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Pri nastajanju raziskovalne naloge z naslovom Napeljimo vodo na 
turistični mlin – Kopališče v Škofji Loki v šol. letu 2001/2002, so svoje 
delo združile učenke turističnega krožka: 

 Ksenija Mravlja,  6.b 
 Anja Šter,   6.b 
 Katja Weber,   6.b 
 Klavdija Mohorič,  7.b 
 Urša Krpič,   7.b 
 Tea Kekec,   8.a 
 Marjana Jugovec,  8.a 
 Dijana Babič,   8.a 
 Anja Bernik,   8.a 
 Katarina Sekirnik,  8.a 
 Jasmina Beriša ,  8.a 
 Marjanca Jurič,  8.a 

 
Pod vodstvom mentoric: 
 

 Branke Svoljšak, učiteljice zemljepisa in zgodovine, 
mentorice turističnega krožka; 
 Tatjane Košak, učiteljice slovenščine, mentorice 
gledališkega krožka. 

 
Pri pripravi razstave, pri dramskem prizoru, računalniški obdelavi naloge 
in fotografijah so sodelovali: 
 

 učenci gledališkega krožka pod vodstvom mentorice 
Tatjane Košak, 
 učenci likovnega krožka pod vodstvom mentorice 
Milojke Bozovičar, 
 Janez Krapš, učitelj tehničnega pouka in računalničar, 
 Janez Beguš, učitelj tehničnega pouka in mentor 
fotografskega krožka. 
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KOPALIŠČE VČERAJ, DANES , JUTRI 
 

 Ko smo izvedele za naslov letošnje naloge, smo se učenke turističnega krožka 
z mentorico takoj odločile, da se prijavimo na razpis. V nalogi bomo imele možnost 
predstaviti problem in želje, lahko rečemo večine prebivalcev našega tisočletnega 
mesta. Ljudi ob sotočju dveh rek je voda vedno navdihovala z življenjsko energijo v 
umetnosti, kulturi, športu, gospodarstvu in še kdo ve kje. Sedaj pa že več let čakamo 
in upamo, da bomo dobili urejeno kopališče z bazenom. 
       Naša naloga bo predstavila  naravne pogoje in razvoj kopališkega turizma v 
mestu nekoč. Po njem je bila Škofja Loka včasih znana daleč naokrog. Predstavile 
bomo razloge, ki so pripeljali do zaprtja ali pa celo propada kopališč. Ponuja pa se 
tudi priložnost, da podrezamo in spodbudimo odgovorne, da je čas, da se v mestu 
obnovi kopališki turizem, ker nam ni vseeno, da je mesto z njegovo izgubo 
nazadovalo. 

Reke so res postale preveč onesnažene, kopanje v njih pa nevarno za naše 
zdravje.Tudi žepi vedno številnejših staršev postajajo vse bolj plitki in zato počitnice 
ob morju iz leta v leto sanje mnogim družinam.  
      V nalogi želimo predstaviti stanje v kopališkem turizmu nekoč in smiselnost 
njegove obnovitve za mesto danes. Naši predlogi zajemajo ureditev bazena, kopališča 
in športnega parka ob njem. Hkrati tudi predlagamo izboljšanje in dopolnitev 
turistične ponudbe mesta povezane z vodo, kakršne si želijo mnoge mlade družine, ki 
jim na dopustu ni dovolj le postelja in hrana. Svoj dopust želijo preživeti aktivno, tako 
kulturno kot tudi rekreativno.  
      Zato smo se ozrle po bližnji okolici mesta in poiskale možnosti, kako v 
prihodnje turistom vse to tudi ponuditi. 
 
 

Ra z iš č im o  
 
      Že v uvodnih pogovorih o temi letošnje naloge smo neprestano imele v mislih 
kopališče, bazen, avtokamp,… .. 
      Ko smo se o tem pogovarjale s sošolci in starši, so bili vsi istega mnenja, da 
mesto potrebuje bazen. Mnogi starši so se spomnili na manjši bazen, ki so ga nekoč z 
veseljem obiskovali v hotelu Transturist. Obžalovali so, da že dolgo ni več odprt. 
Nekatere izmed nas smo tako prvič slišale, da Loka ima bazen, ki žal nikomur ne 
koristi. Drugim je ostalo v spominu kopališče v Puštalu. 
      Menimo, da bi z izgradnjo večjega bazena na prostem, mesto veliko pridobilo. 
Mnogi turisti poleti sprašujejo po možnostih kopanja, ko se vrnejo z izletov in 
pohodov v okolici. Kopališče bi bilo pomembno tudi za domačine, mlade in tiste v 
zrelejših letih, saj vodne aktivnosti odlično vplivajo na naše zdravje.  
      Mnogi brezposelni, različnih poklicev bi dobili delo, kar bi bila velika pridobitev 
za kraj sam. Naložba v gradnjo bazena in spremljajočih objektov bi bila tako kmalu 
povrnjena. 
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Dela smo se lotile 
 

Učenke smo: 
 si ogledale nekdanje kopališče in okolico, 
 iskale in zbirale informacije o kopališčih nekoč v Škofji Loki v literaturi, 
 zbirale fotografije o kopališčih nekoč, 
 raziskovale na terenu, 
 pripravile in izvedle intervjuje, 
 opravile anketo med ljudmi, 
 analizirale anketo, 
 predlagale ureditev vodnega parka,  
 predlagale turistično ponudbo ob parku. 

 
 

