledica dejstva, ki smo ga
ugotovili pri odgovorih na prvo vprašanje, da so obiskovalci prvih predstav prihajali (prva
verzija ankete) ve"inoma iz bližnjih krajev. Ker jih je ve"ina dobila tudi brezpla"ne vstopnice
s strani nastopajo"ih je bil zato ve"ji delež tovrstne obveš"enosti o pasijonu. S strani
doma"ega župnika je bilo pri obeh anketah obveš"enih enako število obiskovalcev, razlika pa
se je ponovno pojavila pri odgovorih, ki jih navajam pod postavko »drugo«. Sem sem namre"
uvrstil tudi odgovore, kjer anketiranci niso povsem eksplicitno odgovorili na vprašanje, morda
tudi zaradi dejstva, da so bili nekateri kot doma"ini obveš"eni s strani razli"nih virov.
Vzroki za udeležbo pasijona so bili precej razli"ni. Veliko jih je kot razlog navedlo
pomebnost prireditve, Škofjeloškega pasijona kot takega, tudi verskih vsebin in neke vrste
pripravo na veliko no". Pri prvi verziji anket se je med razlogi za ogled pojavljal tudi prejem
brezpla"nih kart, ki so jih dobili od sodelujo"ih. Pri omenjenih dveh predstavah je bilo opaziti
tudi dejstvo, da so anketiranci v ve"ini prišli na ogled pasijona zaradi pasijona samega, ne pa
tudi zaradi obiska Škofje Loke in njene okolice. Pri anketiranju na kasnejših predstavah, kjer
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so bili prisotni ve"inoma obiskovalci iz oddaljenejših krajev, pa se je kot razlog obiska
pokazal tudi ve"ji delež anketirancev, ki v Škofjo Loko niso prišli le zaradi ogleda pasijona,
ampak so jih zanimale tudi ostale znamenitosti Škofje Loke (Župnijska cerkev, Kapucinska
knjižnica itd.)
Prva verzija ankete
4. Ste se tekom vašega današnjega obiska poslužili turisti"ne ponudbe v mestu?
DA
45 %

NE
55 %
Tabela 12: Delež obiskovalcev, ki so se poslužili turisti!ne ponudbe

Vir: Urh, 2009
Anketiranci so se v najve"jem številu poslužili ponudbe na stojnicah (Škofjeloški kruhki,
raznorazno pecivo, med …), ustavili so se v gostilnah, picerijah, slaš"i"arnah oz. si ogledali
cerkev Sv. Jakoba ter ostale kulturne spomenike. Namen vprašanja je predvsem bil ugotoviti,
v kolikšni meri so obiskovalci pasijona pripravljeni trošiti denar tudi za drugo turisti"no
ponudbo, saj je pomembna ugotovitev, kakšno vrsto turistov v potrošniškem smislu
predstavljajo ti obiskovalci. Z odgovori in razgovori smo tako ugotovili, da obiskovalci niso
veliko potrošili. Razlog, ki pojasnjujejo to ugotovitev, je lahko struktura obiskovalcev (veliko
doma"inov), ve"erni predstavi (konec okoli 23.00) ter dež ob koncu predstave 28. 3. 2009.
5. Se nameravate še kdaj udeležiti kakšne prireditve v Škofji Loki oz. si ogledati njene
znamenitosti, ali pa vas je zanimal izklju"no Škofjeloški pasijon?
DA
85 %

NE, zanimal me je le Škofjeloški pasijon
15 %
Tabela 13: Zanimanje za turisti!no ponudbo Škofje Loke

Vir: Urh, 2009
Kar 85 % anketiranih obiskovalcev si tudi v prihodnje želi obiskati razli"ne turisti"ne
dogodke oz. znamenitosti v Škofji Loki. Glede na ta velik odstotek ima Škofja Loka
precejšnje zaledje potencialnih turistov oz. tudi doma"inov, ki so pripravljeni obiskovati
razli"ne turisti"ne prireditve. Med odgovori so prevladovali obisk koncertov, raznih kuturnih
prireditev, ogled starega mestnega jedra ter gradu z muzejem, obisk gostiln, slaš"i"arne
Homan ter sprehodi in vzponi na okoliške hribe (Lubnik, Križna gora, Osolnik).
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6. Ali poznate obmo"je Škofje Loke z okolico in njene turisti"ne privla"nosti/potenciale?
Da, Škofja Loka z
okolico ima veliko
turisti!nih
potencialov
61 %

Ne, ampak bi me pa Ne, v Škofjo loko se iz Drugo
te
informacije turisti!nih razlogov ne
nameravam ve! vra!ati
zanimale
39 %

0%

0%

Tabela 14: Poznavanje Škofje Loke in njenih turisti!nih zanimivosti

Vir: Urh, 2009
Zavedal sem se, da bo v teh dveh terminih velik odstotek doma"ih obiskovalcev, zato sem
postavil to vprašanje z namenom, da ugotovim kje vidijo obiskovalci pasijona najve"je
dragocenosti, zanimivosti škofjeloškega turizma. Prevladovali so pri"akovani odgovori:
srednjeveško mestno jedro s starimi stavbami, grad z muzejem, kulturna dediš"ina, kulturne
prireditve, slikarske razstave, okoliške cerkve, Poljanska in Selška dolina, hudi"eva brv.
Precejšen odstotek (39 %) jih je tudi odgovorilo, da ne pozna turisti"nih privla"nosti Škofje
Loke, ampak da bi jih te informacije zanimale, kar je za razvoj turizma v mestu zelo
vzpodbudno.
7. Ste bili z organizacijo današnjega pasijona zadovoljni ali bi sami kaj spremenili?
Vprašanje je bilo postavljeno predvsem zaradi ugotavljanja na"ina organizacije prireditve.
Velika ve"ina anketirancev (94 %) jih je bila z organizacijo povsem zadovoljna, medtem ko
so ostali imeli pripombe o slabši vidljivosti na enem od prizoriš" in da je bilo na razpolago
premalo košev za smeti.
Druga verzija ankete
4. Bi od organizatorjev današnje prireditve radi izvedeli tudi ve" informacij o ostalih
zanimivostih, lepotah Škofje Loke in njene okolice?
DA
48 %

NE
34 %

VSEENO MI JE
18 %

Tabela 15: Zanimanje obiskovalcev za turisti!no ponudbo Škofje Loke

Vir: Urh, 2009
Okoli polovica anketiranih obiskovalcev bi si želela ve" informacij predvsem v obliki zgibank
o sami Škofji Loki, njenih lepotah, turisti"nih privla"nostih. Ta odstotek ljudi je po mojem
mnenju vsekakor zainteresiran za ponoven obisk Škofje Loke. Drugo polovico obiskovalcev
pa turisti"ne zanimivosti bodisi ne zanimajo bodisi so tokrat prišli predvsem zaradi pasijona.
Dolo"en odstotek med njimi je lahko tudi doma"inov, ki že imajo dovolj tovrstnih informacij.
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5. Se nameravate v bližnji prihodnosti še vrniti v Škofjo Loko oz. njeno okolico?
DA
87 %

NE
7%

NE VEM
6%

Tabela 16: Namen obiskovalcev glede ponovnega obiska Škofje Loke

Vir: Urh, 2009
Velika ve"ina obiskovalcev se namerava vrniti, kar pomeni da ima Škofja Loka iz tega vidika
velik turisti"ni potencial, ki bi ga veljalo izkoristiti. Vsekakor bi bilo zato potrebno ob sami
prireditvi narediti ve" oglaševanja oz. predstavitve možnosti preživljanja prostega "asa ter
ogledov v Škofji Loki. Le 7 % obiskovalcev je takih, ki so v Škofjo Loko prišli le zaradi
pasijona in se ve" ne nameravajo vra"ati.
6. Zaradi katerega vzroka? (vprašanje se nanaša na vpr. št. 5)
Turisti!nih
privla!nosti

Poslovnih zadev

44 %

15 %

Obiska
sorodnikov,
prijateljev
24 %

Drugo

17 %

Tabela 17: Vzrok ponovnega obiska Škofje Loke

Vir: Urh, 2009
Zaradi katerega vzroka se nameravate v prihodnosti še vrniti v
Škofjo Loko?

Turisti"nih privla"nosti
Poslovnih zadev
Obiska sorodnikov,
prijateljev
Drugo

Grafikon 6: Vzrok ponovnega prihoda v Škofjo Loko

Vir: Urh, 2009
Na to vprašanje so odgovarjali samo anketiranci, ki se v prihodnosti mislijo vrniti v Škofjo
Loko. Možnih je bilo ve" odgovorov. Opazimo, da so njihovi motivi precej razli"ni, "eprav se
hkrati tudi povezujejo. Obisk sorodnikov in prijateljev je velikokrat povezan tudi z obiskom
dolo"enih turisti"nih zanimivosti, prav tako tudi obisk zaradi poslovnih zadev, "e ta obisk
traja nekoliko dlje. Motiv obiskovalcev pod rubriko drugo pa nam na žalost ni znan, saj
anketiranci niso navedli razlogov.
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7. !esa od naštetega bi se v takem primeru radi udeležili, kaj bi obiskali?
Obisk
drugih
kulturnih
prireditev

Obisk
podeželja,
turisti!nih
kmetij

13 %

15 %

Ogled
starega
mestnega
jedra
gradom
33 %

Obisk okoliških Hoja na Drugo
okoliške
cerkva:
hribe
(Crngrob,
z Hribec, Suha)
10 %

25 %

4%

Tabela 18: Katere turisti!ne aktivnosti bi se obiskovalci udeležili

Vir: Urh, 2009

Kaj od naštetega bi se v takem primeru radi udeležili, obiskali?
Obisk drugih kulturnih prireditev
Obisk podeželja, turisti"nih
kmetij
Ogled starega mestnega jedra
z gradom
Obisk okoliških cerkva
Hoja na okoliške hribe
Drugo

Grafikon 7: Katere turisti!ne aktivnosti bi se obiskovalci udeležili

Vir: Urh, 2009
To vprašanje je bilo namenjeno ugotavljanju interesov in zanimanja obiskovalcev. Možnih je
bilo ve" odgovorov. Pri"akovano je najve" anketirancev, ki se nameravajo vrniti,
zainteresiranih za ogled starega mestnega jedra. Obiskovalci, ki so že ve"krat obiskali Škofjo
Loko, staro mestno jedro po vsej verjetnosti že dobro poznajo in so zato bolj zainteresirani za
hojo na okoliške hribe (25 %), obisk podeželja (15 %) in ostalih kulturnih prireditev (13 %).
Deset odstotkov anketirancev bi obiskalo okoliške cerkve, 4 % pa bi se ustavili le na kakšni
sadni kupi, sladoledu pri Homanu oz. v kakšni drugi gostilni. Poleg najpogostejšega odgovora
(ogled mestnega jedra) kar "etrtina anketirancev odgovarja, da bi obiskali hribe v okolici, saj
se zavedajo naravnih bogastev okolice Škofje Loke.
8. Koliko "asa bi v tem primeru ostali v Škofji Loki oz. njeni okolici?
Nekaj ur
16 %

Eno
popoldne/dopoldne
21 %

Dan
34 %

"e bi bil zadovoljen tudi ve!
dni
29 %

Tabela 19: Koliko !asa bi se obiskovalci zadržali v Škofji Loki

Vir: Urh, 2009
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Koliko "asa bi ob takem primeru ostali v Škofji Loki oz. njeni
okolici

Nekaj ur
Eno dopoldne/popoldne
Dan
!e bi bil zadovoljen tudi
ve" dni

Grafikon 8: Koliko !asa bi se obiskovalci zadržali v Škofji Loki

Vir: Urh, 2009
To vprašanje je bilo eno izmed pomembnejših, saj sem želel ugotoviti, kako si obiskovalci
sploh predstavljajo svoj ponoven prihod v Škofjo Loko. Dolžina njihovega obiska je namre"
eden izmed odlo"ujo"ih elementov, ki dolo"ajo, katere turisti"ne ponudbe se obiskovalec
lahko posluži v dolo"enem "asu. Turisti"ni delavci namre" morajo pripraviti tako ponudbo, ki
bo zadovoljevala in omogo"ala kvaliletno preživet "as kar najve"jemu številu obiskovalcev.
Tovrstna ponudba pa se vsekakor razlikuje za obiskovalce, ki si za obisk Škofje Loke
vzamejo le nekaj ur, od tiste za obiskovalce, ki želijo ostati v mestu ve" dni.
Odgovori so si bili tu kar precej podobni, je pa pomembno dejstvo, da bi skorajda 2/3
obiskovalcev ostalo v Škofji Loki cel dan ali celo ve". To pomeni, da Škofja Loka dejansko
ima potencial v turizmu in bi morala narediti za turiste programe, ki bi jih zaposlili za cel dan
oz. celo ve" dni. To bi seveda pomenilo, da bi se turisti morali nekje okrep"ati ter ob
ve"dnevnem obisku nekje tudi preno"iti.

5.6.5.2.

Klju"ne ugotovitve anketiranja obiskovalcev

!e v grobem povzamemo glavno sporo"ilo obeh anket, lahko zaklju"imo, da glede na
odgovore anketirancev Škofa Loka definitivno je zanimiva turisti"na to"ka, kamor bi se velika
ve"ina obiskovalcev Škofjeloškega pasijona še vra"ala. Iz tega sledi, da je prireditev kot je
Škofjeloški pasijon potrebno v ve"ji meri izkoristiti za turisti"no promocijo mesta in okolice v
obliki raznoraznega propagandnega materiala in že izdelanih turisti"nih paketov, ki bi
vklju"evali celotno turisti"no ponudbo samega mesta in okoliških krajev. Anketiranci sicer
niso spadali med najbolj potratne turiste, vendar bi bili pripravljeni ob kvalitetni ponudbi in
zmerni ceni v Škofji Loki ostati tudi dlje "asa.

5.6.6. Sodelujo!i pri pasijonu
Škofjeloški pasijon je, kot sem že ve"krat poudaril, projekt, v katerega so vklju"eni prebivalci
širšega škofjeloškega obmo"ja. V to obmo"je uvrš"amo obmo"ja ob"in Škofja Loka,
Železniki, Žiri ter Gorenja vas - Poljane. Nekaj sodelujo"ih je prihajalo tudi iz Ob"ine
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Medvode in z južnih delov Ob"ine Kranj; najve" igralcev in ostalih sodelujo"ih je prihajalo
prav iz Škofje Loke in bližnjih okoliških vasi.
Osebno smatram vse sodelujo"e prostovoljce za velik turisti"ni potencial in socialni kapital
mesta Škofja Loka. !loveški viri, ki jih ima Škofja Loka na razpolago v tolikšnem številu, so
lahko velika prednost in možnost tudi pri turisti"nem razvoju. Zadovoljstvo po kon"anih
uprizoritvah je namre" glavno pla"ilo, ki je lahko hkrati motiv vseh udeležencev tudi za
pomo" pri izvedbi ostalih prireditev v mestu. Na to vprašanje sem se osredoto"il predvsem v
anketnem vprašalniku, ki ga navajam kasneje.
Že iz prvih uprizoritev v prvi polovici 18. stoletja je ohranjen natan"en seznam, kako je
voditelj razdelil procesijo na 16 prizorov in tudi to, kdo bo kak prizor predstavil. Videti je, da
gre za prvo tako vsebinsko razdelitev in razporeditev med igralce posameznih krajev, ki so se
je nato kasneje tudi bolj ali manj stalno držali. Po tem zapisu je bil razpored prizorov
naslednji:
1. Sprevod bratovš"in
2. Raj - Rete"e in Gorenja vas
3. Smrt- Bitnje
4. Sv. Hieronim - Goste"e, Pungert, Hosta
5. Brezmadežno spo"etje - Godeši" in Lipica
6. Jeruzalem, zadnja ve"erja - Zminec in Bodovlje
7. Na vozu (ni podatka)
8. Krvavi pot - Dorfarje in Crngrob
9. Je"a - Sv. Duh
10. Bi"anje - Pevno in Moškrin
11. Kronanje - Stari dvor in Virmaše
12. Prizor pred Pilatom - Trnje in Vešter
13. Kristus na križu - Suha in Trata
14. Žalostna Mati božja - Binkelj in Fara
15. Skrinja zaveze - Puštal in Vincarje
16. Božji grob - gospodje meš"ani
(Benedik, 2008).
Glede na zgornjo navedbo krajev, ki so bili odgovorni za izvedbo dolo"enih prizorov, na tem
mestu lahko primerjamo, kakšne spremembe so se zgodile v primerjavi z novodobno izvedbo
Škofjeloškega pasijona 2009.
1. Raj - Žabnica, Združeni pasijonski otroški pevski zbor
2. Smrt - Združena pasijonska konjenica
3. Pekel - Selca, Gorenja vas
4. Cehi: kovaški - Železniki, lon"arski in zidarski - Žabnica, "evljarski - Poljane,
krojaški - Virmaše in Sv. Duh, pekovski - Bukovica, mesarski - Stara Loka
5. Vhod v Jeruzalem - Železniki, Glasbena šola Škofja Loka
6. Gospodova ve"erja - Poljane
7.a Samson - Prosvetno društvo Soto"je
7.b Krvavi pot - Prosvetno društvo Soto"je
8. Judež in sodba - Sv. Duh, Virmaše, Združena pasijonska konjenica
9. Herod - Sora, Združena pasijonska konjenica
10. Bi"anje - Prosvetno društvo Soto"je
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11. Kronanje - posamezniki, Gorenja vas, Prosvetno društvo Soto"je
12. Hieronim - Sora
13. Glej !lovek - Rete"e, Gorenja vas pri Rete"ah
14. Razbojnika - Žiri, Združena pasijonska konjenica
15. Križev pot - Selca
16. Kristus na križu - Žabnica, Selca, Združena pasijonska konjenica
17. Mati sedem žalosti - Železniki, Glasbena šola Škofja Loka
18. Skrinja zaveze - Sorica
19. Božji grob - Crngrob, Pevno, Puštal
20. Godba - Pihalni orkester Škofja Loka
(Gledališki list Škofjeloškega pasijona, 2009)
Glede na zgornja seznama lahko ugotovimo, da je v skoraj 300 letih od pri"etka igranja
pasijona pa do današnjega "asa prišlo do ve"jih sprememb med igralskimi zasedbami glede na
kraj bivanja. Nastopajo"e igralske skupine danes prihajajo z veliko širšega obmo"ja kot pri
prvih izvedbah pasijona, ko so nastopali igralci le iz okoliških vasi. Vasi, ki so bile zastopane
tako pri prvih izvedbah in tudi še danes so: Rete"e in Gorenja vas pri Rete"ah, Crngrob, Sv.
Duh, Pevno, Virmaše, Stara Loka (Fara) in Puštal. Novi kraji, od koder prihajajo igralci
danes, pa so: Žabnica, Selca, Gorenja vas, Železniki, Poljane, Bukovica, Sora, Žiri, Sorica.
Opazimo, da ve"ina teh »novih« krajev ne spada ve" v Ob"ino Škofja Loka, ampak v sosednje
ob"ine.
Dejstvo je, da so se z razvojem motorizacije in tako lažje dostopnosti danes pove"ale
možnosti sodelovanja prostovoljcev tudi iz bolj oddaljenih krajev. Eden izmed razlogov za
sodelovanje prostovoljcev iz drugih krajev pa bi lahko iskali tudi v tem, da je kljub veliki
pripravljenosti ljudi vseeno težko dobiti tolikšno število prostovoljcev in je bilo iz tega vidika
potrebno razširiti obmo"je, ki je dejavno sodelovalo pri Škofjeloškem pasijonu.

5.6.6.1.

