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ŠKOFJA LOKA  

 
 

 
Nedaleč za južnimi skalnimi robovi Alp in pod zelenim obronki predgorja, na vratih dveh dolin, leži tisočletna 
Škofja Loka, eno najlepših in najbolje ohranjenih mest v Sloveniji.  
 
Pravijo,da se je prvi človek po teh poljih in hribih okrog Lubnika potikal že vsaj ob koncu kamene dobe. Morda 
je že takrat iskal jaso, kjer je njegov potomec čez tisočletja zakoličil meje srednjeveške Škofje Loke… 
 
Zgodovina mesta se pričenja z letom 973, ko je nemški cesar Oton II. daroval loško ozemlje škofu Abrahamu 
iz Freisinga na Bavarskem. Vendar Loka, ki je imenovana v darilni listini, ni današnja Škofja Loka, temveč 
Stara Loka. Ob sotočju Selške in Poljanske Sore se je v srednjem veku začelo razvijati naselje Loka, ime 
označuje travnat svet ob vodi. Freisinški škofje so kasneje upravno in gospodarsko središče loškega 
gospostva preimenovali v Škofja Loka. V listini iz leta 1274 je naselje imenovano kot mesto. Zaradi večje 
varnosti se je v začetku 14. stoletja zaščitilo z obzidjem, skozi katerega je vodilo petero vrat zavarovanih s 
stražnimi stolpi in je v veliki meri ohranjeno še danes. Mesto je v svoji zgodovini doživelo napade, kuge, 
požare in potrese. Najhujši je leta 1511 hudo poškodoval mesto, ki ga je škof Filip kmalu obnovil. Od tedaj se 
je podoba Škofje Loke le malo spreminjala, zato velja za najbolj ohranjeno srednjeveško mesto v Sloveniji. 
Staro mestno jedro tvorita zgornji Mestni trg ali Plac in spodnji trg ali Lontrg nad katerima gospoduje 
Škofjeloški grad. 
 
Loško gospostvo sta namesto škofa upravljala oskrbnik, imenovan glavar, in kaščar. Prebivalstvo mesta in 
okolice se je ukvarjalo s številnimi obrtmi, iz katerih so se proti koncu srednjega veka razvila močna obrtniška 
združenja – cehi. Trgovali so lahko samo meščani. V naravnem in umetnostnem bogatem okolju pa so že od 
nekdaj delovali številni priznani umetniki, književniki in znanstveniki, ki so ustvarjali bogato kulturno dediščino 
Škofje Loke. 
 
Se sprašujete od kod zamorc v loškem grbu? 
 
O tem pripoveduje legenda. Služabnik, ki je bil zamorc,  je rešil gospoda Abrahama pred medvedom, ki ga 
napadel v temni hosti. V zahvalo, da bi tudi poznejši rodovi vedeli, kakšen junak je bil, je dal gospodar v grb 
naslikati glavo zamorca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Čet r t f i na le  dr žav neg a p rvens tva v  rokometu za učence    s t ran 3  

OSNOVNA ŠOLA IVANA  GROHARJA ŠKOFJA LOKA 

Osnovna šola Ivana Groharja se je pojavila v slovenskem prostoru v septembru 1985. Nastala je z delitvijo 
centralne šole Petra Kavčiča, ki je delovala v petih stavbah. Šola si je nadela ime svetovno znanega slikarja 
Ivana Groharja. Poleg matične šole imamo še tri podružnice: PŠ Tadeusz Sadowski - Bukovica, PŠ 
Bukovščica in PŠ Lenart. Počasi si je utirala pot v slovenski prostor. Kmalu po ustanovitvi so na njej stekli 
različni projekti, s katerimi so povezane in opravljene različne raziskovalne naloge. Med njimi naj omenimo, da 
se je prav na naši šoli začelo pisno ocenjevanje v prvih razredih šolanja in poučevanje z učiteljico 
asistentko.476 otrok obiskuje matično šolo v Škofji Loki, 41 otrok prihaja na PŠ Bukovica, 14 na PŠ 
Bukovščica in 10 na PŠ Lenart, zanje skrbi 82 delavcev šole. 