Delo je postajalo vedno bolj zanimivo 
 
      Od staršev in starih staršev smo izvedele, da je nekoč mesto imelo različna 
kopališča. Zaradi spleta različnih okoliščin so vsa sčasoma zaprli. Zato smo se najprej 
lotile raziskovanja preteklosti in prišle do zanimivih ugotovitev in spoznanj. Ta so 
delovno vnemo in prepričanje, da je v Škofji Loki v poletni turistični ponudbi nujno 
treba nekaj narediti, znova in znova krepila. In to čim prej!  
      Prve informacije smo poiskale v Zgodovinskem arhivu, enoti v Škofji Loki. 
Zanimiv je bil pogovor z vodjo arhiva g. Francetom Štuklom, ga. Judita Šega pa nam 
je prijazno poiskala nekaj dokumentov, ki pričajo o gradnji in urejenosti kopališča v 
Puštalu nekoč. Obiskali smo starejša zakonca Kužel, ki sta neposredna soseda 
puštalskega kopališča. Obudila sta spomine na najbolj živahne dni na kopališču. 
Trudile smo se zbrati tudi slikovno gradivo o preteklosti kopališč v mestu. Prav to delo 
je bilo najtežje. 
       Na pogovor smo se odpravile tudi k odgovornim za turistično dogajanje v 
občini, h gdč. Saši Jereb na Lokalni turistični organizaciji za pospeševanje turizma 
Blegoš in g. Mateji Hafner Dolenc na Oddelku za okolje in prostor Občine Škofja 
Loka. Prijazno in z razumevanjem sta odgovarjali na naša vprašanja Pogovarjale smo 
se z direktorjem Hotela Transturist g. Robertom Nograškom. Županu g. Igorju 
Drakslerju smo napisale pismo in ga povprašale, kakšno je njegovo osebno mnenje o 
kopališču v Škofji Loki, med drugim pa tudi, če ima občina v prihodnje, v zvezi s tem 
že pripravljene kakšne načrte.  
 O primernosti rečne vode za kopanje smo povprašale na Inšpektoratu za 
okolje in prostor Upravne enote Škofja Loka go. Tatjano Bernik. 
      Brskale smo po različni literaturi, revijah, starih časopisih in glasilih.  
      Ker nas je zanimalo mnenje ljudi o trenutnem stanju razpadajočega  kopališča 
v Puštalu in turistični ponudbi ob njem, smo naredile anketo. Analiza odgovorov je 
pokazala, da je večina ljudi istega mnenja kot me. Torej čim prej zgraditi in ponuditi 
turistom možnost kopanja in rekreacije.  
      Po končanem zbiranju in obdelavi informacij o preteklosti smo se lotile še 
izdelave naših predlogov za ureditev kopališča. Prav načrtovanje nam je bilo v 
veselje, saj je predlogov bilo res veliko. 
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Med Selš'co in Poljanš'co 
eno mestece stoji, 

malo b liže  po g le jm o , 
kaj okrog se godi. 

 
Da bi spoznale preteklost kopališkega turizma v Škofji Loki, smo za pogovor 

prosile g. Franceta Štukla, glavnega arhivarja v Zgodovinskem arhivu oddelka v Škofji 
Loki, domačina in najboljšega poznavalca mestne zgodovine. 

Povedal nam je, da so prvo kopališče v Škofji Loki postavili že leta 1600 pri 
tovarni klobukov Šešir, ki stoji ob Selščici. Tu so imeli tako imenovane »padarje«, ki 
so skrbeli za lepotne stvari zahtevnejših gostov. Leta 1698 je Spodnji trg zaradi 
lesenih zgradb zajel požar, v katerem je pogorelo tudi tedanje kopališče. 

Kasneje so kopališča postavljali ob rekah Selščici in Poljanščici. M ed številnimi so 
bila zasebna in tudi javna kopališča. M ed zasebnimi so znana:  
 Talarjevo kopališče 
 Ziherlovo kopališče 
 Janežičevo kopališče 
 Dolenčeve toplice 
 »Babja kahla« 
 »Sipca« 
 »Ta kon'sk kopališe« 
 »Krevsove Benetke« ali »Krevsove toplice« 
 Puštalsko kopališče 

 
Ker so meščani spoznali, da imajo od turistov lahko kar velike koristi, so skušali 

ponuditi domačim in tujim gostom čim več udobnosti. Leta 1873 so ustanovili 
»Škofjeloško kopališko družbo«, ki je v Vincarjih, naselju nad reko Selščico, zgradila 
kopališče s toplo vodo. Ob poti do kopališke zgradbe je hladno senco obiskovalcem 
dajal drevored divjih kostanjev, ki je delno ohranjen še danes. To so bile prave toplice, 
saj so v nepodkleteno stavbo postavili lesene kadi, katere so napolnili z vodo iz 
vodnjaka, ki so jo prej segreli. Letno kopališče je bilo zgrajeno ob reki. Zaradi moralnih 
norm tistega časa je bilo to ločeno po spolih. Nad toplicami so postavili okrogel 
paviljon, kjer je kopalcem vedno igrala godba. V hiši poleg kopališča je stanoval 
kopališki paznik. Ta je kopalcem celo izposojal kopalne obleke in brisače ter prodajal 
pijačo. Nad današnjo potjo proti Vincarjem so uredili sprehajalno pot s klopmi in 
mizami, od koder so obiskovalci imeli v hladu lep razgled na okolico. 

Kasneje je v bližini nastalo kopališče »Krevsove Benetke«, ki je bilo delno javno in 
delno zasebno. Do njega je vodil most, na katerem so bila vrata. Pred vrati je bilo 
javno kopališče za »mulce«, za njimi pa zasebno. To je bilo mnogo bolj skromno, saj 
je imelo le leseno lopo za preoblačenje in tri tramove, na katere so obesili rjuhe, zaradi 
javne morale in sramežljivosti kopalcev. Zaradi utesnjenosti so ti po vodi le bredli, saj 
plavati niso mogli. 
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MES TO JE VEDNO POŽIVLJALA VODA 
 
Pod vodstvom učitelja g. Slavka Flisa, ki je bil premeščen iz Sorice v Škofjo Loko je 

bilo leta 1897 ustanovljeno »Olepševalno društvo«. V tistem času je društvo 
pomembno prispevalo k urejenosti in turistični ponudbi mesta. V okolici mesta je dal 
urediti številne sprehajalne poti, ki so gosta popeljale ob vodi na bližnje vzpetine, kjer 
si je lahko oddahnil, naužil svežega zraka in užival v čudovitem pogledu na mesto ob 
sotočju rek. Pod njegovim vodstvom so leta 1899 zgradili javno kopališče, ponovno v 
Vincarjih, nad strmim bregom Selščice. V njem so bili moški in ženske še vedno ločeni.  

,
Delovanje je določal Kopališki red: » Javno kopališče je za dame in gospode 

ločeno  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 senčna, kar je vplivalo na število kopalnih dni. Največ kopalnih dni je imelo 
kopališče v letu otvoritve, kar 54, med tem ko je bilo leta 1908 odprto le 12 dni.V 
poletnih dneh, ko je bilo kopališče odprto od osmih zjutraj do osmih zvečer, so 
razobesili zastavo in napisali tudi temperaturo vode. Tedaj je bila tudi spuščena zavesa 
med moško in žensko polovico kopališča. Leta 1926 je doživelo žalostno usodo, saj ga 
je odnesla poplava. 