Anketiranje sodelujo"ih pri pasijonu

Tako velik turisti"ni dogodek kot je Škofjeloški pasijon je možno izpeljati samo ob množici
ljudi, ki so pripravljeni prostovoljno sodelovati pri izpeljavi tovrstne prireditve. Kot že re"eno
je sodelovalo 1150 prostovoljcev, ki za svoje delo niso dobili pla"ila. Brezpla"no so dobili le
2 vstopnici, malico na dan prireditve, majico z logotipom pasijona ter DVD, ki ga je posnela
RTV Slovenija. Maja 2009 je bil za njih organiziran še t. i. pasijonski piknik, kamor so bili
povabljeni tudi njihovi ožji družinski "lani. Hrana in pija"a je bila brezpla"na, pomembno pa
je bilo predvsem druženje ter dobra volja med vsemi sodelujo"imi.
Na tem pikniku sem med sodelujo"imi pri izvedbi pasijona izvedel 62 anket, saj je bil pravi
"as (mesec dni po pasijonu) za refleksijo ter tudi sproš"eno vzdušje med anketiranci za
odgovarjanje na moja vprašanja.
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1. Kako ste sodelovali na letošnjem pasijonu? Bil sem:
IGRALEC
81 %

V ORGANIZACIJI
19 %
Tabela 20: Na!in sodelovanja anketiranih prostovoljcev

Vir: Urh, 2009
Uspelo mi je pridobiti reprezentativen vzorec glede razporeditve vseh sodelujo"ih na
prireditvi, kjer je bilo sicer 950 igralcev ter 200 prostovoljcev v organizaciji, ki so sodelovali
kot informatorji, redarji, kontrolorji vstopnic, vezisti itd. Malce težav sem imel pri uvrstitvi
spremljevalcev konj ter nosa"ev premi"nih odrov v eno izmed teh dveh kategorij. Glede na to,
da so spremljali konje oz. nosili premi"ni oder, na katerem so nastopali igralci, sem jih uvrstil
med igralce, saj so bili na vsakem odru navzo"i pred gledalci ter so imeli oble"ene posebne
obleke (neke vrste statisti).
2. Zakaj ste se odlo"ili za sodelovanje?
Odgovori so se med seboj zelo ponavljali. Navedel bom najpogostejše oz. te, ki so bili
najpomebnejši vzroki za sodelovanje. Najpogostejši odgovori so bili: Zaradi...
... druženja
... spoznavanja novih ljudi
... !asti sodelovanja pri tako velikem in pomembnem
projektu
... povabila prijateljev in znancev
... prostega !asa
... tradicije sodelovanja pri prejšnjih uprizoritvah
... notranjega zadovoljstva
... veselja do igre
... nepozabne izkušnje
... pomembnosti dogodka
... promocije Škofje Loke
Tabela 21: Razlogi za sodelovanje prostovoljcev

Vir: Urh, 2009
To vprašanje je bilo odprtega tipa, saj ni možno predvideti vseh vzrokov odlo"itve za
sodelovanje. Vprašanje je pomembno predvsem z vidika motivacije za prostovoljno udeležbo
in te razloge je vsekakor pomembno poznati, saj je izvedba Škofjeloškega pasijona možna le
ob sodelovanju teh ljudi.
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3. Ste zadovoljni s svojo odlo"itvijo, da ste sodelovali na letošnjem pasijonu?
DA
100 %

NE
0%
Tabela 22: Zadovoljstvo z udeležbo pri izvedbi Škofjeloškega pasijona

Vir: Urh, 2009
Odgovori na to vprašanje so me presenetili, saj je vseh 62 anketirancev odgovorilo pozitivno.
Med uprizarjanjem pasijona sem sicer v"asih tudi slišal nekaj kritik predvsem v smislu, da je
uprizarjanje pasijona razvle"eno predolgo (cel mesec), a zgleda, da so kljub manjšim kritikam
prevladale pozitivne izkušnje in zadovoljstvo.
4. Podpirate prostovoljstvo za sodelovanje pri Škofjeloškem pasijonu ali bi bilo v prihodnje
primerno tudi kakšno pla"ilo sodelujo"im?
Vsak bi moral dobiti
pla!ilo glede na svoj
vložek
3%

Ne bi se branil vsaj Vse mora sloneti Drugo
simboli!nega
le na prostovoljni
pla!ila
bazi
18 %
71 %
8%

Tabela 23: Mnenje sodelujo!ih o pla!ilu njihovega dela

Vir: Urh, 2009
Ker so sodelujo"i in njihova pripravljenost osnova za izvedbo takega projekta, je pomemebno
njihovo mnenje glede pla"ila oz. prostovoljnosti. Po rezultatih sode" vidimo, da velika ve"ina
podpira sodelovanje le na prostovoljni bazi z izjemo ožje ekipe oz. vodje projekta, ki je zaradi
obsega dela za dolo"en "as pla"ana. Le trije odstotki sodelujo"ih so mnenja, da bi morali biti
vsi pla"ani sorazmerno s svojim vložkom, medtem ko se vsaj simboli"nega pla"ila ne bi
branilo 18 % ljudi. Glede na izra"une stroškov in prihodkov projekta je treba povedati, da se
ra"unica ob primeru, da bi bili igralci pla"ani, ne bi izšla, poleg tega pa bi zaradi povsem
"loveškega faktorja denar po vsej verjenosti naredil veliko ve" škode kot koristi. Prihajalo bi
do raznih razprtij, saj je pri takem dogodku težko pravi"no oceniti trud, vložek oz. prispevek
vsakega izmed sodelujo"ih. Za »drugo« se je odlo"ilo 8 % ljudi, ki so navedli, da bi moral biti
dobi"ek pravilno razporejen ter da bi morali biti pla"ani potni stroški, kar pa so v bistvu tudi
bili.
5. Bi bili pripravljeni prostovoljno sodelovati tudi pri kakšnem drugem ve"jem projektu, ki bi
bil pomemben za Škofjo Loko?
DA
84 %

NE
6%

DRUGO
10 %

Tabela 24: Pripravljenost za sodelovanje tudi pri ostalih ve!jih projektih

Vir: Urh, 2009
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Pri"ujo"a anketa je bila sestavljena predvsem zaradi zadnjih dveh (5. in 6.) vprašanj.
Prostovoljci Škofjeloškega pasijona namre" predstavljajo velik potencial za sam kraj. Kar 84
% anketirancev, kar bi eventuelno pomenilo 890 prostovoljcev, bi bilo pripravljenih
prostovoljno sodelovati tudi pri drugih pomembnih prireditvah za Škofjo Loko. To predstavlja
velik potencial in možnosti za nadaljnji razvoj Škofje Loke. Le 6 % prostovoljcev je že
vnaprej zavrnilo kakršnokoli drugo prostovoljno sodelovanje, medtem ko je ostalih 10 %
navajalo razloge kot so: odvisno od vsebine dogodka, od razpoložljivega "asa, zanimanja.
6. Prostovoljno bi sodeloval pri naslednjih prireditvah:
KULTURNIH
32 %

ŠPORTNIH
22 %

VERSKIH
15 %

ZABAVNIH
20 %

IZOBRAŽEVALNIH
11 %

Tabela 25: Vrsta prireditev, pri katerih bi prostovoljci sodelovali (deleži odgovorov)

Vir: Urh, 2009

Pri katerih prireditvah bi sodelovali prostovoljno?
(glede na vrsto prireditve)

KULTURNIH
ŠPORTNIH
VERSKIH
ZABAVNIH
IZOBRAŽEVALNIH

Grafikon 9: Vrsta prireditev, pri katerih bi prostovoljci sodelovali (deleži odgovorov)

Vir: Urh, 2009
Na omenjeno vprašanje je bilo možnih ve" odgovorov. Pri"akovano so najve"ji delež
odgovorov predstavljali dogodki s kulturno vsebino, kamor spada tudi Škofjeloški pasijon.
Takih je bilo okoli tretjina, medtem ko je bil delež športnih in zabavnih prireditev okoli 20 %.
Najmanjši delež odgovorov so predstavljale verske (15 %) in izobraževalne (11 %) prireditve.
5.6.6.2.

Klju"ne ugotovitve anketiranja sodelujo"ih

Na podlagi odgovorov anketiranih sodelujo"ih lahko ugotovimo, da ima Škofja Loka
ogromen kapital na podro"ju "loveških virov. Ugotovil sem, da sodelujo"i prebivalci
škofjeloškega obmo"ja "utijo mo"no lokalno pripadnost in radi sodelujejo pri promociji
svojega mesta, kar je za turizem posebnega pomena. Prav vsi sodelujo"i so bili po koncu
prireditve zadovoljni s svojo prisotnostjo, kar zagotavlja njihovo pripravljenost tudi pri
nadaljnjih izvedbah pasijona. Ve"ina prostovoljcev je tudi mnenja, da mora tovrstno
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sodelovanje ostati na prostovoljni bazi, saj bi sicer kmalu prišlo do raznih razprtij. Vsaj zame
osebno pa je najpomembnejša ugotovitev, da so sodelujo"i (84 %) pri pasijonu pripravljeni
sodelovati tudi pri ostalih prireditvah v mestu. To je pomembno sporo"ilo vsem turisti"nim
delavcem, ki lahko ta potencial izkoristijo s primerno organizacijo ostalih prireditev, Škofja
Loka namre" potrebuje ve" odmevnejših prireditev, ki jo bodo naredile še prepoznavnejšo
tudi zunaj lokalnega okolja. Sodelujo"i pa bi bili v najve"ji meri pripravljeni sodelovati pri
kulturnih prireditvah.
Med pasijonskim piknikom sem poleg izvajanja anket imel tudi ve" osebnih razgovorov s
sodelujo"imi. Še posebej sem si zapomnil pogovor z enim izmed nastopajo"ih konjenikov, ki
je poudaril, da so konjeniki pripravljeni ve"krat sodelovati in s svojimi konji poživiti turisti"ni
utrip starega srednejevškega jedra Škofje Loke. Konji so dandanes povsod atrakcija, sploh pa
bi s svojo prisotnostjo lahko še toliko lažje obiskovalcem pri"arali "as srednjega veka, za
katerega je Škofja Loka že sama idealna kulisa.
Pripravljenost konjenikov pri izvedbi razli"nih turisti"nih dogodkov v prihodnosti je torej
eden izmed potencialov, ki bi ga veljalo izkoristiti.

Fotografija 8: Skupinska fotografija prostovoljcev

Vir: Cerar, 2009

5.6.7. Odziv prebivalcev mestnega jedra
V Škofji Loki je bilo v preteklosti pogosto slišati pritožbe prebivalcev Mestnega trga na hrup
ob razli"nih turisti"nih prireditvah, kot so Pod Homanovo lipo, Venerina pot idr.. Prav tako so
po odzivih iz preteklosti ti prebivalci, ki v ve"ini pripadajo starejši generaciji, bili negativno
razpoloženi ob razli"nih verskih prireditvah, ki so se dogajale »pod njihovimi okni«.
Škofjeloški pasijon se sicer kot najsterejše dramsko besedilo uvrš"a med kulturne prireditve, a
je bilo zaradi verske vsebine kljub temu med organizatorji nekaj strahov, da bi se pojavilo
veliko pritožb, nesprejemanja ter morda tudi kakšni burni odzivi meš"anov med samo
prireditvijo (predvajanje glasbe iz stanovanj, obešanje protipasijonskih sporo"il itd.). Vse te
bojazni pa so bile odve", saj so organizatorji poskrbeli za dobro informiranje o vseh
dogodkih, ki bi se morda lahko pripetili znotraj mesta med prireditvami. Prebivalcem mesta
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so omogo"ili prost prehod mimo vstopnih mest s posebnimi akreditacijami in parkiranje
njihovih avtomobilov na posebnih mestih. V kon"ni fazi je celo veliko meš"anov pomagalo
pri izvedbi in lahko re"emo, da so prav oni najbolj živeli s pasijonom. Po razgovorih z njimi
sem dobil ob"utek, da so bili z organizacijo tako zadovoljni, da pravzaprav sploh niso opazili,
da bi bila hkrati v mestu takšna množica ljudi. V pasijonski pisarni, kjer je bilo glavno
središ"e organizacije prireditve, sem tako dobil informacijo, da s strani prebivalcev mestnega
trga sploh ni bilo nobene pritožbe in da so v veliki ve"ini ta projekt podpirali. Pri prejšnjih
uprizoritvah je bilo namre" s strani stanovalcev naslovljenih kar precej pritožb v zvezi z
organizacijo pasijona. Ve"je število prebivalcev mestnega središ"a tako v letih 1999 in 2000
ni podpiralo njegove izvedbe (Pasijonska pisarna, 2009).
Ravnatelj Glasbene šole Škofja Loka ter hkrati tudi prebivalec mestnega trga je v sporo"ilu
organizatorjem med drugim napisal: »Celotna organizacija prireditve je potekala brez
kakršnihkoli težav, kar lahko potrdim tudi kot stanovalec Mestnega trga. Letošnje uprizoritve
Škofjeloškega pasijona predstavljajo v vseh pogledih velik napredek v primerjavi z
uprizoritvami izpred desetih let. Iskreno "estitam organizatorju, režiserju in vsem sodelujo"im
z željo, da bi ponovna uprizoritev Škofjeloškega pasijona potrdila zavest, da nam staro
kulturno izro"ilo veliko pomeni in ga kot takega s ponosom radi pokažemo vsemu svetu.«
Tako sporo"ilo vsekakor lahko turisti"ne delavce navdaja z optimizmom, saj je za nadaljnji
razvoj turizma v mestnem jedru bistvenega pomena tudi sodelovanje in sprejemanje njegovih
prebivalcev.

5.6.8. Odziv ob!inskih svetnikov
Ob"ina Škofja Loka oz. njen ob"inski svet ima kot organizator Škofjeloškega pasijona
odlo"ujo" pomen pri vrednotenju in ocenjevanju njegove izvedbe. Nenazadnje je Ob"ina z
200 tiso" evri prispevala ve" kot tretjino vseh sredstev, potrebnih za izvedbo pasijona. Ne
glede na to, da je že pred izvedbo pasijona v letu 2009 bil sprejet Odlok o naslednjih
uprizoritvah pasijona v letih 2015 in 2021, pa je zelo pomembno videnje tega dogodka s strani
ob"inskih svetnikov. V preteklih letih je prihajalo do raznih nasprotujo"ih si mnenj z njihove
strani predvsem zaradi politi"nih usmeritev in posledi"no je bil pasijon v preteklosti tudi že
ve"krat prestavljen. V letu 2009 pa lahko ugotovimo, da so bili tako reko" vsi svetniki, ne
glede na politi"no pripadnost, z njegovo izvedbo zelo zadovoljni in so ga vse od za"etka tudi
mo"no podpirali. Ugotovili so, da so se z letošnjo uprizoritvijo postavili trdni temelji za
nadaljnje uprizoritve, da je prepoznavnost potrebno širiti tudi na obmo"ja zunaj Slovenije;
strinjali so se, da kulturne dejavnosti (kot je tudi Škofjeloški pasijon) ne morejo preživeti brez
ob"inskih ali državnih sredstev in da jih je zato potrebno tudi v nadaljevanju finan"no
podpreti. So pa na tem mestu poudarili, da je bil kljub temu delež sofinanciranja ob"ine
previsok in da bi se ta projekt moral finan"no osamosvojiti, medtem ko bi ob"ina pomagala
pri nabavi in vzdrževanju opreme uprizoritve (Škrbo Karabegovi", 2009).
Pozitivna kon"na ocena celotnega ob"inskega sveta z županom na "elu je za Škofjeloški
pasijon zelo pomembna, saj ima Ob"ina kot organizator klju"no vlogo pri odlo"anju o izvedbi
ali ne-izvedbi pasijona.
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5.6.9. Turisti!ni paketi
Turisti"ne pakete je naredila Lokalna turisti"na agencija Blegoš. Pripravljeni so bili za
obiskovalce Škofjeloškega pasijona z namenom, da bi si poleg pasijona ogledali tudi ostale
zanimivosti Škofje Loke in okolice ter se glede na daljšo "asovno izvedbo izleta tudi poslužili
gostinske ponudbe z lokalnimi posebnostmi.
Glede na razli"ne želje in interese obiskovalcev so bili narejeni štirje turisti"ni paketi
(Baro"na Loka, Tiso"letna Loka, Pasijonska Loka, Starodavna Loka) z razli"no turisti"no
ponudbo.
Kljub temu da so bili turisti"ni paketi predstavljeni in poslani vsem organiziranim skupinam,
pa je bil odziv oz. odlo"itev za tovrstno ponudbo ter tako daljši postanek v Škofji Loki
izjemno slab.
Po podatkih LTO Blegoš se je le 10 skupin odlo"ilo za enega izmed ponujenih turisti"nih
paketov, s tem da so nekatere skupine štele le po 4, 6 ali 10 predstavnikov. Ve"ina skupin je
bila iz bolj oddaljenih predelov Slovenije, prišle pa so tudi skupine iz nemškega Freisinga,
italijanske Medicine ter manjša ob"inska delegacija iz Romunije. Vseh obiskovalcev, ki so se
na ta na"in malce dlje zadržali v Škofji Loki je bilo tako le 187, kar je v primerjavi s 24.000
obiskovalci pasijona zares zanemarljivo. Vsekakor bi bilo potrebno v prihodnosti ve"
pozornosti nameniti trženju tudi teh turisti"nih paketov in ne le prodaji vstopnic samo za
Škofjeloški pasijon (Križnar, 2009).
Zakaj se ni ve! obiskovalcev odlo!ilo za turisti!ne pakete?
Po osebnih pogovorih, ki sem jih imel z glavnimi organizatorji pasijona in tistimi, ki so
dejansko tržili te pakete, bi lahko pri trženju turisti"nih paketov lahko naredili ve". Glavni cilj
organizatorjev promocije je bil namre" privabiti "im ve"je število obiskovalcev le za ogled
Škofjeloškega pasijona, medtem ko je bilo to, da bi jih poleg tega še dlje zadržali v Škofji
Loki, šele drugotnega pomena. Za Škofjeloški turizem to vsekakor ne more biti dovolj.
Svetovalka prodaje pri LTO Blegoš, Andreja Križnar, je predstavila še en problem, ki je
pomembno vplival na prodajo teh paketov ter v kon"ni fazi tudi na obisk samega pasijona.
Pred pasijonom so organizatorji sklenili dogovor s Sava hoteli Bled (blejski hotelirji) ter
Metropol Portorož hoteli, da bodo tržili in ponujali te turisti"ne pakete svojim turistom kot
možnost enodnevnega izleta v "asu prireditve Škofjeloškega pasijona. Organizatorji pasijona
so tako veliko upov polagali v ta dogovor, ki pa se je na koncu izkazal za praznega. Vsi
imenovani hotelirji namre" niso namenili veliko pozornosti tej ponudbi in so na koncu iskali
vzroke in opravi"ila v tem, da je destinacija Škofja Loka nekoliko predale" (sploh iz
Portoroža). Dejansko pa naj bi bila resnica predvsem v tem, da je interes hotelirjev v prvi vrsti
ta, da njihovi gosti "im ve" "asa preživijo v njihovem hotelu in tako trošijo denar pri njih. S
tem primerom tako lahko ugotavljamo dokaj žalostno podobo slovenskega turizma, ki bi
moral veliko bolj sodelovati in na daljši rok bi se prav gotovo pokazali pozitivni u"inki na
vseh straneh. Dejstvo je namre", da je slovenski turisti"ni trg majhen in da so njegove
možnosti ter kapacitete majhne ter da je na dolgi rok možno uspeti le s povezovanjem in
sodelovanjem (Križnar, 2009).
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Stojnice v mestu

V mestu so bile v "asu igranja pasijona stojnice razporejene na treh mestih. Najve" stojnic je
bilo postavljenih na avtobusni postaji pred brvjo, ki vodi v mesto. To je bil namre" glavni
vhod v mesto, preko katerega je v mesto vstopilo okoli 70 % vseh obiskovalcev. Na drugi
strani brvi je stala le stojnica z gledališkimi listi, medtem ko je drugo ve"je mesto s stojnicami
ležalo na Cankarjevem trgu pred cerkvijo Sv. Jakoba. Tretje, nekoliko manjše mesto s
stojnicami pa je ležalo na spodnjem trgu ob prizoriš"u D, pred Kaš"o.
Na stojnicah so se prodajali predvsem doma"i izdelki iz okoliških krajev. Dobro so bili
zastopani izdelki z blagovno znamko Babica Jerca in Dedek Jaka, ki predstavljajo izdelke iz
škofjeloškega obmo"ja. Turisti"no društvo Škofja Loka je na svojih stojnicah prodajalo
predvsem nekatere knjižne publikacije in škofjeloške spominke ter majice in ostale izbrane
izdelke, vezane na Škofjeloški pasijon. Svojo stojnico so imeli tudi izdelki iz medu, sira in
peciva.
V intervjuju s prodajalci na stojnicah sem izvedel, da je njihova prodaja ob"utno nihala glede
na vreme. Ob dežju je bila prodaja zelo slaba ter ravno obratna v lepem vremenu. Prav tako je
bila prodaja boljša ob nedeljah, ko je bila popoldanska predstava ob 16. uri, medtem ko je bila
prodaja ob petkih in sobotah zaradi poznega termina (ob 20.00) slabša. Na stojnici so v
povpre"ju prodali za 100 do 200 EUR artiklov na predstavo.
Manjkale so stojnice s propagandnim materialom o Škofji Loki, saj v mestu ni bilo niti ene
stojnice s tem namenom.

Fotografija 9: Stojnice na Cankarjevem trgu

Vir: Cerar, 2009
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5.6.11. Pasijonski spominki in kulinarika
Že ob prvih uprizoritvah v prvi polovici 18. stoletja pasijonska procesija ni bila le verski
obred in gledališka uprizoritev dogodkov na veliki petek, temve" tudi družabno sre"anje ljudi.
Ob takem družabnem dogodku zato zraven spada tudi dodatna ponudba v obliki spominkov.
K sodelovanju za pripravo in oblikovanje pasijonske ponudbe v zvezi s spominki in
kulinariko na Škofjeloškem pasijonu so bili zato povabljeni razli"ni strokovnjaki. Za izbor
kakovostnih spominkov, ki so se uporabljali kot zaš"itni znak Škofjeloškega pasijona leta
2009, je bil zato razpisan javni nate"aj z namenom "im širše ponudbe kakovostnih izdelkov.
Spominki naj bi izvirno in prepoznavno predstavljali pasijonske motive in "as pasijona,
Škofjo Loko s širšo okolico, njeno naravno in kulturno dediš"ino, tradicijo in sodobno
ustvarjalnost. Ustvarjalci spominkov so morali biti pozorni tudi na to, da bi se ti spominki
lahko uporabljali in prodajali tudi v medpasijonskih letih, ko bi bilo potrebno prav tako
ohranjati pasijonsko dejavnost v mestu. Izbrana komisija je nato izbrala 20 spominkov oz.
njihovih ponudnikov, ki so imeli izklju"no pravico uporabe pasijonskega logotipa, pravico do
njihove prodaje neposredno ob prizoriš"ih in možnost posredovanja izdelkov za potrebe
protokolarnega ali poslovnega obdarovanja.
Kulinari"na ponudba na drugi strani pa naj bi odsevala duh baro"ne dobe in postnovelikono"ni "as, vendar v sozvo"ju z zahtevami sodobnega, tudi zdravega prehranjevanja. Pri
pripravi pasijonske kulinarike se je za izhodiš"e vzelo raziskavo Špele Ledinek z naslovom
Prehrana na Škofjeloškem v "asu pasijona - prva polovica 18. stoletja. Zaradi "asovne
oddaljenosti pa je pristna kulinarika iz prve polovice 18. stoletja nedosegljiva. Zato so si
kulinari"ni mojstri lahko privoš"ili nekaj ustvarjalne svobode, a vseeno s poudarkom na
postnih in velikono"nih jedeh. So pa za pridobitev novih kulinari"nih znanj v sodelovanju z
mojstrom kulinarike Andrejem Goljatom organizatorji poskrbeli za kulinari"ne delavnice,
namenjene gostincem (Ferle, 2009).
Gostinci se z izkušnjami iz preteklih dveh uprizoritev (1999 in 2000) niso pohvalili, zato tudi
v letu 2009 med njimi ni bilo velikega interesa, da bi na stojnicah ponujali jedi iz baro"nega
"asa. Pravzaprav se je le en gostinski ponudnik (Gostinstvo Škrjanec) odlo"il za sodelovanje
na stojnici in na kraju dogodka obiskovalcem ponujal jedi pasijonskega "asa (Aleluja, Loška
smojka,..). Ostali gostinci so se zaradi nedonosnosti in zanemarjivega dobi"ka raje odlo"ili, da
bodo t. i. pasijonske jedi ponujali le v svojih gostiš"ih. Ti ponudniki so bili: Gostilna pr`God",
Gostilna in pizzeria pri Ingli"u, Gostilna pri Boštjanu, Gostilna pr Starman, Gostilna pri
Danilu, Pivnica in vinoteka Kaš"a, Gostilna pri Slavcu, Gostiš"e pri Zalogarju, Gostilna
Lipan, Taverna Petra. Razen Pivnice in vinoteke Kaš"a, ki leži neposredno ob prizoriš"u D,
pa nobeden izmed omenjenih ponudnikov ni beležil ve"jega zanimanja za omenjene jedi.
Razlog vsekakor lahko iš"emo v tem, da ni bilo ustrezne predstavitve in promocije teh
gostiš", zato obiskovalci za tovrstno ponudbo niti niso vedeli (Pasijonska pisarna, 2009). To
se je izkazalo tudi pri mojem anketiranju.
Gostinci so predlagali, da bi se po zaklju"ku pasijona v mestu morale še naprej odvijati
dolo"ene turisti"ne prireditve, ki bi obiskovalce še nekaj "asa zadržale v mestu. To bi
povzro"ilo, da bi obiskovalci tudi ve" trošili, saj bi se dogajanje v mestu podaljšalo. To bi bila
zanimiva ideja, "eprav bi bilo glede na kontekst Škofjeloškega pasijona to težko izvedljivo. V
prvi vrsti bi gostinci morali namre" poskrbeti za boljšo obveš"enost, primerne cene in mogo"e
razmisliti o druga"nem serviranju jedi - v oblikah, po katerih danes vse ve" ljudi rado posega
(npr. jedi, ki se lahko vzamejo tudi na tribuno) (Pasijonska pisarna, 2009).
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Vsekakor je na tem podro"ju za prihodnje uprizoritve še veliko možnosti izboljšav. Z dobro
predstavitvijo gostinske ponudbe, primernimi cenami in dostopnostjo bi se prav gotovo ve"
obiskovalcev odlo"ilo, da se te ponudbe poslužijo. !e namre" upoštevamo, da je priporo"eno
biti v mestu vsaj eno uro pred prireditvijo ter da sama prireditev traja dve uri, potem si ve"ina
obiskovalcev vsaj 3-4 ure ni privoš"ilo obroka hrane, tako da bi jih taka ponuba lahko hitro
prepri"ala. Poleg tega pa se današnji "lovek ob pomankanju "asa vedno ve"krat posluži le
hitro pripravljene hrane in si ve"krat zaželi tudi t. i doma"ih, starih jedi, ki bi jih lahko
poskusili na pasijonu. !e bi jim hrana teknila, pa bi mogo"e tudi to bil razlog, da bi se še kdaj
vrnili v Škofjo Loko in gostiš"a, ki tovrstno hrano ponujajo.

