
Poznati zgodovino svojega kraja, celoto dogajanj v njegovem razvoju, njegovo preteklost, njegove 
značilnosti, pomembne osebe, ustanove, listine, dela, duhovno, versko, kulturno, politično in gospodarsko 
življenje, poznati dosežke ljudi svojega kraja ter dogodke, vesele, žalostne in celo tragične, ki so odločilno 

zaznamovali njegovo preteklost, to pomeni ohranjati zgodovinski spomin, brez katerega ni resnične 
prihodnosti nobenega naroda in kraja, ter se iz njega učiti življenja za naprej, črpati iz njega navdihe in 
spodbude, se navduševati ob dobrih zgledih in se zavarovati pred slabim, ki ga nosi v sebi zgodovina 

vsakega kraja in naroda. 
(iz spremne besede starološkega župnika, dr. Alojza Snoja ob izidu kulturno-zgodovinskega zbornika župnije sv. Jurija 

Stara Loka, 2015) 

 
 
Spoštovani! 
 
Ob 150-letnici posvetitve farne cerkve sv. Jurija v Stari Loki sta Župnijski zavod sv. Jurija 
in Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka izdala kulturno-zgodovinski zbornik 
župnije sv. Jurija z naslovom »A glej, na tem polju je obrodil stoteren sad«. 
 
Skoraj štirideset avtorjev v več kot štiridesetih prispevkih predstavi bogastvo naravne, 
kulturne in duhovne dediščine tega več kot 1000-letnega kraja in nam približa utrip 
življenja v njem nekoč in danes. Več kot polovico je domačih piscev, nekatere teme pa 
so predstavili priznani strokovnjaki od drugod. Zbornik na nekaj manj kot 800 straneh 
dopolnjuje starološko župnijsko kroniko »Več kot tisoč let«, ki je izšla deset let pred tem. 
Z izdajo zbornika smo širši javnosti želeli približati bogastvo naših prednikov in 
dragoceno dediščino za prihodnje rodove. 
 
Zbornik je pomembno domoznansko delo, ki bodočim generacijam ponuja mnoge 
izzive za raziskovanje. Želimo si, da bi ta knjiga našla mesto v čim večjem številu 
knjižnic po Sloveniji in med Slovenci po svetu. 
 
Cena zbornika je 40 EUR, na voljo pa je tudi v kompletu s starološko kroniko v 
lepo izdelani škatli. Cena kompleta je 60 EUR. 

 
Knjigo dobite ali naročite na naslovu: 
Župnija Stara Loka, Stara Loka 63, 4220 Škofja Loka 
alojz.snoj@rkc.si 
04 / 512 12 06 
 
 
 
Hvala za zaupanje. 
 
 
Lepo vas pozdravljamo, 
 
Dr. Alojz Snoj, župnik in Uredniški odbor zbornika 
 
 