 
 

Na kopanje je vozil kopalni vlak 
 

Gospod France Štukl pravi, da so takoj po poplavi leta 1927 zgradili novo, leseno 
kopališko stavbo s kabinami in malim bifejem. Postavili so jo na sončnem prostoru, na 
desnem bregu Poljanščice ob »Pepetovem jezu«, kot so rekli domačini v Puštalu. 
Poudarjali so, da ima prav okolica »Pepetovega jezu« najboljše naravne pogoje za 
kopanje. Tudi ta prostor ni brez svoje zgodovine. 

 

 
       

Puštalsko kopališče l.1930 (fotografija: Il. Slovenec, 1930) 
 
Poljanščica je bila že od nekdaj znana kot primerna za kopanje. V tehničnem 

poročilu k načrtu za novo kopališče je zapisano: » Ta reka ima od vseh voda na 
Gorenjskem najvišjo temperaturo, saj doseže v toplih dneh tudi 24 stopinj. Poleg tega
lahko trdimo, da je čistoča te vode zelo velika  ker vzdolž vsega njenega toka ni 

 
,
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nobene industrije ali več e ob ne delavnice  isto tako ni spel ana nikaka kanalizacija 
uzvodno v to vodo, torej dejansko Poljanščica do kopališča ni niti najmanj 
onesnažena  Visoka tempe a ura in čistoča s a odlična pogoja za na avno kopanje  In
baš na mestu, kjer je predvidena nova kopališka zgradba je že s aro t adicionalno 
kopanje. Tu je kopalcu na razpolago vse raznovrstno kopanje, in sicer kopel v mirni, 
nizki in v globoki vodi, prha in masaža v podslapju jezu, te  kopel v deroči in div i vodi.
Zato so že naši predniki pred mnogimi leti postavili malo kopališko zgradbo, da so se 
lahko kopali v zaprtem prostoru.« 

j rt , j

. r t t r .  
t r

r j  

Res je umirjena gladina vode nad jezom z različno globino nudila kopalcem vse 
možnosti kopanja kot v bazenu. Plitva voda pod slapom jezu pa je nudila veliko 
zabave malčkom, ki so se tam lahko zadrževali tudi brez nadzora staršev. Preko jezu je 
padala velika vodna masa, ki so jo mnogi izkoriščali za masažo telesa. Prepričani so bili, 
da je težko še kje najti toliko različnih možnosti in načinov kopanja na enem mestu kot 
prav tam. V globokih tolmunih pod mostom so svoje skakalne sposobnosti v vodo 
preizkušali najbolj pogumni. 

 
 

 
 

   Poljanščica – naravno kopališče pod slapom 
 
 
Kopališče je bilo zelo dobro obiskano in poznano daleč naokrog. Vsak dan je 

Kopalni vlak pripeljal čistega zraka in tople vode željne Ljubljančane, o čemer priča  
vest zapisana v Obrtnem zborniku Gorenjske iz leta 1936. Olepševalno društvo je 
skrbelo za vzdrževanje in urejenost lesenih kabin na koleh, ki so služile za shranjevanje 
in odlaganje obleke. Po nekaj letih je bilo treba število kabin povečati. M nogo 
zabavnih in prijetnih uric so bili ljudje deležni na tej loški »plaži«. 

Stalni problem kopališča pa je bila voda, ki je ob obilnejšem deževju pogosto 
zalivala kabine. Zato je bilo vzdrževanje težko in zahtevno. 
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No vo  m e s tno  ko pališ č e  
 
 
Ob sotočju dveh voda, 
okoli tega mesteca 
v okras brvi so in mostovi 
polja, griči in gozdovi! 

(L. Hafner) 
 
 

Po letu 1950 je Turistično društvo predlagalo preureditev in posodobitev kopališča 
v Puštalu, ker staro ni ustrezalo tedanjim zahtevam. Iz Tehničnega poročila k načrtu 
kopališča z datumom 7. 3. 1959 izvemo, da so sklenili na desnem bregu reke 
Poljanščice zgraditi nov, moderen kopališki objekt, zato so odkupili še nekaj zemljišča 
v okolici. Prostor ob reki je bil po mnenju odgovornih ljudi v občini primeren, saj je 
Poljanščica za 2 do 3 stopinje toplejša od Selščice in še vedno zelo čista. V poletnem 
času je prostor osončen od 6. ure zjutraj do 18.30 ure zvečer. 

Da bi stavba kopališča dobila vidno lego so jo postavili za 1,80 m nad ostalo 
površino, hkrati so rešili še problem poplavljanja območja. 

 
 

 
 

Del struge s podslapjem 
 
 

Tako je bilo ob dolgem jezu na Poljanščici leta 1959 urejeno novo mestno 
kopališče. Za kopanje je služilo kot naravni bazen del struge in podslapja pri lesenem 
jezu, pod katerim je struga ustvarila mali zaliv obdan s pravimi pečinami. 

Pri gradnji kopališke zgradbe so upoštevali, da mora ta služiti svojemu namenu 
celo leto. Imela je dve etaži. Poleg gostinskih prostorov , sanitarij in številnih kabin z 
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omaricami za garderobo je bila v zgornji etaži še mala terasa s prhami. V spodnji etaži 
pa je bilo dvostezno kegljišče, gostinski prostor za kegljače, klet, drvarnica in 
stanovanje za hišnika. Ob vhodu na kopališče je bil prostor za prodajo vstopnic 
dnevnim gostom ali »biletarnica«. 

 
 

 
 

Novo zgrajena kopališka stavba s kabinami, prhami, bifejem in teraso  
(fotografija: Loški razgledi, 1959) 

 
 
Za razvedrilo, udobje in sprostitev kopalcev so uredili kopališki prostor, ki so ga 

primerno ogradili. Pred kopališko zgradbo je bilo igrišče za odbojko in malo igrišče za 
košarko. Za najmlajše so poskrbeli z malim, okroglim, suhim bazenom z mivko. 
Poročilo pravi, »da bodo v njem mladi kopalci gradili svoje gradove iz mivke«. Prostor 
okrog otroškega igrišča in športnega prostora je bil izravnana travnata površina delno 
zasajena z okrasnim drevjem in cvetjem. Na skrajnem južnem delu kopališča so uredili 
še prostor za taborjenje. 