5.6.12. Predlogi
pasijonov

izboljšave

organizacije

pri

izvedbi

naslednjih

Potrebno bo zagotoviti ve! sediš!
Pri analizi pasijona leta 2009 je bilo ugotovljeno, da je interes ljudi za ogled predstave strmo
upadel v trenutku, ko na razpolago ni bilo ve" sediš" za ogled predstave. Kljub temu, da je
bilo v letih 1999 in 2000 ve" interesa tudi za stojiš"a, se je v tem letu izkazalo, da bi bilo bolje
ve" tega prostora nameniti za sedeže. Kljub nižji vstopnini za stojiš"a torej ta razlog ni bil
tako pomemben. Za vsako predstavo je bilo namre" na voljo 2900 sediš", obiskovalcev pa je
bilo v povpre"ju 3000 na predstavo, kar potrjuje zgornjo trditev (Pasijonska pisarna, 2009).
Hkrati bi bilo koristno zagotoviti pokritost vsaj kakšnega izmed prizoriš" in s tem malce
zmanjšati vpliv vremenskih sprememb na odlo"itev obiskovalcev o prihodu v Škofjo Loko. V
vseh dosedanjih predstavah se je namre" pokazalo, da se je ob napovedi slabega vremena na
dan predstave prodaja vstopnic na vseh prodajnih mestih povsem ustavila.
Ve!ja promocija Škofje Loke pred in po izvedbi pasijona
Organizatorji so v tem letu posebno pozornost namenjali priporo"ilom, naj obiskovalci
pravo"asno prihajajo na prireditveni prostor. Gostje so tako prihajali že kakšne dve uri pred
za"etkom prireditve, kakšne pol ure prej pa so bili na prireditvenih prostorih skorajda že vsi.
To pomeni, da je vsak izmed obiskovalcev imel pred za"etkom predstave sorazmerno veliko
"asa. V mestu so sicer bile stojnice, ki so ponujale pasijonske spominke, jedi baro"nega "asa,
ampak manjkale so stojnice s propagandnim materialom o lepotah in turisti"nih znamenitosti
Škofje Loke. V prvi vrsti bi se tu morala bolj angažirati Turisti"no društvo Škofja Loka in
LTO Blegoš, ki bi morala na tovrstnih stojnicah obveš"ati ljudi o možnosti preživljanja
prostega "asa v Škofji Loki in okolici in jih s tem še kdaj privabiti v mesto. Tudi po kon"ani
prireditvi so se nekateri ljudje namre" še zadržali v mestu, tako da bi bilo za tovrstno
ozaveš"anje veliko možnosti.
Mislim, da je bila v tem oziru narejena velika napaka s strani lokalnih turisti"nih organizacij,
saj so zamudili priložnost, da bi promovirali mesto med velikim številom potencialnih
turistov.
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Predstavitev Škofje Loke tik pred za!etkom predstave
Glede na edinstven, procesijski na"in uprizarjanja Škofjeloškega pasijona na štirih prizoriš"ih
znotraj mestnega središ"a se predstava na razli"nih mestih za"enja z zamikom. Prvi prizor
tako za"enja na prizoriš"u A in se nato pomika proti prizoriš"u B in tako vse do prizoriš"a D.
Zamik med prizoriš"i je okvirno 10 min. V tem "asu, ko se npr. za"ne predstava na prizoriš"u
A, bi se lahko na ostalih prizoriš"ih, kjer so obiskovalci na svojih prostorih "akali za"etek
predstave, odvijala turisti"na predstavitev Škofje Loke. Ob možnosti multivizije oz. projekcije
predstavitvenega filma bi si gledalci krajšali "as "akanja na za"etek, hkrati pa bi izvedeli
informacije o Škofji Loki, ki bi jih lahko prepri"ale o ponovnem obisku. !e te možnosti ne bi
bilo, pa bi lahko povsem enostavno nekdo izmed organizatorjev obiskovalce pozdravil in
predstavil Škofjo Loko, kar bi bilo koristno tudi vsem obiskovalcem, ki bi se tako lažje vživeli
v predstavo baro"nega "asa.

5.7. PREDLOGI AKTIVNOSTI V MEDPASIJONSKIH LETIH
Turizem v Škofji Loki nima veliko od tega, "e si na dan uprizoritve, ki naj bi bile v
prihodnosti na vsakih 6 let, obiskovalci le ogledajo pasijon in se nato odpravijo domov. Zato
je potrebno vzpostaviti nove aktivnosti v zvezi s pasijonom, ki bodo obiskovalce pritegnile v
Škofjo Loko tudi v medpasijonskih letih. Sploh pa za Škofjeloški pasijon kot turisti"ni
potencial Škofje Loke, ki še ni izkoriš"en v dovoljšnji meri, ni cilj pripeljati in zadržati
obiskovalce le na dan prireditve, ampak predvsem, da pasijon postane ena izmed osrednjih
zanimivosti, posebnosti Škofje Loke, ki obiskovalce pritegne in privabi v mesto tudi takrat, ko
se pasijon dejansko ne igra. Lahko pa je tudi le kot nekakšen magnet, ki obiskovalca pritegne
za obisk Škofje Loke, turisti"ni delavci pa imajo potem temu doti"nemu obiskovalcu ponuditi
še ostale turisti"ne produkte okolice. Vsaka turisti"na destinacija si namre" želi nek turisti"ni
produkt, atrakcijo, ki jo obiskovalec lahko doživi le tam in Škofjeloški pasijon to vsekakor je.
Tudi na državnem in evropskem nivoju Škofjeloški pasijon predstavlja izvrsten in edinstven
projekt, ki ga zato velja umestiti v širši slovenski in evropski prostor. To podpirajo tudi na
Slovenski turisti"ni organizaciji in njenih predstavništvih v tujini. Zlasti v nemško govore"ih
podro"jih je obstajal ve"ji interes za obisk Škofjeloškega pasijona, kar nakazuje na to, da je
Škofja Loka z uprizoritvami Škofjeloškega pasijona trgu ponudila izjemen dogodek, ki je
mestu prinesel ne le edinstveno prepoznavnost v Sloveniji in tujini, ampak tudi pozitivne
možnosti za nadgradnjo projekta in razvoj na kulturno-turisti"nem podro"ju.
Strokovni odbor je že leta 2003 sklenil, da naj se Škofjeloški pasijon izvaja v cikli"nih
zaporedjih, ko je pasijonski duh med ljudmi in igralci še prisoten in si želijo ponovnih
predstav. Cikli"no zaporedje je smiselno tudi z vidika promocije, saj je Škofja Loka v
Sloveniji in tujini že poznana po uprizoritvah v preteklih letih in tako bi bilo posledi"no pri
cikli"nih ponovitvah potrebno vložiti manj truda in denarja za ponovno prepoznavnost
Škofjeloškega pasijona (Križnar et al., 2008).
Da pa bi pasijon resni"no živel in bil prisoten v Škofji Loki tudi v medpasijonskih letih, bi
bilo potrebno ve" aktivnosti oz. izvedb projektov. Le tako bi lahko bil pasijon turisti"na
atrakcija vsak trenutek in bi imeli vsakokratni obiskovalci možnost seznanitve z njim. LTO
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Blegoš je sestavil že nek okviren plan možnih aktivnosti v medpasijonskih letih v zvezi s
pasijonom, prav tako pa sem v pasijonski pisarni o tem razpravljal z vodjo projekta
Škofjeloški pasijon 2009 Romano Bohinjc in z vodjem organizacije Tomažem Paulusom.
Kot možne aktivnosti za ohranjanje pasijonskega duha in da bi Škofjeloški pasijon predstavili
kot svojevrstno turisti"no atrakcijo, so bili najve"krat izpostavljeni naslednji predlogi:
Ustanovitev koordinacijskega odbora za pasijon
Glede na izkušnje pasijona leta 2009 je zgolj ena oseba, ki jo za"asno pla"uje ob"ina, za
pripravo tako obsežnega projekta premalo. Po zaklju"ku pasijona pogodba med ob"ino in
vodjo projekta namre" pote"e in s tem se nekako tudi zavre pasijonski duh v samem mestu.
Vsekakor bi bilo potrebno ustanoviti nekakšen koordinacijski odbor, ki bi skrbel za razne
dejavnosti v zvezi s pasijonom (naštete v nadaljevanju) tudi v medpasijonskih letih in s tem
ohranjal stalno prisotnost pasijona v mestu. Ta koordinacijski odbor pa bi tako prevzel tudi
glavne organizacijske zadolžitve pri pripravi samega pasijona. Romana Bohinjc, vodja
projekta Škofjeloški pasijon 2009, je namre" povedala, da je pri tako velikem številu
sodelavcev potrebno ve" ljudi v samem vrhu, ki si potem tudi lažje in bolj enakomerno
razporedijo delovne naloge.
Izdelava knjige o Škofjeloškem pasijonu
Izdelava knjige, ki bi predstavila Škofjeloški pasijon hkrati pa še ostalo turisti"no ponudbo
Škofje Loke, bi lahko pomenila veliko promocijo Škofje Loke kot pasijonskega mesta. V njej
bi lahko bila zapisana tudi leta predvidenih prihodnjih uprizoritev, ki bi bralce okvirno
informirala o možnosti njegovega ogleda. Ta promocijska knjiga bi morala biti izdelana v
ve"ih jezikih (slovenski, angleški, nemški, madžarski, italijanski, hrvaški), da bi bila tako
zanimiva najširšemu krogu obiskovalcev.
Hkrati bi to knjigo lahko uporabljali kot uradno darilo Ob"ine Škofja Loka, glede na
pomembnost pasijona v državnem merilu pa tudi kot darilo na državni ravni. S tem bi veliko
naredili za promocijo in prepoznavnost mesta.
Ureditev prostora z multivizijsko projekcijo in predstavitvijo pasijona
V starem mestnem jedru Škofje Loke bi bilo potrebno urediti stalno razstavno zbirko
Škofjeloškega pasijona, kjer bi si obiskovalci ob pla"ilu vstopnine lahko vsak dan v letu
ogledali krajši promocijski spot o Škofji Loki in njenem pasijonu, se seznanili z
zgodovinskim ozadjem, z njegovo izvedbo in vsebino. Preko pasijonskih slik bi se lahko
sprehodili skozi dogajanje in si tako ogledali tudi kostume in masko.
Sestavni del multivizijske projekcije bi lahko bil manjši prostor, v katerem bi za mizo sedela
lutka, oble"ena v patra Romualda Maruši"a. Pater bi bral odlomek iz vsebine Škofjeloškega
pasijona. Njegovo pripoved pa bi spremljalo zvo"no ozadje s koralno glasbo.
Zvo"ni zapis bi moral biti izdelan v ve"ih tujih jezikih, saj bi taka predstavitev verjetno bolj
pritegnila tujce.
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Poleg multivizijske projekcije bi bili v tem prostoru obiskovalcem na voljo tudi izbrani
spominki (glineni lon"ki, sve"niki, medeni kruhki, rezbarski izdelki, likovna dela …),
razglednice na temo Škofjeloškega pasijona v obliki albuma, zgoš"enke s pasijonsko glasbo in
ve"jezi"nim posnetkom Škofjeloškega pasijona 2009.
Ustrezna lokacija za tako stalno razstavo bi lahko bila v prostorih Sokolskega doma ali pa na
Loškem gradu. Pomembno bi namre" bilo, da bi bil prostor dovolj velik, da bi lahko sprejel
cel avtobus ljudi, in da bi se nahajal v centru mesta oz. starem mestnem jedru zaradi lažje
dostopnosti. V tem prostoru bi moral biti stalno zaposlen tudi nek turisti"ni delavec, ki bi
zagotavljal stalno dostopnost in možnost ogleda te razstave z multivizijsko projekcijo.
Trženje izbranih spominkov v medpasijonskih letih
Ob uprizoritvah Škofjeloškega pasijona 2009 so bili z nate"ajem izbrani uradni turisti"ni
spominki, kateri bi se morali tržiti tudi v medpasijonskih letih. Na razpolago bi morali biti
tako v prostoru stalne razstave z multivizijsko projekcijo (omenjeno zgoraj), v turisti"no
informacijskih centrih, posameznih trgovinah in drugod.
Uprizoritev izbranih prizorov Škofjeloškega pasijona v postnem in velikono!nem !asu
Za dejansko ohranjanje prisotnosti Škofjeloškega pasijona v medpasijonskih letih bi bilo za
Škofjo Loko koristno, da bi vsako leto v postnem in velikono"nem "asu uprizorili le nekatere,
lahko tudi samo le en posami"en prizor iz pasijona. Stroški bi bili za tako izvedbo razmeroma
nizki, hkrati pa bi mo"no obudila in ohranjala pasijonsko prisotnost v mestu, tako med
doma"ini kot ostalimi, saj bi morebitna medijska pozornost temu dogodku, ki bi tako postal
vsakoleten, zagotavljala Škofji Loki prepoznavnost in promocijo. Škofja Loka bi se hkrati
zopet odela v pasijonske barve in tako pomagala pri"arati velikono"no vzdušje.
Škofja Loka kot mesto Škofjeloškega pasijona tudi v zunanji podobi
Škofja Loka bi poleg posebnega poudarka v postnem in velikono"nem "asu morala skrbeti za
prepoznavnost pasijona tudi skozi vse leto. To bi lahko storila na na"in, da bi na razli"nih
vhodih v staro mestno jedro (preko brvi izpred avtobusne postaje, stara Selška in Poljanska
vrata, ob Kaš"i) izobesila pasijonske zastave in ostale pasijonske rekvizite. V mestnem
središ"u bi bil lahko na ve" mestih logotip pasijona in tako bi s tem obiskovalca stalno
opominjal na pomembnost in edinstvenost Škofjeloškega pasijona.
Predstavitve Škofjeloškega pasijona na promocijskih sejmih in borzah
Ob obisku nacionalnih, evropskih in svetovnih sejmov in borz bi pri promociji Škofjeloškega
obmo"ja morali izpostaviti tudi Škofjeloški pasijon. Izdelali bi lahko letake, opremljene z
datumi ponovnih uprizoritev pasijona, katere bi delili posamezniki, oble"eni v pasijonska
obla"ila.
V okviru finan"nih zmožnosti bi sejemske nastope lahko popestrili tudi s krajšo dramaturško
uprizoritvijo izbranega primernega odlomka iz Škofjeloškega pasijona ter otroškimi
ustvarjalnimi delavnicami (npr. izdelava dražgoških kruhkov, izdelava in peka prest).
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Izvedba koncertov s pasijonsko glasbo po Škofjeloških cerkvah v postnem in
velikono!nem !asu
V sodelovanju z Glasbeno šolo Škofja Loka bi v postnem in velikono"nem "asu lahko
pripravili sklop manjših koncertov pasijonske glasbe po cerkvah v Škofji Loki in njeni bližnji
okolici. V letu 2009 so bili taki koncerti že organizirani in so pripomogli k pasijonski
ozaveš"enosti. V koncerte bi lahko vklju"ili predvsem mlade glasbenike, ki bi nadaljevali
tradicijo Škofjeloškega pasijona v prihodnjih desetletjih.
Izvedba otroških ustvarjalnih delavnic s pasijonsko vsebino
Pod strokovnim vodstvom mentorjev bi bilo možno tudi organiziranje otroških ustvarjalnih
delavnic s pasijonsko vsebino (npr. izdelava dražgoških kruhkov, izdelovanje in peka prest
ipd.).
Otroške ustvarjalne delavnice bi v postnem in velikono"nem "asu izvajali po vrtcih in šolah
po Sloveniji. Prek otrok bi se tako prepoznavnost pasijona širila tudi med odrasle.
Kulinarika baro!nega !asa
Pomemben sestavni del pasijonskega dogajanja v medpasijonskih letih bi bila tudi kvalitetna
ponudba jedi baro"nega "asa. Najprej bi bilo seveda potrebno prepri"ati škofjeloške gostince,
da bi tovrstno ponudbo (aleluja, loška smojka) ponujali na svojih jedilnih listih poleg obi"ajne
ponudbe. S primerno promocijo teh jedi, ki so za današnjega "loveka povsem nevsakdanje in
zato zanimive, bi lahko dolo"eni gostinci privabili ve"je število gostov.
Pomembno bi bilo tudi, da bi bil del pasijonske kulinari"ne ponudbe (skutin kola", orehov
kola", drobnjakov kola", drobnjakova poga"a, koren"kovi piškoti, doma"i prijatelj …) na
voljo v loških pekarnah, na stojnicah ter pri izdelovalcih doma"ih pekovskih izdelkov znotraj
blagovne znamke »Babica Jerca – naravni izdelki iz Škofjeloških hribov«.
Na enak na"in bi morale biti stalno prisotne tudi žgane pija"e 18. stoletja (doma"e žganje z
namo"enim suhim sadjem), tudi znotraj blagovne znamke »Dedek Jaka – naravni izdelki iz
Škofjeloških hribov«.
Trženje izletov s poudarkom na Škofjeloškem pasijonu
Pomemben del vzdrževanja pasijonskega duha v medpasijonskih letih bi bilo tudi trženje
primernih, pasijonsko obarvanih izletov skozi vse leto, posebej pa v postnem in velikono"nem
"asu. Namen teh izletov v Škofjo Loko bi bila predstavitev pasijona v prostoru z multivizijsko
projekcijo ter ogledi ostalih znamenitosti Škofje Loke.
Predstavitev Škofjeloškega pasijona bi bila vklju"ena v vsak t. i. turisti"ni paket, medtem ko
bi ostale vsebine lahko prirejali glede na interes skupine. Možni bi bili ogledi starega
mestnega jedra, obisk loškega muzeja, kapucinske knjižnice, Crngroba itd. Smiselno bi bilo,
da se predloge izletov v za"etku koledarskega leta pošlje po šolah, kulturnih društvih, društvih
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upokojencev … in se jih tako opozarja na dogovorjene pasijonske aktivnosti v Škofji Loki
tudi v medpasijonskih letih.
Izmenjava z ostalimi pasijonskimi mesti
V okviru aktivnosti v medpasijonskih letih je pomembno tudi sodelovanje z drugimi
evropskimi pasijonskimi mesti. Omenjeno sodelovanje je za"elo že Muzejsko društvo Škofja
Loka v letih 2006 in 2007. Takrat je društvo navezalo stike s hrvaškim združenjem Pasijonska
baština in združenjem Europassion. Pobuda o povezovanju krajev s pasijonsko dediš"ino je
nastala leta 1982, leta 1989 pa se je šele prvi" sre"alo 15 razli"nih pasijonskih skupin v
francoskem Loudeachu. Danes Europassion združuje že 75 evropskih dežel oz. tiste kraje,
kjer se uprizarjajo pasijoni ali kjer gojijo pasijonsko tradicijo. Evropsko združenje pasijonskih
mest pa ima vsako leto tudi letno skupš"ino. Interval uprizarjanja v posameznih krajih je med
enim, petimi in desetimi leti. V teh "asovnih intervalih je namre" pasijon v ljudeh še živ, zato
si ve"ina igralcev in drugih sodelujo"ih želi ponovnih predstav (Ravnihar Megušar, 2009). V
to pomembno kulturno vseevropsko združenje je bila 18. maja 2007 vklju"ena tudi Škofja
Loka.
Pridružitev temu združenju odpira priložnost za medsebojno obveš"anje in morebitno
izmenjavo, hkrati pa pomeni popularizacijo in promocijo pasijona, Škofje Loke in Slovenije v
svetu. V okviru sodelovanja v tem združenju bi lahko v medpasijonskih letih izvajali
promocijo Škofjeloškega pasijona v drugih pasijonskih mestih po Evropi, izvajali skupne
predstavitve na sejmih in borzah ter iskali primere dobrih praks na podro"ju organizacije,
izvedbe in promocije pasijona.
Drugi kraji po Evropi, kjer se izvajajo pasijonske igre oz. procesije:
- Nem!ija: Oberammergau, Otigheim, Rieden, Salmünster, Sommersdorf, Waal, Wintrich,
Auersmacher, Hallenberg, Kemnath, Neumarkt;
- Avstrija: Dorfstetten, Eibesthal, Erl, Feldkirchen, Kirchschlag, Mettmach, Thiersee, St.
Margarethen;
- Belgija: Kelmis – La Calamine, Liege, Ligny, Mariekerke, Oudenburg, Schönberg;
- Hrvaška: Zagreb;
- Španija: Altea, Cervera, Esparreguera, Olesa de Montserrat, Ulldecona, Verges;
- Finska: Iisalmi;
- Francija: Ales, Amiens, Gap, Loudeac, Masevaux, Menilmontant, Nancy, Sainte Pazzane,
Salvagnac, Toulon, Tullins;
- Madžarska: Budaors, Magyarpolany, Pecs;
- Italija: Barile, Cantiano, Ciconicco, Grassina, Lizzano, Maenza, Montefoscoli, Oria, Pove
del Grappa, Romagnano Sesia, Sezze, Sordevolo;
- Poljska: Kalwaria, Lobzenica, Cieszyn;
- Portugalska: Ferreira do Zezere;
- Romunija: Miercurea – Ciuc;
- Švica: Mendrisio;
- "eška: Horice na Sumave, Mimon.
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Ustanovitev pasijonskega središ!a za srednjo Evropo
Za pove"anje prepoznavnosti in pomena Škofje Loke kot pasijonskega mesta, bi Škofja Loka
lahko postala središ"e pasijonskega dogajanja za srednjo Evropo.
V ta namen bi bilo vzpostavljeno pasijonsko središ"e v Škofji Loki, kjer bi:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

organizirali letna sre"anja med izvajalci pasijonov po Evropi,
organizirali izmenjave dobrih praks,
organizirali fotografske razstave na temo pasijona,
organizirali razstave spominkov na temo pasijona,
sodelovali pri izdaji razglednic na temo evropskega pasijona,
organizirali sre"anje režiserjev in igralcev pasijona iz cele Evrope,
izdelali skupno evropsko pasijonsko blagovno znamko,
organizirali izmenjave in izdelavo skupnega promocijskega materiala na temo
pasijona,
organizirali izmenjave in izvedbe krajših dramaturških odlomkov iz pasijona pri nas in
gostovanja naših izvajalcev po Evropi,
organizirali oglede pasijonskih predstav po Evropi in organizirali izlete in potovanja v
druga evropska pasijonska mesta,
organizirali predstavitve evropske pasijonske kulinarike,
organizirali izmenjave u"encev in dijakov evropskih pasijonskih mest ter s tem širili in
ohranjali tradicijo pasijona tudi med mlajšimi generacijami,
organizirali vse evropske izmenjave tržnic s pasijonskimi spominki in kulinari"nimi
dobrotami, organizirali sejem na temo predstavitve in promocije pasijonov v Evropi,
ki bi se izvajal v razli"nih evropskih mestih,
pripravljali mednarodne projekte, s katerimi bi kandidirali na evropskih razpisih.

