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IZVLE»EK
V uvodnem delu predstavljam mesto ©kofja Loka s πportnimi objekti. Predstavljeno je stanje pokritih in
zunanjih πportnih povrπin( brez smuËarskih povrπin) na obËana.
V tem diplomskem delu so opisani objekti zgrajeni v obdobju do druge svetovne vojne, ko so bili
pobudniki za πport predvsem sokoli in tudi orli.
Po drugi svetovni vojni je bilo prenovljenih in v drugi polovici 20. stoletja zgrajenih πe mnogo objektov,
pri katerih sem omenil πe lastnika, upravljalca objekta, skupno povrπino in trenutno stanje objekta.
V zakljuËnem delu pa so predstavljeni naËrti za obnovo in gradnjo πportnih objektov za naslednja leta.
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1 UVOD
©kofja Loka je prav gotovo ena najbolj πportno razvitih obËin v naπi dræavi, ima veliko odliËnih
πportnikov, dobre moænosti za rekreacijo, nenazadnje tudi relativno veliko πportnih objektov. Toda prav
teh πe vedno ni zadosti in skoraj vsak πportnik si æeli, da bi bil na njegovem podroËju πe kak nov
πportni objekt ali da bi obstojeËe objekte prenovili in poveËali. Dejstvo je, da πport in πportna rekreacija
zbliæujeta ljudi. Skozi πport spoznavamo nove ljudi, vzpostavljamo nove medosebne odnose in socialne
kontakte. Veliko vlogo v πportu imajo: sprostitev od (pre)hitrega tempa æivljenja, telesna vadba za
vzdræevanje zdravja nasploh in predvsem usmerjanje mladih v aktivno πportno æivljenje, ki je eden od
najbolj primernih naËinov izrabe prostega Ëasa. Seveda pa so za udejanjanje πportnih radosti potrebne
πportne povrπine. V obËini ©kofja Loka pride na obËana1 2,18 m2 odkritih, zunanjih πportnih povrπin
(brez smuËarskih povrπin) in 0,37 m2 pokritih povrπin. V Nacionalnem programu πporta v Republiki
Sloveniji je pri dolgoroËnih usmeritvah zapisano, da bomo do leta 2010 imeli na prebivalca 0,5 m2
pokritih in 3,0 m2 nepokritih πportnih povrπin. Te usmeritve dræave bodo v obËini ©kofja Loka teæko
dosegljive, vsaj pri pokritih objektih. Vsak nov objekt seveda pripomore k veËjemu ugledu, popularnosti
in razvoju mesta. ©port in z njim πportni objekti so del sploπne kulture ©kofje Loke.

2 PREDMET, PROBLEM IN NAMEN DELA
Diplomska naloga zajema razvoj telovadnih in πportnih objektov v razliËnih obdobjih moderne
πkofjeloπke zgodovine in nam prikazuje, kje vse so se ukvarjali s telovadbo sokoli, zaËetniki πporta v ©kofji
Loki. Zgradili so objekte, ki so bili kasneje pozabljeni ali Ëez Ëas prenovljeni in spet v uporabi.
Predstavljeni so tudi objekti zgrajeni v drugi polovici 20. stoletja in objekti, ki so bili zgrajeni pred
kratkim. Naloga opisuje njihovo danaπnje stanje in uporabnost.
Podatke za diplomsko nalogo sem Ërpal iz gradiva v Zgodovinskem arhivu ©kofja Loka, iz ustnih virov
oziroma spominov starejπih ljudi in raznih zapisov o πportnih dogajanjih v Ëasu zaËetkov sokolstva, ki
sem jih dobil v Knjiænici Ivana TavËarja v ©kofji Loki. Podatke o lastnikih objektov v zadnjem obdobju
sem zbiral v Zemljiπki knjigi in na Geodetski upravi. Pri upravljalcih objektov sem skuπal dobiti podatke
o povrπini objektov, o uporabnikih objektov in trenutnem stanju objekta. Nekatere podatke sem dobil
tudi na ©portni zvezi ©kofja Loka, ki je bila pobudnica za nastanek moje diplomske naloge. Leta 2006
bodo na zvezi namreË izdali knjigo z naslovom ﬂ100-letnica πporta v ©kofji Loki«, ki bo obravnavala tudi
πportne objekte v ©kofji Loki.
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3.1 ZA»ETKI TELOVADBE IN RAZVOJ OBJEKTOV V ©KOFJI LOKI V TEM »ASU
V ©kofji Loki so ljudje zaËeli organizirano telovaditi v letu 1906, ko je bilo ustanovljeno sokolsko druπtvo
in kmalu za tem πe telovadno druπtvo Orel. Sokoli so se dræali naËela starih Grkov, ki se glasi ﬂzdrav duh
v zdravem telesu«. Le tako je bilo moË ustvariti telesno, moralno in duπevno harmoniËno razvite
posameznike in po njih telesno, moralno in duπevno zdrav in krepak narod.
Orli in sokoli so bili politiËno v nasprotnih taborih. Pri orlih so sodelovali klerikalno usmerjeni LoËani,
pri sokolih pa privræenci liberalcev. Zato sta si bili druπtvi, ne le po πportni, ampak tudi po politiËni
strani, veËna nasprotnika. Ustanovitelji orlovskega gibanja so zapisali: ﬂOrlovstvo stremi za tem, da
okrepi telo in poplemeniti duha. Prvo skuπa doseËi s telovadbo, drugo s predavanji, teËaji in
prosvetnimi tekmami«. Telovadbo so obiskovali tako dekleta kot fantje, a slednjih je bilo veË. Na zaËetku
so telovadili na travniku med danaπnjim nogometnim igriπËem v Puπtalu in Poljansko Soro, na mestu
kjer je danes parkiriπËe, kasneje pa so se prestavili na telovadiπËe na Podnu. V zimskem Ëasu so imeli svoj
prostor na Spodnjem trgu, v danaπnjem gledaliπËu. Tam so v glavnem telovadili. Kasneje so se ukvarjali
tudi z nogometom, ki so ga igrali pri Zvezdi, to je bil prostor na Spodnjem trgu, kjer je danes gasilski
dom.
Vendar je sËasoma πtevilo za πport navduπenih Ëlanov pri orlih upadlo, morda je temu botroval nepravi
pristop k delu in premajhna pestrost dejavnosti.

Dvorana Urπulink namenjena telovadbi

Skupinska slika Orlov

Povsem drugaËe in bolje organizirano je bilo pri sokolih. V druπtvu so najprej zaËeli uËiti redovne vaje,
ki so bile tisti Ëas najbolj potrebne, vaditelj pa je bil pred-telovadec ljubljanskega sokola Bojan Drenik,
ki je prihajal ob nedeljah v Loko. Vadilo je pribliæno 60 Ëlanov ob nedeljah, najprej popoldne, pozneje
dopoldne pod DolenËevim kozolcem v Stari Loki. Pozimi pa je Drenik prihajal ob sobotah popoldne in
takrat je bila telovadba v stari Ëitalnici Pri kroni.
Tako je potekala telovadba do leta 1907. Tistega leta je kavarnar Karlin druπtvu brezplaËno prepustil
svojo delavnico na Studencu (v Spodnjem Karlovcu, kjer je zdaj Bernikova glavnikarska delavnica) in
tam se je potem πe naprej odvijala sokolska telovadba. Delavnico je bilo treba πe preurediti, potem pa je
druπtvo nabavilo novo orodje in sicer: drog, bradljo, kozo, stojala za skoke, konja in blazine. Ta
telovadnica ob vodi je bila za tiste Ëase in razmere prav dobro urejena, primerno velika, πiroka in visoka.
Z leti je druπtvo pridobilo πe kakπno orodje in tako so telovadili do prve svetovne vojne. Ker druπtvo po vojni
telovadnice ni imelo veË, mu je Franc Dolenc prepustil svoj salon in bivπo mizarsko delavnico na ©temarjih.
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Narodna Ëitalnica je imela oder in svoje prireditve v prostorni veæi v prvem nadstropju gostilne Pri kroni.
Prostori na ©temarjih so postajali premajhni, pretesni in vedno bolj se je kazala potreba po veËjem
prostoru, kjer bi ob raznih prireditvah lahko telovadilo in sodelovalo vse veË Ëlanov sokolskega druπtva.
Tako se je v ©kofji Loki æe leta 1919 ustanovil ﬂOdbor za zgradbo Sokolskega doma«. Neposredni povod
za to ustanovitev odbora je bil v dejstvu, ker je lastnik Krone odpovedal svoje gostoljubje in obe druπtvi,
Ëitalnica in Sokol, sta tako ostali brez prostorov - bili so vræeni na cesto. Sokolsko druπtvo je takrat
kupilo hiπi πtevilka 23. in 24. na Mestnem trgu in tam so nato zaËeli preurejati in graditi Sokolski dom.
V svoje prostore so sprejeli tudi Narodno Ëitalnico, ker je le ta za nakup hiπ prispevala vse svoje
premoæenje. Naslednje leto, 1920-ega, se je delovanje ﬂstavbinskega odseka« omejilo veËinoma le na
zbiranje sredstev za gradnjo. Med zbiranjem sredstev je priπlo do nasprotnih mnenj glede tega, kje naj
dom dejansko stoji. Nekateri Ëlani so zagovarjali prvotno zamisel, da naj bo dom na lokaciji tistih dveh
hiπ, ki ju je druπtvo kupilo, drugi Ëlani pa so bili mnenja, da naj bi dom postavili kje bolj na prostem.
KonËno so se zedinili, da dom sezidajo zadaj, vzporedno s prednjo stavbo. V vseh prejπnjih naËrtih je bilo
predvideno, da bo novi dom stal vzdolæ Æigonove hiπe. A led je bil prebit in zaËeli so z delom. Konec
maja 1922 je bil dom dokonËan in opremljen. Slavnostno so ga odprli 6. julija 1922 in ga predali v
uporabo sokolskemu druπtvu. Od postavitve dalje je bil dom srediπËe sokolske kulturne in njihove
πportne dejavnosti vse do nemπke okupacije leta 1941.2

Telovadna vrsta πkofjeloπkega Sokola pred prvo svetovno vojno

Sokolska telovadba na DolenËevem vrtu v Stari Loki, leta 1907
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3.1.1 KOPALI©»A V ©KOFJI LOKI
Prvo kopaliπËe so v ©kofji Loki uredili æe leta 1600. Bilo je ob Selπki Sori, tam kjer je zdaj tovarna
klobukov ©eπir. Tam so imeli tudi tako imenovane ﬂpadarje«, ki so skrbeli za lepotne potrebe zahtevnejπih
gostov. Leta 1698 je Spodnji trg, ki je bil preteæno zgrajen iz lesa, zajel poæar, v katerem je pogorelo tudi
takratno kopaliπËe.
Kasneje so kopaliπËa postavljali tako ob Selπki kot Poljanski Sori. Bila so zasebna in tudi javna kopaliπËa:
Talarjevo kopaliπËe,
Ziherlovo kopaliπËe,
JaneæiËevo kopaliπËe,
DolenËeve toplice,
ﬂBabja kahla«,
ﬂSipca«,
ﬂTa konsk kopaliπe« v Virπku,
ﬂKrevsove Benetke« ali ﬂKrevsove toplice«,
kopaliπËe pod gostilno ﬂPri Balantu«,
nunsko kopaliπËe v Virπku,
kopaliπËe ﬂpod skalco« (nad elektrarno v Podlubniku),
Puπtalsko kopaliπËe.
KopaËiπËe ob Sori v ReteËah leta 1927

Talarjevo kopaliπËe
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KopaliπËe pod skalco leta 1916