 
 

 
 

  Ločani so uživali na novem kopališču 
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 Načrt ureditve kopališča (Loški razgledi, 1959) 

 
Poročilo zaključuje, da je: »z vsemi temi ureditvami kopališkega prostora 

zajamčena p ijetna in udobna zabava kopalcev. Samo moderno u ejena kopališka 
stavba nudi gostu le udobno postrežbo  toda nikake zabave  Zato bo služil prostor in 
voda, kar pa mora biti primerno in sodobno urejeno.«  

r r
, .

 
 

Kako  s o  ko pališ č e  do življali s o s e dje  
 

Starejša zakonca Kužel sta najbližja soseda puštalskega kopališča že od njegove 
posodobitve od konca petdesetih let 20. stoletja.  

Spominjata se, da je bilo kopališče vedno množično obiskano. Prihajali so domači 
in tuji gosti. Posebno se jima je zdelo kopališče zanimivo v šestdesetih letih prejšnjega 
stoletja, ker je imelo za tisti čas visok tobogan. Bil je velika atrakcija, a ga je na žalost 
leta 1963 odnesla voda. Voda je bila čista, urejen in čist je bil tudi kopališki prostor. 
Imeli so lesena ležišča za sončenje. M ladi so igrali badminton, nogomet, odbojko in 
druge igre. Uživali so tudi v skokih v vodo kar s Hudičeve brvi, kakor lesenemu mostu 
v bližini pravijo domačini. Poleti so bile običajno večerne zabavne prireditve. 

Dobro obiskan je bil tudi kamp. Vsakoletni gosti v njem so bili Nizozemci. Znanci iz 
Nizozemske, ki še vedno prihajajo k njima na obisk, so bili z urejenostjo kopališča zelo 
zadovoljni. Prihajalo je veliko družin z otroki in skupine mladih. Število gostov v 
kampu se je zmanjševalo po letu 1980, ko tudi kopališče ni bilo več tako dobro 
urejeno in vzdrževano kot nekoč. Po osamosvojitveni vojni pa je ostalo popolnoma 
prazno. Dnevnih gostov na kopališču je bilo vse manj, ko so ljudje začeli množično 
odhajati na morje. 
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Nekajkrat se je zgodilo, da je pozimi reka zamrznila, tedaj je bilo na kopališču zelo 
živahno. Ljudje so se drsali in igrali na ledu. Zakoncev Kužel to ni nikoli motilo, 
nasprotno, vesela sta bila vrveža v bližini. 

Pred leti so v stavbi uredili disko, nad katerim so se nekateri domačini zaradi hrupa 
pritoževali in je bil zato ukinjen.  

Krajani bi bili zelo veseli, če bi se našel nekdo, ki bi želel propadajoče kopališče 
urediti. »V nasprotnem primeru bo propadlo še tisto, kar je ostalo,« menita zakonca. 
Žalosti ju, da je danes prostor, ki je nekoč Ločanom nekaj pomenil, le še sprehajališče 
za pse. 
 

 
 

Tobogan, velika atrakcija, na puštalskem kopališču 
 
 

Naravni po go ji ne ko č  in  dane s  
 

Pri gradnji in urejanju kopališča so naši predniki vedno imeli v mislih odlične 
naravne pogoje, ki jih morajo izkoristiti: čisto vodo, svež zrak, zelenje, okolje, ki ga je 
kopališču dajalo staro naselje Puštal in staro mestno jedro ter pogled na okoliške hribe. 
Pomembni sta bili tudi dobra prometna povezanost in bližina mesta.  

Poljanščica je bila nekdaj najtoplejša reka na Gorenjskem, lahko zasledimo iz 
različnih zapisov v Loških razgledih. Tok reke je umirjen že od njenega izvira nad 
Žirmi, mimo Gorenje vasi vse do Škofje Loke. Smer rečne struge je za sončno 
ogrevanje poleti zelo ugodna. Ker je vodostaj poleti nizek, se voda zato hitro segreva. 
Rečni pritoki po ozkih grapah so čez poletje skromni. Iz Kopačnice nad Hotavljami 
priteka celo topel izvir, ki sicer pri temperaturi rečne vode, nima posebnega pomena. 

Nad čistočo reke včasih ni bilo nobenih pritožb, saj ob njej ni bilo večjih tovarn, ki 
bi jo onesnaževale z odplakami. Naselja po Poljanski dolini so bila majhna, njihova 
kanalizacija pa ni bila speljana v reko. Zato je veljala kot zelo čista, primerna tudi za 
pitje. Seveda natančnejših bakterioloških in mikrobioloških analiz vode verjetno niso 
opravljali. Viri poročajo, da kljub množičnemu kopanju ni bilo znanih primerov okužb 
zaradi onesnažene vode. 
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V razgovoru z go. Tatjano Bernik smo izvedele, da je na čistočo vode močno 
vplival razvoj večjih industrijskih obratov, npr. izgradnja kamnoloma M armor v 
Hotavljah. V reki so prali od rezanja kamna naprašene naprave. Prah je vodo kalil in 
prišel v škrge ribam, kar je nekatere vrste ogrozilo. Nedvomno je zavest ljudi o čistosti 
reke, v kateri so se kopali, zrasla tudi po odprtju Rudnika urana v Žirovskem vrhu. 
Časopisi so občasno poročali o škodljivih vplivih v vodi zaradi izkoriščanja uranove 
rude. Iz Žirovskega vrha priteka kar nekaj voda v Poljanščico. A točni rezultati raziskav 
vode ljudem niso bili znani. 

V preteklih desetih letih se je onesnaženost reke Poljanščice zmanjšala, saj je 
industrijskih iztokov vanjo manj. Rudnik urana je zaprt. Marmor Hotavlje ima urejeno 
čistilno napravo. Raziskave Zavoda za zdravstveno varstvo o stanju kopalnih voda na 
rekah opozarjajo na veliko prisotnost različnih bakterij, ki lahko povzročijo črevesna 
obolenja. Zato poudarjajo, da je potrebno urediti ustrezne čistilne naprave za čiščenje 
komunalnih voda iz gospodinjstev. Po vsakem kopanju je obvezno tuširanje. 