Seveda je na tem mestu zapisanih veliko možnosti, a bi ob dobri organiziranosti in
povezanosti pasijonskih mest, lahko bile izvedene vsaj v dolo"enem obsegu.
Na koncu teh predlogov aktivnosti je torej potrebno še enkrat poudariti, da je trženje in
predlagane promocijske aktivnosti potrebno na"rtovati tudi v letih, ko Škofjeloški pasijon ne
bo uprizorjen.
Cilj Škofjeloškega pasijona tako mora biti promoviranje celotnega loškega obmo"ja kot
prostora z izjemno bogato in raznoliko kulturno dediš"ino tudi v obdobju, ko dejanskih
uprizoritev pasijona v Škofji Loki ne bo.

5.8. PASIJON V MESTU OBERAMMERGAU
Pasijon, ki prikazuje zadnje dneve Kristusovega življenja, je bil v tem majhnem nemškem
mestu na južnem Bavarskem prvi" zaigran v letih 1633/1634, nato pa vsakih deset let. Vse
skupaj se je v omenjenem mestu za"elo z zaobljubo meš"anov, ko je v mestu in njegovi
okolici izbruhnila kuga in zahtevala okoli 15.000 življenj. Prestrašeno prebivalstvo se je v
molitvi zaobljubilo, da bodo storili nekaj dobrega v zahvalo, "e jih bo Bog rešil pred kugo. Ko
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je bilo mesto res rešeno te nesre"e, so uprizorili prvo pasijonsko igro, v kateri so sodelovali
vsi takratni prebivalci mesta. Tako se je rodila tradicija igranja pasijona, ki se je ohranila
skozi stoletja vse do danes. Pasijon tudi danes izvajajo vsakih 10 let. Naslednja uprizoritev bo
leta 2010, ko bodo uprizorili pasijon že enainštirideseti". Jezik je doma"a nemš"ina, možna pa
je tudi angleška priredba, saj prireditev obiš"e veliko število tujih obiskovalcev.
Igralska zasedba je celo ve"ja kot na Škofjeloškem pasijonu, saj šteje okoli 2000 vlog. Vsi
igralci pa morajo biti bodisi doma"ini, živeti v mestu najmanj 10 let oz. biti poro"eni z
doma"inom in v mestu živeti vsaj 10 let.
Njihova pasijonska igra je sestavljena iz 14 postaj in se izvaja na odprtem odru, ki ga pa v
primeru dežja lahko tudi pokrijejo in tako v vsakršnem vremenu (za razliko od Škofjeloškega
pasijona) izvedejo predstavo. Predstavo lahko na sediš"ih spremlja malo manj kot 5.000 ljudi.
V letu uprizoritev pasijona celo mesto »živi in diha« s to prireditvijo. Nastanitvene kapacitete
so v "asu uprizarjanj polno zasedene, prav tako so vstopnice za ogled predstave vedno
razprodane, saj so na razpolago že nekaj let prej. Brez ponujenih turisti"nih paketov, ki poleg
ogleda predstave vklju"ujejo vsaj 1-2 no"itvi, si predstave skorajda ni možno ogledati (izjema
je le nekaj predstav). Cene za tak turisti"ni paket pa se gibljejo od 200 EUR naprej.
Organizacija je tako na zelo visokem nivoju, hkrati pa že nekoliko preve" komercialno
usmerjena prireditev od sodelovanja odvra"a nekatere doma"ine, ki si ne želijo tako tržno
naravnane izvedbe (Oberammergau, 2009).
To mesto je eno izmed t. i. pasijonskih mest, ki zna svojo igro najbolje tržiti in privabiti
turiste tudi iz bolj oddaljenih krajev. Škofji Loki bi v tem smislu Oberammergau lahko bil
nekakšen zgled, kako pasijonsko igro izkoristiti v turisti"ne namene in pove"ati
prepoznavnost mesta. Hkrati pa bi ustvarjalci Škofjeloškega pasijon še vedno morali biti
pozorni, da njihov pasijon vseeno ohrani svoje bistvo, vsebino, ki pravzaprav privabi veliko
obiskovalcev. Škofjeloški pasijon bi se glede na sorazmerno bližino nemškega jezikovnega
prostora v prihodnosti namre" lahko bolj osredoto"il tudi na ta trg in privabil zainteresirane
doma"ine, ki bi radi želeli videti uprizoritev pasijona tudi v druga"ni, bolj prvotni obliki.
Jezikovne razlike zaradi poznane vsebine nebi smele predstavljati ovir (Pasijonska pisarna,
2009).

5.9. PASIJON KOT VERSKA ALI KULTURNA PRIREDITEV
V zvezi s Škofjeloškim pasijonom se je veliko razpravljalo o tem, ali spada med verske ali
kulturne prireditve. Posebna pozornost se je temu dejstvu posvetila ravno ob uprizoritvi
pasijona leta 2009, ko je bil eden izmed glavnih sponzorjev RTV Slovenija. Televizijski
delavci namre" niso vedeli, ali naj predvajanje pasijonskih vsebin uvrstijo med verski ali
kulturni program. Na koncu je prevladalo mnenje, da je pasijon glede na njegovo
pomembnost za slovensko literarno zgodovino v prvi vrsti kulturni dogodek in šele nato
verski (Pasijonska pisarna, 2009).
Vsekakor je zvrstna opredelitev pasijona pomemben faktor predvsem pri identifikaciji
doma"inov s prireditvijo. Doma"ini, ki imajo negativno stališ"e do vere oz. krš"anstva, se bi
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ob uvrstitvi oz. smatranju pasijona za versko prireditev od nje distancirali, kar je bilo že
opazno pri prejšnjih uprizoritvah. Odnos do pasijona pa se je v mnogih primerih spremenil v
zadnjih letih, ko se je pasijon bolj omenjalo v smislu kulturne prireditve. To je bil razlog, da
je, po mnenju organizacijskega odbora, bil pri prireditvi pripravljen sodelovati širši krog
prostovoljcev.
Povsem enako pa je uvrstitev take prireditve med verske ali kulturne pomembna tudi za
obiskovalce, saj je pri njih pomemben njihov motiv obiska. !e se pasijon smatra predvsem za
versko prireditev, potem je krog potencialnih obiskovalcev že omejen na dolo"eno skupino,
medtem ko je pri opredelitvi za kulturno prireditev dogodek odprt širšemu krogu
obiskovalcev.
Ne glede na neko uradno opredelitev vrste prireditve, pa je najpomembnejša opredelitev
pasijona v rokah vsakega posameznika. Dejstvo je, da ve"ina ljudi pasijon zaradi verske
vsebine povezuje z verskimi prireditvami, ampak z upadom religioznosti v zadnjem "asu se v
prihodnjih uprizoritvah pasijon lahko še v ve"ji meri predstavi predvsem kot pomembna
kulturna prireditev (Pasijonska pisarna, 2009).
Ne glede na vrstno opredelitev pasijona pa je za turisti"ni razvoj Škofje Loke pomembna
predvsem njegova vrednost v smislu hallmark prireditve. Prof. dr. Tadeja Jere Lazanski trdi,
da je Škofja Loka s pasijonom dosegla zna"ilnost tovrstne prireditve. V Slovenskem prostoru
se tako danes z omembo besede pasijon le-to že samoumevno povezuje z mestom Škofja
Loka, kar mestu dviguje turisti"ni imidž. Še enkrat je tako potrjeno dejstvo o pomembnosti
pasijona in njegovega stalnega ohranjanjanja za turizem v Škofji Loki (Jere Lazanski, 2009).

6. TURIZEM V ŠKOFJI LOKI

6.1. RAZVOJ TURIZMA V ŠKOFJI LOKI
Lo"ani so že v za"etku leta 1873 ustanovili 24-"lansko družbo, ki se je imenovala Škofjeloška
kopališka družba. Ta je v naselju Vincarje ob Škofji Loki na travniku zgradila kopališ"e s
toplo vodo. Za boljše po"utje gostov so postavili tudi paviljon, v katerem je igrala godba.
Kopališki paznik je obiskovalcem nudil potrebno perilo za kopanje in prodajal razna
okrep"ila. Hkrati so v bližini uredili krasno zasen"eno sprehajališ"e s klopmi in mizami,
posuto z belim peskom.
Leta 1895 je bilo ustanovljeno Olepševalno društvo, ki je skrbelo za obnovo poti, sprehajališ"
in olepšavo mesta. Ustanovitelj je bil u"itelj Slavko Flis, po katerem se danes imenuje
sprehajališ"e na poti od Grebenarja do Kobile, na Stari grad v Slepo dolino, in je bilo
opremljeno s klopcami in mizami.
Že od nekdaj pa so bile loška zna"ilnost dobre gostilne, ki jih ni manjkalo. Med seboj so
tekmovale z dobro hrano in pija"o, postrežbo in "isto"o. Glavno zaslugo, da so takratni turisti
oz. izletniki ostali dalj "asa v Škofji Loki, so imele tako škofjeloške gostilne. Druga
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zna"ilnost, od katere so imele gostilne in mesto koristi, pa so bili znani škofjeloški tržni sejmi.
Trgovci so namre" z veliko stojnicami in raznoraznimi izdelki in pridelki pritegnili v Škofjo
Loko trume ljudi. Prodajala se je suha roba, lon"ena posoda, žito na vre"e, koštruni s Hrvaške,
doma"a goveja živina itd.
Škofja Loka je imela prvi hotel že pred prvo svetovno vojno. Imel je velik sen"ni vrt,
imenovan Štemarje, ki je bil namenjen predvsem za turiste iz Italije, Francije, Švice, Gradca,
Pulja in Zagreba. V tem "asu turistov ni manjkalo, Lo"ani pa so se zavestno ukvarjali s
turizmom. Turisti"na miselnost je bila razvita in Loka je bila neke vrste turisti"ni center.
Kasneje je nastopilo obdobje manjšega obiska turistov, kar pa je Turisti"no društvo Škofja
Loka, ki je bilo ustanovljeno leta 1952, hotelo spremeniti. V prvih letih svojega obstoja je
odprlo turisti"no pisarno s stalnim uslužbencem, obnovili so turisti"ne poti in sprehajališ"a s
klopmi ter postavili potrebne zahteve za turisti"ni razvoj mesta. Zahtevali so gradnjo hotela,
novega kopališ"a, novih gostinskih obratov, kavarne in slaš"i"arne, olepšavo in komunalno
ureditev mesta, ureditev camping prostora, lastni prospekt, prireditve, izlete in tesno
sodelovanje z ob"inskimi organi, da bi iz Škofje Loke napravili priljubljen turisti"ni kraj.
V tem obdobju so postavili tudi tobogan na kopališ"u, ki je bil novost dale" naokrog in je
prinašal veliko veselja mladim in starim kopalcem. Za najmlajše so organizirali javne dirke s
skiroji na Lontrgu, udeležencem tekmovanja pa so "lani društva delili "okolado.
Med ve"je projekte pri katerih je sodelovalo društvo je sodil tudi za"etek gradnje novega
kopališ"a v Puštalu, kjer so imeli v na"rtu izgradnjo turisti"no-rekreacijskega centra, žal pa ta
projekt v celoti ni uspel. V tem obdobju so izdali tudi prvi škofjeloški prospekt "Škofja Loka Jugoslavija" v nakladi 10.000 izvodov. Kljub nekaterim uspešnim projektom pa je bilo leta
1961 društvo tik pred ukinitvijo.
Kakšna naj bo turisti"na Škofja Loka pa so v letu 1963 pokazale uspele uprizoritve "Visoške
kronike", folklorni ve"er in "Cvetje v jeseni", ki so privabile množice ljudi na Loški grad.
Leta 1967 so izdali prvi barvni prospekt "Škofja Loka s Selško in Poljansko dolino", v nakladi
30.000 izvodov, 8 razli"nih motivov barvnih razglednic ter zemljevid "Škofjeloško ozemlje in
soseš"ina" avtorja profesorja Franca Planine in risarja Franca Otujca.
Leta 1973 je mesto praznovalo tiso"letnico in v tem letu so bila obnovljena vsa pro"elja hiš na
Mestnem trgu, zgrajen je bil nov hotel Transturist z bazenom, odprli so smu"iš"e na Starem
vrhu, nastali so novi kme"ki turizmi, pri"ela se je turisti"no najodmevnejša prireditev:
"Izseljeniški piknik" na vrtu Loškega gradu, katerega organizacija je bila glavno delo društva
vse do leta 1988. Tega leta je društvo redno zaposlilo svojega strokovnega delavca in delo
društva je postalo dinami"no tudi na ostalih podro"jih turisti"ne ponudbe. Društvena pisarna
je postala dobro založena s turisti"nimi spominki, promocijskimi materiali in turisti"nimi
informacijami. V desetletnem obdobju so izdali številne promocijske materiale in razglednice,
oblikovali zna"ilne loške spominke. Leta 1995 so pri"eli z organizacijo odmevnih poletnih
glasbenih ve"erov "Pod Homanovo lipo" z nastopi priznanih doma"ih in tujih glasbenikov,
oživili mestne sejme na Mestnem trgu ter pri"eli s srednjeveško prireditvijo "Venerina pot",
kot osrednjo prireditvijo ob ob"inskem prazniku. Ob tem so si zagotovili lastno tehni"no
podporo (odri, stojnice ...), s katero izvajajo prireditve po Sloveniji. V tem obdobju so na
razli"ne na"ine odlo"no prispevali k hitrejšemu razvoju turizma v ob"ini Škofja Loka (Pleško,
2006).
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6.2. TURISTI!NA DEJAVNOST V ŠKOFJI LOKI DANES
Danes na obmo"ju Škofje Loke delujeta dve turisti"ni organizaciji. Že omenjeno Turisti"no
društvo Škofja Loka in leta 2000 ustanovljena Lokalna turisti"na organizacija Blegoš, ki s
svojim delovanjem poleg Škofje Loke pokriva celotno obmo"je UE Škofja Loka (obmo"ja
ob"in Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas - Poljane in Žiri). Poleg teh dveh organizacij se s
turizmom ukvarjajo tudi v Razvojni agenciji Sora in odgovorni za turizem na ob"ini in
upravni enoti.
Vsak izmed zgoraj naštetih se po svojih najboljših mo"eh trudi pri razvoju turizma, a vse
preve"krat se pokaže, kako veliko težo ima pomanjkanje jasne strategije razvoja turizma.
Turisti"ni voz tako velikokrat vle"ejo vsak v svojo smer in zato ni rezultatov, ki bi se jih
lahko doseglo ob boljšem medsebojnem sodelovanju. Velikokrat prihaja tudi do podvajanja
dejavnosti in dela, ki zato ni tako kakovostno kot bi lahko bilo ob jasni strategiji razvoja in
sodelovanju (Jesenovec, 2003).
Kot se predstavlja Turisti"no društvo Škofja Loka samo, se danes ukvarja predvsem z
naslednjimi dejavnostmi:
!
!
!
!
!
!
!
!

prodajo turisti"nih spominkov,
turisti"no informacijsko dejavnostjo,
turisti"no promocijo (založništvo in posredovanje),
oblikovanjem in prodajo daril,
oblikovanjem in izvedbo novih turisti"nih produktov,
oblikovanjem izletniških programov za skupine,
lokalnim turisti"nim vodenjem,
organizacijo in programsko tehni"no izvedbo prireditev (Turisti"no društvo, 2009).

Na drugi strani se Lokalna turisti"na organizacija Blegoš ukvarja z zelo podobnimi
dejavnostmi. Kot osnovne dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo, naštevajo:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

informacijsko dejavnost,
organizacijo porok v Škofji Loki,
organizacija izletov,
posredovanje namestitev,
soorganizacijo razli"nih prireditev,
skrb za promocijski material,
vzdrževanje in nadrgradnjo tematskih poti,
sodelovanje s STO,
sodelovanje na sejemskih dejavnostih,
sodelovanje pri projektu Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem,
organizacijo prireditvev Venerina pot, Dnevi turizma v Šk. Loki, Teden podeželja ...,
lokalno turisti"no vodenje itd. (Križnar, 2009).

Kljub nekaterim dejavnostim, ki se prekrivajo, pa vendarle lahko ugotovimo, da sta si obe
glavni turisti"ni organizaciji v Škofji Loki nekako razdelili podro"ja delovanja. Omenjeni
turisti"ni delavci se trudijo po svojih najboljših mo"eh in vsekakor lahko re"emo, da ima
Škofja Loka veliko prireditev, v katere je vložene veliko energije. Vsekakor je za ohranjanje
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dosedanjega stanja na podro"ju turizma to ve" kot dovolj. Za hitrejši turisti"ni preboj, za
katerega ima Škofja Loka vsekakor možnost, pa je to vendarle premalo. Potrebno bi bilo
namre" sodelovanje in povezovanje vseh turisti"nih delavcev, posebno pri izvedbi bolj
odmevnih prireditev, ki bi jih z ustrezno promocijo in seveda izvedbo lahko ustrezno umestili
v glavno turisti"no ponudbo Škofje Loke. Prav takšen primer je Škofjeloški pasijon. Vsaka
izmed omenjenih turisti"nih organizacij je pri dosedanjih uprizoritvah le delno sodelovala pri
izvedbi tega projekta, "eprav bi po mojem mnenju morali biti ravno LTO Blegoš in Turisti"no
društvo Škofja Loka glavna pobudnika in bi z raznimi pobudami morala dejavno sodelovati
pri njegovi izvedbi in obstranski ponudbi. !e bi namre" vsi turisti"ni delavci za"utili
Škofjeloški pasijon kot skupen projekt, pri katerem so vsi sodelovali in prispevali svoj del, bi
lahko bila izkupi"ek in popotnica pasijona za prihodnja leta še boljša.
Prav tako bi tudi na ostalih podro"jih morali turisti"ni delavci v ve"ji meri sodelovati in
obiskovalcu ponuditi neke vrste turisti"ne pakete, v katere bi bili vklju"eni najboljši turisti"ni
produkti, ki jih Škofja Loka lahko ponudi. Ko danes dolo"en turist ali turisti"na skupina pride
v mesto, se mora posebej dogovarjati s turisti"nim društvom za ogled starega mestnega jedra,
s knjižni"arko v Kapucinski knjižnici za ogled le-te, s kustosinjo na Loškem gradu za ogled
muzeja, družino Poljanec za ogled Nacetove hiše itd. Verjetno ni potrebno ve"krat poudarjati,
da turist ob prihodu v mesto, "e se vnaprej ni vse dogovoril, ni seznanjen z vsemi temi
organizacijskimi zadevami in da se tako posluži le katerega izmed teh ogledov, namesto da bi
se mu s sodelovanjem vseh omenjenih, na enostaven na"in omogo"ilo ogled in doživetje vse
ponudbe v mestu. Potencialni turist bi tako ostal v mestu dlje, mogo"e cel dan, in se tako
moral ustaviti nekje tudi na kosilu. Ponudba bi seveda lahko vklju"evala tudi škofjeloško
podeželje in turisti"ne kmetije, kar bi turiste v mestu zadržalo tudi ve" dni.
Ob jasno izdelani strategiji razvoja bi Škofja Loka lahko tudi kandidirala za vpis svojega
starega mestnega jedra na seznam svetovne kulturne dediš"ine, kar bi ji še pove"alo možnosti
pri turisti"nem razvoju (Jesenovec, 2003).

6.3. TURISTI!NE ZNAMENITOSTI ŠKOFJE LOKE
Vsebina slede"ega poglavja se v ve"ini opira na vir Pisana Loka Škofja Loka avtorja Franceta
Steleta. Ob primeru povzemanja iz drugih virov pa so le ti posebej omenjeni.
S svojo tlorisno in prostorsko podobo in s svojo bogato stavbno dediš"ino se Škofja Loka
uvrš"a med najbolj ohranjene in pomembne primere zgodovinsko-urbanisti"nega in
arhitekturnega razvoja slovenskih mest.
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Fotografija 10: Pogled na Škofjo Loko

Vir: Potrebuješ, 2009
Zgornji ali Mestni trg
Zgornji ali Mestni trg je bil središ"e družabnega in gospodarskega življenja Škofje Loke in
obenem urbanisti"na hrbtenica celotnega naselja. Po obliki škofjeloški tržni prostor ne
spominja ve" na razširjeno cesto, kakršno sre"ujemo najve"krat v starejših mestih in tržnih
zasnovah, kakršne so se v vzhodnoalpskem prostoru izoblikovale pred letom 1200. Tlorisna
osnova škofjeloškega tržnega prostora je v osnovi pravokotnik, "eprav je njegova
»pravilnost« v ve"ini odvisna od oblikovanosti tal. Trg se proti jugozahodu lijakasto oži,
dokler v bližini nekdanjih poljanskih vrat ne doseže obi"ajne širine ceste (Avguštin, 1988).
Razprostira se v smeri sever-jug. Hiše na njem so skoraj vse dvonadstropne, razli"no
pobarvane, vrata in okna pa so obdana s profiliranimi okvirji. V baro"ni dobi se ni tako
preoblikoval kot npr. glavni trgi v Ljubljani, temve" je še vedno ohranjal srednjeveške oblike.
Dvokapne visoke strehe ne segajo vse do iste višine in tako tudi njihova višinska "rta ni
enoli"na, kar pove"uje pisanost mestne panorame, ko gledamo nanj od dale" (Planina, 1972).