Ker so meπËani Loke spoznali, da imajo lahko od turistov kar precej koristi, so se trudili, da bi tako
domaËim kot tujim gostom nudili Ëim veË udobja. Leta 1873 so ustanovili ﬂ©kofjeloπko kopaliπko
druæbo«, ki je v Vincarjih, v naselju ob selπkem pritoku Sore, zgradila kopaliπËe s toplo vodo. Do
kopaliπke zgradbe so obiskovalci priπli po senËnatem in hladnem drevoredu divjih kostanjev, ki je delno
ohranjen πe danes. To so bile prave toplice. V nepodkleteno zgradbo so postavili lesene kadi, ki so jih
napolnili s segreto vodo iz vodnjaka. Letno kopaliπËe so postavili neposredno ob reki. Zaradi moralnih
norm tistega Ëasa je bilo kopaliπËe razdeljeno na ﬂæenski« in ﬂmoπki« del. Nad toplicami so postavili
okrogel paviljon, kjer je kopalcem vedno igrala æiva godba. V hiπi poleg kopaliπËa je stanoval kopaliπki
paznik. Ta je kopalcem celo izposojal kopalne obleke in brisaËe ter prodajal pijaËo. Nad danaπnjo potjo
proti Vincarjem so uredili sprehajalno pot s klopmi in mizami, od koder so se obiskovalci v hladu
razgledovali po lepi okolici.
Kasneje je v bliæini nastalo kopaliπËe imenovano ﬂKrevsove Benetke«, ki je bilo napol javno in napol
zasebno. Do kopaliπËa je vodil most, na katerem so bila vrata: pred vrati je bilo javno kopaliπËe za
mularijo, za njimi pa zasebni del. To kopaliπËe je imelo leseno lopo za preoblaËenje in tri tramove, na
katere so obesili rjuhe, da bi zaπËitili javno moralo in srameæljive kopalce. Zaradi utesnjenosti so
kopalci po vodi le bredli, plavati pa niso mogli.
Leta 1897 je bilo pod vodstvom uËitelja g. Slavka Flisa ustanovljeno ﬂOlepπevalno druπtvo«, ki je leta
1899 zgradilo javno kopaliπËe, ponovno v Vincarjih, nad strmim bregom SelπËice. Tudi to kopaliπËe je
bilo πe vedno razdeljeno na prostor za æenske in prostor za moπke. To je doloËal Kopaliπki red: ﬂJavno
kopaliπËe je za dame in gospode loËeno, in sicer od glavnega vhoda na desno za dame, na levo za gospode.
Gospodom ni dovoljen vstop za dame, istotako tudi ne obratno.«
Kopalna sezona je trajala od sredine junija do prve polovice septembra. Lega je bila precej senËna, kar je
vplivalo na πtevilo kopalnih dni. V poletnih dneh, ko je bilo kopaliπËe odprto od osmih zjutraj do osmih
zveËer, so razobesili zastavo in napisali tudi temperaturo vode. Takrat so tudi spustili zaveso med moπko
10
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KopaliπËe ob PoljanπËici v Puπtalu, zgrajeno v letu 1927

in æensko polovico kopaliπËa. To kopaliπËe je doletela æalostna usoda, leta 1926 ga je odnesla poplava.
Leto po poplavi so æe zgradili novo, leseno kopaliπko stavbo s kabinami in malim bifejem. Postavili so jo
na sonËnem prostoru, na desnem bregu PoljanπËice ob ﬂPepetovem jezu«, kot so ta kraj poimenovali
domaËini v Puπtalu. Poudarjali so, da ima prav okolica ﬂPepetovega jezu« najboljπe naravne pogoje za
kopanje. PoljanπËica je bila æe od nekdaj znana kot primerna za kopanje. V tehniËnem poroËilu k naËrtu
za novo kopaliπËe je zapisano: ﬂTa reka ima od vseh voda na Gorenjskem najviπjo temperaturo, saj doseæe
v toplih dneh tudi 24 stopinj. Poleg tega lahko trdimo, da je ËistoËa te vode zelo velika, ker vzdolæ vsega
njenega toka ni nobene industrije ali veËje obrtne delavnice, isto tako ni speljana nikaka kanalizacija
uzvodno v to vodo, torej dejansko PoljanπËica do kopaliπËa ni niti najmanj onesnaæena. Visoka
temperatura in ËistoËa sta odliËna pogoja za naravno kopanje. In baπ na mestu, kjer je predvidena nova
kopaliπka zgradba je æe staro tradicionalno kopanje. Tu je kopalcu na razpolago vse raznovrstno
kopanje, in sicer kopel v mirni, nizki in v globoki vodi, prha in masaæa v podslapju jezu, ter kopel v
deroËi in divji vodi. Zato so æe naπi predniki pred mnogimi leti postavili malo kopaliπko zgradbo, da so
se lahko kopali v zaprtem prostoru.«
Umirjena gladina vode nad jezom in razliËna globina sta kopalcem res nudili takπno kopanja kot v
bazenu. Plitva voda pod slapom jezu je bila v veliko veselje malËkom, ki so se lahko tam igrali tudi brez
nadzora starπev. Preko jezu je padala velika vodna masa, ki so jo mnogi izkoriπËali za masaæo telesa.
PrepriËani so bili, da je teæko πe kje najti toliko razliËnih moænosti in naËinov kopanja na enem mestu
kot prav tam. Pri globokih tolmunih pod mostom so svoje skakalne sposobnosti preizkuπali najbolj
pogumni plavalci.
KopaliπËe je bilo zelo dobro obiskano in poznano daleË naokrog. ﬂKopalni vlak« je vsak dan pripeljal
πtevilne Ëistega zraka in tople vode æeljne LjubljanËane. Olepπevalno druπtvo je skrbelo za vzdræevanje in
urejenost lesenih kabin na koleh, ki so jih imeli za shranjevanje in odlaganje obleke. Po nekaj letih je bilo
treba postaviti πe veË kabin. Na tej loπki ﬂplaæi« so ljudje prebili mnogo zabavnih in sproπËujoËih uric.
Voda, ki je ob obilnejπem deæevju pogosto zalivala kabine, je bila stalni problem tega kopaliπËa. Zato je
bilo vzdræevanje teæko in zahtevno.3
Kopalni vlak, ki je vozil LjubljanËane na kopanje v ©kofjo Loko se je najprej ustavil v ReteËah, kjer je
bilo urejeno kopaliπËe pri ﬂJerebovih skalah«. KopaliπËe je dobilo ime po skali, ki je stala malo niæje od
11

JURE

KALAN

-

RAZVOJ

©PORTNIH

OBJEKTOV V

OB»INI

©KOFJA

LOKA

danaπnje gostilne Vigred. Precej kopalcev se je ustavilo æe tu. Kronike vsebujejo zanimiv zapis o tem,
kako so domaËinke - ﬂreteπke amazonke« - z dolgimi ægoËimi koprivami vËasih oπvrkale ﬂuboge
LjubljanËanke«. DomaËinke so bile namreË ljubosumne, ko so reteπki fantje gledali za dekleti iz
Ljubljane, ki so se rade, kar v kopalnih oblekah, sprehodile v vas po okrepËilo. Junaπke reteËanke so z
omenjenim obraËunom priπle celo v dunajske Ëasopise, kjer so jih naslikali, kako s koprivami v rokah
tepejo ﬂuboge LjubljanËanke«.
Æe v letu 1928 so stavbe pri ﬂJerebovih skalah« kopalci skoraj popolnoma opustili in se hodili kopat skozi
vas v Soro. Tam, na Liparjevem travniku, kakih 100 m od Sore, je Jernej Gosar, gostilniËar iz Stare Loke,
postavil precej veliko, solidno izdelano stavbo na koleh. V njej je napravil mnogo manjπih in nekaj veËjih
kabin, okrepËevalnico in verando, tudi plesiπËe na prostem. Kabine in okrepËevalnica so delovale πe kako
leto po koncu druge svetovne vojne, nato je narasla reka spremenila svojo strugo in s sabo odnesla tudi
omenjene stavbe.4

ObraËun ﬂreteπkih amazonk« z LjubljanËankami

Gradnja kabin in okrepËevalnice pri ﬂJerebovih skalah«

(v dunajskem Ëasopisu, 16.08.1927)

Stavbi pri ﬂJerebovih skalah«. Levo je bila okrepËevalnica, desno pa kabina za preoblaËenje
12
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Stavba na koleh, last Jerneja Groharja

3.1.2 KO»A NA LUBNIKU
Med LoËani se je zanimanje za planinstvo pojavilo na zaËetku 20. stoletja. Ker LoËani niso imeli svoje
podruænice planinskega druπtva, so se v glavnem vkljuËevali v kranjsko. ©ele 24. januarja 1907 je bila za
πkofjeloπki okraj ustanovljena ﬂSelπka podruænica«. Velike zasluge za njeno ustanovitev je imel Janez
Evangelist Krek, ki je pogosto zahajal na PrtovË in dalje na Ratitovec. Sprva je podruænica delovala v
Æeleznikih. Zaradi veËje gibljivosti odbora pa so njegovi Ëlani na obËnem zboru 1. aprila 1929 sklenili,
da sedeæ podruænice preselijo v ©kofjo Loko.
Kmalu so sprejeli odloËitev o postavitvi koËe na Lubniku, zato so glavni Ëlani odbora takoj navezali stike
z lastniki sveta vrh Lubnika. Lastnikov je bilo takrat pet. Od FranËiπke Stanonik iz Breznice je
podruænica kupila 10 m2 sveta, od Ludvika Bernika s Suhe 40 m2, od Franca Dolenca iz Stare Loke
190 m2, od Ivane Guzelj iz Kapucinskega predmestja 267 m2 in od Pavla Suπnika iz Breznice 310 m2.
Vsega skupaj so kupili 817 m2 zemlje.
Po pogodbi bi morala biti koËa postavljena do septembra 1931, a so se kasneje ustno dogovorili, da se
rok podaljπa do konca februarja 1932, saj so morali zaradi pomanjkanja gradbenega materiala gradnjo
prekiniti.
Gradnja koËe je bila povezana s precejπnjimi finanËnimi stroπki, ki so bili mnogo veËji od zbranih
Ëlanarin. Planinci so bili zato prisiljeni, da manjkajoËi denar zbirajo na najrazliËnejπe naËine, npr., z
organizacijo planinskih plesov, t.i. plesnih venËkov in veselic, katerih Ëisti dobiËek so namenili za kritje
stroπkov gradnje koËe. Ker planinci niso imeli svoje dvorane, jim je svoje prostore odstopil Sokol,
seveda za doloËeno najemnino. Sokoli so jim poleg velike in male dvorane posodili tudi oder, toËilnico
in garderobo, kuhinjo, mizo in prte. Za glasbo so najveËkrat poskrbeli Ëlani æelezniËarskega glasbenega
orkestra ﬂSloga« iz Ljubljane. Igrali so od osmih zveËer do πtirih zjutraj. Pred zaËetkom veselice so se na
sestanku gradbenega odseka vedno dogovorili, kdo bo prodajal vstopnice, kdo cvetje, kdo slaπËice,
doloËili so tudi redarje in vse ostalo.
Trud okrog zbiranja denarja in graditvijo koËe je bil nazadnje poplaËan - 26. junija 1932, so slovesno
odprli πe eno planinsko postojanko na slovenskih tleh. KoËa je imela kuhinjo veliko 3,5 x 5m, jedilnico
veliko 4,5 x 5m, skupno leæiπËe za 12 oseb, dve dvoposteljni sobi s frËadama in sobo za oskrbnico.
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Ob slovesnosti odprtja prve koËe na Lubniku, 22. maja 1932