Zaradi umirjenega toka je bila tudi nevarnost nanašanja proda in mivke na 
kopališče v Puštalu nepomembna. Jez, ob katerem je zraslo kopališče, ki so mu 
načrtovalci dajali tudi velik pomen za kopanje, je bil potreben za vodnogospodarsko 
izkoriščanje. Vodo za jezom so uporabili za žago in mlin. Ko so zapornice odprli, je 
ogromna količina vode odtekla in s tem očistila tudi kopališče. Ker mlin in žaga ne 
delujeta več, se za zapornicami nabira veliko mulja in mivke. Ko se poleti voda 
segreva, organske snovi povzročajo gnitje in s tem okužbo vode. 

Kopališče je prav zaradi onesnaženja zadnjih dvajset let ostajalo vse bolj prazno. 
Delno je k temu pripomogel tudi t.i. »sindikalni turizem«, ko je večina imela možnost 
dopusta ob morju. Dokončno pa kopališče sameva od osamosvojitve leta 1991. Od 
tedaj ni več tujih turistov v avtokampu, domači pa so le redki. 

To je pomenilo začetek propadanja kopališke zgradbe, ki se nezadržno nadaljuje. 
V okolici so se začele zbirati razne skupine, ki popivajo, se vandalsko obnašajo in z 
glasnostjo pozno v jutro motijo mir domačinov. 
 
 

Kaj pa ko pališ č e ? 
 

V anketi, ki smo jo opravile, smo za mnenje o puštalskem kopališču nekoč in 
danes povprašale domačine, ki so poznali turistično ponudbo kopališča in ga tudi sami 
obiskovali. Zanimalo nas je, kaj menijo o današnjem stanju kopališča in kaj 
predlagajo za njegovo ureditev. 

Večina anketirancev se dobro spominja kopališča v Puštalu po drugi svetovni 
vojni, ko je bilo to dobro obiskano, najbolj v šestdesetih in sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja. Le starejši generaciji je še ostalo v spominu kopališče izpred 
vojne.  

Z veseljem so se spomnili prijetnih trenutkov poleti, v družbi prijateljev na 
kopališču. Zelo všeč jim je bil tobogan, ki je bil za tisti čas redkost. Na rečnih 
kopališčih ga daleč naokrog ni bilo. Zadovoljni so bili z naravnim okoljem. 

Največ kritik so povedali o onesnaženosti vode, katere kakovost se je z leti 
slabšala. Danes jih moti umazano in zanemarjeno okolje in razpadajoča kopališka 
zgradba, zaradi katere je » nas, Puštalce, sram!« Najemnik, ki ima v delu stavbe nočni 
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klub, pa za vzdrževanje ne stori nič. Nekateri mislijo, da arhitektura stavbe ni 
primerna za primestno puštalsko naselje, zato bi jo najraje podrli. Predlagajo 
postavitev novega, primernega poslopja, ki bi se arhitekturno lepo vključilo v okolico. 
Vsi so mnenja, da naj bi prostor služil turistični ponudbi kraja. Kopališki prostor bi 
morali predvsem očistiti in p eu editi za različne športne aktivnosti in kulturne 
prireditve.  

r r

t  

Ker je zaradi nevarnosti obolenj kopanje v reki navarno, predlagajo zgraditev 
bazena. Edino na ta način bi zagotovili čisto vodo in spet privabili turiste. V okolici 
bazena bi zgradili športne objekte in poskrbeli za ustrezno gostinsko ponudbo. 

Če bi hoteli oživiti kopanje v reki, bi bilo nujno postaviti čis ilno napravo nekje
nad kopališčem. 

Le eden od vprašanih dvomi, da bo prostor po dograditvi mestne obvoznice še 
primeren za turistično ponudbo. 

Večini mladih je znano, kje puštalsko kopališče je, le redki pa so se na njem še 
kopali. Predlagajo ureditev kopališča z umetnim bazenom, igriščem in restavracijo. 
Nekaj je bilo predlogov za ureditev mladinskega doma. 
 
 
 

Kako  o  ko pališ ču raz m iš ljajo  o dgo vo rni 
 

Župan, g. Igor Draksler se je odzval na pismo, ki smo mu ga poslale in nas 
povabil na pogovor. Pravi, da Škofja Loka nima bazena, ker je zamudila priložnosti v 
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so bazene s sofinanciranjem velikih tovarn 
dobila vsa večja gorenjska mesta. Tudi v načrtih za prihodnost ni optimističen. Reki 
Poljanščica in Selščica ne ustrezata minimalnim standardom kopalnih voda. Po 
onesnaženosti sta v tretjem kakovostnem razredu. Če bi se stanje izboljšalo in bi prišli 
v drugi kakovostni razred, bi bili za kopanje primerni. Za to bi morali zgraditi nove 
čistilne naprave. 

Rešitev je gradnja bazena, ki je zelo draga. Za gradnjo modernega kopališča v 
Puštalu so bile že narejene študije, a meni, da je tam prostora premalo za kamp, 
parkirišče in vse, kar sodi zraven. Najbolj primeren prostor bi bil v Vincarjih. Tam bi s 
tovarno UNITECH LTH-OL sklenili sporazum o odvzemu odvečne tople vode in jo 
porabili za potrebe bazena. Poleg tega so v bližini že urejena igrišča, ki bi jih vključili v 
kopališko ponudbo. Ko bodo izdelani načrti za kopališče, sledi zbiranje denarja, za kar 
pa bo potrebno še nekaj časa. 

 

Kaj o kopališču v Puštalu mislijo v Turističnem društvu, smo povprašali g. Marka 
Pleška, ki vodi turistično pisarno. Je domačin. Na kopališče je rad prihajal zaradi 
živahne družbe, kopanja in zabave. Zadnjikrat se je kopal na njem pred približno 
dvajsetimi leti. 

Turistično društvo Škofja Loka je leta 1989 želelo kopališče v poletnem času 
oživiti, zato so ga očistili in nekoliko uredili. Že v štirinajstih dneh je bilo množično 
obiskano. To dokazuje, da ljudje kopališče pogrešajo. Večina se je sončila, poleg 
kopanja so poskrbeli še za različne športne aktivnosti. Zelo priljubljena je bila odbojka. 
Konec tedna so bile ob večerih različne glasbene prireditve. Kamp je bil posebno 
priljubljen med Nizozemci. Nekateri so v njem taborili tudi dvajset let zapored. 
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Leta 1990 so dali kopališko stavbo v najem zasebniku, ki je v njem uredil nočni 
klub. Za okolico ne skrbi. Vse poletne aktivnosti in obisk so ponovno zamrli. 