Osvojili smo številna zlata priznanja na državnih tekmovanjih iz materinščine, angleščine, matematike, fizike, 
kemije, zgodovine, logike, na področju turizma in prejeli številna druga priznanja. Naše glasilo Macesni je 
prepoznavno v slovenskem prostoru. Znani smo po organizaciji regijskih in tudi državnih tekmovanj, saj z njimi 
»diha« cela šola. Sodelujemo in pripravljamo 
občinske prireditve. Na šoli si podajajo roko kultura, 
znanje in šport. 

Ob tej priložnosti naj zapišemo, da smo šola, ki se 
zaveda, kaj pomeni šport za zdrav razvoj mlade 
osebnosti, saj ob rokometu na šoli gojimo še številne 
druge športne dejavnosti. Našo šolo so obiskovali 
številni znani športniki: smučarji Nataša Bokal, Špela 
Bračun, Rok Miklavc, atletinja Brigita Bukovec in še 
mnogi drugi. 

Učenci šole so vključeni v Športno društvo 
Podlubnik  

Športno društvo Podlubnik je bilo ustanovljeno leta 
1986 kot ŠŠD Podlubnik.  Ustanovili smo ga po razdelitvi Osnovne šole Peter Kavčič na Osnovno šolo Ivana 
Groharja s sedežem v Podlubniku in Osnovno šolo Peter Kavčič s sedežem v Šolski ulici.  V letu 1987 se je 
preimenovalo v Športno društvo Podlubnik. Prvi predsednik društva je bil Marko Primožič. Po kratkem in 
uspešnem vodenju društva je z nastopom nove službe je mesto predsednika prevzel in ga uspešno nadaljuje 
Jože Kordiš.  Delovanje društva je namenjeno vsem učencem na naši šoli. Poudarek je na množičnosti in v 
vključitvi čim večjega števila otrok v različne športne dejavnosti. V društvu je kar 70 % učencev, ki se redno 
ukvarjajo s športom trikrat ali večkrat na teden. Ob tem ne izostajajo uspehi. Redno se udeležujejo tekmovanj 
v atletiki, badmintonu, športnem plezanju, plavanju, alpskem smučanju, deskanju na snegu, krosa, 
ljubljanskega maratona, …Pohvalimo se lahko z naslovi državnih prvakov v različnih disciplinah  na 
osnovnošolskem nivoju, kot so: orientacijski tek, športno plezanje, tek na smučeh, deskanje na snegu, 
atletika, alpsko smučanje. Pod  vodstvom mentorice in vodnice Ivanke Dolenc in mentorice Zofke Kafol, so 
planinci že pred dvema letoma praznovali stoti planinski pohod.  Za njuno dejavnost sta dobili občinski 
priznanji. 

Izjemne rezultate pa naši učenci dosegajo v rokometu, s katerim se pod vodstvom Bernarde Pohleven in 
Janija Klemenčiča, ukvarja preko 120 učenk in učencev naše šole. Rokomet je ena  najbolj razvitih in 
uspešnih športnih panog v Škofji Loki.  Naši učenci so bili od leta 1986 večkratni občinski in nato medobčinski 
prvaki. Od leta 1992 pa izjemne rezultate dosegajo deklice. Uvrstitve na državnih prvenstvih v zadnjih letih so:  
1992/93 – 2. mesto na Gorenjskem, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97 in 1997/1998  pa  1. mesto. Osvojile 
so petkratni zaporedni naslov državnih prvakinj. V letu 1999/2000 - 4. mesto, v letu 2001/01 pa spet 1. mesto. 
Dečki so bili vseskozi v polfinalnem državnem tekmovanju. Zelo dobre so njihove uvrstitve v končnicah 
tekmovanj v letih 1991/92 – 2. mesto,  1992/93, 1994/95 in 1996/97 – 3. mesto,  1998/99 – 4. mesto in v letu 
2001/02, 2004/05 in 2010/11 – 2. Mesto. 