Fotografija 11: Mestni trg izpred Homanove hiše

Vir: Urh, 2009
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Spodnji trg ali Lontrg
V razvoju Škofje Loke je imel Spodnji trg ali Lontrg vlogo naselja, ki naj bi razbremenilo
prenaseljeno zgornjo teraso mesta. Prav primer Lontrga nam kaže izredno živo kolonizacijsko
in z njo urbanisti"no aktivnost Škofje Loke v njeni zgodnejši razvojni fazi. Spominja nas na
Ljubljano in na njen že leta 1307 omenjeni Novi trg. Lontrg vnaša v tlorisno sestavo mesta t.
i. paralelni sistem komunikacij, kakršnega poznamo npr. tudi v Kranju. Še v ve"ji meri kot
Mestni trg se tudi Lontrg v svoji talni "rti dosledno prilagaja oblikam terena. Na obrobju
ceste, ki je v rahli krivulji speljana prek terase, se navezuje na zemljiške parcele, ki s svojo
podobno obliko, tako kot na Mestnem trgu, dokazujejo svojo srednjeveško, na"rtovano in
kolonizacijsko poreklo (Avguštin, 1988; Planina, 1972).

Fotografija 12: Spodnji trg v !asu pasijona

Vir: Urh, 2009

Mestno obzidje
Loško mestno obzidje je obdajalo mesto že vsaj v za"etku 14. stoletja. Škof Konrad III. ga je
izopolnil, še bolj pa ga je utrdil škof Bertold okoli leta 1400. Le pod Kasarno nad strmim
bregom Selš"ice zid ni bil potreben. V obzidju je bilo petero vrat. Zve"er so jih zaklepali in
pono"i je no"ni "uvaj pazil, da niso tatovi ali požar delali škodo v mestu. Leta 1789 so dobili
meš"ani od kresije dovoljenje, da so smeli vsa mestna vrata z bližnjim zidom vred podreti in
prodati, ker mesto ni ve" potrebovalo takšne obrambe (Planina, 1972).
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3. Nunska cerkev
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Škofjeloški grad
Škofjeloški grad leži na terasi obsežnejšega hribovja, ki se dviga zahodno izza zadnjih hiš
Mestnega trga in nadaljuje v gozdnate strmali Lubnika ter naprej v loško pogorje. H gradu
peljejo pešpoti, dostopen pa je tudi z avtomobilom pa Grajski poti, ki se odcepi od ceste, ki
vodi v Poljansko dolino. Stavba slogovno ni enotna, saj so jo dozidavali, popravljali in
spreminjali skozi razli"na obdobja v njeni ve"stoletni zgodovini. Temeljne zasnove gradu
segajo v za"etek 13. stoletja (omemba v pisanih virih iz leta 1202 kot »mo"no utrjeni grad v
Loki«). Ob potresu, ki je leta 1511 prizadel Škofjo Loko, je bil grad skoraj povsem porušen.
V naslednjih letih, 1513-1526, je bil pod vladavino škofa Filipa na novo pozidan. Sredi
grajskega dvoriš"a so leta 1521 obnovili velik štirioglati stolp, ki pa so ga nune uršulinke
konec 19. stoletja dale podreti; prav tako tudi zid, ki je zapiral dvoriš"e z zahodne strani.
Isto"asno so na vzhodnem delu prizidali nov hodnik in trakt z dvorano med kapelo in
okroglim stolpom in tako povezali grad z niže leže"im samostanom. Leta 1972 so odkopali in
prenovili temelje dvoriš"nega stolpa in drugih stavb v sklopu gradu.
Po koncu vladavine freisinških škofov, ki so grad postavili, je ta prešel v državno lastnino
avstrijske cesarske hiše, dokler ga ni leta 1864 kupil tovarnar Fidel Terpinc iz Ljubljane. Leta
1891 so grad kupile uršulinke ter ga preuredile v šolske namene, v dekliški internat z
meš"ansko šolo in u"iteljiš"em. V letih prve svetovne vojne je bila v njem vojaška bolnišnica,
med drugo vojno pa so ga zasedli Nemci, ki so že takoj po prihodu uršulinke izselili. V
povojnem obdobju so grajski prostori služili kazensko-poboljševalnemu zavodu (1948-1958).
Kon"no je leta 1959 grad prešel v upravljanje ob"ine, ki je vanj preselila muzejske zbirke in
dragocenosti. Tako ima danes Škofja Loka enega najlepše urejenih muzejev, v katerem so
zgodovinska, kulturozgodovinska, umetnostna, etnološka, prirodoslovna, geološka in
arheološka zbirka.

Fotografija 13: Škofjeloški grad z obzidjem

Vir: Potrebuješ, 2009
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Zgornji stolp na Kranclju
Zgornji stolp na Kranclju je danes razvalina v obliki temeljnega zidu, ki leži na istoimenskem
hribu tik nad Škofjeloškim gradom. Domnevno je bil zgrajen pred 12. stoletjem, verjetno
kmalu po prevzemu oblasti freisinških škofov nad loškim ozemljem, v obliki stolpaste utrdbe,
zna"ilne za srednjeevropsko zgodnjo fevdalno dobo. Imel je predvsem obrambno nalogo,
verjetno je varoval vhod iz Poljanske doline. V njem je stanoval gradiš"an, ki je skrbel za
obrambo mesta in okolice, dokler gradu leta 1511 ni porušil potres. Od tedaj je ruševina;
temelj z ostanki pe"i in vodnjaka. Ko so v petdesetih letih restavrirali ruševine Zgornjega
stolpa, so pri izkopavanju našli gotske pe"nice, železne nože, bodala, žeblje, denar, predvsem
pa dragoceni sve"nik z bronastim kipcem srednjeveškega paža iz 14. stoletja. Najdeni
predmeti, razstavljeni v Loškem muzeju, so ena najzanimivejših arheoloških zbirk iz
srednjega veka.
Po domnevah restavratorjev naj bi bil stolp v svoji prvotni obliki štirindastropna stavba visoka
približno 30 metrov. Stolp kvadratnega tlorisa sta obdajala jarek in obzidje. Tudi zidava z
vodoravnimi plastmi kamna uvrš"a stavbo v 11. ali 12. stoletje, v dobo romanike.
Stari grad
Stari grad danes v razvalinah leži ob vznožju Lubnika nad dolinico Vincarškega potoka. Kdaj
je bil zgrajen, ni povsem jasno; znan je kot srednjeveška utrdba, ki je imela pregled nad
prihodom iz Selške doline. V starih listinah je imenovan Wildenlach (Divja Loka), v njem so
prav tako kot v Zgornjem stolpu stanovali gradiš"ani, v 13. stoletju so bili to loški vitezi. V
14. stoletju je bil grad popravljen in dodatno utrjen z obzidjem, to pa seveda gradu ni
obvarovalo pred hudim potresom leta 1511. Porušenega gradu zemljiški gospod ni ve"
obnovil.
Župnijska cerkev sv. Jakoba
Župnijska cerkev sv. Jakoba je poznogotska dvoranska stavba. Podporni osmerokotni stebri jo
delijo v tri enako visoke in široke ladje z zvezdnatim obokom. Rebraste loke povezujejo
številni sklepniki, na katerih so reliefi cehovskih in oltarnih patronov. Na stropu so freske
Jerneja iz Loke iz 16. stoletja. Grajena je bila leta 1471 na temeljih vsaj 200 let stare manjše
cerkve. Leta 1524 je bil sezidan nov prezbiterij in nato leta 1532 še mogo"en visok zvonik.
Od dragocenosti, ki krasijo notranjost cerkve, je treba omeniti renesan"ni oltar sv. Katarine iz
"rnega marmorja, delo mojstra Cussa iz leta 1694, slike Kristusa na Oljski gori iz konca 17.
stoletja, delo ljubljanskega slikarja Janeza Remba, velikega križa Ivana Šubica ter vidnega
deleža sodobnih slovenskih umetnikov Jožeta Ple"nika, Toneta Vitenca, Slavka Pengova in
Staneta Kregarja. Nad glavnim vhodom je lep poznogotski timpanon. V "asu loškega
gospostva je bila cerkev sv. Jakoba le podružnica župnije Stara Loka, ki ji zato še sedaj
pravijo Na fari. Šele po odhodu freisinških gospodov je leta 1804 Škofja Loka dobila svojo
župnijo.
Staro župniš!e
Staro župniš"e na Mestnem trgu v Škofji Loki je bilo v letih 1740 do 1760 oblikovano iz dveh
prvotnih stavb. O tem govorijo pilastri in dvobarvna fasada, na kateri je vzidana renesan"na

!"))"!"

Tomaž Urh

Turisti!ni potencial Škofje Loke...

ploš"a z grbom bogatega in vplivnega meš"ana Volbenka Schwarza, ki je bil leta 1500 od
cesarja postavljen za kranjskega vicedoma. Portal nad vhodom je oblikovan iz kamnov, veža
je križno obokana, stopniš"e je obdano z baro"no kovano mrežo, prav tako baro"na je
trebušasta ograja na dvoriš"nih hodnikih.
Stari rotovž (Stara mestna hiša)
Stari rotovž na Mestnem trgu v Škofji Loki je imel kot sedež politi"nih predstavnikov
pomembno mesto v loški zgodovini. Na to nas danes na vsakem koraku opozarjajo slikarski in
arhitekturni elementi stavbe. Portal, veža in vrata v veži so še gotski, arkadno dvoriš"e je
renesan"no. Ko so stavbo leta 1972 restavrirali, so se na fasadi prikazale baro"ne freske, slike
stebrov, odprtih lin, cvetlic in raznih figuralnih detajlov.
Homanova hiša
Homanova hiša na Mestnem trgu je na zunaj še danes takšna, kakršna je bila po obnovi leta
1529, to letnico vidimo na pomolu s kamnito bradato glavo in kranjskim grbom. Pred tem je
bila leta 1511 hudo poškodovana v potresu. Zunanjost je bila restavrirana leta 1970, takrat so
se pokazale tudi freske srednjeveškega vojš"aka in sv. Krištofa ter drugi okraski iz 16.
stoletja. Pravokoten, "ez vogal postavljen pomol, ki gleda na Mestni trg, je zna"ilen za
renesan"no oblikovanje. Odkrito je bilo tudi ozko gotsko okence. Na južni strani istega
stavbnega kompleksa stoji župnijski polovi"ni dvorec, ki je nekoliko mlajši, s konca 16.
stoletja, kamor spadata tudi zelo slikovita okrogla ogelna pomola. Neko" je bila v Homanovi
hiši pekarna, v pritli"ju pa slaš"i"arna. V gostilno je rad zagajal slikar - impresionist Ivan
Grohar, ki je odtod naslikal znamenito Loko v snegu.

Fotografija 14: Homanova hiša in župnijska cerkev v ozadju

Vir: Potrebuješ, 2009
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Martinova hiša
Martinova hiša predstavlja tip hiše, ki je pred stoletji prevladoval v Škofji Loki in je zadnja te
vrste. Znana je po poznogotskem portalu, po oknih v pritli"ju in obokani veži. Prizidana je
bila na mestno obzidje, ki ga je v 14. stol. zaradi varnosti dal postaviti škof Konrad III. in je v
tem delu še popolnoma ohranjeno. Ob hiši so bila Poljanska vrata s stražnim stolpom in most
za prehod iz mesta preko še vidnega obrambnega jarka.
Marijino znamenje
Marijino znamenje so v Škofji Loki leta 1751 meš"ani postavili v zahvalo, ker je bilo mesto
obvarovano pred kugo in ognjem, tako je v latinskem jeziku zapisano na podstavku. Troje
baro"nih kipov stoji na oltarju podobnem podstavku iz loškega konglomerata.

Fotografija 15: Marijino znamenje v središ!u mesta

Vir: Urh, 2009
Kamniti vodnjak
V središ"u Škofje Loke je kamniti vodnjak, skrit v senci dreves. Krasita ga vr" in grb.
Postavili so ga leta 1833, takrat so precej globok vodnjak tudi popravili. Svojemu namenu je
služil do 1. svetovne vojne, ko so "rpali vodo iz njega tako, da so sem ter tja gonili pokon"na
železna drogova.
Nunska cerkev Marije Brezmadežne in samostan
Nunska cerkev in samostan ležita na vzhodni strani tik pod škofjeloškim gradom in sta z njim
tudi povezana. Prvotno sta bila zgrajena leta 1358. Kamniški župnik Otokar Blagoviški je tu
ustanovil samostan klaris (red svete Klare) in mu dal v upravljanje 37 kmetij med Kamnikom
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in Loko. Po požaru, ki je leta 1660 divjal na Mestnem trgu in upepelil tudi samostan s
cerkvijo, so leta 1669 sezidali novi stavbi v baro"nem slogu. V notranjosti cerkve so
dragoceni nagrobniki, kamnita baro"na prižnica, slika sv. Valentina v stranskem oltarju, delo
Ivana Franketa, in slikarija na steni za glavnim oltarjem, ki je delo Matije Bradaška. Na fasadi
starega dela samostana je vzidan relief križanja iz leta 1550. Ob jožefinskih reformah leta
1782 je bil samostan klaris razpuš"en. Iz Gradca so poklicali uršulinke, ki so potem v gradu
odprle dekliško šolo. Ob okupaciji so Nemci uršulinke izselili, leta 1961 pa so se naselile v
Ajmanov grad pri Sv. Duhu. Nekatere dele samostanske stavbe zasedajo danes predvsem
arhivski dokumenti.
Kapucinska cerkev sv. Ane in samostan
Kapucinska cerkev in samostan ležita na levem bregu Selške Sore, ki ga Kamniti
(Kapucinski) most povezuje s Kasarno, veliko stavbo v mestnem zidu ob Selških vratih.
Dokler v Škofji Loki ni bilo kapucinskega samostana, so kapucini v Škofjo Loko hodili
pridigat iz Kranja. Ker so bili med ljudmi zelo priljubljeni, so se mestni o"etje odlo"ili, da jim
sezidajo samostan. Samostan in cerkev so za"eli graditi leta 1707. Po pisnih virih je pri
gradnji pomagalo veliko ljudi, bilo jih je kakor »mravelj na mravljiš"u«, in že 1710 je
zgrajeno svetiš"e blagoslovil arhidiakon Janez Flachenfeld, leta 1713 pa ga je posvetil
ljubljanski škof Kannitz (Stele). Glavna oltarna podoba prikazuje sv. Ano na smrtni postelji.
Ob njej so zbrani vsi njeni najdražji: h"erka Marija z vnukom Jezusom v naro"ju, zet Jožef in
mož Joahim. Na stranskih podobah sta upodobljena Marijina teta Elizabeta s sinom Janezom
Krstnikom in njen mož Zaharija. Vse to je delo beneške šole iz 18. stoletja. Prva kapela je
posve"ena Mariji Pomo"nici, zavetnici loškega mesta, druga sv. Fran"išku Asiškemu in tretja
Loretski Materi Božji.
Znamenitost samostana je njegova knjižnica, ki se je mo"no pove"ala leta 1786, ko so vanjo
vklju"ili knjige takrat ukinjenega kapucinskega samostana v Kranju. Danes šteje kapucinska
knjižnica okoli 5200 knjižnih enot starejšega fonda, ki imajo status kulturnega spomenika, in
okoli 20.000 enot novega fonda. Med njene dragocenosti sodi 21 inkunabul, se pravi knjig, ki
so tiskane pred letom 1500, med katerimi je najstarejša iz leta 1473. Med rokopisi je
najznamenitejši Škofjeloški pasijon (Processio Locopolitana), najstarejše ohranjeno slovensko
dramsko besedilo.
Kamniti (Kapucinski) most
!ez Selško Soro v Škofji Loki ga je dal zgraditi Škof Leopold sredi 14. stoletja. Usoda pa je
hotela, da je taisti škof med jahanjem po mostu, ko ta še ni imel ograje, s splašenim konjem
vred padel v vodo in utonil. To je bilo 5. avgusta leta 1381. V srednjem veku so ob mostu
stala Selška vrata s stražnim stolpom. Pridevnik Kapucinski se ga je prijel po prihodu
kapucinov v Loko. Zgrajen je iz rezanega kamna v polkrožni obliki. Leta 1888 so ga obnovili
ter opremili z železno ograjo, sredi nje pa postavili kip sv. Janeza Nepomuka, z loškim grbom
na podstavku. Ob razpadu starojugoslovanske vojske leta 1941 je bil most miniran, sre"no
naklu"je pa je hotelo, da je vojak, ki je opravljal miniranje, razstrelivo vložil tako plitvo, da je
most le malo okrušilo. Tako še danes oba bregova povezuje ve" kot 600 let stari most,
najstarejši spomenik te vrste v srednji Evropi.
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Fotografija 16: Kamniti most v !asu pasijona

Vir: Peter Jeram, 2009
Špital s špitalsko cerkvijo Žalostne Matere božje
Nekdanjo ubožnico je ustanovil radovljiški župnik Nikolaj Škofi" leta 1547 z namenom, da so
v njem stanovali mestni reveži in pohabljenci, ki so tja do druge svetovne vojne hodili z
lon"ki po hrano v nunski samostan in v hiše dobrotnikov. Špital so upravljali nadzorniki. V
požaru, ki je leta 1698 upepelil ves Lontrg, je zgorel tudi špital. O tem govori velika oljna
votivna slika v cerkvi sv. Florjana v Sopotnici. Špital so nato leta 1720 obnovili. Stavba ima
gotska vežna in dvoriš"na vrata, obokano vežo, okenske okvirje, deloma lesene strope in ve"
baro"nih vrat. Fresko sv. Elizabete so dali v hrambo Loškemu muzeju. Poleg je špitalska
cerkev, ki je bila sezidana leta 1720, da siromakom ni bilo treba dale" hodit k božji službi.
Pod vladavino cesarja Jožefa II. so jo zaprli in potem leta 1885 obnovili. Zgrajena je v
baro"nem slogu, ima bogato okrašen oltar z Layerjevo sliko, križev pot ter nadstrešni zvonik,
ki je podoben tistemu na nunski cerkvi.
Kaš!a
Na Spodnjem trgu (Lontrgu) v Škofji Loki stoji ena izmed najbolj "astitljivih starin v mestu:
kaš"a. Leži na desni strani cesti, ki pelje z Lontrga na Lahov most. V prvotni obliki je stala že
pred potresom leta 1511, ki jo je dodobra obdelal. Po ukazu škofa Filipa je bila dve leti za tem
temeljito obnovljena. To lahko preberemo na poznogotsko-renesan"ni reliefni ploš"i s
škofovim grbom, ki je vzidana na dvorišni fasadi kaš"e. Prevod latinskega napisa se glasi:
»Filip, po božji in apostolskega sedeža milosti škof freisinški, grof in palatin bavarskega
kraljestva, vojvoda, 1513«. Poleg gradu je bila kaš"a najpomembnejše poslopje zemljiških
gospodov, saj so v njej shranjevali vse naturalne dajatve (najve" žito, pa tudi sir), ki so jih
prinašali kmetje - podložniki. Upravljal jo je poseben škofov uradnik, kaš"ar. V"asih pa je to
delo upravljal sam grajski gospod. Svoj"as je ob dobro utrjenem poslopju kaš"e stal stražni
stolp. (Stele, 2008)
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Fotografija 17: Kaš!a

Vir: Potrebuješ, 2009
NARAVNE ZNAMENITOSTI V NEPOSREDNI BLIŽINI ŠKOFJE LOKE
Marijino brezno
Marijino brezno ima v Sloveniji najve"jo podzemeljsko dvorano v oligocenskem
konglomeratu. Sestavljena je iz ve"ih votlin, ki segajo kar 275 metrov globoko pod zemljo.
Odpira se zahodno od škofjeloškega gradu. Jama je kot nekakšen labirint na nekaterih delih
zelo ozkih rovov. Edini ve"ji prostor je 130 metrov dolga, do 30 metrov široka in do 13
metrov visoka Velika podorna dvorana, ki se izte"e v ozek in nizek vodni rov, kjer se zbirajo
vode iz jame. V jami prebiva podnevi velika kolonija netopirjev, predvsem malih
podkovnjakov (Rhindophus hipposideras), zato je vhod v jamo zaprt, obisk pa možen le po
dogovoru z jamarji (LTO Blegoš, 2009).
Lubniška jama in Kevdrc
Obe jami sta obmo"ji arheoloških najdb iz "asa eneolitika - bakrene dobe (2200-1800 let pr.
Kr.). Raziskovanja v jamah so potekala med leti 1858 in 1964. Najbolj je znana jama Kevdrc,
v kateri je mogo"e opazovati raznovrstni živalski svet. Ob vhodu vanjo je vstop v kratek
stranski rov v Lubniško jamo. V njej so našli prostoro"no narejene glinaste posode s
posebnim okrasnim stilom ("lubniški tip"), kamnito orodje (sekire, brusni kamni, rezila,
praskala, puš"i"na os in žrmlje za drobljenje), orodja iz živalskih kosti (bodala, šila, dlete,
lopatice in gladila), orodja iz rogov (sekira – kopa"a, šila in bodala) ter orodja iz praši"jih
"ekanov (LTO Blegoš, 2009).
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6.4. VENERINA POT IN OSTALE PRIREDITVE v MESTU

Slika 8: Logotip Venerine poti

Vir: Venerina pot, 2009
VENERINA POT
Poleg Škofjeloškega pasijona, ki je v zadnjih letih postal najve"ja in najodmevnejša prireditev
v Škofji Loki, je po števil"nosti obiskovalcev takoj za njim Venerina pot, ki jo vsako leto
obiš"e povpre"no okoli 6000 ljudi. Škofja Loka se v ta velik mednarodni zgodovinskokulturno-turisti"ni projekt vklju"uje že od leta 1997.
Že ime Venerina pot nakazuje, da gre za neke vrste potovanje. Ideja za tovrsten turisti"en
projekt se je porodila predstojniku Katedre za zgodovino celovške univerze, ki je za osnovo
vzel srednjeveško pesnitev štajerskega viteza Ulricha Lichtensteinskega. Omenjeni vitez je v
13. stoletju preoble"en v žensko popotoval preko dvainpetdesetih mest, ki danes ležijo v štirih
razli"nih državah: !eški, Avstriji, Italiji in Sloveniji. Na tej poti se je Ulrich na viteških
turnirjih bojeval s svojimi nasprotniki vitezi in jih z lahkoto premagoval. Na poti preko
slovenskih dežel se je ustavil na sedmih gradovih: Richtenburg, Štanjel, Predjama, Ljubljana,
Mali grad pri Kamniku, Škofja Loka in Kamen. Ko je Ulrich kot Kraljeva Venera kon"al
svoje potovanje, je sklenil o tem napisati avtobiografski roman.
Današnji Ulrich tako še vedno nadaljuje svoje potovanje, Venerina pot pa je postala ena
izmed možnosti in priložnosti, kako obuditi staro mestno jedro v Škofji Loki in poživiti
turisti"no ponudbo (Venerina pot, 2009).
Venerina pot se v Škofji Loki odvija vsako leto zadnji konec tedna v juniju. V tem "asu se
mnogo prostorov znotraj mestnega središ"a spremeni v prizoriš"a koncertov in iger.
Na Mestnem trgu je organiziran škofjeloški letni mestni sejem, kjer se predstavljajo številni
mojstri in rokodelci z obrtmi, ki so že skoraj izginile v pozabo. Namen prireditve je namre"
tudi prikazati pomembnost cehovske dejavnosti za Škofjo Loko v preteklosti. Obrtniki in
rokodelci izdelujejo in prodajajo svoje izdelke oble"eni v prava srednjeveška obla"ila. Poleg
starih obrti (sve"arstvo, rezbarstvo, kovaštvo, pletarstvo, medi"arstvo …) si je vredno ogledati
tudi živilsko tržnico, na kateri se z izdelki iz mleka, žita, sira in suhega sadja predstavljajo
kme"ke žene iz okolice mesta. Te doma"e kulinari"ne izdelke in rokodelske izdelke pa je
možno tudi kupiti. Hkrati s to sejemsko dejavnostjo pa se tudi loške gostilne predstavijo s
tipi"nimi loškimi jedmi in pravo srednjeveško pojedino.
Ob tržnici je polno raznih spremljevalnih dogodkov, ki obiskovalce zares popeljejo v "as
srednjega veka. Stalno se po mestu sprehajajo kmetje, oble"eni v takratna obla"ila, mestni
gospodje in gospe, vojskovodje. Poleg tega si obiskovalci lahko ogledajo bruhalce ognja,
me"evalce, se udeležijo lokostrelskega turnirja, delavnice kovnice srednjeveških kovancev;

!"*%"!"