G. Pleško meni, da bi bil odprt bazen v Škofji Loki nujno potreben zaradi turistov, 
saj pogosto sprašujejo po njem. Lahko bi ga zgradili v Puštalu. Prostor ob nekdanjem 
naravnem kopališču je za to zelo primeren. Zaradi bližine stanovanjskih hiš kampa ni 
smiselno obnavljati. Kopališko zgradbo pa naj bi preuredili v mladinski hotel, ki ga v 
mestu pogrešamo. 

V zadnjem času je slišati, da naj bi zgradili bazen združen s športnim parkom na 
prostoru nekdanje vojašnice, nam je še povedal Marko Pleško.  
 

Gdč. Saša Jereb, ki vodi LTO, se spominja, da se je v Puštalu kopala v 
osnovnošolskih letih ( pred 20-imi leti ). Tedaj je bilo to glavno kopališče, ki ga je 
dnevno obiskalo ogromno ljudi. Zaradi onesnažene vode so nato kopanje iz leta v leto 
bolj opuščali. Tako je kopališče žal prazno še sedaj.  

Na LTO zaenkrat nimajo posebnih načrtov za ureditev kopališča. Sama pa se 
strinja s študenti, ki želijo tam imeti mladinski hotel. Vsekakor je treba najprej urediti 
lastništvo, saj je kopališče last Hotela Transturist. 
 

Ga. Mateja Hafner Dolenc, vodja Oddelka za okolje in prostor v Škofji Loki,. se 
kot domačinka spominja, da je bilo mestno kopališče nekoč lepo in edino, ki so ga 
obiskovali tudi turisti od daleč. Za goste so bili urejeni leseni ležalniki in vse kar sodi h 
kopališki ponudbi. Zato je bilo zelo zasedeno. 

Sama meni, da bi bil prostor v Puštalu primeren za izgradnjo bazena in manjšega 
rekreativnega centra. Stavba naj bi služila mladim kot youth hostel. 

Ker je problem reke onesnaženost, bi jo želeli očistiti. To je mogoče le z gradnjo 
čistilne naprave nad Puštalom. Čista reka in bregova ne bi bila le spomin na nekdanje 
kopališče, ampak bi ponujala možnost sprehodov, zadovoljstvo otrokom in starejšim. 
Možnosti je seveda veliko. 

 

Za načrte o kopališču smo povprašali direktorja hotela Transturist g. Roberta 
Nograška. Hotel je lastnik kopališča, a za obnovo trenutno nima sredstev, zato se je 
pripravljen dogovoriti o prodaji sprejemljivemu ponudniku. Za nakup so se zanimali 
študentje, a nimajo sredstev. Tudi s sedanjim najemnikom se niso še ničesar 
dogovorili. 

 

Res je, da ima hotel manjši notranji bazen, ki ne deluje. Tega bi radi dali v najem 
tistemu, ki bi ga bil pripravljen obnoviti in odpreti javnosti. Tudi informacije, da je za 
hotelom voda, ki bi se jo dalo izkoristiti za toplice, pozna. V prihodnje bodo morali 
sodelovati z občino in opraviti zahtevne in drage raziskave, ki bodo pokazale, kako 
globoko je voda in kakšne kvalitete je. Šele potem bodo načrtovali izkoriščanje le-te v 
turistične namene. 

 
 

 
 
 
 

 15



NAŠI PRVI VTISI 
 

Radovedno smo se odpravile na ogled puštalskega kopališča. Priznam, da 
nekatere od nas nismo imele pojma, kje to je, zato smo se spraševale, le kam gremo in 
kaj bomo videle. 

Na koncu Mestnega trga smo prečkale cesto, ki pelje v Poljansko dolino, in se 
znašle na Kopališki ulici, med visokimi hišami častitljive starosti. Ob koncu ulice smo 
zavile levo navzdol. Zagledali smo leseno Hudičevo brv. O njenem nastanku zvemo iz 
pripovedke Lojzeta Zupanca. 

Nad brvjo se je odprl pogled na rečno strugo z velikim jezom. 
 

 
 

Hudičeva brv – »Krivi most« 
 
 

 
 

Struga Poljanščice z jezom 
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Na nasprotnem bregu smo zagledale kopališče. Pod mostom se voda peni v 
tolmunih in ob velikih skalah. Oko pa seže prav do sotočja Selščice in Poljanščice, kjer 
se voda spet umiri. Na koncu Hudičeve brvi stojijo stare in mogočne puštalske hiše. 
Posebnost je Oblakova, ker je pred njo lepo ohranjeno dvorišče in vrt. Na njej se še 
vidi oznaka višine vode ob poplavi leta 1926 – tedaj je bila najvišja. 

 
 

 
 

Puštalsko kopališče danes 
 

Kopališka stavba daje res žalostno podobo. Na njej so ostale reklamne table. 
Vrata so zaprta, okna ponekod zabita. Tudi če bi bilo mogoče vstopiti, moramo 
priznati, da bi nas bilo kar malo strah. Ogledale smo si okolico. Samotna je in tiha, le 
šumenje vode, ki pada čez jez, je bilo slišati. Odpadki, star in zapuščen avto, 
polomljene deske  in drugi predmeti res niso v ponos tisoč in večletni Škofji Loki. 
Navdušil nas je šele pogled preko kopališča, na reko in na starodavno mesto, ki z 
mogočnim gradom zre na okolico.  
 
 

 
 

Žalosten pogled na razpadajočo kopališko stavbo danes 
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Vdihnim o  m u no vo  življe nje  
 

Voda, bližina mesta, čudovita narava, okolica, čist zrak, mir in tradicija kopališča 
so nam ponujali rešitev. Kopališče je primerno za obnovo in posodobitev. Seveda, saj 
je voda vendar življenje. Naših predlogov in idej je bilo veliko. 

Odločile smo se, da bomo po svojih močeh pomagale pri čiščenju okolice 
kopališča. Seveda se bomo za sodelovanje v akciji dogovorile z odgovornimi v občini, 
kajti zavedamo se, da bomo pri tem delu sami nemočni. 

Kopališka zgradba je potrebna popolne preureditve, tako da se bo po svojem 
arhitekturnem videzu primerno vključila v okolico, ki ji posebno vrednost dajejo 
številne stare zgradbe primestnega naselja, cerkvice in puštalski grad. 