Ravnatelj 
Zlatko Košič 
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OSNOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA – MESTO 

S 1. 9.1985 se je šola v Podlubniku, kjer so se do tedaj šolali učenci na 
predmetni stopnji oblikovala v samostojno osnovno šolo z imenom OŠ IVANA 
GROHARJA. Naša obnovljena šola pa je obdržala ime OŠ PETER KAVČIČ. V 
letu 2000 se je šola preimenovala v OŠ Ivana Dolenca, v letu 2001 pa v OŠ 
Škofja Loka–Mesto. V šolskem letu 2001/2002 je bil obnovljen športni park za 
osnovno šolo. V šolskem letu 2003/2004 smo zaradi potreb uvajanja devetletne 
šole pridobili še obnovljeno stavbo bivšega vrtca na Novem svetu, kjer sedaj 
poteka pouk prvega razreda. 

 

 

 

 

 

 

Šolo obiskuje 763 učenk in učencev. Pouk poteka v dopoldanskem času, in sicer v dveh stavbah. Na Šolski 
ulici poteka pouk od 2. do 9. razreda (29 oddelkov, oddelki podaljšanega bivanja in 27 izbirnih predmetov). Na 
Novem svetu poteka pouk za 1. razred (4 oddelki in oddelki podaljšanega bivanja). Veliko dejavnosti, ki smo 
jih pričeli v preteklih šolskih letih in ste jih učenci ter starši sprejeli za svoje, se bo v tem letu nadaljevalo. 
Čakajo nas novi izzivi in projekti, katerih se bomo skupaj z vami z veseljem lotili. 

Med prednostne naloge sodi izboljšanje odgovornosti učencev na področju učenja, krepitev ekološke 
naravnanosti, spodbujanje zdravega načina življenja in izboljšanje medsebojnih odnosov. Nadaljevali bomo z 
mediacijo, pri kateri bodo sodelovali vrstniški mediatorji, ki so se usposobili za to pred enim letom. 

To šolsko leto bomo poleg na že uveljavljenih projektih sodelovali v novem Comenius projektu z naslovom 
»Spoznavanje kultur prehranjevanja« (Food culture exchange), preko katerega bomo spoznali nove kulture, 
njihove značilnosti in si izmenjali tudi značilnosti kulinarike v posameznih državah. Namen projekta pa je tudi 
razmišljati o energijskih vrednostih hrane in njenem vplivu na zdravje. Naši partnerji prihajajo iz Turčije, 
Bolgarije, Romunije, Latvije, Slovaške, Španije, Poljske in Italije. 

Leto 2012 bo za našo šolo še posebej pomembno leto, saj bomo v novembru obeležili 80. obletnico šole. V ta 
namen se bodo dejavnosti odvijale tudi že v šolskem letu 2011/2012. 

Na šoli smo med prvimi, po novi zakonodaji, ustanovili Športno društvo Mladi rod, ki se ukvarja z 
organizacijo prostočasnih aktivnosti učencev med počitnicami in nadaljuje tradicijo že prej uspešnega 
šolskega športnega društva z istim imenom. Predsednik društva je Milan Smolej. ŠD je član Športne zveze 
Škofja Loka in Zveze za šport otrok in mladine Slovenije. 

           
          Doris Kužel 
          Ravnateljica 
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Datum: 20. januar 2012  

 

Tekmovanje osnovnih šol v rokometu – šolsko leto 2011/12 

ČETRTFINALE 
 

UČENCI 
 

NAVODILA, RAZPORED IN URNIK ČETRTFINALNIH TURNIRJEV 
 

1. Termini tekmovanja in časovni razpored tekem so dogovorjeni z organizatorji posameznega turnirja, 
usklajevali pa smo jih tudi z ostalimi tekmovanji. Vodja tekmovanja - posameznega turnirja - je določen  s 
strani koordinatorja  tekmovanj v rokometu. 

 

2. Ekipo sestavljajo učenci iste šole, letnik 1997 in mlajši. Vodja ekipe mora pred začetkom turnirja vodji 
tekmovanja predložiti originalni tekmovalni karton s slikami igralcev (glej navodila v reviji ŠPORT 
MLADIH - INFORMATOR 1, 2011/12 na strani 17, 18), ki mu ga po končanem turnirju vrne, kopijo pa 
shrani. V primeru, da ekipa zahtevanih dokumentov ne bo imela, ne bo mogla nastopiti.  