»asopis Slovenski narod je konec leta 1939 objavil pravi slavospev. Zapisali so: ﬂNe pretiravamo, da je
Ljubnik ena naπih najlepπih razglednih toËk, ki bo s Ëasom postal pribeæaliπËe vseh onih tisoËev, ki iπËejo
v svojem odmerjenem Ëasu solnca in zraka. To misel nam potrjuje sedemmeseËni obisk koËe, ki jo je
zgradila podruænica SPD v ©kofji Loki. Æe od Ljubljane in Kranja sem je koËa vidna ter se bliπËi kakor
srebrna krona vrh Ljubnika in tiËi kot sokolje gnezdo tik nad prepadom, zasidrana z jeklom in betonom
v sivo, æivo skalo, ki je ne omaje ne grom ne vihar. V koËi sami pa ti postreæe po zmerni ceni skrbna
oskrbnica, da nisi laËen in ne æejen. V toplo zakurjenih sobah je izletnikom na razpolago 11 udobnih
leæiπË, kjer za silo lahko prenoËuje preko 20 poËitka potrebnih.«
V poroËilu o stanju planinskih postojank, stez in poti ter markacij iz leta 1936 zasledimo podatek, da je
bila postojanka na Lubniku v dobrem stanju, kar je bila posledica vsakoletnih popravil in dopolnitev.
Tako so æe leta 1932 izdelali vse potrebno za obratovanje v zimskem Ëasu, leta 1935 so v spodnjih
prostorih poloæili nov macesnov ladijski pod, popravili okna in vrata, v kuhinji postavili novo mizo v
obliki pulta za serviranje, obnovili zunanjo πkarpo pri stopnicah in zabetonirali dva æelezna strgaËa za
ËiπËenje Ëevljev. IstoËasno so za potrebe planinske knjiænice izdelali dve trikotni omarici. Le-ti naj bi Ëez
Ëas predelali v πtirikotni omari, v kateri so z lahkoto spravili vsaj 50 knjig. Takrat so vse Ëlane podruænice
povabili naj prispevajo kakrπno koli planinsko literaturo v slovenπËini, srbohrvaπËini, nemπËini,
francoπËini in drugih jezikih. Z namenom, da bi omogoËili obiskovalcem lepπi razgled proti Sorπkemu
polju in slikovitemu hribovju Selπke in Poljanske doline, so leta 1938 zgradili razgledno teraso nad
prepadom ob koËi.
TemaËni oblaki, ki so se ob koncu tridesetih let zaËeli zgrinjati nad Evropo, so povzroËili odrevenelost
tudi v vrstah πkofjeloπke podruænice Slovenskega planinskega druπtva. Podruænica ni mogla izvrπiti niti
najnujnejπih del veË, 28. marca 1941 so se njeni Ëlani, zadnjiË pred zaËetkom vojne na naπih tleh, zbrali
na obËnem zboru. KoËo na Lubniku, v katero so vloæili toliko truda in sredstev, so oskrbovali πe do
19. oktobra 1941, ko so jo Nemci zavzeli in med napadom smrtno ranili dva vneta planinca.
Kmalu zatem so Nemci koËo zemljiπko-knjiæno prepisali na jeseniπki odsek Nemπkega planinskega
druπtva (na D.A.V., ZWEIG Oberkrain-Assling). Leta 1943 je grozila nevarnost, da jo bodo Nemci
spremenili v bunker, a so jim to partizani 1. maja istega leta s poæigom prepreËili.5
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3.1.3 STRELI©»E V ©KOFJI LOKI
V ©kofji Loki so se za streljanje zanimali æe v 18. stoletju. Pomemben dokaz te dejavnosti je tarËa iz leta
1792, na kateri je upodobitev loπkega streliπËa. V zgornjem delu tarËe je na obodu nemπki napis, ki
pomeni: Streljanje v Loki je bila izredna stvar, LjubljanËani so streljali, LoËani pa so bili urni. Iz naslikane
pokrajine na tarËi, ki kaæe rahlo dvigajoËi se hrib, ni mogoËe sklepati na povsem doloËeno lokacijo v
okolici ©kofje Loke. Dovolj jasna pa je makrolokacija streliπËa. V ozadju so za tarËo naslikani visoki hribi.
To so planine, vidne v daljavi na severni strani mesta. Na okroglo tarËo, ki je pritrjena na visokem kolu,
so streljali z lesene lope, oziroma z verande.6
Poznano je πe eno takπno streliπËe v ©kofji Loki, ki so ga uporabljali v 19. stoletju in katerega lokacija je
znana. StreliπËe je bilo na mestu, kjer danes stoji vodni zbiralnik starega zadruænega mestnega vodovoda
ob Grajski poti. StreliπËe je bilo nekje v dolinici, ki zavije iz zdajπnje peπpoti na grad za Upravno enoto
proti rezervoarju na travniku.7
Zelo zgodaj pa so v ©kofji Loki ustanovili strelsko druπtvo. Njegovi zaËetki seæejo æe v leto 1883. Strelske
ure so imeli v veËernih urah nekajkrat na teden in sicer za hiπama danaπnjega TVD Partizan in Kina Sora
na Placu. Z manjπimi prekinitvami so bili aktivni vse do prve svetovne vojne. V Ëasu vojne se je druπtvo
razpustilo.8
Druπtvo, tako kot je bilo, se ni veË postavilo na noge. PaË pa so strelski odsek ustanovili pri Sokolskem
druπtvu spomladi leta 1933. Ure treninga streljanja so imeli Ëlani ob Ëetrtkih zveËer in naraπËaj ob
ponedeljkih v veËernih urah.9
Istega leta, 27. aprila, je bil v ©kofji Loki ustanovni obËni zbor Strelske druæine. Strelske vaje so imeli
vsak teden ob Ëetrtkih v πkofjeloπki vojaπnici. »lani so bili moπki, stari veË kot 18 let, ki so imeli stalno
bivaliπËe v obËinah ©kofja Loka, Stara Loka in Zminec.10
Tako so tu potekale strelske vaje do zaËetka druge svetovne vojne, ko je zopet vse zastalo.

TarËa z upodobitvijo Loπkega streliπËa
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3.1.4 RAZVOJ NOGOMETNIH IGRI©» V ©KOFJI LOKI
Teæko bi bilo doloËiti datum zaËetka nogometa v ©kofji Loki, saj se je, kar ljudje pomnijo, igralo in
brcalo æogo na en gol na prostoru pred klavnico. Tam so v glavnem igrali Ëlani loπkega sokolskega
druπtva, mladina pa je dnevno zasedala Zvezdo, to je prostor, kjer je danes gasilski dom. Tu se je zbirala
mladina iz mesta in okolice ter se zabavala z raznimi igrami, najveËkrat so igrali nogomet. Prostor Zvezde
je bil nekdaj drevored, kar pa mladih igralcev ni motilo, da ga ne bi uporabili tudi za nogometno igriπËe.
Igrali so kar med gostimi drevesi in na poteh, ki so bile posute z ostrim peskom, kar za bose noge nikakor
ni bilo prijetno. Tu se je zbirala mladina ne glede na politiËno pripadnost, zato je bilo tu najbolj
æivahno. Nastajale so razne mladinske ekipe, ki so svoje moËi merile z okoliπkimi nogometnimi ekipami.
Za igriπËa so drugje uporabljali travnike, vendar dostikrat niso dokonËali tekme, ker so jih lastniki prej
napodili z njih. Zagnanost mladih iz Zvezde je bila tolikπna, da so kasneje ustanovili nogometni klub
Zvezda. Kmalu je razpadel, saj ni bilo prave organizacijske perspektive za naprej, kljub temu, da je bilo
mladega πportnega kadra sicer dovolj. Tako je bilo pred letom 1929, ko πe nikjer ni bilo videti
organiziranega nogometa, zaËetki pa so se vendarle æe kazali.
Za uradni zaËetek nogometa v naπem mestu πtejemo 23. junij 1929, ko se je sestal ustanovni obËni zbor
nogometnega odseka Sokolskega druπtva ©kofja Loka. Odbor je takoj preπel na delo. Za klavnico ji je
Franc Dolenc st. odstopil prostor za igriπËe, ki ga je bilo treba πe zravnati in oznaËiti. Bilo je nekoliko
manjπe, kot morajo biti nogometna igriπËa, vendar so bili s tem dobljeni osnovni pogoji za igranje
nogometa. Ljudje so gledali tekme s ceste pri Okornu ali ob ograji klavnice. Za moπtvo je skrbela tudi
druπtvena uprava, ki je poskrbela za vso potrebno opremo.
Odbor je spet æivahno deloval v letu 1931, ko so popravili igriπËe in poskrbeli za zviπanje ograje pri
Okornovem vrtu, kjer je æoga stalno uhajala Ëez. IgriπËe za klavnico je bilo zelo blizu reËnega brega in se
je marsikatera æoga, ki je med tekmo priletela Ëez gol, znaπla v SelπËici.
V poznejπih letih je delovanje nogometnega kluba precej zamrlo, saj je med sokolskimi telovadnimi
druπtvi prevladalo Tyrπevo naËelo, da nogomet πkoduje telovadbi, zato so ga precej omejili oziroma celo
prepovedali.
Nogometno æivotarjenje je tako trajalo nekako do leta 1934, ko so nogometaπi Prosvetnega druπtva
ustanovili Nogometno druπtvo Sora ©kofja Loka. Prosvetno druπtvo ©kofja Loka je za nogometno igriπËe
vzelo v najem travnik na Podnu, kjer danes stojijo objekti dijaπkega doma in veË srednjih πol. Prvotno je
bilo igriπËe obrnjeno stran od poti, ki vodi proti Stari Loki, v smeri Gosarjeve hiπe, ko pa je zaËel klub
tekmovati v prvenstvenih tekmah, so igriπËe obrnili v smer od ©ifrerjeve hiπe proti staroloπki cerkvi. To
igriπËe je v celoti ustrezalo izmeram pravih nogometnih igriπË. SlaËilnico so imeli ob igriπËu, za umivanje
pa so uporabljali mrzlo Soro. Nogometni klub Sora je bil pred vojno kar moËan klub, med
najmoËnejπimi na Gorenjskem.
Napad nacistiËne NemËije na Jugoslavijo in Ëas okupacije med leti 1941 in 1945 so zatrli obetavno rast
loπkega nogometa, Ëeprav so se nemπki oblastniki trudili, da bi pri æivljenju ohranili vsaj nogomet, je
le-ta z rastjo vpliva narodnoosvobodilnega boja poËasi ugaπal.11
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Tekma NK Sora

3.1.5 TERENI ZA ALPSKO SMU»ANJE
Prve smuËarje so LoËani videli æe v letih 1916 in 1917, ko je bila na ﬂ©tajngrofu«, razgledni toËki nad
mestom, postavljena avstrijska vojaπka opazovalnica za letala. Od tu so se vojaki v prostem Ëasu smuËali
navzdol prav do Spodnjega trga. Vendar se tedaj domaËini, razen nekaj radovednih otrok, πe niso
navduπili za ta πport. ©ele, ko se je po prvi svetovni vojni vrnilo domov veËje πtevilo smuËarskih
veteranov iz alpskih polkov, so ti s seboj prinesli nekaj smuËarske izurjenosti in veliko navduπenja.
Takratna tehnika je izhajala iz Visokih Tur in se je imenovala ﬂtehnika Matije Zdarskega«. Prvi LoËani
smuËarji so se kmalu po vojni pojavili na Kranclju. Sprva so bili πe dokaj nerodni, ker so prehajali s
tehnike ene palice Matije Zdarskega na tehniko dveh palic.
Vendar se smuËanje v prvih desetih letih po vojni ni dosti razvilo, saj Sokoli v zaËetku niso imeli posluha
za ta πport. ©ele ko so ga sprejeli v sestav sokolske vadbe, se je smuËanje priËelo moËneje razvijati.
Pozimi 1930/1931 je bilo uvedeno obvezno smuËanje za moπki naraπËaj, s predpisanimi vajami, ki so jih
pod vodstvom vaditeljev morali izvajati s sokolsko disciplino. Druπtvo je za naraπËajnike nabavilo
potrebno koliËino smuËi in πtevilo smuËarjev je tako zelo hitro naraπËalo.
Strma poboËja s Kranclja in poloæna ﬂSmuËarska dolinica« z lepim razgledom na Karavanke in Kamniπke
planine, so bili izvrstni in najbliæji tereni za vadbo in tekmovanja. Druπtvo je prirejalo tudi izlete na
smuËeh (turno smuËanje) na Sv. Oæbolt in od tod naprej po grebenih mimo »rnega vrha tja do LuËin
ali vËasih celo do Æirovskega vrha. Sledili so edinstveni spusti navzdol proti Visokemu, Poljanam, Tratam
pri Gorenji vasi ali Fuæinam. Lep je bil tudi izlet, ki se je zaËel za Gradom in potekal pod Gabrovim,
mimo Breznice do Javorij in naprej do Æetine. Vsako leto so se podali tudi na Ratitovec in tam prirejali
tekmovanja.
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Omeniti je treba πe to, da se je v Ëasu pred II. svetovno vojno s terenov za Gradom dejavnost prenesla na
Sten (nad Hribcem), kjer je bil teren zahtevnejπi, torej boljπi za vadbo in tekmovanja, ki so se tam
odvijala skoraj vsako nedeljo.
Nadaljnjo organizirano dejavnost smuËarjev je prepreËila druga svetovna vojna.

Tekmovalci v slalomu na Stenu pred drugo svetovno vojno

3.1.6 TERENI ZA SMU»ARSKE TEKE
Po dograditvi letnega telovadiπËa Sokola v Puπtalu v letih 1935-1937 se je poveËalo πtevilo
Ëlanov-lahkoatletov. Atleti so poleti trenirali na igriπËu, pozimi pa tekli na smuËeh po okoliπkih terenih.
Takrat so bile v ©kofji Loki izvedene tekme s startom in ciljem na Mestnem trgu. Proga, ki bi bila teæka
celo za danaπnje razmere, je potekala iz mesta skozi Vincarje, mimo Grebenarja Ëez Kobilo, po cesti do
Zminca, Ëez PoljanπËico mimo Bodovelj do Puπtala, nato navzgor na Martancovo planino, navzdol mimo
Hribca do Hoste, Ëez Soro na Suho do Plevne, naprej vzhodno od Kamnitnika do Crngroba, nazaj pod
vasjo Pevno mimo Stare Loke in preko Kapucinskega mostu na Mestni trg, kjer je bil cilj. Garderobe in
okrepËevalnica so bile v Sokolskem domu.
Razgibana dejavnost s πtevilnimi tekmovanji je trajala do zaËetka druge svetovne vojne, ko je bilo druπtvo
odpravljeno, njegova imovina pa zaplenjena.