V njej bi uredili moderen turistično informativni center, kjer bi gost dobil vse 
informacije o ponudbi in dogajanju na kopališču ter okolici. Stavba naj bi bila 
nadstropna z nekaj ustrezno opremljenih sob za goste, kuhinjo, notranjo restavracijo s 
pogledom na kopališče in odprto teraso. Oba prostora bi dopolnjevala še mala 
konferenčna dvorana. V pritličju bi poleg kleti in shrambe lahko uredili prostore za 
izposojo koles in različnih čolnov. 

Zunanjost zahteva sodobno urejene zelene površine. Članice turističnega krožka 
smo pripravljene ob sponzorstvu občine in vrtnarij zasaditi nekaj hitro rastočih 
okrasnih dreves, ki bi v kratkem času že dajala senco obiskovalcem. 

Predlagamo izgradnjo zunanjega bazena s toboganom. Za najmlajše bi zgradili 
manjši in plitvejši bazen, kjer bi lahko brezskrbno uživali v vodnih radostih. Ob bazenu 
ne smemo pozabiti na manjše otroško igrišče in na tuše. Kopališče poleg naštetega bi 
moralo biti opremljeno z dovolj ležalniki, mizami in senčniki ter ustrezno reševalno 
službo. Urejeno bi moralo biti moderno in kvalitetno ozvočenje. 

Smiselno bi bilo urediti igrišče za odbojko na mivki, kot je nekoč tukaj že bilo, saj 
mesto takega igrišča nima. Zelenice bi bile namenjene tudi drugim športnim 
aktivnostim. 

Zavedamo se, da je načrtovanje kopališča zelo zahtevno delo, zato predlagamo 
nekaj podrobnosti, za katere se nam zdi potrebno in primerno, da jih kopališče ima, in 
nanje načrtovalci nikakor ne smejo pozabiti. V mislih imamo tako urejeno kopališče, ki 
bo gostom služilo celo leto.Vse ostale podrobnosti načrtovanja in zahteve predpisov o 
urejanju kopališč pa prepuščamo strokovnjakom. 
 

 
Nape ljim o  vo do  na turis tični m lin  

 
Obnovljeno kopališče bi preimenovali v Športni center Puštal. Predstavljamo vam 

njegovo bogato športno in kulturno ponudbo. 
V informacijski pisarni našega centra bodo gosti dobili najrazličnejše informacije 

o prireditvah V Škofji Loki in njeni okolici. Za celoletno delovanje centra načrtujemo 
prireditve prilagojene letnim časom.  

Od pomladi do konca jeseni bodo obiskovalci lahko igrali odbojko na mivki, 
badminton. Tako bi lahko vsako leto primerno letnemu času organizirali različne 
športna tekmovanja.  
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Bazen bo ob kopanju namenjen tudi plavalnim tečajem, seveda če bo dovolj 
zanimanja. Pripravili pa bomo tudi tekmovanja v plavanju za različne starostne 
skupine. Prav tako bi lahko kopališke naprave nudile možnost za organiziranje športnih 
dnevov šolam. 

V Športnem centru bi izposojali čolne, izkušenim veslačem bi bila na voljo 
možnost veslanja po reki. M lajši in neizkušeni pa bi dobili spremstvo izurjenih 
veslačev, vodičev, ki naj bi jim znali ob veslanju po reki povedati marsikaj zanimivega 
o kraju. 

V informacijski pisarni bi ribiči lahko kupili karte za ribolov v reki, navdušenci, ki 
še nimajo popolne lastne opreme, pa bi si jo lahko sposodili (ribiške palice). Tako bi se 
sprostili in uživali v miru, na svežem zraku vzdolž reke Poljanščice. 
 
 

Vsi na kolo za zdravo telo 
 

Marsikomu se bo ob sončnih dopoldnevih zahotelo kopanja. Zakaj, pa ne? Toda 
po kosilu in opoldanskem počitku, ko sončna pripeka že nekoliko mine, si bo lahko 
izposodil kolo. Mi mu bomo svetovali, glede na njegovo vzdržljivost, katero 
kolesarsko pot naj izbere. Pripravljene bodo manj zahtevne in krajše kolesarke poti v 
okolici in zahtevnejše ter daljše. Tako bo ponudba le-teh v Športnem centru lepo 
dopolnila s širšo ponudbo loške kolesarske poti za območje štirih občin, ki je trenutno 
v pripravi na Lokalni turistični organizaciji Zavoda za pospeševanje turizma Blegoš. 

Mi bomo poseben poudarek namenili tistim potem, ki vodijo ob reki in njenih 
pritokih. Že sedaj je zelo popularna vožnja s kolesi po dolini Hrastnice. Prav ta se nam 
zdi primerna za organizacijo kolesarskih tekmovanj.  

Za boljšo reklamo bo potrebno urediti dobre zemljevide z vrisanimi potmi za 
kolesarje. Ob taki poti imamo v prihodnosti, ko bodo zaživele, načrt urediti še 
postaje, s klopmi in mizami, kjer se bodo kolesarji odpočili in okrepčali. Take postaje 
bi bilo treba opremiti še s krajevnimi zemljevidi in kratkimi opisi posebnosti, ki jih ob 
Poljanščici in pritokih ne manjka. Prav gotovo bi s takim pristopom pritegnili 
pozornost med domačimi in tujimi gosti, kar je naš namen. Da bi poti in postaje 
ostale dobro vzdrževane in urejene, bo nujno treba zadolžiti (zaposliti) določene ljudi, 
ki bodo te redno pregledovali. 

 
 

Ob vo dnih užitkih tudi kulturna po nudba 
 

V Športnem centru bodo gosti lahko bivali v prijetno urejenih sobah. Te bodo 
cenovno dostopne tudi študentom s študentsko izkaznico. Dopust bodo preživeli v 
naravnem okolju, med prijaznimi ljudmi, ki jim bodo pripravljeni prisluhniti in 
pomagati. 

Poleg številnih vodnih aktivnosti, med katerimi bodo izbirali, bomo poskrbeli 
tudi za kulturno ponudbo. Možnosti se ponujajo kar same, le izkoristiti jih je treba. 