Tomaž Urh

Turisti!ni potencial Škofje Loke...

prisoten pa je tudi klicar s spremstvom, ki pred Marijinim znamenjem naznanja, kaj vse se bo
tistega dne dogajalo.
Organizatorji Venerine poti (predvsem LTO Blegoš) vsako leto poskrbijo za dodatno
turisti"no ponudbo, ki zajema brezpla"en ogled Nacetove hiše v Puštalu, dan odprtih vrat
Loškega muzeja na gradu in brezpla"en voden ogled mesta vsako polno uro. Poleg tega si
med drugimi tudi prizadevajo, da vsako leto prireditev popestrijo s kakšno novostjo
(srednjeveška poroka, srednjeveška pojedina) (!ebulj, 2002).
Glede na to, da je bil namen organiziranja Venerine poti obuditi in v mestu ponovno
vzpodbuditi nekdanji srednjeveški utrip, lahko re"emo, da je organizatorjem z organizacijo te
prireditve to nedvomno dobro uspelo.
OSTALE PRIREDITVE V MESTU
Mesto z najlepše ohranjenim srednjeveškim mestnim jedrom pa samo po sebi velikokrat še
vedno ni dovolj atraktivno, "e v njem ni nekega pestrega utripa mesta tudi v znamenju še
drugih raznoraznih prireditev. Turisti"ni delavci se tega dovolj dobro zavedajo, tako da lahko
re"emo, da ima Škofja Loka danes pestro ponudbo prireditev, posebno v poletnih mesecih.
Vsako leto LTO Blegoš tudi izda publikacijo Koledar prireditev, ki obiskovalce obveš"a o
datumih njihove izvedbe. Poleg že omenjenih Škofjeloškega pasijona in Venerine poti naj
omenim le nekatere:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

prireditve ob ob"inskem prazniku,
Pokal Loka,
prireditve Pod Homanovo lipo,
Oglasbena Loka,
Dnevi turizma na Loškem ,
tržnice kmetijskih izdelkov,
Festival športa in kulture za otroke in mladino,
Mednarodno sre"anje starodobnih kolesarjev,
Teden obrti in podjetništva na Loškem,
Podelitev Severjevih nagrad,
veseli december,
Županov dobrodelni ples.
(Koledar prireditev, 2009)

Najbolj množi"no so obiskane predvsem prireditve, ki se odvijajo v poletnih mesecih.
Prireditve Pod Homanovo lipo, ki se odvijajo julija in avgusta, so tako že vrsto let zelo dobro
obiskane, saj prireditelji v središ"e Škofje Loke privabijo najpopularnejše slovenske
glasbenike in glasbene skupine. Po ocenah turisti"nega društva se teh prireditev letno udeleži
okoli 7000 ljudi. Prav tako so množi"no obiskane prireditve ob ob"inskem prazniku in v
okviru veselega decembra (prihod Miklavža s parkeljni, Boži"ka in Dedka Mraza) (!ebulj,
2002).
V zadnjih letih so obiskovalci zelo lepo sprejeli prireditev Oglasbena Loka, ko u"enci
Glasbene šole Škofja Loka na razli"nih lokacijah v mestnem središ"u obiskovalcem pokažejo
svoje znanje. V letu 2009 pa se je prvi" izvedel tudi Županov dobrodelni ples v prenovljenem
Sokolskem domu, ki naj bi postal tradicionalen.
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Fotografija 18: Harmonikaša na tržnici kmetijskih izdelkov

Vir: Urh, 2009

6.5. NASTANITVENE ZMOGLJIVOSTI IN TURISTI!NI OBISK
Pod pojem turisti"na infrastruktura uvrš"amo vso infrastrukturo, ki jo pogojujejo pove"ane
potrebe zaradi turisti"nega obiska oz. razvoja. Objekte za bivanje in prehrano turistov, ki so
osnovni pogoj in imajo poseben pomen za razvoj turizem, po Jerši"u uvršamo med t. i.
turisti"no superstrukturo (Jerši", 1985). Sicer pa med ostalo turisti"no infrastrukturo uvrš"amo
še transportne objekte (ži"nice, ceste idr.), objekte za rekreacijo turistov (bazeni, smu"arske
proge, športna igriš"a idr.), objekte za zabavo in kulturne prireditve (koncertne dvorane,
igralnice idr.), objekte za informiranje (turisti"na društva, info to"ke idr.) in ostale objekte, ki
so tudi namenjeni turistom (Jerši", 1987).
Turisti"na infrastruktura Škofje Loke se v zadnjih letih izboljšuje (prenova Sokolskega doma,
izgradnja nekaterih razglednih to"k), kljub temu pa bo na tem podro"ju potrebno vložiti še
veliko dela, predvsem na podro"ju nastanitve, kateri pa se bom natan"neje posvetil v
nadaljevanju.

6.5.1. Nastanitvene zmogljivosti
Kot sem že omenil, je temeljna pomankljivost turisti"ne infrastukure v Škofji Loki nezadostno
število preno"itvenih kapacitet na enem mestu. Mesto, ki je v preteklosti že imelo pomembno
turisti"no vlogo in nanjo stavi tudi v prihodnosti, namre" nima niti enega ve"jega hotela. Leta
2005 se je namre" zaprl Hotel Transturist, ki je edini imel zadostno število ležiš", da je lahko
sprejel avtobus obiskovalcev. Razlog zaprtja je bil v dotrajanosti objekta, bil je brez toplotne
izolacije, kar je zlasti v zimskih mesecih povro"alo izredno visoke stroške. Veliko stalnih
gostov je tako zaradi nižjih cen raje prespalo v bližnjih kme"kih turizmih, ki so v zadnjem
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obdobju doživeli velik vzpon, saj jim hotel zaradi višjih stroškov ni mogel biti konkuren"en
(Likar, 2005). Škofja Loka je tako dobila ve" t. i. nastanitev razpršenega tipa z manjšo
kapaciteto, izgubila pa možnost nastanitve ve"jih skupin ljudi. Za ve"ji razmah turizma v
mestu pa bi bilo v prvi vrsti potrebno zagotoviti to možnost.
V tabeli 26 so navedene preno"itvene kapacitete zadnjih let po statistiki Lokalne turisti"ne
organizacije Blegoš, saj je po trditvah predstavnikov LTO Blegoš njihova statistika
natan"nejša v primerjavi s statistiko državnega statisti"nega urada Slovenije.

TURISTI!NE
KMETIJE
GOSTILNE IN
GOSTIŠ!A
APARTMAJI
PRENO!IŠ!A
PLANINSKE
KO!E
HOTELI
OSTALO
SKUPAJ

2002
15

2003
12

2004

2005
22

2006
22

2007
22

2008
76

16

23

23

23

23

23

53

35

/
/
19

/
/
23

5
23

42
12
23

42
12
23

58
6
18

108
180
345

124
180
350

16
180
269

24
180
326

24
180
326

34

27
120
213

245

Tabela 26: Število ležiš! v Ob!ini Škofja Loka

Vir: LTO Blegoš, 2009
Kot lahko vidimo iz tabele 26, se je število ležiš" v ob"ini ob"utno zmanjšalo po zaprtju
hotela Transturist v letu 2005; v naslednjih letih 2006 in 2007 se je število razpoložljivih
ležiš" sicer zopet pove"alo, a naslednje leto ponovno strmo upadlo. Seveda moramo
upoštevati, da do tolikšnih razlik prihaja predvsem zaradi neposredovanja podatkov s strani
ponudnikov preno"iš". Po dostopnih podatkih je bilo v zadnjem letu najve" ležiš" na
turisti"nih kmetijah, v raznih apartmajih, gostilnah, ki imajo tudi nastanitvene kapacitete, ter v
treh manjših hotelih. Tudi zato, ker za velike skupine ni možnosti preno"itve na enem mestu,
je Škofja Loka postala destinacija, ki jo pogosto obiš"ejo le enodnevni turisti.
Škofja Loka bi poleg ve"jega hotela potrebovala tudi nastanitev cenejšega tipa, ki bi bila
privla"na za mlade, ki med potovanji ve"inoma preno"ijo v hostlih. O takem hostlu se je že
razmišljalo predvsem v prostorih bivšega nunskega samostana, kjer je danes nekaj stanovanj
socialno šibkejšega prebivalstva. Po denacionalizaciji so samostan dobile nazaj uršulinke, ki
pa z njim nimajo niti posebnih namenov niti denarja za prenovo (Pisanec, 2003).
Ti prostori, ki so hkrati v središ"u mesta, bi bili po mojem mnenju zelo primerni za tovrstno
rabo. Danes ti prostori po"asi propadajo, saj njihovi prebivalci nimajo potrebnega denarja za
celovito prenovo.
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6.5.2. Število no!itev v Ob!ini
Glede na to, da v mestu ni ve"jega hotela, in da so preno"itvene zmogljivosti razpršene po
celotni ob"ini, si je smiselno pogledati podatke o preno"itvah za celotno ob"ino. Turisti
namre" velikokrat preno"ijo tudi v razli"nih manjših krajih po ob"ini. Kljub temu dejstvu pa
Škofja Loka še vedno ostaja razlog njihovega turisti"nega obiska.
V tabeli 27 navajam število preno"itev turistov v ob"ini po letu 1994, saj je ob"ina pred tem
zajemala še obmo"ja sosednjih ob"in in zato podatki prejšnjih let ne bi bili relevantni za
današnje stanje.

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

DOMA"I
2.416
1.874
1.868
1.913
1.964
1.821
1.248
1.757
1.303
1.101
218
106
165
262

TUJI
5.102
7.497
7.554
7.124
6.426
8.120
8.306
8.243
9.343
7.164
658
462
810
987

SKUPAJ
7.518
9.371
9.422
9.037
8.380
9.941
9.554
10.000
10.646
8.265
876
568
975
1.249

Tabela 27: Število turisti!nih no!itev v Ob!ini Škofja Loka

Vir: Statisti"ni urad, 2009b

Grafikon 10: Število turisti!nih no!itev v Ob!ini Škofja Loka

Vir: Statisti"ni urad, 2009b
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Podatki statisti"nega urada o preno"itvah v Ob"ini Škofja Loka so zelo presenetljivi. Medtem
ko se je število preno"itev do leta 2003 po"asi pove"evalo in preseglo število 10.000, je v letu
2004, posebej pa leta 2005 strmo upadlo celo na manj kot 1000 no"itev v letu. Upad no"itev
sicer lahko povežemo z zaprtjem Hotela Transturist, kljub temu pa je tak padec neverjeten oz.
vsaj nenavaden.
V tabeli 27 in grafikonu 10 vidimo, da je v vseh teh letih ob"utno ve"je število no"itev tujih
turistov v primerjavi z doma"imi, kar si lahko razložimo z majhnostjo Slovenije.
Glede na zares presenetljiv padec preno"itev sem zato preveril še podatke, ki jih navaja LTO
Blegoš. V tabeli 28 navajam število no"itev v ob"ini po podatkih Lokalne turisti"ne
organizacije Blegoš, ki pa tovrstne podatke zbira od leta 2003 naprej.
LETO
2003
ŠTEVILO NO!ITEV 11.762
(tuji + doma"i turisti)

2004
10.385

2005
6.846

2006
5.251

2007
4.789

2008
2.536

Tabela 28: Število no!itev v ob!ini po podatkih LTO Blegoš

Vir: LTO Blegoš, 2009
Vidimo lahko, da je tudi po zgornjih podatkih zabeležen velik padec števila no"itev med
letoma 2004 in 2005, ki je posledica zaprtja hotela. Število preno"itev je sicer ve"je in se
razlikuje glede na podatke statisti"nega urada, vendar kljub temu vsa ta leta strmo pada. V
šestletnem obdobju (2003-2008) je po teh podatkih tako število no"itev upadlo kar za 4,6-krat.
Kljub vsem omenjenim in zabeleženim podatkom, pa na LTO Blegoš ocenjujejo, da na
Škofjeloškem obmo"ju število no"itev iz leta v leto naraš"a. Te njihove ocene namre" izhajajo
iz predpostavk, da ponudniki turisti"nih storitev, ki so zelo razpršeni, ne pošiljajo oz. vestno
ne vra"ajo vprašalnikov o preno"itvah gostov, ki jim jih sicer vsako leto posebej pošljejo.
Hkrati tudi trdijo, da je vsako leto v mestu in okolici ve" obiskovalcev, kar potrjuje tudi
dejstvo, da je število organiziranih vodenj in individualnih ogledov vsako leto ve". Prav tako
ocenjujejo, da je v porastu obisk pohodniških poti na okoliške hribe in udeležba na
raznoraznih prireditvah (LTO Blegoš, 2009).
Po vseh teh ugotovitvah lahko zaklju"imo, da je v porastu predvsem obisk enodnevnih
turistov, medtem ko turisti"ni delavci zaenkrat še niso uspeli privabiti turistov, ki bi v mestu
in njegovi okolici ostali tudi dlje. Vsekakor bi moral biti to cilj v prihodnje, saj tovrstni turisti
trošijo ve" in s tem pomagajo lokalnemu gospodarstvu.

6.5.2.1.

No"itve tujih turistov glede na njihovo državljanstvo

Prav gotovo ima Škofja Loka s svojo okolico glede na ve"dnevno prebivanje turistov ve"ji
potencial pri turistih, ki prihajajo iz drugih držav. Slovenija zaradi svoje majhnosti omogo"a
Slovencem, da se v enem dnevu prepeljejo iz kraja prebivališ"a na dolo"eno željeno
destinacijo in se še v istem dnevu vrnejo domov. Škofja Loka je zaradi svoje sorazmerno
središ"ne lege v državi še toliko bolj primerna za tovrstni enodnevni turizem oz. obisk. Na
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drugi strani pa turisti iz drugih držav te možnosti nimajo in podatki preteklih let, ki nam
povedo, turisti iz katerih držav so se najbolj zanimali za ogled Škofje Loke, nam lahko
pomagajo prilagoditi ponudbo in promocijo njihovim željam, saj želimo da se obisk z njihove
strani še pove"a.
2003
Avstrija
508
Belgija
134
Hrvaška
396
Italija
1251
Madžarska 343
Nem"ija
1130
Nizozemska 2159
Velika
327
Britanija
Francija
539
Španija
86
Švedska
257
Izrael
124
ZDA
119

2004
653
144
314
1178
104
1191
154
302

2005
68
10
24
71
14
71
8
73

2006
65
8
4
23
29
71
16
11

2007
63
18
13
71
72
205
37
3

2008
30
16
1
117
25
159
24
9

296
138
103
253
174

2
2
42
34
2

35
4
98
31
5

44
36
1
75
12

20
26
28
31
10

Tabela 29: Število no!itev v Ob!ini Škofja Loka s strani tujcev

Vir: Statisti"ni urad, 2009b
V prikazanem obdobju po letu 2003 ter tudi v prejšnjih letih (1995-1999) po navedbah
Andreje !ebulj prevladujejo gostje z Nizozemske, iz Italije in Nem"ije (!ebulj, 2002). Od
ostalih držav so števil"neje zastopani še turisti iz naših sosednjih držav ter Francije, Velike
Britanije in Švedske. Iz drugih celin so najštevil"nejši turisti iz Izraela in ZDA. Zelo opazno
je torej, da tuji turisti ve"inoma prihajajo iz zahodnejših delov Evrope, kljub temu pa turisti"ni
delavci s svojo promocijo ne bi smeli pozabiti na ostale, tudi vzhodnoevropske države (npr.
Rusijo), saj imajo s svojim gospodarskim razvojem prebivalci teh držav ve" možnosti, da
obiš"ejo zanimive turisti"ne destinacije po Evropi. Škofja Loka bi tako lahko bila kot
nekakšen zgodovinski preplet slovanske in germanske kulture zanje izredno zanimiva.

6.6. ŠTEVILO
OBISKOVALCEV
PRIREDITEV

IZBRANIH

TURISTI!NIH

LTO Blegoš med drugimi zbira tudi podatke o obiskanosti dolo"enih odmevnejših prireditev
v Škofji Loki in okolici. To število nam v grobem pokaže, koliko obiskovalcev letno pride v
mesto zaradi turisti"nih aktivnosti. Mesto namre" lažje na"rtuje aktivnosti za prihodnje, "e je
seznanjeno s številom obiskovalcev prejšnjih let. Seveda pa pri teh številkah lahko prihaja do
velikih napak zaradi pomanjkljive evidence ali pa neposredovanja podatkov nekaterih
organizatorjev.
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2003
38.900

2004
30.564

2005
42.500

2006
78.300

2007
99.449

2008
48.700

Tabela 30: Število obiskovalcev odmevnejših prireditev

Vir: LTO Blegoš, 2009
Podatki v tabeli 30 se nanašajo na slede"e prireditve:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Tradicionalna razstava doma"ih kamnin, mineralov in fosilov (OŠ Škofja Loka mesto)
Mala Groharjeva slikarska kolonija (Javni sklad za kulturne dejavnosti)
Venerina pot (LTO Blegoš)
prireditve ob ob"inskem prazniku (ob"ina Šk. Loka)
Pod Homanovo lipo (Niki Mesec)
Sobotne promenade (TD Šk. Loka)
Dnevi turizma na Loškem (ZPT Blegoš)
Podelitev Severjevih nagrad (Javni sklad za kulturne dejavnosti)
veseli december (TD Šk. Loka)
Športne igre obrtnikov Slovenije (Obrtna zbornica Šk. Loka)
(LTO Blegoš, 2009)

Škofjeloški pasijon se v tem obdobju ni odvijal, tako da število obiskovalcev ni zajeto v
omenjeno statistiko.
V tabeli 31 navajam še statistiko obiskov Loškega muzeja na gradu, ki pa že zaradi pobiranja
vstopnine vodi natan"no evidenco števila obiskovalcev. Opazimo lahko, da se število
obiskovalcev v zadnjih letih v povpre"ju pove"uje, kar je dober znak za prihodnost turizma v
Škofji Loki.
2004
38.134

2005
44.177

2006
54.739

2007
50.300

2008
53.168

Tabela 31: Število obiskovalcev Loškega muzeja

Vir: LTO Blegoš, 2009

6.7. ZDRUŽENJE ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE
Z namenom organiziranega sodelovanja pri izvajanju prenove starih mestnih jeder so
skupš"ine ob"in Piran, Ptuj in Škofja Loka leta 1993 ustanovile Skupnost starih mest
Republike Slovenije. Vsa omenjena mesta so imela namre" težave pri oživljanju starih
mestnih jeder, saj je v njih življenje zamiralo. Prav tako so bila vlaganja v prenovo teh jeder
zanemarljiva, zato so bili objekti v izjemno slabem stanju. Prav zaradi teh problemov ter
ve"jega sodelovanja tudi na turisti"nem podro"ju so ob"ine dale pobudo za ustanovitev
gospodarsko interesnega Združenja zgodovinskih mest Slovenije, ki je bilo ustanovljeno 12.
junija 2001 na Ptuju. Sedež združenja je prav v Škofji Loki, "lanice pa so ob"ine Idrija,
Koper, Piran, Ptuj, Radovljica, Trži" in Škofja Loka. Osnovni cilj združenja je organizirano in
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povezano nastopanje ter delovanje zgodovinskih mest v zasledovanju njim skupnih interesov
in ciljev. Cilj je torej spodbujati razvoj in novo življenje zgodovinskih mest v Sloveniji.
Izmed ve"ih nalog, ki jih ima združenje, pa bi izpostavil:
!
!

!
!
!
!

sodelovanje s podobnimi tujimi asociacijami zgodovinskih mest in vklju"evanje vanje,
povezava z ostalimi zgodovinskimi mesti ter razvijanje strategije skupnega marketinga
z namenom pove"anja ozaveš"enosti, da so zgodovinska mesta umetnostni zaklad in
turisti"na privla"nost ter da ohranjanje kulturne dediš"ine omogo"a gospodarski in
družbeni razvoj,
priprava poro"il in publikacij ter vzdrževanje stikov z mediji,
na podlagi predhodno usklajenih interesov sodelovanje na podro"jih, ki so zna"ilna za
stara mesta (kultura, turizem, šolstvo, šport ipd.),
sodelovanje z rednim šolskim in obšolskim sistemom z namenom vplivati na vzgojo
mladih o pomenu kulturne dediš"ine,
prizadevanje za vpis zgodovinskih mestnih jeder v seznam Unescove kulturne
dediš"ine.
(Zgodovinska mesta, 2009)

Kot je opazno pri nalogah, ki si jih je zadalo združenje, je pomembna funkcija povezovanja in
sodelovanja. Po mojem mnenju lahko to združenje veliko naredi predvsem na podro"ju
turizma, saj lahko potencialnemu turistu ponudi ve" razli"nih turisti"nih paketov, v katerih so
vklju"ena omenjena mesta. Tudi obisk posameznega mesta bi turista lahko seznanil z
lepotami sorodnega mesta in tako bi mesta lahko drugo drugega promovirala in si medsebojno
pomagala pri prepoznavnosti. Z vklju"evanjem v mednarodno okolje bi se ta prepoznavnost
še toliko bolj pove"ala. Skupno sodelovanje pri kandidiranju za vpis mestnih jeder v seznam
Unescove kulturne dediš"ine pa bi tudi olajšalo delo vsakega izmed posameznih mest.
Na primeru Škofjeloškega pasijona bi lahko bilo Škofji Loki prihranjenega veliko truda pri
promociji, prav tako pa bi lahko bila še uspešnejša, "e bi mesta v tem združenju dobro
sodelovala med seboj in svoje turiste obveš"ala tudi o kulturnih znamenitostih in prireditvah
sorodnih mest.