Tekma v smuËarskih tekih v ©kofji Loki 14. februarja 1932
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3.1.7 DRSALI©»A IN SANKALI©»A
Proste urice so mladi in starejπi v zimskem Ëasu izkoristili za rajanje na snegu. Sankali so se povsod tam,
kjer se je teren le malo nagnil. Zato so bili mestni klanci in ulice polni sankaËev. Podali so se tudi za grad,
na Krancelj in druge klance okoli mesta.
Ko je pritisnil mraz, so πtevilni bajerji, jezera in ribniki zaledeneli. Takrat so priπli na vrsto vsi tisti, ki so
radi telovadili na ledenih ploskvah. ©kofjeloËani so zahajali v Vincarje na Tajnetov travnik. Ker vsi niso
imeli drsalk, so se nekateri drsali kar v Ëevljih, drugi spet so se po zaledenelem travniku drsali s smuËmi.
Vendar naravno zaledenelih povrπin ni bilo dovolj, zato so leta 1937 uredili umetno drsaliπËe na igriπËu
v Puπtalu.

Sankanje Urπulink

Sankanje mlajπe in starejπe generacije

DrsaliπËe na Sv.Duhu
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3.1.8 SMU»ARSKA SKAKALNICA
ZaËetki smuËarskih skokov segajo v leti 1935 in 1936, ko so Ëlani telovadnega druπtva Sokol zgradili
50-metrsko skakalnico v Vincarjih.
Leta 1938 so bile v ©kofji Loki organizirane vseslovanske sokolske tekme, na katerih so sodelovali
vrhunski slovenski in poljski skakalci ter tekmovalci s »eπkoslovaπke. Za loπke skakalce je bil to velik
dogodek, saj so lahko opazovali druge tekmovalce in se od njih tudi uËili. Ker je bil pri nas ta πport πele
v povojih, niso imeli nobenega pravega treninga, saj jih za to πportno panogo sploh πe ni bilo. Naπi
fantje so se uËili iz opazovanja drugih in seveda predvsem iz lastnih izkuπenj. Tekme so organizirali vsako
leto na skakalnici iz snega za loπkim gradom. Sami so naredili startne πtevilke in po mestu razobesili
plakate. Tekmovalcev je bilo vedno veliko in tekme so bile zanimive za πtevilne gledalce.
Skakalni πport je bil eden redkih, ki med vojno (v letih 1941-1945) ni popolnoma zamrl, saj so v tistem
obdobju organizirali celo nekaj tekmovanj na skakalnici v Vincarjih.12

50-metrska skakalnica Sokola v Vincarjih, leta 1938
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4.1 OBJEKTI, KI SO BILI ZGRAJENI PRED DRUGO SVETOVNO VOJNO,
OBNOVLJENI PO VOJNI IN TISTI OD LE-TEH, KI SO ©E VEDNO V UPORABI
4.1.1 PARTIZANOV ﬂSOKOLSKI ﬂ DOM
Leta 1945 je Fizkulturno druπtvo ©kofja Loka za svojo dejavnost dobilo objekte, ki jih je prej imelo v
lasti Sokolsko druπtvo. Med vojno so okupatorji bivπi Sokolski dom preuredili v kinodvorano in uniËili
mnogo telovadnega orodja in drugega inventarja. PovzroËili so veliko πkode. Zato so morali takoj po
vojni zaËeti z obnovo dvorane. Po obnovitvenih delih se je v domu spet lahko zaËela telovadba v
organizaciji takratnega Fizkulturnega druπtva.
Leta 1952 so v telovadnici postavili nove peËi na drva. Porodile so se tudi prve ideje, da bi bilo treba
postaviti novo kinodvorano, da bi prenovljeni dom lahko uporabljali zgolj za telovadbo. Fizkulturno
druπtvo se je tistega leta, po jugoslovanskem zgledu, preimenovalo v Druπtvo Partizan ©kofja Loka.
Leta 1953 je postal oËiten problem, da je telovadnica za telovadbo na voljo le πtiri dni v tednu. ZaËeli so
razmiπljanja o preureditvi predprostora v manjπo telovadnico. V istem letu so zaËeli resno razpravljati o
izgradnji doma kulture in umetnosti, in sicer na ©temarjih.
Vsa TVD na Gorenjskem formirajo Okrajni odbor TVD Partizan.

Odkritje spominske ploπËe padlim telovadcem na Domu TVD Partizan na Mestnem trgu

Leta 1955 so iz telovadnice odstranili oder in tako pridobili veË prostora za telovadce.
Leta 1956 so bili pripravljeni naËrti za gradnjo nove kinodvorane. ObËinski ljudski odbor je zagotovil
sredstva v viπini πtirih milijonov dinarjev.
Leta 1959 je bila kinodvorana dograjena in moænosti za telovadbo so se zelo izboljπale.
Leta 1964 je bila v domu Partizana (bivπi Sokolski dom) napeljana centralna kurjava. Telovadnico so
priËeli uporabljati πe Osnovna πola Petra KavËiËa, Poklicna πola in Gimnazija ©kofja Loka.13
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Zelo pestra in odmevna dejavnost TVD Partizan je zamrla med leti 1965 in 1968. Eden glavnih vzrokov
za to je gotovo osamosvojitev koπarkarske, nogometne in rokometne sekcije ter ustanovitev πolskih
πportnih druπtev na osnovnih πolah.
Pogoji v telovadnici so postajali vse slabπi. Reπitev bi bila lahko v prenovi doma ali v postavitvi nove
πportne dvorane. Tako je bil leta 1976 opravljen referendum, na katerem so se prebivalci KS ©kofja Loka
odloËili za gradnjo nove πportne dvorane, v kateri naj bi deloval tudi TVD Partizan. V zvezi s tem je imel
UO TVD pomisleke, vendar ob takem sploπnem razpoloæenju obËanov ©kofje Loke, ni bilo videti nobene
moænosti za nadaljnji razvoj druπtva na dotedanji lokaciji, zato se je na svoji seji 1976 leta vendarle odloËil
za preselitev v bodoËo πportno dvorano. Medtem so v domu Partizana telovadili πe naprej. 15. septembra
1980 je bila πportna dvorana Poden dograjena in predana uporabi. TVD Partizan je svojo dejavnost takoj
preselil v novo dvorano, kjer deluje πe danes.

Sokolski dom ‡ Partizan danes. Imenuje se Kristalna dvorana, ki ni veË namenjena telovadbi

©portna dvorana Poden
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4.1.2 NOVO MESTNO KOPALI©»E
Po letu 1950 je TuristiËno druπtvo predlagalo preureditev in posodobitev kopaliπËa v Puπtalu, ker staro
ni veË ustrezalo tedanjim zahtevam. Iz TehniËnega poroËila k naËrtu kopaliπËa z datumom 7. marec 1959
je moË razbrati, da s sklenili na desnem bregu reke PoljanπËice zgraditi nov, moderen kopaliπki objekt,
zato so odkupili πe nekaj zemljiπËa v okolici. Po mnenju odgovornih ljudi v obËini je bil ta prostor ob
reki primeren za kopaliπËe, saj je PoljanπËica za 2 do 3 stopinje toplejπa od SelπËice in πe vedno zelo Ëista.
V poletnem Ëasu je prostor obsijan s soncem od πeste ure zjutraj do pol sedme ure zveËer.

Novo zgrajena kopaliπka stavba s kabinami, prhami, bifejem in teraso (LR, 1959)

Tako so ob dolgem jezu na PoljanπËici leta 1959 uredili novo mestno kopaliπËe. Za kopanje so kot
naravni bazen uporabljali del struge in podslapja pri lesenem jezu, pod katerim je reka ustvarila manjπi
zaliv obdan s pravimi peËinami.
Pri naËrtovanju kopaliπke zgradbe so upoπtevali, da mora biti le-ta uporabna vse leto. Imela je dve etaæi.
Poleg gostinskih prostorov, sanitarij in πtevilnih kabin z omaricami za garderobo je bila v zgornji etaæi πe
mala terasa s prhami. V spodnji etaæi je bilo dvostezno kegljiπËe, gostinski prostor za kegljaËe, klet,
drvarnica in stanovanje za hiπnika. Ob vhodu na kopaliπËe je bila ﬂbiletarnica« ali prostor za prodajo
vstopnic dnevnim gostom.
Za razvedrilo, udobje in sprostitev kopalcev so kopaliπki prostor ogradili in ga primerno uredili. Pred
kopaliπko zgradbo je bilo igriπËe za odbojko in malo igriπËe za koπarko. Za najmlajπe so naredili majhen,
okrogel, suh bazen z mivko.
PoroËilo pravi, ﬂda bodo v njem mladi kopalci gradili svoje gradove iz mivke«. Prostor okrog otroπkega
igriπËa in πportnega prostora je bil zravnana travnata povrπina, delno zasajena z okrasnim drevjem in
cvetjem. Na skrajnem juænem delu kopaliπËa so uredili πe prostor za taborjenje.
PoroËilo so zakljuËili z besedami, da je: ﬂ… z vsemi temi ureditvami kopaliπkega prostora zajamËena
prijetna in udobna zabava kopalcev. Samo moderno urejena kopaliπka stavba nudi gostu le udobno
postreæbo, toda nikake zabave. Zato bo sluæil prostor in voda, kar pa mora biti primerno in sodobno
urejeno«.
V πestdesetih letih prejπnjega stoletja so kopaliπËe mnoæiËno obiskovali, tudi zato, ker je imelo za tisti Ëas
precej visok tobogan. Bil je velika atrakcija, a ga je na æalost leta 1963 odnesla voda. Voda je bila Ëista,
urejen in Ëist je bil tudi kopaliπki prostor. Imeli so lesena leæiπËa za sonËenje. Mladi so igrali badminton,
nogomet, odbojko in druge igre. Uæivali so tudi v skokih v vodo, kar s HudiËeve brvi, kakor lesenemu
mostu v bliæini pravijo domaËini. Poleti so bile obiËajno veËerne zabavne prireditve.
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Sem so prihajali domaËi in tuji gosti. ©tevilo gostov v kampu se je zaËelo zmanjπevati po letu 1980, ko
tudi kopaliπËe ni bilo veË tako dobro urejeno in vzdræevano kot nekoË. Po osamosvojitveni vojni pa je
ostalo popolnoma prazno. Ljudje so zaËeli mnoæiËno odhajati na morje, zato je bilo tudi dnevnih gostov
na kopaliπËu vse manj.
Nekajkrat se je zgodilo, da je pozimi reka zamrznila in takrat je bilo na kopaliπËu zelo æivahno. Ljudje so
drsali in se igrali na ledu.