 

3. Tekmovanje se odvija po skupnih pravilih in v skladu z razpisom osnovnošolskih tekmovanj, objavljenim v 
reviji ŠPORT MLADIH, INFORMATOR 1, 2011/12, na strani 14 – 24 in 39. 

 

4. Priznanja (plakete) in nagrade (vrečke za športne copate za udeležence in žoga za šole udeleženke) 
prispeva Zavod za šport RS Planica.  

 

5. Na vseh tekmah so v veljavi mednarodna pravila. Na vseh ČF turnirjih določimo zmagovalca po 
naslednjem ključu: število osvojenih točk medsebojnih srečanj, razlika v golih medsebojnih srečanjih, 
razlika v golih na vseh tekmah, večje število danih golov. V polfinale se uvrstita prvo in drugo uvrščeni 
ekipi. 

 

6. Potek športne prireditve je določen v reviji ŠPORT MLADIH – Informator 1, 2011/12 stran 21, 22.  
 
7. Ekipa šteje največ 14 učencev. Igralni čas je 2 x 12 minut s triminutnim odmorom med polčasom tekme in 

deset minutnim med zaporednima tekmama. Izključitev igralca je 1 minuta. Igra se z žogo obsega 54 cm. 
 
8. V igrah z žogo mora biti vodje ekipe obvezno športni pedagog oz. učitelj šole, ki je prisoten na klopi ob 

igrišču. Šola mora nastopiti v enotni športni opremi brez oznak ali le z oznakami šole in sponzorjev. 
 

9. Vse ekipe morajo biti prisotne na otvoritvi tekmovanja ter na razglasitvi rezultatov. V primeru, da odidejo iz 
tekmovanja predčasno niso upravičene do nagrad. 

 
10. Dodatne informacije lahko dobite na telefon 04 506 11 22, GSM 031 704 721 (Bernarda Pohleven). 

Najlažje boste dobili informacije preko elektronske pošte na naslovu: bernarda.pohleven@guest.arnes.si  
 
11. Za organizacijo polfinalnih turnirjev pošljite prijavo na naslov: bernarda.pohleven@guest.arnes.si do 15. 

2. 2012.  Polfinalna tekmovanja bodo potekala med  5.3. in 16. 3. 2012. 
 

Športni pozdrav! 

Bernarda Pohleven, prof. Vodja osnovnošolskega rokometnega tekmovanj
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S K U P I N A  G       IZVAJALEC: OŠ IVANA GROHARJA 

Vodja turnirja: BERNARDA POHLEVEN 

         

Turnir bo v športni dvorani Poden v Škofji Loki v sredo, 15. 2. 2012, z začetkom ob 12. uri.  

 

GORENJSKA 1: OŠ IVANA GROHARJA – Škofja Loka  NOTRANJSKA 2: / 

OBALA 1: OŠ KOPER      GORIŠKA 2: OŠ ŠTURJE – Ajdovščina 

 

          Rezultat: 

12.00: Otvoritev turnirja - pozdrav ravnatelja/ice šole gostiteljice, program 

1. tekma ob 12.15: OŠ IVANA GROHARJA: OŠ ŠTURJE  ____________:___________ 

2. tekma ob 12.55: 1. tekma SKUPINA H     

3. tekma ob 13.35: OŠ ŠTURJE : OŠ KOPER    ____________:___________ 

4. tekma ob 14.15: 2. tekma SKUPINA H     

5. tekma ob 14.55: OŠ IVANA GROHARJA : OŠ KOPER  ____________:___________ 

6. tekma ob 15.35: 3. tekma SKUPINA H     

16.10: Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj 

 

Lestvica:  1. OŠ_______________________________   

2. OŠ_______________________________ 

 

  3. OŠ_______________________________   

 

S K U P I N A  H      IZVAJALEC: OŠ ŠKOFJA LOKA-MESTO 

        Vodja turnirja:  STAŠ MLAKAR 

 

Turnir bo v športni dvorani Poden v Škofji Loki v sredo, 15. 2. 2012, začetkom ob 12.  uri.  