7. REVITALIZACIJA STAREGA MESTNEGA JEDRA
Stara mestna jedra predstavljajo odli"no izhodiš"e za razvoj »kulturnega turizma«. Mestna
središ"a, ki so ohranila dediš"ino preteklosti, so turisti"no privla"na ne le za prebivalce mesta
in okolice, temve" tudi za turiste, ki se želijo seznaniti s temi pri"evanji razvoja.
Kultura je izhodiš"e razvojnih sprememb, ki zadevajo urbani razvoj in podjetniške
spremembe dolo"enega urbanega okolja. To bo torej most, ki bo povezoval kulturno
dediš"ino (kulturna identiteta) s kulturo nove ekonomije (kulturno podjetništvo) in kulturo
druga"nega na"ina življenja v dolo"enem okolju (bivanjska kultura). Razvojna logika je
dovolj jasna in razpoznavna. Kultura je izhodiš"e kulturnega turizma, ta pa je spodbuda za
podjetniški razvoj in poslovne spremembe. Kulturna dediš"ina postaja izhodiš"e moderne
komercializacije mesta.
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Kulturna dimenzija je vezni "len celovite revitalizacije mesta. Tako npr. v staro mestno
središ"e pripeljemo živahno in živo kulturno ponudbo. Z njo dvignemo zavest prebivalcev in
obiskovalcev o kulturni identiteti starega mesta, samozavest stanovalcev o pomembni
turisti"ni in podjetniški ponudbi in postopoma kulturno zavest in to je potem pot za turisti"no
in poslovno oživitev mesta.
Problemi starih mestnih jeder so bili povsod podobni. Zanje so zna"ilni skromna turisti"no
gostinska ponudba, slaba prometna in prostorska ureditev, problemati"en odnos do stavbne
kulturne dediš"ine in skorajda nikakršne ponudbe kulturnih storitev. Vsi poizkusi, da bi
probleme starih mest reševali avtonomno in parcialno, so vedno obsojeni na neuspeh. Na eno
strani skokovito naraš"ajo stroški obnove, na drugi pa je obnova nesmiselna, "e s svojim
teko"im poslovanjem in oživljanjem ne omogo"a normalne amortizacije investicijskih
sredstev, pozitiven podjetniški zasuk in normalizacijo življenjskega prostora meš"anov.
Stara mestna jedra s pouli"no kulturo pa vendarle lahko pri"enjajo dovolj u"inkovito reševati
zapleten revitalizacijski trikotnik kulturne dediš"ine, poslovnega oživljanja in prostorske
obnove mesta. Odtod lahko izpeljemo tri pomembne posebnosti poslovne revitalizacije:
!
!
!

staro mestno jedro je kulturna in turisti"na dobrina, ki omogo"a ambientalno
postavitev pouli"ne kulture,
kulturna ponudba in kulturna obdelava prostora omogo"a rast dodatne trgovinske in
gostinske ponudbe kot celovitega turisti"nega proizvoda,
poslovna oživitev omogo"a postopno revitalizacijo stavbne dediš"ine in dvig
stanovanjske kulture mesta.

Novo revitalizacijsko jedro potemtakem tvorijo tri institucije:
1. prostor (stavbna dediš"ina, staro mestno jedro ...)
2. turizem (gostinstvo, trgovina, obrt ...)
3. kultura (pouli"na in institucionalna kulturna ponudba)
Dejstvo je, da je sama revitalizacija mesta kompleksen proces, ki ga ni mogo"e omejevati na
urbanisti"ne in gradbene posege v mestnem jedru (spomeniško varstvo) ali pa zgolj poslovno
oživljanje mesta (nove trgovinske "etrti). To so zgolj materialne kulise, kajti pravo vsebino
omogo"ajo s svojo dejavnostjo in prisotnostjo šele ljudje, ki želijo živeti v takšnih središ"ih in
njihova kulturna drža (kulturna identiteta). Za ljudi, ki tukaj živijo, ali pa prihajajo od drugod,
lahko postane kulturna ponudba pomemben element bivanjske in življenjske kulture (kultura
kot na"in življenja). To pomeni, da je kulturno oživljanje starega mestnega jedra povezano z
mnogo širšim pojmovanjem kulture, kot bi sprva lahko površno sklepali. Tukaj mislimo na
kulturno ponudbo blaga in storitev, kulturo prostora, kulturno zavest stanovalcev in
obiskovalcev, kulturno turisti"no ponudbo in podobno.

7.1. REVITALIZACIJSKI PRISTOPI
Oživljanje kulturne dediš"ine je torej kompleksen proces, ki zahteva interdisciplinarni pristop
in povezanost razli"nih dejavnosti. Kulturna revitalizacija je samo eden izmed
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revitalizacijskih pristopov, ki jih potrebujemo, da bi uspeli kulturno dediš"ino spremeniti v
razvojno priložnost.
Revitalizacijski pristopi pomenijo tiste dejavnosti, ki v okviru naravne in kulturne dediš"ine
omogo"ajo:
!
!
!

organizacijsko oblikovanje projektov (proizvodov), ki imajo tržni zna"aj ali so splošno
koristni za ljudi,
povezovanje in sodelovanje med ljudmi (partnerji, povpraševalci, javnostmi),
poslovno zaokrožitev dejavnosti na temelju ekonomskega ra"una (prora"uni, ena"ba
dobi"ka).

Revitalizacija pomeni, da želimo obuditi razli"ne vidike, na"ine življenja in pri tem dose"i
optimalno ravnovesje med ohranjanjem kulturne in naravne dediš"ine, fizi"no obnovo in
novimi dejavnostmi, ki dajejo dolo"enim prostorskim ambientom nov razvojni pomen in
življenjski bivanjski smisel.
Revitalizacijski pristop tako obsega 5 razli"nih vrst obnove:
!
!
!
!
!

prostorsko revitalizacijo,
kulturno revitalizacijo,
turisti"no revitalizacijo,
podjetniško revitalizacijo,
regionalno revitalizacijo.

Turisti"na revitalizacija obsega:
! celoto turisti"nih proizvodov, ki jih ponujajo razli"ne dejavnosti in spremljevalne
dejavnosti razvoja sonaravnega turizma v njegovem zaledju,
! razvoj razli"nih zvrsti turizma (kulturni, izobraževalni, nastanitveni turizem),
! oblikovanje destinacijskega spleta, kjer je prostorsko kulturni ambient temeljna
konkuren"na prednost.
Turisti"ni razvoj je pogosto temelj poslovne revitalizacije. Obsega vrsto netradicionalnih
turisti"nih usmeritev, zato je klasi"na turisti"na ponudba tukaj povsem podrejena drugim
alternativnim oblikam, ki postajajo vedno pomembnejša oblika sodobnega turizma.
Težava dosedanje revitalizacije kulturne dediš"ine ti"i v nepovezanosti revitalizacijskih
pristopov, slabi organiziranosti in menedžiranju prenove, nezadostni kakovosti upravljanja in
vodenja, slabi izbiri poslovnih vsebin in izvedbenih projektov, šibki povezanosti na lokalni,
državni in mednarodni ravni.
Temeljna teza je, da za oživljanje kulturne in naravne dediš"ine potrebujemo sistemski pristop
in neprestano spodbujanje revitalizacijskih procesov. V središ"u sprememb in razvoja je
kultura. Toda o"itno potrebujemo najprej kulturo sprememb, da bi dejansko lahko spremenili
relativno skromno kulturno dediš"ino v razvojno priložnost (Kova", 2009).
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8. GLAVNE UGOTOVITVE
V diplomski nalogi sem predstavil turisti"no prireditev Škofjeloški pasijon z ve" zornih kotov.
Poskušal sem zajeti glavne zna"ilnosti in predstaviti raznovrstne dejavnike, ki vplivajo na
njegovo izvedbo. Predvsem sem se osredoto"il na možnost oz. potencial te prireditve za
razvoj turizma v Škofji Loki. Predstavil sem predloge, kako bi Škofjeloški pasijon lahko
postal glavna turisti"na atrakcija za potencialne obiskovalce. Namen diplomske naloge je bil s
tem vsekakor dosežen, ampak osebno bom z diplomskim delom zadovoljen šele v trenutku,
ko se bodo vsaj nekateri predlogi in ugotovitve moje diplomske naloge tudi dejansko za"eli
uresni"evati.
Škofja Loka s svojo okolico je privla"na turisti"na destinacija tako z družbenogeografskega
kot tudi naravnogeografskega vidika. Kljub temu pa to dejstvo samo na sebi mestu nikakor ne
zagotavlja tudi turisti"nega razcveta. Dandanes je namre" za ugoden turisti"ni razvoj potreben
celovit pristop, ki vklju"uje vsako, še tako minimalno turisti"no storitev, ki pa lahko v kon"ni
fazi odlo"i o obisku dolo"ene destinacije.
Na tem mestu bi omenil le eno izmed klju"nih turisti"nih storitev, ki Škofji Loki za ve"ji
turisti"ni razcvet vsekakor manjka, in sicer ustrezna turisti"na infrastruktura. Na tem podro"ju
se namre" Škofja Loka sre"uje z velikimi problemi, saj brez hotela ni sposobna preno"iti
avtobusa obiskovalcev v enem nastanitvenem kompleksu. Ustrezne nastanitvene kapacitete so
namre" osnova za turisti"ni razvoj dolo"ene turisti"ne destinacije.
Škofjeloški pasijon bi lahko turizmu v Škofji Loki pomagal predvsem v smislu edinstvene
turisti"ne prireditve, ki turiste v obliki svojevrstnega kulturnega spektakla prepri"a, da si ga
ogledajo in s tem obiš"ejo Škofjo Loko. Za turizem je sicer pomemben že sam po sebi, hkrati
pa lahko predstavlja tudi nekakšen magnet oz. razlog, da turisti sploh pridejo v Škofjo Loko.
To pa je klju"nega pomena za promocijo mesta. Ko namre" obiskovalci iz razli"nih krajev
pridejo v mesto, jim lahko turisti"ni delavci z ustrezno promocijo predstavijo lepote
škofjeloškega obmo"ja. S tem jih lahko poskušajo še nekaj dni zadržati v Škofji Loki ali pa jih
navdušiti za ponovni prihod. Škofjeloški pasijon, ki je v prvi vrsti kulturna atrakcija in ga v
takšni obliki ni možno doživeti nikjer drugje, mora torej postati nekakšen glavni turisti"ni
produkt, turisti"na znamka mesta, ki bo potencialne turiste prepri"ala za obisk Škofje Loke
tako v "asu uprizoritev kot tudi izven njih (takrat bi bila njegova predstavitev možna v nekem
prostoru). Potem pa bi Škofja Loka lahko turistom ponudila tudi svoje ostale turisti"ne
znamenitosti in lepote.
Za tovrstno uspešno na"rtovanje turisti"nega razvoja Škofje Loke, ki bi temeljilo na tržni
znamki Škofjeloškega pasijona, je po kon"ani uprizoritvi v letu 2009 v prvi vrsti najprej treba
poskrbeti, da t. i. pasijonski duh ostane prisoten med ljudmi in da se tudi v mestu samem "uti
njegova prisotnost. To bi bilo možno dose"i z raznimi pasijonskimi simboli (pasijonske
zastave v mestu, na mostovih, prodaja pasijonskih spominkov na vidnih mestih itd.), ki bi
doma"ine in obiskovalce spominjali na pomembnost pasijona za Škofjo Loko. Enako pa je
pomemben obstoj in delovanje Skupine za pasijon, ki je nastala pred kratkim. Po prejšnjih
uprizoritvah (v letih 1999 in 2000) se je namre" na pasijon hitro pozabilo in namen omenjene
skupine je predvsem ohranjanje prisotnosti pasijona v mestu s pomo"jo organiziranja raznih
prireditev v medpasijonskem "asu. Samo na ta na"in bo pasijon namre" res lahko ostal v
zavesti doma"inov, ki ga bodo tako lahko š"asoma sprejeli povsem za svojega, kar je
bistvenega pomena za razvoj turizma na njegovih temeljih.
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Škofjeloški pasijon bi potreboval nek prostor v središ"u mesta, kjer bi bila možnost njegove
predstavitve s strani turisti"nega delavca, ogleda pasijonskih slik, skrajšanega pasijonskega
videa v obliku multivizije. Njegova predstavitev bi morala biti na razpolago vse dni v tednu
skozi vse leto. Prostor bi moral biti dovolj velik, da bi lahko sprejel cel avtobus obiskovalcev,
v njem pa bi torej moral biti stalno zaposlen turisti"ni delavec, ki bi pasijon ustrezno
predstavil. Kot tak prostor bi bil zelo primeren obnovljeni Sokolski dom, ki je že v svoji
osnovni obliki namenjen za kulturne dejavnosti.
Škofja Loka bi se s svojim pasijonom morala intenzivneje vklju"iti v skupino evropskih
pasijonskih mest. Škofjeloški pasijon je namre" edinstven primer v svetu, kjer v tolikšnem
številu igralci potujejo skozi celotno mesto in na razli"nih mestih odigrajo svoj prizor,
medtem ko gledalci lahko na enem mestu doživijo celotno igro. Tak na"in uprizoritve je
namre" nekaj svojstvenega v današnjem "asu in Škofjeloški pasijon ima možnost, da se med
vsemi evropskimi pasijoni posebej uveljavi in privabi v Škofjo Loko prebivalce širše Evrope.
Za tovrstno prepoznavnost pa bi se moral Škofjeloški pasijon najprej pojaviti na internetni
strani Europassiona, kjer bi obiskovalci, ki se zanimajo za tovrstne prireditve, lahko prišli do
informacij o našem pasijonu. Prav tako bi bilo potrebno spremeniti klju"ne besede doma"e
internetne strani pasijona, da bi se tudi tujegovore"im obiskovalcem ob vpisu pasijona v
njihov internetni brskalnik med možnostimi ponudila stran Škofjeloškega pasijona. Potrebno
je namre" izpostaviti, da predvsem turisti nemškogovore"ih dežel (Nemci in Avstrijci) kažejo
veliko zainteresiranost za ogled pasijon. Ena izmed najve"jih pasijonskih prireditev na
Bavarskem, v mestu Oberammergau, je namre" po mnenju doma"inov (Nemcev), s svojo
dobi"konosno usmerjenostjo v veliki meri izgubila svojo izvorno vsebinsko vrednost.
Škofjeloški pasijon, ki pa bo moral prav tako paziti na uravnoteženost turizma in osnovnega
smisla prireditve, ima tako vsekakor velik potencial pri nemških turistih, ki so v preteklosti že
v ve"jem številu prihajali v Škofjo Loko. Na drugi strani ne gre zanemariti tudi potenciala s
strani prebivalcev ostalih sosednjih držav, ki so bili deloma prisotni že pri dosedanjih
uprizoritvah in se ra"una nanje tudi v prihodnje. Turisti"ni delavci bi se v prihodnje tako
morali s posebnimi turisti"nimi paketi bolje pripraviti in z dobro promocijo ponuditi tujim
turistom tudi vso dodatno turisti"no ponudbo mesta. Posebej pomembna bi bila tovrstna
predstavitev že pred pasijonom skupaj s katerim bi jim ponudili ve"dnevne turisti"ne pakete
tudi ostalih turisti"nih znamenitosti. Pri tem bi Škofja Loka morala tesneje sodelovati s
Slovensko turisti"no organizacijo, ki bi ji pri tej promociji v tujini morala pomagati na raznih
turisti"nih sejmih po Evropi. Hkrati pa bi tudi same turisti"ne organizacije za promocijo
svojega mesta morale narediti vse, kar je v njihovi mo"i, in nikakor ne bi smele dopustiti, da
tolikšno število obiskovalcev pasijona ostane brez kakršnegakoli propagandnega listi"a o
Škofji Loki. Glede na mojo osebno raziskavo so si namre" celo sami obiskovalci, ki o Škofji
Loki niso vedeli veliko, želeli gradivo v obliki propagandnih publikacij s predstavitvijo
turisti"nih zanimivosti obmo"ja.
Škofjeloški pasijon se torej z ustrezno promocijo mora širiti navzven, kajti slovenski trg je
majhen in omejeno število Slovencev ne more zagotavljati Škofjeloškemu pasijonu zadosten
trg za nadaljnje uprizoritve, prav tako pa orientiranost le na slovenske obiskovalce ni cilj
loških turisti"nih delavcev. Posebna ciljna skupina, ki bi jo rad izpostavil, pa so Slovenci po
svetu in mislim, da se v prihodnje mora pasijon v ve"ji meri usmeriti tudi nanje, Že pri
dosedanjih uprizoritvah je bilo slišati z njihove strani veliko interesa za obisk, a zaradi
kratkega intervala med objavljenimi datumi uprizoritev in izvedbe pasijona, enostavno niso
utegnili urediti vseh logisti"nih stvari v zvezi s prevozi, nastanitvami ipd. Prav zaradi
omenjenih zadev se je torej potrebno zavedati, da morajo obiskovalci z ostalih celin takšen

!"+'"!"

Tomaž Urh

Turisti!ni potencial Škofje Loke...

obisk na"rtovati že veliko prej. Slovenci po svetu namre" v povpre"ju na nekaj let obiš"ejo
Slovenijo in "e bi "asovno dovolj zgodaj izvedeli za uprizoritve, potem bi lahko svoj obisk
planirali tako, da bi se udeležili pasijona in si mogo"e ogledali še ostalo ponudbo Škofje
Loke. Razmišljanje pa bi lahko šlo tudi v to smer, da bi se predvsem za Slovence po svetu, ki
Slovenijo najraje obiš"ejo v poletnih mesecih, naredila predstava ali dve v tem "asu.
Ena izmed bistvenih zadev pri bodo"ih organizacijah pasijona bi torej moralo biti pravo"asno
na"rtovanje in to"en "asoven razpored uprizoritev že nekaj let vnaprej, kar bi tudi
organizatorjem olajšalo priprave, še posebno promocijo. Razlog, da se v preteklosti »do
zadnjega« ni vedelo ali uprizoritev bo ali ne, je bil v glavni organizatorki Ob"ini Škofja Loka.
Zaradi raznih politi"nih interesov je zato pod njeno organizacijo težje na"rtovanje tovrstnih
prireditev toliko vnaprej. Rešitev za vnaprej je sedaj vsekakor sprejem Odloka o uprizoritvah
v letih 2015 in 2021, a za naprej bi bila po mojem mnenju primernejša odlo"itev, da bi se
Škofjeloški pasijon izvajal na povsem civilni bazi, kar bi pasijonskim in turisti"nim delavcem
omogo"alo tudi ve"jo fleksibilnost pri njegovi izvedbi.
!e se sedaj vrnem na svojo anketno raziskavo med obiskovalci pasijona, lahko še enkrat
ugotovim velik potencial Škofje Loke za turisti"ni razvoj. Dve tretjini anketiranih
obiskovalcev bi bilo namre" pripravljenih v Škofji Loki ostati vsaj dan ali ve", medtem ko bi
jih skoraj tretjina ostala tudi ve" dni. Seveda so to le odgovori na anketo, ampak ob skupnem
delovanju vseh turisti"nih delavcev pri ponudbi turisti"nih atrakcij škofjeloškega obmo"ja nas
tako število obiskovalcev vsekakor lahko motivira pri nadaljnjem delu. !e bi jih torej tretjina
ostala ve" dni, to pomeni, da bi jih od 24.000 obiskovalcev pasijona potencialno v Škofji Loki
ve" dni ostalo 8000, kar pa je za škofjeloški turizem, ki po uradnih podatkih beleži le nekaj
ve" kot 1000 oz. 2000 no"itev letno, skorajda nepredstavljivo. Tesno sodelovanje doma"ih
turisti"nih delavcev, skupna promocija in medsebojna pomo" je v dosedanjih uprizoritvah
pasijona in splošnem turisti"nem delovanju temeljna pomankljivost oz. zaviralec za hitrejši
turisti"ni razvoj. Ob tem, da bi najprej doma"i turisti"ni delavci stopili skupaj, pa bi bilo
potrebno tudi tesno sodelovanje z ostalimi slovenskimi turisti"nimi delavci, s Slovensko
turisti"no organizacijo, slovenskimi hotelirji, ki bi v svoji ponudbi intenzivneje ponujali ogled
Škofjeloškega pasijona, ki bi v velikono"nem "asu moral postati ena izmed najve"jih
turisti"nih atrakcij za vso Slovenijo.
Škofjeloški pasijon bi s svojo unikatno izvedbo in kot najstarejše ohranjeno besedilo v
slovenskem jeziku moral postati produkt nacionalnega turisti"nega pomena. Tako bi lahko
odvrgel status pomembnosti le na lokalnem nivoju in bi se lažje odprl tudi v tujino. Hkrati bi
država pri prihodnjih uprizoritvah pasijon morala tudi finan"no podpreti in ne le simbolno,
kot je bilo v navadi do sedaj. Seveda pa je državna odlo"itev zopet politi"na in zato je zlasti
pomembna umestitev pasijona med verske ali pa kulturne prireditve.
Ob primeru, da bi se pasijon smatral za versko prireditev, bi to sicer omogo"alo, da bi pasijon
kot krš"ansko pripravo na veliko no" lahko izvajali vsako leto, bi pa s tem izgubili veliko
število ciljne publike, ki tej religiozni zaznamovanosti ni naklonjena. Po mojem mnenju je
zato primernejša uvrstitev pasijona, kot pomembnega dramskega dela, med kulturne
prireditve, ki nagovarjajo širok del javnosti. Manjša zaznamovanost z religioznim
elementom, ki je sicer osnovna sestavina pasijona, bi tako omogo"ala pasijonu širitev v
ve"jem obsegu. Lahko bi se pove"al tudi obisk s strani slovenskih šol, saj se o pasijonu u"enci
u"ijo pri pouku slovenš"ine. Pasijon pa bi se kot nacionalno pomemben dogodek moral
potegovati tudi za uvrstitev med Unescovo živo dediš"ino, kar bi mu med drugim še pove"alo
prepoznavnost in lažjo promocijo na svetovnih trgih.
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Predstava Škofjeloškega pasijona vsebuje tudi velik socialni kapital za širše obmo"je. Ve" kot
1100 prostovoljcev se namre" v mesecu dni pogosto druži med seboj, nastanejo nova
prijateljstva, nove socialne vezi, ki pripomorejo k boljšemu sodelovanju tudi na drugih
podro"jih "lovekovega delovanja. Vsak izmed igralcev in sodelujo"ih pri organizaciji s svojo
prisotnostjo izkazuje visoko lokalno pripadnost in identifikacijo z mestom. V svoji raziskavi
med prostovoljci sem ugotovil, da je kar 80 % sodelujo"ih pri izvedbi pasijona pripravljenih
prostovoljno sodelovati pri podobnih prireditvah, ki bi bile pomembne za Škofjo Loko. To je
pomembno sporo"ilo za samo mesto, saj "loveški viri v današnjem svetu predstavljajo
ogromen kapital za katerokoli okolje.
Mnenje anketirancev in tudi moje osebno mnenje je,da bi sodelovanje moralo ostati na
prostovoljni bazi, saj bi se s pojavom denarih pla"il za posamezne vloge ta socialna
homogenost po vsej verjetnosti razbila. Po razgovorih s sodelujo"imi bi se pri prihodnjih
uprizoritvah morda premislilo le o možnosti, da bi se uprizoritve iz štirih vikendov prestavile
v tri, s tem da bi bila predstava tudi v petek, ker se je nekaterim sodelujo"im zadnji konec
tedna že malce vlekel.
Škofjeloški pasijon ima torej še veliko možnosti pri svojem razvoju, prav tako pa tudi ostale
turisti"ne dejavnosti v Škofji Loki.
Po pogovorih z ve"jim številom turisti"nih delavcev v Škofji Loki sem ugotovil, da je bistven
razlog za stagnacijo škofjeloškega turizma v nedovoljšnjem skupnem sodelovanju turisti"nih
delavcev. Potrebno bi namre" bilo, da turisti"ni delavci stopijo skupaj in sodelujejo pri
turisti"ni ponudbi Škofje Loke. Osebno sem prepri"an, da bi bili s tem uspehi turizma v Škofji
Loki prav za vsako izmed strani mnogo boljši. Hkrati bi bilo potrebno tesneje sodelovati tudi
s STO in ostalimi slovenskimi mesti, predvsem v Združenju slovenskih zgodovinskih mest ter
tudi s partnerskimi mesti Škofje Loke, ki bi lahko navdušili svoje prebivalce za obisk tega
srednjeveškega mesta.
Nekaj predlogov, ki bi lahko pospešili razvoj turizma in naredili mesto privla"nejše, navajam
spodaj:
!
!