Tobogan, velika atrakcija, na Puπtalskem kopaliπËu

NaËrt ureditve kopaliπËa ( LR, 1959)

Pred leti so v stavbi uredili disko. Nekateri okoliπki domaËini so se pritoæevali zaradi hrupa, ki so ga
povzroËali obiskovalci zabaviπËa, zato je bil disko kmalu ukinjen.
Krajani mesta ©kofja Loka bi bili nedvomno zelo veseli, Ëe bi se naπel nekdo, ki bi propadajoËe kopaliπËe
spet uredil in mu dal nov pomen. Brez novega skrbnika in investitorja bo propadlo πe tisto, kar je
ostalo od nekdanjega puπtalskega kopaliπËa.14

ZapuπËeno kopaliπËe z objektom danes (nekoË kopaliπka stavba, v kateri je bilo tudi kegljiπËe)
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4.1.3 STRELI©»E V VINCARJIH
Po vojni je Strelska druæina ©kofje Loke πe naprej uporabljala streliπËe Jugoslovanske ljudske armade
(JLA). Lega tega streliπËa ni bila primerna, zavarovanje kraja je bilo problematiËno, teæava je bila tudi v
tem, da strelska druæina streliπËa ni mogla uporabljati, saj je bilo πe vedno prvenstveno namenjeno sami
JLA. Zaradi vsega tega se strelstvo na πkofjeloπkem ni moglo dobro razvijati. Strelska druæina ﬂBratov
KavËiË« je morala poiskati drugo in boljπo lokacijo za trening. Najprej so raËunali z lokacijo za gradom,
a so morali streliπËe zaradi nevarnosti, ki bi ji bili tam izpostavljeni mimoidoËi sprehajalci, prestaviti na
lokacijo med smuËarski skakalnici v Vincarjih. Ugotovili so, da je tam najbolj primeren in varen kraj za
strelske vaje. Tam si je Strelska druæina ﬂBratov KavËiË« leta 1955 zgradila zavetiπËe za streljanje in
strelsko lopo.15
Kasneje je bilo v ©kofji Loki πe eno streliπËe, kjer so streljali z vojaπkimi puπkami, a ga niso dolgo
uporabljali, saj tudi tam ni bilo primerno poskrbljeno za varnost. To streliπËe je bilo na travniku sredi
gozda, nad vasico Moπkrin pod Kriæno goro. StreliπËe je bilo sicer varovano, a kljub temu nevarno za
mimoidoËe pohodnike in kmete, ki so delali v gozdu, zato so ga kmalu zaprli.
4.1.4 ©PORTNI PARK PU©TAL
Nogometna sekcija je leta 1945 ponovno oæivela in tudi razmere za njeno uspeπno delovanje so bile
veliko boljπe, saj so se vse tekme odigrale na novem nogometnem igriπËu v Puπtalu. To igriπËe je leta 1936
postavil Franc Dolenc iz Stare Loke, ki je bil mecen Sokolskega druπtva v ©kofji Loki. Dolenc je igriπËe
namenil izkljuËno telovadnim nastopom Sokola. Do leta 1941 telovadiπËa ni smel uporabljati nihËe drug
razen telovadcev. Prve nogometne tekme so se tu odigrale πele v prvem letu okupacije, 1941. Fizkulturno
druπtvo je leta 1945 poleg Sokolskega doma dobilo v uporabo tudi telovadiπËe v Puπtalu.
Letno telovadiπËe v Puπtalu je takrat obsegalo nogometno igriπËe, atletsko kroæno stezo, jami za skok v
viπino in daljino ter igriπËe za odbojko. Leta 1952 so popravili ograjo na telovadiπËu, leta 1954 so Ëlani
koπarkarske sekcije zgradili πe koπarkarsko igriπËe, ki so ga leta 1959 πe asfaltirali. Leta 1962 je bil
narejen osnutek za gradnjo πportnega centra v Puπtalu. Ta naj bi obsegal osrednji objekt s telovadnico, ki
bi zdruæeval vse πportne, vzgojne in rekreacijske prostore, ki so jih takrat zelo potrebovali: teniπko igriπËe,
igriπËi za odbojko in badminton, otroπko igriπËe, tribune in plavalni bazen. Ta projekt je bil konËno
delno realiziran πele s ©portno dvorano Poden.16

Pri gradnji igriπËa v Puπtalu so s Ëlani upravnega odbora sodelovali vojaki garnizona ©kofja Loka
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Nazadnje so park posodobili leta 1972. Danaπnji upravljalec objekta je Nogometni klub LoËan.
To je veËnamenski objekt na prostem, katerega skupna povrπina meri 10.500 m2 in obsega :
nogometno igriπËe s travnato podlago (100 m x 90 m),
veËnamensko asfaltno igriπËe (50 m x 30 m),
koπarkarsko igriπËe z asfaltno podlago (30 m x 20 m),
Trenutno je park v precej slabem stanju, a se πe vedno uporablja za πportno vzgojo, πportno rekreacijo in
kakovostni πport - nogometna ligaπka tekmovanja.
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4.1.5 TERENI ZA ALPSKO SMU»ANJE
Po koncu druge svetovne vojni, v sezoni 1945/46, se je zaËelo smuËanje hitro razvijati. SmuËarji so priËeli
z delovanjem kot sekcija v okviru Telovadnega druπtva Partizan. Organizirali in izvajali so treninge in
razna tekmovanja. Eden od pomembnejπih in tudi zahtevnejπih je bil ﬂLubniπki smuk«. VeË tekmovanj
je bilo s ©tajngrofa po progi v juæni smeri do cilja pri Poljanski cesti. Tudi na Stenu so se vrstila razna
tekmovanja.

Slalom na Stenu, leta 1970

Vendar so za najbolj vnete smuËarje ti tereni kmalu postali prelahki. Ker so poleg tega zaradi slabih zim
ostajala poboËja okrog Loke brez snega, so najbolj navduπeni smuËarji zaËeli obiskovati Stari vrh, kjer je
sneg obleæal tudi do pet mesecev.

Postavljanje vleËnice za gradom
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4.1.6 KO»A NA STAREM VRHU
Zaradi primerno visoke in osojne lege Starega vrha, so se loπki smuËarji jeseni leta 1949 odloËili, da na
njem postavijo koËo. Izbrali so najprimernejπi kraj na majhni ravnici nad vasjo, imenovani ﬂKopiπËe«,
odkoder je Ëudovit razgled od Ratitovca prek Karavank in Kamniπkih planin tja do ToπËa. Pri podjetju
Gradis so naroËili koËo v montaæni izvedbi, sredstva za gradnjo pa je prispevala Fizkulturna zveza
Slovenije, nekaj pa so dobili tudi od mestne obËine, podjetij in matiËnega telovadnega druπtva.
©est mesecev po prvi delovni akciji, 17. septembra 1950, so se graditelji, skupaj z domaËini in obiskovalci
od blizu in daleË, poveselili ob odprtju popolnoma dograjene in opremljene smuËarske postojanke, ki so jo
poimenovali ﬂLoπka koËa«. S tem so dosegli zastavljeni cilj, bil pa je to tudi enkraten gradbeni podvig, saj
je bila koËa zgrajena v πestih mesecih, brez kakrπne koli gradbene mehanizacije.
Po odprtju koËe smuËarji niso mirovali. Æe naslednje leto so iz vasi napeljali elektriko, leto kasneje πe
telefon iz Javorij. KoËa je bila vsa leta dobro vzdræevana, nazadnje so jo popolnoma prenovili leta 2004.17

Gradnja Loπke koËe na Starem vrhu, avgust 1950.
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4.1.7 SMU»ARSKI CENTER STARI VRH
SmuËiπËa Starega vrha leæijo na zaobljenem in πirokem SV poboËju in imajo travnato podlago, ki
omogoËa smuËanje ob nizki sneæni odeji. SmuπËiπËa se spuπËajo s 1205 m visokega vrha v »rnovsko
grapo. KonËujejo se na nadmorski viπini 588 m. PoboËja so zelo razgibana in zadovoljujejo potrebe vseh
vrst alpskih smuËarjev, od rekreativcev do tekmovalcev. So varna pred sneænimi plazovi. Vseh smuËiπË je
pribliæno 50 ha. Na smuËiπËu delujejo ena dvosedeænica in πtiri vleËnice. Zadnja leta z umetnim
zasneæevanjem pokrivajo æe vse smuËarske proge.

4.1.8 SMU»ARSKI CENTER SORI©KA PLANINA
SmuËiπËa na Soriπki planini se razprostirajo od nadmorske viπine 1300 m do 1550 m pod vrhovi
Slatnika, Lajnarja in Dravha. Obsegajo pribliæno 35 ha travnatih smuËiπË in so zelo primerna za zaËetnike
in druæinsko smuËanje. Na smuËiπËu delujejo tri vleËnice, kmalu bo postavljena tudi sedeænica, poleg
smuËiπËa pa sta tam πe naravna sankaπka proga in proga za smuËarski tek.
4.1.9 SKAKALNICE
Po vojni so tudi skakalci delovali v smuËarski sekciji Telovadnega druπtva Partizan, pozneje pa v
smuËarskem klubu ﬂLoËan«. Najprej so naredili manjπo skakalnico v »otovi dolini (leta 1946). Imela je
lesen most in umeten nalet, ki so ga vsako leto podrli in pozimi na novo postavili.
Leta 1947 so v Vincarjih po naËrtih inæenirja Bloudka s prostovoljnim delom zgradili 25-metrsko
skakalnico. Poimenovali so jo ﬂSkakalnica bratov Paulus« po predvojnih skakalcih, Poldetu in Stanetu, ki
sta padla v partizanih.
Leta 1949 so priËeli obnavljati πe 50-metrsko skakalnico. Vsa dela so opravljali prostovoljno, pri
obnavljanju so delali tudi nemπki ujetniki.
Mladina, ki ni stanovala v mestu ali v Vincarjih, si je skakalnico postavila za ﬂPahovcem«. Naredili so jo
iz snega. Ta skakalnica ni imela pravega izteka, saj je Ëezenj tekel potok, kar je za skakalce veËkrat
pomenilo hladno kopel.
Po letu 1965 je ta πportna dejavnost nekoliko zamrla in danes se vidijo le πe sledi nekdanjih πkofjeloπkih
skakalnic.
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Stane Stanonik

Start tekaËev na Trati, februarja 1965

4.1.10 NAJBOLJ PRIMERNI TERENI ZA SMU»ARSKE TEKE V OKOLICI ©KOFJE LOKE
Prve povojne tekme so bile v tekih posamezno. Start in cilj je bil na travniku ob ©olski ulici, kjer je zdaj
trænica. Trasa je potekala do Crngroba in prek Pevna nazaj do cilja. Takrat je bila Loka πe zelo nezazidana
in progo je bilo mogoËe speljati v krogu naravnost iz mesta in nazaj.
Na terenih okrog Loke so bili tekaËi najbolj aktivni v letih od 1960 do 1968. V tem obdobju so bila
redno izpeljana druπtvena in obËinska prvenstva za vse kategorije, vendar so bili tekaËi æe izrinjeni iz
bliæine mesta, ker se je v okolici vse veË zidalo. Tako so dejavnost in tekmovanja prenesli na terene nad
Plevno in v okolico πole na Trati. »e zaradi slabih sneænih razmer tu ni bilo dovolj snega, so tekli na
senËni strani pod hribi od Hoste, mimo Pungerta do GosteË.
PoËasi sta tudi aktivnost in zanimanje za smuËarske teke priËela upadati. Ko so leta 1970 zgradili æiËnico
na Starem vrhu in so se priËeli vrstiti uspehi alpskih smuËarjev, so se tekaËi, ki so πe ostali, premislili in
postali alpinci ‡ funkcionarji ali rekreativci.18
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4.1.11 RAZVOJ BALINI©» V ©KOFJI LOKI
Domnevamo, da je priπlo balinanje k nam iz Francije æe pred prvo svetovno vojno. Takrat so uporabljali
lesene krogle iz mehkega ali trdega lesa, paË po moænostih doloËenega kraja. Balinanje je bilo najbolj
donosen posel gostilniËarjev, saj so gostje igrali za pijaËo in velikokrat tudi za denar.
Tudi v ©kofji Loki je bilo nekaj gostiln, kot npr. Pri Balantu na poπti, Pri Otetu (danaπnji Loπki pub za
Upravno enoto), pri Fortunovcu v Stari Loki in restavraciji v Vincarjih, ki so vse imele kegljiπËe in
baliniπËe. Najbolj poznani baliniπËi v naπi obËini sta bili - nekako do leta 1960 - v Vincarjih in pri
Cvelfarju na Logu.
V teh letih se je v ©kofji Loki πportno balinanje æe zaËelo πiriti, zato so zgradili baliniπËe na Trati, kjer se
je balinanje tudi najbolj razvilo. Leta 1973 so zgradili baliniπËe v ©olski ulici - tistega leta je ©kofja Loka
praznovala 1000-letnico in klub so poimenovali BK Loka 1000. Klub so leta 1975 prestavili na Novi
svet.19

BaliniπËe Loka 1000 na Novem svetu, po poplavi leta 1990
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4.2 OBJEKTI, KI SO BILI ZGRAJENI V 2. POLOVICI ALI PROTI
KONCU 20. STOLETJA IN SO V UPORABI ©E DANES
4.2.1 ZUNANJI OBJEKTI
BaliniπËe na Novem svetu
©tiristezno baliniπËe je bilo zgrajeno leta 1975 na ﬂKrevsovem otoku« ali v t.i. ﬂBenetkah«. BaliniπËe je
bilo posodobljeno leta 1991, po tem, ko je poplava novembra 1990 uniËila vse prostore. Lastnik
objekta je ObËina ©kofja Loka, upravljalec pa je Balinarski klub Loka 1000. Uporabljajo ga predvsem za
πportno rekreacijo, ligaπka tekmovanja in πportno dejavnost invalidov, ki imajo ustrezno urejen dostop.
Skupna povrπina baliniπËa je 470 m2 in je v dobrem stanju.

BaliniπËe na Novem svetu

BaliniπËe v Svetem Duhu
BaliniπËe v Svetem Duhu je bilo zgrajeno leta 1996 in je v dobrem stanju. Za πportno rekreacijo ga
uporabljajo Ëlani ©portnega druπtva Polet, ki tudi skrbijo za igriπËe. Gre za enonamenski pokriti vadbeni
prostor, katerega skupna povrπina obsega 190 m2. Nahaja se poleg nogometnega igriπËa ©D Polet v
ﬂGorajtah«.