 

GORENJSKA 2: OŠ ŠKOFJA LOKA-MESTO  NOTRANJSKA 1:/ 

OBALA 2: OŠVOJKE ŠMUC – Izola    GORIŠKA 1: OŠ DOBRAVLJE 

 

          Rezultat: 

12.00: Otvoritev turnirja - pozdrav ravnatelja/ice šole gostiteljice, program 

1. tekma ob 12.15: 1. tekma SKUPINA G     

2. tekma ob 12.55: OŠ ŠKOFJA LOKA-MESTO : OŠ VOJKE ŠMUC ____________:___________ 

3. tekma ob 13.35: 2. tekma SKUPINA G     

4. tekma ob 14.15: OŠ VOJKE ŠMUC : OŠ DOBRAVLJE  ____________:___________ 

5. tekma ob 14.55: 3. tekma SKUPINA G     

6. tekma ob 15.35: OŠ ŠKOFJA LOKA-MESTO : OŠ DOBRAVLJE ____________:___________ 

16.10: Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj 

 

Lestvica:  1. OŠ_______________________________   

2. OŠ_______________________________ 

 

  3. OŠ_______________________________   
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EKIPE SKUPINA G 
 

OŠ IVANA GROHARJA 
 

1.  BERGANT  ANDREJ 1997 

2.  BERTONCELJ  ROK  1998 

3.  DEBELJAK JURE 1997 

4.  HAFNER MARK 1997 

5.  JESENKO  ALJAŢ 1997 

6.  KLEMENĈIĈ ROK 1997 

7.  KOBLAR ANŢE 1997 

8.  PARAVINJA ERAZEM SIMON 1997 

9.  PAVLIĈ BLAŢ 1997 

10.  PINTAR JAN 1997 

11.  PINTAR MARTIN 1998 

12.  STRŢINAR GREGA 1997 

 
Vodja ekipe: Bernarda Pohleven 
Trener: Jani Klemenĉiĉ 
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OŠ KOPER 
 

1.  BOŠNAK ANŢE 1997 

2.  BREMEC JAN 1998 

3.  ECIMOVIĈ NIKOLA 1997 

4.  HREOREŠEN MATIJA 1997 

5.  HRVATIN MATEJ 1997 

6.  JUSIĆ ĐEMAL 1997 

7.  KARAS BLAŢ 1997 

8.  KLEPAĈ JURE 1997 

9.  MIKLAVĈIĈ ENEJ 1998 

10.  MIKLAVĈIĈ VID 1997 

11.  MILIVOJEVIĈ ALEKS 1997 

12.  PRIBAC GREGOR 1997 

13.  UJĈIĈ ROK 1997 

 
Vodja ekipe: Walter Vatovec 
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OŠ ŠTURJE 
 

1.  BAJC JAN 1997 

2.  BAJEC TINE 1997 

3.  ERGAVER MITJA 1997 

4.  FURLAN ANDRAŢ 1998 

5.  GORUP DAVID 1997 

6.  NUSDORFER JAN 1997 

7.  PEJAKIĆ DAVOR 1997 

8.  PRINĈIĈ NEJC 1997 

9.  SULJKIĆ IZAK 1997 

10.  ŠEN MATIJA 1997 

11.  ŢONTA WINKLER LUKA 1997 

 
Vodja ekipe: Gregor Zagorc 
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EKIPE SKUPINA H 

 

OŠ ŠKOFJA LOKA-MESTO 
 

1.  GARTNER TINE 1998 

2.  NOVAK SERGEJ 1999 

3.  PIPP MATIC 1998 

4.  PIPP URBAN 2000 

5.  PLESTENJAK LUKA 1998 

6.  POKORN NEJC 1999 

7.  STOJANOVIĈ NEJC 1998 

8.  ŠTUCIN GAL 1998 

9.  TOMAT NACE 1998 

10.  VILFAN DAVID 1998 

11.  ZOMAC TERŢAN JAN 1998 

 
Vodja ekipe: Staš Mlakar 
Trener: Luka Valant 
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OŠ VOJKE ŠMUC  
 