!

!
!
!
!

Na Škofjeloškem gradu bi moralo biti ve" glasbenih prireditev, saj je prostor zelo
primeren za tovrstne dogodke.
Na gradu bi lahko živela neka družina, ki bi se preživljala izklju"no s turizmom. V
dolo"enih urah tekom dneva bi prikazali, kako so živeli prebivalci gradu v srednjem
veku. V srednjeveških obla"ilih bi se nato sprehodili po mestu, kjer bi bili turistom
pripravljeni odgovarjati na razna vprašanja itd.
Potrebna bi bila ponovna oživitev kopališ"a ob Poljanski Sori. Neko" je bil tik ob njej
tudi prostor za kampiranje, ki bi ga Škofja Loka zelo potrebovala. Veliko turistov
(predvsem Nizozemcev) je bilo v Škofji Loki v preteklosti predvsem tudi zaradi
možnosti kampiranja. Ob tem bi se lahko zgradila še športna igriš"a, npr. igriš"e za
odbojko na mivki, nogomet na travi.
V središ"u mesta, na Mestnem trgu, bi se lahko predstavljale stare obrti, potekale
delavnice u"enja izdelovanja dolo"enih izdelkov, hkrati pa bi bilo te ro"no izdelane
izdelke tudi možno kupiti
V povezavi s prejšnjo to"ko in da bi se središ"e mesta zares spremenilo v prijetno
sprehajališ"e, bi bilo potrebno prepovedati dostop z avtomobili na Mestni trg, saj
ovirajo pešce.
Potrebno bi bilo zagotoviti razli"ne preno"itvene kapacitete tudi ve"jemu številu
obiskovalcev (hostel, hotel).
Potrebna bi bila ve"ja promocija loških gostiln, ki ponujajo doma"e loške jedi.
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Osredoto"iti bi se bilo potrebnotudi na turiste, ki bi v Škofji Loki ostali ve" dni, saj
enodnevni turisti mestu ne morejo zagotoviti turisti"nega razvoja.

Škofja Loka kljub velikemu turisti"nemu potencialu danes torej nekako stagnira na tem
podro"ju. V diplomski nalogi sem podrobneje predstavil turisti"ne možnosti Škofjeloškega
pasijona in vsebine povezane z njim; raziskal in pokazal sem, kaj s strani obiskovalcev in
sodelujo"ih pasijon predstavlja za turisti"ni razvoj mesta ter tudi predlagal, kako pasijon
izkoristiti kot mo"no blagovno znamko pri promociji Škofje Loke.
V nadaljevanju sem predstavil trenutno stanje turizma v Škofji Loki: turisti"ne znamenitosti
mestnega jedra, prireditve in v obliki števil"nih podatkov tudi no"itve turistov v celotni
ob"ini.
Dejstvo je, da same ugotovitve in predlogi, predstavljeni v tem oz. kateremkoli pisnem delu,
še zdale" niso dovolj; te ugotovitve, ki so jasne vsem doma"im turisti"nim delavcem, je
potrebno namre" tudi aktivno izpolnjevati. V prvi vrsti je to vsekakor sodelovanje in
povezanost vseh omenjenih, kajti le to lahko Škofjo Loko, ki je sicer geografsko majhna,
naredi veliko na turisti"nem podro"ju. Prav tako nima smisla že leta razpravljati o manjkajo"i
nastanitveni infrastrukturi, "e se na tem podro"ju ne naredi nobenega konkretnega koraka. V
kon"ni fazi pa se omenjene infrastrukture niti ne bo potrebovalo, "e se ne izpolni prvi pogoj
sodelovanja turisti"nih delavcev, ki edini lahko Škofjo Loko naredijo prepoznavno in
turisti"no zaželjeno lokacijo. Pri tem pa imajo velik kapital v Škofjeloškem pasijonu. Ta
projekt je v zadnji uprizoritvi leta 2009 pokazal, da ima turisti"ni potencial, s katerim se
identificirajo in ga podpirajo tudi doma"ini, in nobenega razloga ni, da turisti"ni delavci na
njem ne bi gradili turisti"ne podobe svojega mesta. Kot t. i. hallmark prireditev, ki že sama po
sebi mestu zagotavlja prepoznavnost in ugled, ga Lo"ani tako lahko ponosno predstavimo tudi
ostalim obiskovalcem in s tem naredimo kakšno korist še sami sebi.

9. ZAKLJU!EK
Škofja Loka ima s svojo raznoliko pokrajino, ugodno prometno lego ter bogato kulturno
dediš"ino vse možnosti za hitrejši turisti"ni razvoj. Mesto se lahko pohvali z najlepše
ohranjenim srednjeveškim mestnim jedrom v Sloveniji in bogatimi naravnimi danostmi v
svoji okolici. Turizem je bil v preteklosti Škofje Loke že pomemben dejavnik gospodarskega
razvoja, a je v zadnjih letih za"el nekako stagnirati. Turisti"ni delavci se sicer trudijo in skozi
vse leto organizirajo ve"je število prireditev, ki pa niso odmevne v tolikšni meri, da bi Škofji
Loki mo"no dvignile prepoznavnost in jo izpostavili kot eno izmed bolj zaželjenih turisti"nih
destinacij v tem delu Evrope. Eden izmed klju"nih razlogov današnje stagnacije turizma je
pomanjkanje sodelovanja med turisti"nimi delavci. Kljub veliki želji in pripravljenosti namre"
niso povsem natan"no porazdeljene naloge in dolo"eni cilji, ki bi omogo"ali jasnejšo
strategijo razvoja turizma in v kon"ni fazi zadovoljstvo vseh turisti"nih delavcev.
Eden izmed turisti"nih projektov, ki bi turisti"nim delavcem lahko omogo"il turisti"ni razcvet
Škofje Loke in jo predstavil tudi širši evropski javnosti, je vsekakor Škofjeloški pasijon.
Najstarejše dramsko besedilo v slovenskem jeziku z ve" kot 900 nastopajo"imi po ulicah
srednjeveškega mestnega središ"a je namre" najve"ja dramska igra na prostem v Sloveniji. Po
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letih 1721, 1727 in 1728 je bil v prvotni obliki ponovno uprizorjen šele v letih 1999, 2000 in
2009. V takšni obliki in na izviren, procesijski na"in pasijona ni možno videti nikjer drugje na
svetu. To Škofji Loki vsekakor zagotavlja ogromen turisti"ni potencial, ki bi se ga v
prihodnjih uprizoritvah izpla"alo bolje izkoristiti.
Škofjeloški pasijon kot kulturna prireditev danes v prvi vrsti predstavlja veliko turisti"no
atrakcijo, ki lahko zelo popestri in razširi turisti"no ponudba kraja. Kljub omenjenemu dejstvu
pa se je potrebno zavedati specifi"ne vsebine, ki jo pasijon nosi. Tematsko Škofjeloški pasijon
namre" predstavlja dogajanje od cvetne nedelje do Kristusovega pokopa na veliki petek, zato
je pri tovrstni tematiki potrebno biti pozoren na preplet vsebinskega sporo"ila in same
turisti"ne atrakcije kot take. Prav zaradi omenjene vsebine je Škofjeloški pasijon uprizorjen v
postnem in velikono"nem "asu.
Raziskava, izvedena med obiskovalci in sodelujo"imi prostovoljci med uprizoritvijo leta
2009, je izpostavila predvsem pozitivne vidike, ki bi jih Škofjeloški pasijon lahko imel za
razvoj turizma v Škofji Loki.
V prvi vrsti je za izvedbo takega projekta pomembnih ve" kot 1100 prostovojcev, ki so na
razli"ne na"ine sodelovali pri uprizoritvah. Tolikšno število prostovoljcev oz. "loveških virov
namre" Škofji Loki zagotavlja pomembno oporo pri izvedbi nadaljnjih projektov. Pomembno
je dejstvo, da so bili prav vsi anketiranci, ki so bili s strani prostovoljcev zajeti v mojo
raziskavo, po koncu predstav zadovoljni s svojo prisotnostjo oz. udeležbo in da bi jih kar 84
% bilo pripravljenih sodelovati tudi pri drugih podobnih projektih, ki bi bili pomembni za
Škofjo Loko. Prav tako so bili z organizacijo in izvedbo zadovoljni tudi obiskovalci
Škofjeloškega pasijona. Pomembna je ugotovitev, da se kar 87 % anketiranih obiskovalcev v
bodo"e še namerava vrniti v Škofjo Loko, skorajda dve tretjini pa bi jih v mestu ostalo vsaj en
dan ali ve". To pomeni, da bi v takšnem "asovnem intervalu turistom lahko predstavili
kakovostno turisti"no ponudbo, ki jo Škofja Loka definitivno premore.
V primeru ve"dnevnega obiska, katerega vzrok bi lahko bil Škofjeloški pasijon, bi se turisti
tako morali poslužiti tudi t. i. turisti"ne superstrukture (bivalni in prehrambeni objekti), kar bi
spodbudilo gospodarski razvoj mesta ter tudi ostale s tem povezane dejavnosti. Današnja
turisti"na infrastruktura v Škofji Loki pa v takem primeru ne bi bila zadovoljiva, Škofja Loka
se namre" soo"a s pomanjkanjem zadostnih nastanitvenih kapacitet. Potrebovala bi nek
nastanitveni kompleks (hotel), ki bi omogo"al preno"itev ve"jega števila turistov. Leta 2005
se je namre" zaprl edini hotel v mestu in vse od takrat naprej je turisti"na nastanitev možna le
v obliki manjših nastanitvenih zmogljivosti kot so mini hoteli, turisti"ne kmetije in apartmaji.
Z ve" strani je med organizacijo Škofjeloškega pasijona v letu 2009 prihajalo do raznih
predlogov in pobud, kako v mestu ohranjati t. i. pasijonski duh tudi v letih, ko se pasijon ne bi
uprizarjal. Bistvenega pomena bi namre" bila njegova stalna prisotnost v obliki raznih
dejavnosti ter prostora v središ"u mesta, ki bi obiskovalcem omogo"al, da se s Škofjeloškim
pasijonom podrobneje seznanijo in si ga s pomo"jo multivizije tudi ogledajo.
Pozitivna izkušnja Škofjeloškega pasijona 2009 in splošno zadovoljstvo vseh udeleženih je
lahko torej eden izmed klju"nih dejavnikov, da turisti"ni delavci stopijo skupaj in na podlagi
pasijona Škofjo Loko predstavijo kot eno izmed bolj zaželenih in obiskanih turisti"nih
destinacij. To pa si Škofja Loka s svojo bogato dediš"ino preteklosti tudi zasluži.
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SUMMARY

With its diverse landscape, good traffic position and rich cultural heritage, Škofja Loka has all
the possibilities for faster development of tourism. The town prides itself with the most
beautifully preserved medieval city center in Slovenia as well as rich natural monuments in its
surroundings. In the past, tourism was an important factor of economic development but it has
been stagnating in the past years. Despite the effort of tourist workers to organize numerous
events throughout the year, these events do not contribute to greater visibility and
attractiveness of Škofja Loka to make it one of the most desirable tourist destinations in this
part of Europe. One of the key reasons for today’s stagnation of tourism is the lack of
cooperation amongst tourist workers. Despite a great desire and willingness of workers,
distribution of their duties and goals is not clearly specified, which prevents the application of
a clear strategy in tourism. Another outcome of such a strategy would also be the satisfaction
of people working in tourism.
A project that would enable tourism in Škofja Loka to flourish and present itself to the wider
European audience is definitely the Škofja Loka Passion play. The oldest dramatic work in
Slovenian language with over 900 performers is the largest dramatic play in Slovenia. It is
performed along the streets of the medieval city. After the years 1721, 1727 and 1728, it was
not performed in its original form until 1999, 2000 and 2009. The play is performed in a
particular form, in the procession, which cannot be seen anywhere else in the world. This
gives Škofja Loka an immense tourist potential that could be even better exploited in future
performances.
As a cultural event, the Škofja Loka Passion play today first and foremost presents a big
tourist attraction that can enliven and broaden the tourist offer of the town. In addition to that,
it is also very important to be aware of the specific content of the passion play. Thematically,
the Škofja Loka Passion play presents the events between Palm Sunday and the death of Jesus
Christ on Good Friday. Great attention must therefore be paid to the intertwining of the
content itself and the tourist attraction. It is because of its content that the Škofja Loka Passion
play is performed during Lent and Easter time.
The survey amongst visitors and volunteers during performances in 2009, showed mainly the
positive effects that the Škofja Loka Passion play could have for the development of tourism
in Škofja Loka.
Firstly, more than 1100 volunteers worked in different ways to organize such an event. Such a
high number of volunteers provide Škofja Loka with the important support for organizing
future projects. It should be pointed out that all participants in my survey were at the end
satisfied with their participation in the performances, and 84 % of them would be willing to
participate in other similar projects, important for Škofja Loka. Visitors as well were satisfied
with the organization and the performance of the Škofja Loka Passion play. It is important to
state that 87 % of visitors questioned plan to return to Škofja Loka in the future; and almost
two thirds would stay in Škofja Loka for at least one day or more. In such a time span, Škofja
Loka could present a quality tourist offer which it definitely has.
In the case of longer visits of few days, where Škofja Loka Passion play would be the main
reason, tourists would have to use some tourist superstructure (accommodation and food
infrastructure) which would stimulate the economic development of the town and also other
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similar activities. But the present infrastructure of tourism in Škofja Loka is not yet developed
enough. Škofja Loka namely does not have enough capacities for overnight stays. It would
need a hotel complex, where bigger tourist groups of tourists could stay overnight. In 2005,
the only hotel in town was closed and after that the overnight stays are only made possible in
smaller buildings like mini hotels, tourist farms and apartments.
There were many proposals heard at the 2009 passion play performances to preserve the
passion spirit even in the years when the passion play is not performed. It is essential to keep
the spirit of the passion play present in town in the form of different activities and there
should be a specific place in the centre of the town where visitors could see the Škofja Loka
Passion play on the multivision and get to know more about it.
The positive experience of Škofja Loka Passion play in 2009 and general satisfaction of all
involved could be one of the key factors that tourist workers come together and on the basis of
the passion play present the town as one of the most desired tourist destinations. Škofja Loka
with its rich cultural heritage definitely deserves that.
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Priloga 1: PRVA VERZIJA ANKETE ZA OBISKOVALCE
Pozdravljeni!
Iz tematike Škofjeloškega pasijona v tem študijskem letu pišem diplomsko delo in sem hkrati
del ekipe, ki pripravlja ta dogodek. Prosil bi Vas, da odgovorite na nekaj kratkih vprašanj v
zvezi s Škofjeloškim pasijonom in turizmom v Škofji Loki, ki mi/nam bodo pomagale pri
nadaljnjem delu.
1. Iz katerega kraja (oz. njegove okolice) prihajate? ____________________________
2. V Škofji Loki sem danes (obkroži) : prvi" drugi" tretji" "etrti" bil sem že ve"krat
3. Kje ste slišali za Škofjeloški pasijon in zakaj ste se ga udeležili?
Za Škofjeloški pasijon sem slišal-a: ________________________________________
Udeležil-a sem se ga, ker _______________________________________________
4. Ste se tekom vašega današnjega obiska poslužili turisti"ne ponudbe v mestu?
a) DA (napišite, katere) :____________________________________________ b) NE
Vam je bila vše" ali pa ste morda kaj pogrešali?______________________________
____________________________________________________________________
5. Se nameravate še kdaj udeležiti kakšne prireditve v Škofji Loki oz. si ogledati njene
znamenitost ali pa vas je zanimal izklju"no Škofjeloški pasijon?
a) DA, rad bi se vrnil zaradi:______________________________________________
b) NE, zanimal me je le Škofjeloški pasijon.
6. Ali poznate obmo"je Škofje Loke z okolico in njene turisti"ne zanimivosti/potenciale?
a) DA, Škofja Loka z okolico ima veliko turisti"nih možnosti v: _________________
___________________________________________________________________
b) NE, ampak bi me pa te informacije zanimale.
c) NE, v Škofjo Loko se iz turisti"nih razlogov ne nameravam ve" vra"ati.
d) DRUGO:___________________________________________________________
7. Ste bili z organizacijo današnjega pasijona zadovoljni ali bi sami kaj spremenili?
a)

DA, POVSEM SEM BIL ZADOVOLJEN.

b)

NE, SPREMENIL BI: ____________________________________________

c)

Od organizatorjev sem pri"akoval tudi natan"nejšo predstavitev same Škofje Loke.

d)

DRUGO:__________________________________________________________

Priloga 2: DRUGA VERZIJA ANKETE ZA OBISKOVALCE
Pozdravljeni!
Iz tematike Škofjeloškega pasijona v tem študijskem letu pišem diplomsko delo in sem hkrati
del ekipe, ki pripravlja ta dogodek. Prosil bi Vas, da odgovorite na nekaj kratkih vprašanj v
zvezi s Škofjeloškim pasijonom in turizmom v Škofji Loki, ki mi/nam bodo pomagale pri
nadaljnjem delu.
1. Iz katerega kraja (oz. njegove okolice) prihajate? ____________________________
2. V Škofji Loki sem danes (obkroži) : prvi" drugi" tretji" "etrti" bil sem že ve"krat
3. Kje ste slišali za Škofjeloški pasijon in zakaj ste se ga udeležili?
Za Škofjeloški pasijon sem slišal-a: ________________________________________
Udeležil-a sem se ga, ker _______________________________________________
4. Bi od organizatorjev današnje prireditve radi izvedeli tudi ve" informacij o ostalih
zanimivostih in lepotah Škofje Loke in njene okolice?
a) VSEENO MI JE
b) DA
c) NE
5. Se nameravate v bližnji prihodnosti še vrniti v Škofjo Loko oz. njeno okolico?
a) DA (glej vpr. št. 6)
b) NE
c) NE VEM (glej vpr. št. 6. - ob primeru, da bi morda prišli)
6. Zaradi katerega vzroka?
a) TURISTI!NIH ZANIMIVOSTI (glej vpr. št. 7)
b) POSLOVNIH ZADEV
c) OBISKA SORODNIKOV, PRIJATELJEV
d) DRUGO
7. !esa od naštetega bi se v takem primeru radi udeležili?
a) OBISK DRUGIH KULTURNIH PRIREDITEV
b) OBISK PODEŽELJA, TURISTI!NIH KMETIJ
c) OGLED STAREGA MESTNEGA JEDRA
d) OBISK OKOLIŠKIH CERKVA: Crngrob, Suha, Hribec itd.
e) HOJA NA OKOLIŠKE HRIBE
f) DRUGO: _________________________
8. Koliko "asa bi ob takem primeru ostali v Škofji Loki oz. njeni okolici?
a) NEKAJ UR
b) eno DOPOLDNE/POPOLDNE
c) CEL DAN
d) !E BI BIL ZADOVOLJEN, TUDI VE! DNI

Priloga 3: ANKETA MED SODELUJO"IMI PROSTOVOLJCI

1.Kako ste sodelovali na letošnjem pasijonu? Bil sem:
a) IGRALEC
b) V ORGANIZACIJI (informator, redar)
c) DRUGO: ____________________
2. Zakaj ste se odlo"ili za sodelovanje?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Ste zadovoljni s svojo odlo"itvijo, da ste sodelovali na letošnjem pasijonu?
a) DA
b) NE
c) DRUGO:____________________________________________________________
4. Podpirate prostovoljstvo za sodelovanje pri Škofjeloškem pasijonu ali bi bilo v prihodnje
primerno tudi kakšno pla"ilo sodelujo"im?
a)
b)
c)
d)

VSAK BI MORAL DOBITI PLA!ILO GLEDE NA SVOJ VLOŽEK
NE BI SE BRANIL VSAJ SIMBOLI!NEGA PLA!ILA
VSE MORA SLONETI LE NA PROSTOVOLJNI BAZI
DRUGO: ___________________________________________________________

5. Bi bili pripravljeni prostovoljno sodelovati tudi pri kakšnem drugem ve"jem projektu, ki bi
bil pomemben za Škofjo Loko in njeno okolico?
a) DA
b) NE
c) DRUGO: ___________________________________________________________
6. Prostovoljno bi lahko sodeloval pri naslednjih prireditvah:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

KULTURNIH
ŠPORTNIH
VERSKIH
ZABAVNIH
IZOBRAŽEVALNIH
DRUGO______________________________________________________________