BaliniπËe v Svetem Duhu
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Koπarkarsko igriπËe v Bukovici
Koπarkarsko igriπËe v Bukovici je bilo zgrajeno leta 1988 in prenovljeno leta 1993. Lastnik je Krajevna
skupnost Bukovica, upravljalec objekta pa je ©portno druπtvo BukovπËica. Objekt se nahaja za osnovno
πolo in je trenutno v slabem stanju, a ga πe vedno uporabljajo, predvsem za πportno vzgojo in rekreacijo.
Skupna povrπina asfaltiranega igriπËa meri 600 m2. Namenjeno je igranju koπarke, malega nogometa in
raznovrstni vadbi otrok podruæniËne Osnovne πole Bukovica.

Koπarkarsko igriπËe v Bukovici

Koπarkarsko igriπËe na Svetem Lenartu
IgriπËe je bilo zgrajeno leta 1978 in posodobljeno leta 1990. Lastnik je Osnovna πola Ivan Grohar,
upravljalec objekta pa je ©portno druπtvo Lenart-Luπa. Objekt uporabljajo za πportno vzgojo uËencev
Osnovne πole Lenart in za πportno rekreacijo vaπËanov. Asfaltirano igriπËe s 400 m2 skupne povrπine je v
dobrem stanju. Namenjeno je igranju koπarke ter raznovrstnim igram pri pouku πportne vzgoje.

Koπarkarsko igriπËe na Svetem Lenartu
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Koπarkarsko igriπËe v Zmincu
Objekt je bil zgrajen leta 2004 in je v zelo dobrem stanju. Lastnik je Krajevna skupnost Zminec, za
vzdræevanje objekta pa skrbi ©portno druπtvo Utrip. VeËnamensko asfaltirano igriπËe se uporablja za
πportno rekreacijo. Skupna povrπina igriπËa, ki leæi na prijetni lokaciji ob gozdu nad reko, meri 600 m2.

Koπarkarsko igriπËe v Zmincu

Lokostrelski poligon
Lokostrelski poligon je bil odprt leta 1995. Lastnik poligona je Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije. Za vzdræevanje objekta skrbi ©portno druπtvo Partizan ©kofja Loka - lokostrelska sekcija.
Poligon se uporablja za treniranje, πportno rekreacijo, vadbo invalidov in za tekmovanja. Skupna
povrπina poligona, ki se nahaja za Kamnitnikom in ima travnato podlago, meri 1000 m2 in je v dobrem
stanju.

Lokostrelski poligon
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Mini hotel ‡ ©port Demπar
Mini hotel obsega notranje in zunanje πportne objekte, ki so bili zgrajeni leta 1980 in posodobljeni leta
1998. Ti objekti so v zasebni lasti. Zunanji objekti zajemajo tri teniπka igriπËa, ki so podloæeni s
tenisitom in asfaltirano igriπËe za koπarko (10 m x 10 m). IgriπËa se uporabljajo za πportno rekreacijo in
treniranje (teniπka πola, teniπki teËaji). Celoten πportni kompleks se nahaja v Vincarjih, na griËu ob robu
gozda nad teniπkim centrom Sipca in je v dobrem stanju.

Mini hotel ‡ ©port Demπar

Nogometno igriπËe v Spodnji Luπi
Nogometno igriπËe je bilo zgrajeno 1954 leta. Leta 1982 je bilo prenovljeno. IgriπËe je v zasebni lasti. Za
vzdræevanje igriπËa skrbi ©portno druπtvo Lenart-Luπa in je trenutno v dobrem stanju. IgriπËe s travnato
povrπino meri 2230 m2 (62 m x 36 m). Namenjeno je izkljuËno πportni rekreaciji. IgriπËe se nahaja na
poti iz ©kofje Loke proti Staremu vrhu, v vasi Spodnja Luπa.

Nogometno igriπËe v Spodnji Luπi
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Nogometno igriπËe v Svetem Duhu
Nogometno igriπËe v Sv. Duhu je bilo zgrajeno leta 1980. Ta objekt so nazadnje posodobili leta 1997.
IgriπËe ureja ©portno druπtvo Polet. Namenjeno je treningom vseh igralcev kluba Polet, tekmam
gorenjske nogometne lige in πportni rekreaciji. Skupna povrπina objekta s travnato podlago znaπa
5800 m2 - nogometno igriπËe (92 m x 56 m). Trenutno ni v najboljπem stanju in bi ga bilo treba,
zaradi precejπnje obremenjenosti, prenoviti. IgriπËe se nahaja na prijetni lokaciji sredi gozda.

Nogometno igriπËe v Svetem Duhu

©portni park Arnol
©portni center Arnol je zaËel delovati leta 1997. Imajo svoje ©portno druπtvo A CLUB Arnol, objekti pa
so v zasebni lasti. V okviru πportnega parka Arnol so tri teniπka igriπËa s peπËeno podlago, igriπËe za
odbojko na mivki, otroπko igriπËe, veËnamenska asfaltna ploπËad in bazen (14 m x 8 m). Skupna povrπina
igriπË znaπa 2600 m2. Center je predvsem namenjen πportni rekreaciji in treningu mladih igralcev
oziroma teniπki πoli. V zimskih mesecih imajo pokrita tudi dva tenis igriπËa, tako da teniπka πola in
rekreacija lahko potekata vse leto. ©portni park Arnol je v dobrem stanju. Nahaja se v vasi Pevno, na poti
iz ©kofje Loke v Crngrob.

©portni park Arnol
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©portni park na GodeπiËu
©portni park na GodeπiËu se je πiril postopoma. Najprej so leta 1982 zgradili asfaltno ploπËad v izmeri
20 m x 40 m. Sprva so prostor na igriπËu naπli predvsem igralci malega nogometa, kasneje so Ëlani
druπtva Kondor na igriπËu zarisali Ërte za igranje tenisa in postavili koπe za igranje koπarke. Leta 1989 so
ob ploπËadi zgradili πe enostezno baliniπËe (25 m x 3,5 m). Na Produ, kjer so æe od samega zaËetka igrali
nogomet na igriπËu, ki je bilo bolj podobno travniku, so teren preuredili in ga spremenili v urejeno
nogometno igriπËe (110 m x 70 m). Danes je ©portni park GodeπiË v dokaj dobrem stanju. Skupna
povrπina πportnih objektov znaπa 8630 m2. Lastnik parka je Krajevna skupnost GodeπiË, upravljalec
objektov pa je ©portno druπtvo Kondor GodeπiË. Vsa igriπËa se uporabljajo za πportno rekreacijo, le na
nogometnem igriπËu se odvijajo tudi tekmovanja v gorenjski nogometni ligi in treningi za igralce vseh
kategorij.

Nogometno igriπËe na Produ

Asfaltna ploπËad v vasi

©portni park Osnovne πole ©kofja Loka - Mesto
©portni park ob Osnovni πoli ©kofja Loka - Mesto je bil zgrajen leta 1964. Obnovljen je bil leta 1985.
V letu 2001 so odprli πe atletsko stezo z novo podlago iz tartana, tako da tu potekajo treningi atletike in
drugih πportov, razna atletska tekmovanja. ©portni park se uporablja tudi za pouk πportne vzgoje uËencev
Osnovne πole ©kofja Loka - Mesto in za rekreacijo obËanov.
Obsega tudi veËnamenski vadbeni prostor z asfaltno podlago, ki je namenjen za mali nogomet ali
rokomet (40 m x 20 m), igriπËe za odbojko (18 m x 9 m) in koπarko (24 m x 13 m). Celoten πportni
kompleks je v lasti ObËine ©kofja Loka, z igriπËi, ki so v dobrem stanju in jih obkroæa atletska steza, pa
upravlja Osnovna πola ©kofja Loka - Mesto.

©portni park za O© ©kofja Loka ‡ Mesto
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©portni park Osnovne πole Cvetko Golar
©portni park na Trati je bil zgrajen leta 1964. Leta 1980 so ga preuredili. Lastnik objekta je ObËina
©kofja Loka, upravlja pa z njim Osnovna πola Cvetko Golar. ©portni park vkljuËuje dve asfaltni igriπËi,
od katerih je ena ploπËad namenjena predvsem za igranje malega nogometa (44,5 m x 30 m), na drugi
pa so zarisane Ërte za igro koπarke in odbojke (30 m x 28 m). IgriπËa, ki skupaj merijo 2175 m2, se
uporabljajo za πportno vzgojo osnovnoπolcev in za πportno rekreacijo obËanov v popoldanskem Ëasu.
©portni park je v zelo slabem stanju in je nujno potreben prenove, saj je tudi zasedenost oziroma
obremenjenost igriπË tu vedno zelo velika.

©portni park Osnovne πole Cvetko Golar

©portni park Osnovne πole Ivan Grohar
©portni park v Podlubniku je bil zgrajen leta 1972. Ima dve asfaltni ploπËadi, ena je namenjena igranju
malega nogometa ali rokometa (45 m x 25 m), druga pa za igro koπarke (30 m x 20 m). Zraven igriπË je
tudi 60-metrska steza in doskoËiπËe z mivko za skok v daljino, ki je v zelo slabem stanju in je potreben
prenove. Skupna povrπina objektov meri 1740 m2. Objekti so last ObËine ©kofja Loka. IgriπËa se
uporabljajo za πportno vzgojo uËencev Osnovne πole Ivana Groharja, ki z igriπËi tudi upravlja. V
popoldanskih urah so igriπËa namenjena raznovrstni rekreaciji.

©portni park Osnovne πole Ivan Grohar
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Tenis v Hosti
Tenis igriπËe v Hosti je bilo zgrajeno leta 1993 in je v zasebni lasti. IgriπËe je v dobrem stanju in se
uporablja za πportno rekreacijo. Skupna povrπina objekta, katerega podlaga je tenisit, meri 560 m2
(35 m x 16 m). IgriπËe je na Ëudoviti lokaciji, nekoliko odmaknjeno od srediπËa mesta, v vasi Hosta,
ob gozdu na desnem bregu reke Sore.

Tenis v Hosti

Tenis - Poden

Tenis - Poden
Ob πportni dvorani Poden so najprej naredili πtiri teniπka igriπËa, a so leta 2004 dve teniπki igriπËi
preuredili v igriπËi za odbojko na mivki. Lastnik teniπkih igriπË s podlago tenisit in skupno povrπino
1100 m2, je ObËina ©kofja Loka. Z igriπËi, ki so v dobrem stanju, upravlja Zavod za πport ©kofja Loka.
IgriπËi za odbojko na mivki ‡ Poden
Za πportno dvorano Poden so leta 2004 dve teniπki igriπËi preuredili v dve igriπËi za odbojko na mivki.
IgriπËa, s skupno povrπino 530 m2, so loËena z ograjo, poleg njih bodo kmalu postavili tudi tribuno
za gledalce. IgriπËa se veliko uporabljajo za treninge in tekme ter po predhodni rezervaciji za
πportno rekreacijo. Lastnik teh igriπË je ObËina ©kofja Loka, upravljajo pa z njimi na Zavodu za
πport ©kofja Loka.

IgriπËi za odbojko na mivki ‡ Poden
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Tenis Sipca v Vincarjih
Tenis Sipca se nahaja v Vincarjih, na desnem bregu Selπke Sore. Tenis Sipca je zasebna last. VkljuËuje dve
igriπËi za tenis, ki skupaj merita 1270 m2. IgriπËi sta bili zgrajeni leta 1988, po poplavi leta 1991 pa
obnovljeni. Sta v dobrem stanju in namenjeni rekreaciji po predhodni rezervaciji ure.

Tenis Sipca v Vincarjih

Tenis igriπËa na Trati ‡ πportni park Trata
©portni park Trata vkljuËuje tudi πtiri tenis igriπËa, dve igriπËi imata travnato podlago in dve tenisit.
IgriπËa so bila zgrajena leta 1993, njihov lastnik je Krajevna skupnost Trata, za vzdræevanje pa skrbi
Marjan Senjak. IgriπËa so v dobrem stanju. Umetna trava omogoËa igranje tenisa tudi pozimi, Ëe ni
snega. Skupna povrπina igriπË je 2600 m2 (eno igriπËe meri 36 m x 18 m). V glavnem se uporabljajo za
πportno rekreacijo po predhodni rezervaciji ur. Ta teniπki kompleks se nahaja zraven pokrite balinarske
dvorane v parku za vrtcem.