1.  BOŢIĈ ERIK 1998 

2.  CERGOL MATJAŢ 1998 

3.  GLAVIĈ VID 1998 

4.  GERBEC TILEN 1998 

5.  JAGURDŢIJA BENJAMIN 1997 

6.  JUSUFOSKI ERBAHAN 1999 

7.  KOVAĈIĈ MATEVŢ 1998 

8.  MADŢAREVIĆ FILIP 1998 

9.  PERKOVAC PATRIK 1998 

10.  PODOBNIK MIHA 1997 

11.  PUGELJ ALEN 1998 

12.  VASILJKOVIĈ NOEL 1997 

 
Vodja ekipe: Greta Vatovec 
Trener ekipe: Brane Franović 
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OŠ DOBROVLJE 

 

1.  BERGANT  ANDRAŢ 1998 

2.  BIZJAK ŢAN 1999 

3.  COTIĈ TIMOTEJ 1998 

4.  ĈIRKIĈ AMIR 1998 

5.  ĈUK GREGA 1998 

6.  HROVATIN ROK 1998 

7.  KOKOLLARI ARDIT 1997 

8.  MAZREKU IMER 1997 

9.  SLEJKO MATEVŢ 1998 

10.  ŠTOR LUKA 1998 

11.  ŠTOR NEJC 1997 

12.  VODPIVEC BLAŢ 1997 

 
Vodja ekipe: Dean Kovšca 
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REZULTATI TEKEM 
 

SKUPINA G 
 
OŠ IVANA GROHARJA : OŠ ŠTURJE   16 : 12 

OŠ ŠTURJE : OŠ KOPER     8 : 18 

IVANA GROHARJA : OŠ KOPER   13 : 14 

 
 
Lestvica skupina G:  
 
1. mesto: OŠ KOPER 

2. mesto: OŠ IVANA GROHARJA 

3. mesto: OŠ ŠTURJE 

 
SKUPINA H 

 

OŠ ŠKOFJA LOKA-MESTO : OŠ VOJKE ŠMUC  11 : 9 

OŠ VOJKE ŠMUC : OŠ DOBRAVLJE    9 : 13 

OŠ ŠKOFJA LOKA-MESTO : OŠ DOBRAVLJE  13 : 16 

 

 

Lestvica skupina H: 
 

1. mesto: OŠ DOBRAVLJE 

2. mesto: OŠ ŠKOFJA LOKA-MESTO 

3. mesto: OŠ VOJKE ŠMUC 

 
UTRINKI  S TEKMOVANJA 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Otvoritev tekmovanja 



 

Čet r t f i na le  dr žav neg a p rvens tva v  rokometu za učence  s t ran 14  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utrinki s tekem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Čet r t f i na le  dr žav neg a p rvens tva v  rokometu za učence  s t ran 15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Utrinki s tekem 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Čet r t f i na le  dr žav neg a p rvens tva v  rokometu za učence  s t ran 16  

TEHNIČNE INFORMACIJE 
 

 
Vodja tekmovanja: Bernarda Pohleven, prof. 

Organizatorja tekmovanja: OŠ Ivana Groharja, Škofja Loka in OŠ Škofja Loka-Mesto 

Kraj tekmovanja: Športna dvorana Poden, Škofja Loka 

Čas tekmovanja: torek, 7.2. 2012 

Zapisnikarci in časomerilka: Daša Tomat, Gaja Panjtar, Polona Karin Nikoliĉ 

Sodnika: Miha Jamnik, Luka Aliĉ  

Zdravniška služba: Staš Mlakar 

Napovedovalka: Daša Tomat    

Fotografiranje: Lovro Megušar, Lenart Oblak, Janez Beguš 

Otvoritvena točka: orientalski plesalki OŠ Škofja Loka-Mesto 

Oblikovanje biltena: Bernarda Pohleven  

 