Tenis igriπËa na Trati ‡ πportni park Trata
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IgriπËe za odbojko in rokomet na mivki ‡ πportni park Trata
IgriπËe za odbojko in rokomet na mivki so naredili leta 2005. Pred tem je bilo tam baliniπËe, ki ga æe dalj
Ëasa ni nihËe veË uporabljal. Lastnik igriπËa je Krajevna skupnost Trata, medtem ko z igriπËem upravlja
Marjan Senjak. IgriπËe v izmeri 27,4 m x 15,6 m je za zdaj namenjeno predvsem rekreaciji, v prihodnje
bodo tam zaËeli tudi s treningi rokometa in odbojke na mivki.

IgriπËe za odbojko in rokomet na mivki ‡ πportni park Trata

VeËnamensko πportno igriπËe v Gabrku
VeËnamenska asfaltna ploπËad v vasi Gabrk se nahaja za nekdanjo podruæniËno osnovno πolo. To igriπËe
je bilo zgrajeno leta 1998, leto kasneje je bilo prenovljeno in je trenutno v dobrem stanju. Lastnik je
Krajevna skupnost Log, za igriπËe pa skrbi ©portno druπtvo ﬂBrlog« Gabrk. Skupna povrπina asfaltne
ploπËadi meri 500 m2 in je namenjeno rekreaciji, predvsem igri koπarke in hokeju na rolerjih.

VeËnamensko πportno igriπËe v Gabrku
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VeËnamensko igriπËe v Groharjevem naselju
VeËnamenska asfaltna ploπËad v Groharjevem naselju je bila zgrajena æe leta 1960, zato jo je bilo treba
leta 1997 prenoviti. Trenutno je v dobrem stanju. IgriπËe, katerega lastnik je ObËina ©kofja Loka, se
nahaja za gasilskim domom, njegov upravljalec pa je Krajevna skupnost Stara Loka ‡ Podlubnik. Skupna
povrπina objekta znaπa 420 m2 (28 m x 15 m) in je namenjen predvsem πportni rekreaciji. V zimskih
dneh so vËasih na tem igriπËu naredili tudi drsaliπËe, saj so okrog igriπËa robniki, ki zadræijo vodo.

VeËnamensko igriπËe v Groharjevem naselju

VeËnamensko igriπËe za Osnovno πolo Jela JaneæiËa v Podlubniku
IgriπËe se nahaja za Osnovno πolo Jela JaneæiËa v Podlubniku. Za to igriπËe skrbi πola, lastnik je ObËina
©kofja Loka. Zgrajeno je bilo leta 1980, dve leti kasneje je bilo prenovljeno. Je v dobrem stanju,
uporabljajo ga uËenci za πportno vzgojo in za rekreacijo. Predvsem igrajo koπarko. Skupna povrπina
asfaltne ploπËadi je 264 m2 (22 m x 12 m).

Na tem mestu bo zrasla nova telovadnica za osebe s posebnimi potrebami,
za odbojko in tu bo domicilni kraj ©portnega druπtva Partizan
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VeËnamenska ploπËad pri Dijaπkem domu
Pri Dijaπkem domu ©kofja Loka ‡ na Podnu ‡ stoji ograjena asfaltna ploπËad, ki je last doma.
Meri 44 m x 22 m. IgriπËe je namenjeno igri malega nogometa in koπarke (2 x)

VeËnamenska ploπËad pri Dijaπkem domu

VeËnamensko igriπËe na Novem svetu
VeËnamensko asfaltno igriπËe na Novem svetu je bilo nazadnje prenovljeno leta 1998, a je zaradi velike
zasedenosti, preobremenjenosti objekta nujno potrebno ponovne prenove, saj je trenutno v slabem
stanju. Lastnik je ObËina ©kofja Loka, upravljalec objekta pa je Krajevna skupnost ©kofja Loka ‡ Mesto.
Skupna povrπina objekta znaπa 540 m2 (30 m x 18 m). IgriπËe je namenjeno rekreaciji, predvsem koπarki
in drugim igram z æogo.

VeËnamensko igriπËe na Novem svetu
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VeËnamensko igriπËe v ReteËah
Asfaltno igriπËe ob Osnovni πoli v ReteËah je prvotno namenjeno πportni vzgoji osnovne πole, v
popoldanskih urah pa rekreaciji, predvsem igri koπarke. Lastnik je ObËina ©kofja Loka, upravljalec
igriπËa pa je podruæniËna O.©. ReteËe. Skupna povrπina igriπËa meri 544 m2 (34x16m) in ni ravno v
najboljπem stanju in bi bilo potrebno prenove.
Nogometno igriπËe v ReteËah
Je v lasti krajevne skupnosti in leæi severno od glavne ceste ©kofja Loka ‡ Ljubljana. Z garderobnim
objektom je v dobrem stanju za vadbo, ne pa za uradna tekmovanja.

Nogometno igriπËe v ReteËah

VeËnamensko igriπËe v ReteËah

VeËnamenska ploπËad na Starem Vrhu
VeËnamenska ploπËad, ki je bila zgrajena leta 2001, se nahaja ob parkiriπËu smuËiπËa Stari vrh. Lastnik
je ObËina ©kofja Loka, za igriπËe pa skrbi ©D Lenart-Luπa in je v dobrem stanju. IgriπËe je namenjeno
rekreaciji, predvsem igram z æogo. Skupna povrπina asfaltnega igriπËa meri 924 m2 (42x22 m) in
omogoËa rekreacijo tudi v veËernih urah.

VeËnamenska ploπËad na Starem Vrhu
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VeËnamensko igriπËe v Virmaπah
VeËnamensko igriπËe v Virmaπah je bilo zgrajeno leta 2000. Upravljalec igriπËa, ki se nahaja ob Gasilskem
domu, je Krajevna skupnost Sveti Duh. IgriπËe s skupno povrπino 100 m2 vkljuËuje tudi en koπ in je
zaradi varnosti ograjen ter v dobrem stanju.

VeËnamensko igriπËe v Virmaπah

Naravni plezalni steni Kamnitnik in Skalar ‡ Zminec
Obe naravni plezalni steni vzdræuje Plezalni klub ©kofja Loka. VeËjo plezalno povrπino ima skalna stena
Kamnitnik (600 m2), plezalna povrπina Skalarja, ki se nahaja za gostilno Kajbit na zaËetku Zminca,
je za polovico manjπa (300 m2). Plezalni steni sta primerni za trening plezalnega kluba in πportno
rekreacijo, seveda ob dobrem varovanju.

Skalar

Kamnitnik
47

JURE

KALAN

-

RAZVOJ

©PORTNIH

OBJEKTOV V

OB»INI

©KOFJA

LOKA

©portne povrπine v bivπi vojaπnici
Na Partizanski cesti stoji v bivπi vojaπnici koπarkarsko igriπËe, poligon za rolanje in kotalkanje (skate).
NekoË nogometno igriπËe z atletsko stezo pa danes sluæi obËasno igri baseball-a in je v privatni lasti.

©portne povrπine v bivπi vojaπnici

Trim steza
Trim steza se nahaja na poti iz Vincarjev na Loπki grad ali hrib nad njim ‡ Krancelj. Ta steza ima vmesne
postaje, ki so namenjene razliËnim vajam za moË in je odliËna za πportno rekreacijo in kondicijske
priprave vseh πportov. Trim steza je potrebna obnove.

Trim steza
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Loπka kolesarska pot
Loπka kolesarska pot je namenjena vsem, ki uæivajo v kolesarjenju skozi majhne vasi, prek strmih
travnikov in πumeËih gozdov. Voænja po brezpotjih je izkljuËena, vendar je ponekod, zaradi slabπega
makedama oziroma kolovoza ali zaradi za nekatere mogoËe prestrmega in predolgega klanca, vËasih
potrebno stopiti s kolesa. Za tako potepanje je priporoËljivo gorsko kolo, Ëeprav je nekatere etape
mogoËe prevoziti tudi z mestnim kolesom. Celotna pot je daljπa od 300 km, zato je razdeljena na 12 etap.
Med njimi so nekatere zelo kratke, zato lahko bolj vzdræljivi dve ali veË etap zdruæijo v eno.
Loπka planinska pot
Loπka planinska pot, ki je speljana po ©kofjeloπkem in Polhograjskem hribovju, obiπËe najviπje vrhove,
od Lubnika prek Blegoπa do »rnega vrha nad Novaki, dotakne se Idrijskega hribovja, preËka Cerkljansko
hribovje in se vzpne na vrhove Ratitovca, ki so najbolj juæno sleme Julijskih Alp. ©tevilne planinske koËe
in bogata ponudba ob poti poskrbijo, da je potepanje po ©kofjeloπkem kar se da prijetno in zabavno.
Flisova pot
Pot je poimenovana po naduËitelju Slavku Flisu, ki se je kot predsednik ﬂOlepπevalnega druπtva«,
ustanovljenega leta 1897, zavzemal za razvoj turizma in spodbujal meπËane k rekreaciji. Pri tem je zaËrtal
kroæno pot, ki je zgodovinsko obarvana, saj povezuje tri gradove, ki so kot utrdbe varovali ©kofjo Loko:
Zgornji stolp na Kranclju, Loπki in Stari Grad. Z Mestnega trga se povzpnemo do Loπkega gradu,
sledimo oznakam in pridemo do razvalin Zgornjega stolpa na Kranclju, ki je bil ob potresu leta 1511
poruπen. Od tu nadaljujemo pot do prevala Kobila, kjer s ceste zavijemo desno na gozdno pot, po kateri
prispemo do razvalin Starega gradu, ki je bil prav tako poruπen leta 1511. Od tu se skozi Vincarπko grapo
spustimo v Vincarje in se vrnemo v staro mestno jedro, Ëe sledimo Selπki Sori po desnem bregu.
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4.2.2 NOTRANJI OBJEKTI
BaliniπËe ‡ πportni park Trata
©tiri stezno baliniπËe na Trati so pokrili leta 1989 in nato je bila zgrajena balinarska dvorana leta 2002.
Lastnik dvorane je ObËina ©kofja Loka, medtem ko za baliniπËe skrbi BK Lokateks Trata. ©tiristezno
baliniπËe je v uporabo za rekreacijo, treninge igralcev in tekme gorenjske in superbalinarske lige. Skupna
povrπina objekta meri 450 m2 (30x15m), ob baliniπËu pa je tudi tribuna za gledalce, prostor za
oglaπevanje in klubski prostor.

©portna dvorana na GodeπiËu
Dvorana na GodeπiËu je bila zgrajena leta 1986, je v lasti Krajevne skupnosti GodeπiË, upravljalec
objekta pa je ©D Kondor GodeπiË. Dvorana, s 150 m2 (15x10 m) vadbenega prostora, je namenjena
rekreaciji, igri badmintona in treningu ter tekmovanju v obËinski in gorenjski ligi v namiznem tenisu.
Leta 2005 je bila dvorana delno prenovljena (garderobe in postavitev tuπ kabin). V bliænji prihodnosti je
v naËrtu tudi prenova vadbenega prostora.
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Mini hotel ‡ ©port Demπar
Mini hotel v Vincarjih je bil zgrajen leta 1980 in nazadnje posodobljen leta 1998. Je manjπi πportni hotel
v zasebni lasti, ki vkljuËuje dve squash dvorani, prostor za fitnes in veËnamenski vadbeni prostor
(20 m x 10 m), ki je namenjen predvsem aerobiki. Poleg prostorov za πportno vadbo, so tu πe prostori
namenjeni sprostitvi (savna, jacuzzi- majhen masaæni bazen s toplo vodo, solarij) in so tako kot πportni
prostori, v dobrem stanju.

StreliπËe v Osnovni πoli Cvetko Golar
StreliπËe je bilo zgrajeno leta 1986. Nahaja se v kletnih prostorih Osnovne πole Cvetko Golar ob
zakloniπËu. Poleg streliπËa imajo tudi majhno sobo (110 m2), ki jo uporabljajo za namizni tenis. Lastnik
streliπËa je ObËina ©kofja Loka, upravljalec objekta pa Osnovna πola Cvetko Golar. StreliπËe je v glavnem
namenjeno Strelskemu druπtvu KopaËevina. Skupna povrπina streliπËa je 168 m2 (21 m x 8 m) in je v
dobrem stanju.
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StreliπËe v vojaπnici
StreliπËe v bivπi vojaπnici na Partizanski cesti je bilo zgrajeno leta 1992 in nazadnje posodobljeno leta
2001. Je v lasti ObËine ©kofja Loka, zanj pa skrbi Strelsko druπtvo ©kofja Loka. StreliπËe s 160 m2
skupne povrπine (16 m x 10 m) je namenjeno treningu streljanja, vadbi invalidov, rekreaciji in razliËnim
tekmovanjem.

©portni objekt Centra slepih in slabovidnih v ©kofji Loki
©portni objekt Centra slepih in slabovidnih je bil zgrajen leta 1979. Je v dræavni lasti, upravljalec
objekta pa je CSS ‡ srednja πola. Skupna povrπina objekta znaπa 325 m2 in vkljuËuje prostor za fitnes
vadbo, telovadnico (20 m x 10 m) in bazen. Bazen je v dopoldanskih urah namenjen plavalnim teËajem,
ki jih organizirajo vrtci in πole, ostali prostori pa so prav tako namenjeni rekreaciji in tudi vadbi
invalidov. ©portni objekt CSS je redno vzdræevan in v dobrem stanju.
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Bazen Hotela Transturist
V letih 1970 ‡ 71 je bil v ©kofji Loki zgrajen hotel Transturist, s katerim so obËani dobili tudi prvi
pokriti bazen. Na æalost sta danes hotel in bazen zaprta in neuporabna.

©portna dvorana Poden
©portna dvorana Poden je bila zgrajena leta 1980, potem delno prenovljena po poplavi leta 1990 in v
celoti posodobljena leta 2005. Lastnika dvorane sta Ministrstvo za πolstvo in πport Republike Slovenije
(60 %) in ObËina ©kofja Loka (40 %). Upravljalec objekta je Zavod za πport ©kofja Loka. Celoten
πportni kompleks vsebuje veliko dvorano s pregradami (45 m x 25 m), dvorano za namizni tenis
(35 m x 8 m), malo dvorano (20 m x 8 m), mini dvorano II (16 m x 8 m), avtomatsko kegljiπËe
(25 m x 8 m), dvorano za aerobiko (18 m x 10 m), prostor za fitnes (8 m x 8 m), veliko plezalno steno
(15 m x 10 m) in malo plezalno steno (6 m x 6 m). V dopoldanskih urah je πportna dvorana
namenjena πportni vzgoji srednjeπolcev, ki obiskujejo sosednje srednje πole, v popoldanskih urah pa
treningom in tekmam razliËnih πportov in πportni rekreaciji. Dvorana je dobro opremljena tudi za
πportne prireditve, vsebuje tribuno za gledalce v veliki dvorani, ima tudi primerne garderobe, bife,
kabinet za profesorje telesne vzgoje, pisarne πportnih klubov, πportne zveze in zavoda za πport. Ob
zadnji posodobitvi je bil urejen tudi dostop za invalide.
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©olska telovadnica pri Osnovni πoli Cvetko Golar
Osnovna πola Cvetko Golar je bila dograjena leta 1964. Hkrati so postavili tudi prvo telovadnico (25,8
m x 14,5 m), leta 1986 so dogradili πe drugo telovadnico (27,5 m x 15,2 m). Slednja je veËja in tudi v
boljπem stanju od starejπe. V dopoldanskih urah sta telovadnici namenjeni πportni vzgoji, popoldne pa
raznovrstni rekreaciji in treningu razliËnih πportov. Lastnica telovadnic pri Osnovni πoli Cvetko Golar je,
tako kot pri vseh ostalih telovadnicah v sklopu πkofjeloπkih osnovnih πol, ObËina ©kofja Loka.
Upravljanje s telovadnimi prostori je prepuπËeno πolam samim.

©olska telovadnica pri Osnovni πoli Ivana Grohar
Novo πolsko poslopje v Podlubniku je bilo zgrajeno leta 1972, prav tako tudi telovadnica (30 m x15 m)
in balkon nadstropje viπje (30 m x 6 m). Na balkonu sta dve mali plezalni steni in nekaj telovadnega
orodja, tako da se tudi balkon uporablja za πportne dejavnosti v primeru prevelike zasedenosti
telovadnice. Telovadnica je prvotno namenjena πportni vzgoji, v popoldanskih urah se tu odvijajo tudi
raznovrstni treningi in rekreacija razliËnih starostnih skupin.
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©olska telovadnica pri podruæniËni osnovni πoli v ReteËah
PodruæniËna osnovna πola v ReteËah je bila obnovljena leta 1990. Takrat so dogradili tudi telovadnico.
To je sicer manjπa telovadnica (12 m x 10 m), uËenci bi potrebovali veËjo, a je v dobrem stanju in
uËencem omogoËa vsaj pouk πportne vzgoje in posebno πportno vzgojo, ki jo obiskujejo bolni,
invalidni in razvojno prizadeti uËenci. V telovadnici poleg πolske telovadbe potekajo tudi kulturne
prireditve, πolske proslave, igrice, nastopi gostujoËih umetnikov, podelitve bralnih znaËk in likovne
razstave. V popoldanskem in veËernem Ëasu πola telovadnico oddaja krajanom, ki imajo v njej
rekreacijo. Za objekt skrbi Osnovna πola Cvetko Golar, lastnik je ObËina ©kofja Loka, ki tako kot pri
drugih πolah zagotovi sredstva za vzdræevanje.

©olska telovadnica Osnovne πole ©kofja Loka - Mesto
Osnovna πola ©kofja Loka - Mesto ima dve telovadnici in sicer malo (14 m x 11 m) in veliko telovadnico
(28 m x 16 m). Obe sta bili dograjeni leta 1985 in sta πe v dobrem stanju. Osnovna πola ju daje v
popoldanskih terminih v najem za πportno rekreacijo in treninge razliËnih πportov, dopoldne sta
telovadnici namenjeni πportni vzgoji osnovnoπolcev.
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©olska telovadnica podruæniËne osnovne πole v Bukovici
PodruæniËna osnovna πola v Bukovici ima manjπo telovadnico, ki je namenjena le uËencem za πportno
vzgojo. V njej imajo telovadno orodje in tam v glavnem potekajo razne gimnastiËne vaje. Za razne vaje
teka in igrice z (mehko) æogo uporabljajo veËjo dvorano, ki je v lasti krajevne skupnosti in stoji
nasproti πole. V tej dvorani imajo krajani tudi vadbo aerobike.
©olska telovadnica podruæniËne osnovne πole v BukovπËici
©ola v BukovπËici ima manjπo telovadnico (9 m x 7 m), ki zadnja leta sluæi za πportno vzgojo uËencev, ki
so nekoË morali telovaditi v uËilnicah. V tej telovadnici imajo letvenike, drog za plezanje, vrv, en koπ in
πe nekaj telovadnega orodja. S telovadnico so zadovoljni, saj πolo obiskuje le majhno πtevilo otrok,
povsem drugaËe pa je z igriπËem za πolo. Asfaltno igriπËe, ki ga prav tako uporabljajo za πportno vzgojo
uËencev, nujno potrebuje prenovo.
©olska telovadnica podruæniËne osnovne πole na Svetem Lenartu
©ola na Svetem Lenartu je zelo stara, saj so praznovali æe 110. obletnico. Ima manjπo telovadnico, ki je
bila obnovljena leta 1982. Tistega leta je dobila pribliæno tako podobo kot jo ima danes. Delno pa je bila
prenovljena πe leta 2005 (stene, strop). V tej telovadnici imajo letvenike in nekaj telovadnega orodja,
katerega bi potrebovali veË. Telovadnica je namenjena πportni vzgoji uËencev in raznim prireditvam.

©olska telovadnica Osnovne πole v Gabrku
To je telovadnica nekdanje podruæniËne osnovne πole, ki je zdaj namenjena igri namiznega tenisa in
vadbi aerobike. Lastnik tega objekta je Krajevna skupnost Log, za telovadnico pa skrbi ©portno druπtvo
ﬂBrlog« Gabrk. Gre za majhen prostor, katerega skupna povrπina meri 84 m2 (12 m x 7 m) in je v dobrem
stanju.
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KoËa na Blegoπu
KoËa na Blegoπu je bila zgrajena leta 1977 in posodobljena leta 1982. Skupna povrπina objekta meri
200 m2 in je v lasti Planinskega druπtva ©kofja Loka. Planinska koËa je v dobrem stanju in je v celoti
namenjena planinski dejavnosti, dostopna pa je tudi z vozili s »rnega kala.

KoËa na Lubniku
Prva koËa na Lubniku je bila zgrajena æe leta 1932, a so jo partizani 1943 leta poægali, ker je grozila
nevarnost, da jo Nemci spremenijo v bunker. Leta 1953 so zgradili novo koËo, ki je trenutno v dobrem
stanju in je v lasti Planinskega druπtva ©kofja Loka. Planinski dom na Lubniku je izkljuËno planinski
objekt s skupno povrπino 180 m2 in je dostopen samo peπ (40 minut od asfaltirane ceste
©kofja Loka - Breznica). Od Breznice, kjer je skladiπËe za material doma na Lubniku, do Lubnika je
speljana tudi tovorna æiËnica.

58

JURE

KALAN

-

RAZVOJ

©PORTNIH

OBJEKTOV V

OB»INI

©KOFJA

LOKA

ZAKLJU»EK
VIRI
USTNI VIRI
LITERATURA

59

JURE

KALAN

-

RAZVOJ

©PORTNIH

OBJEKTOV V

OB»INI

©KOFJA

LOKA

5 ZAKLJU»EK
V ©kofji Loki v letu 2006 praznujemo stoto obletnico πporta. Na æeljo ©portne zveze ©kofja Loka sem se
odloËil napisati diplomsko nalogo o πportnih objektih na ©kofjeloπkem. Naj bo to moj prispevek k temu
praznovanju.
Moja diplomska naloga predstavlja seznam in kratek opis πportnih objektov obËine ©kofja Loka. V
glavnem so bili zgrajenih v zadnjih stotih letih. Ta seznam sicer ni Ëisto popoln, kajti nekaj lastnikov
manjπih objektov je sodelovanje odklonilo, poleg tega na seznamu manjkajo tudi razna improvizirana
hiπna igriπËa. Nisem omenil niti urπulink, ki so æe zelo zgodaj imele telovadnico v nunskem samostanu.
VeË o njihovih prostorih in dejavnosti je namreË zapisano v prispevku Ivana Kriænarja: ©portna vzgoja v
Urπulinskem samostanu.
V zadnjih letih je bilo v ©kofji Loki zgrajenih in obnovljenih precej πportnih objektov in kljub temu, da
smo πportniki zadovoljni z vlaganjem javnih sredstev v πportne povrπine v minulih letih, nam razvoj
πporta, rekreacije, zanimanja mladih in raznolikosti πportnih panog narekuje in kliËe po dodatnih novih
objektih in sprotnem dobrem vzdræevanju obstojeËih.
Tako so æe narejeni naËrti za naslednja leta. Ravnokar je bila popolnoma obnovljena ©portna dvorana
Poden, naslednja investicija bo gradnja telovadnice pri Osnovni πoli Jela JaneæiËa in nato πe gradnji
telovadnic na Trati in v ©olski ulici. Vse analize potreb devetletke narekujejo poveËanje telovadnega
prostora. Na Trati so tudi zunanja igriπËa nujno potrebna temeljite prenove. Nekatere πportne objekte bo
treba πe dokonËati oziroma obnoviti: balinarsko dvorano na Trati (kompletna obnova strehe, ureditev
ogrevanja in dokonËna zasteklitev), πportni park v Puπtalu (generalna obnova garderobnega kompleksa
in dotrajanega asfaltnega igriπËa) in seveda tekoËe vzdræevanje vseh ostalih πportnih objektov.
Dolgoletna æelja obËanov je tudi, da bi se zgradil 25-metrski letni bazen, vendar bo treba izbrati πe
najprimernejπo lokacijo in poleg ObËine ©kofja Loka pridobiti πe druge sovlagatelje.
Naπteto bo reπilo veËino sedanjih prostorskih teæav tekmovalnega in rekreativnega πporta. Za vse to pa
bodo v prihodnjih letih potrebna precejπnja sredstva. Moæni soinvestitorji so, poleg ObËine ©kofja Loka,
lahko πe dræava, oziroma predvsem M©Z©, Fundacija za financiranje πportnih organizacij v Republiki
Sloveniji, gospodarske organizacije s πkofjeloπkega in πirπega obmoËja, pa tudi klubi, druπtva in zveze z
lastnimi prispevki in delom.
6 VIRI
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota ©kofja Loka-1955, fond obËina ©kofja Loka-1955, t. e. 31, a.e. 33.
ZAL, Enota ©kofja Loka, Sedemletni plan razvoja telesne kulture, 1964 ‡ 1970.
7 USTNI VIRI
Kriænar Ivan
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