Za tuje goste je pomembno spoznavanje kraja, v katerem bivajo. Njim 
ponudimo ogled mesta s turističnim vodnikom. Skupine prijavljenih bo popeljal iz 
Puštala, čez Hudičevo brv, ki si jo kaže ogledati zaradi lepega razgleda na staro 
mesto, na sotočje in spodnji most, po katerem je speljana cesta. Seznanili jih bo tudi s 
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pripovedko o nastanku Hudičeve brvi in njenega imena. Literarno obarvana bo tudi 
pripoved ob sotočju, saj naj bi tam sodili Agati Schwarzkobler zaradi čarovništva, kot 
piše Ivan Tavčar v Visoški kroniki. Ogledali si bodo znamenite srednjeveške stavbe na 
Spodnjem trgu, se ustavili v Kašči in se od tam povzpeli na Mestni trg. Pot jih bo 
nazaj v Puštal vodila mimo puštalskega gradu do Nacetove hiše, ki je pravi muzejski 
zaklad ob reki. Po želji bi gosti izbirali še izlet na Krancelj, Sten ali celo Osolnik, griče z 
znanimi cerkvicami. Vse to ponuja čudovit razgled na bližnjo in daljno okolico, kateri 
dajeta poseben pečat reki. Pohodnikom bomo predlagali tudi zahtevnejše izlete v 
okoliške hribe. Po planinskem izletu se bodo lahko prijetno utrujeni osvežili v bazenu 
in hladni senci ob njem. 

Med tednom bomo goste povabili na koncerte resne glasbe v kapelo 
puštalskega gradu, katere prireja Glasbena šola in slovijo daleč po svoji kvaliteti. Ob 
večerih, konec tedna, bodo v restvraciji ali na terasi glasbene prireditve. Vsak petek 
zvečer bo namenjen tistim, ki radi prisluhnejo popularni glasbi. Ob sobotah bi bila 
plesna glasba, namenjena srednji in starejši generaciji. 

Nismo pozabili na najmlajše, ki bodo sobotne dopoldneve lahko preživeli z 
vrstniki v različnih delavnicah pod vodstvom animatorjev. Svoje gostoljubje bomo 
ponudili mladim glasbenikom iz vse Slovenije. Njim,ki se vsako poletje zberejo v 
Poletni glasbeni šoli in dopoldneve preživijo v glasbenih učilnicah, bomo ob 
popoldnevih ponudili prijetno kopanje, izlete, čolnarjenje in kolesarjenje. Naši gosti 
pa bodo lahko prisluhnili njihovemu zaključnemu koncertu. 
 
 

Vs e m  s e  prile že  do bra hrana  
 

Ob vseh predlogih nismo pozabili na kulinarično ponudbo v naši kopališki 
restavraciji. Nekateri gosti zelo cenijo ponudbo domačih specialitet.. Dober kuhar in 
prijazno strežno osebje bodo znali zadovoljiti take goste in jim ponuditi in pripraviti 
celo vrsto loških kulinaričnih dobrot, ki jih pri nas res ne manjka. Pečat tovrstni 
ponudbi bo Teden domačih dobrot ob občinskem prazniku, 30. juniju.  

Na jedilniku bodo ribje jedi, s poudarkom na postrveh in lipanih. 
Veliko pozornosti moramo nameniti tudi kulinarični ponudbi za mlade, ker 

vemo, da so naši okusi in želje drugačni, kot jih imajo odrasli. Navsezadnje so ti mladi 
tudi naši bodoči gosti, vsaj upamo tako. Zanje bi pripravljali razno hitro hrano. 
Mladim bomo ponudili pestro izbiro brezalkoholnih napitkov. V vročih poletnih dneh 
se bodo ob kopanju gotovo z veseljem ohladili ob sveži limonadi in pestri izbiri 
sladoleda. Med vsakimi počitnicami bo organizirali zabavo s popularno glasbo in 
brezalkoholnimi napitki z naslovom “Z glavo na zabavo” in jih skušali prepričati, da se 
je mogoče tudi tako prijetno zabavati. 

Prirejali bomo Teden glasbe in hrane. Tedaj bo ob večerih igrala glasba iz 
različnih dežel sveta, na jedilniku pa bo tudi njihova značilna hrana. 

Vso to ponudbo bomo dopolnili konec pomladi in poletja še z modnimi revijami 
domačih proizvajalcev oblačil in obutve. Skušali bomo pritegniti tudi trgovce, ki s 
prodajo zastopajo različne tuje proizvajalce. Taka modna revija ob bazenu in reki ter 
bogata spremljevalna ponudba bo zanesljivo pritegnila veliko obiskovalcev. Mogoče 
pa kasneje tudi trgovcem več kupcev. 
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 Bližnja o ko lic a ko pališ ča po nuja  

 
 
 

                                                          
 

 
 
 

Kapela gradu
 v Puštalu  

 Cerkev na Hribcu               Puštalski grad                  Šk. Loka z gradom 

 
 

 
 
 

Kopališče danes 

 
 

                         
 
 
 

         Oblakova hiša           Dvorišče gradu v Puštalu                Puštalski grad 
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POS TAVIMO KOPALIŠČE S PET 
„NA NOGE“ 

 
Ob nastajanju naloge smo bile vedno bolj prepričane, da ne smemo dopustiti, 

da je kopališki turizem za Ločane izgubljen. To bi bil velik korak daleč nazaj. 
Ugotovile smo, da ima kopališki turizem v Škofji Loki bogato in nadvse zanimivo 
preteklost. Žal nam je, da marsikaterega dogodka iz življenja ljudi ob kopališču in na 
kopanju nismo mogle opisati, ker nas pravila o obsegu naloge omejujejo. 

Zavedamo se, da se je od postavitve puštalskega naravnega kopališča do danes 
marsikaj spremenilo, kar ne ustreza več njegovemu obstoju ob reki Poljanščici. 
Vendar ne vidimo razloga, da ne bi s sodobnim načinom in pristopom kopališče 
dopolnili in uredili ter pri tem na primeren način vključili tudi reko. Zdi se nam, da 
prav njen mirni tok mimo starega primestnega naselja s številnimi znamenitostmi in 
naravno okolje pomenijo neprecenljivo vrednost.  

Vemo, da so zahteve sodobnih gostov drugačne kot včasih. Za preživljanje 
svojega prostega časa in oddiha vedno pogosteje iščejo in cenijo čisto neokrnjeno 
naravno okolje. Zato bi bil sodoben bazen na sedanjem kopališču potreben. 
Dopolnjeval bi ga ustrezna kopališka zgradba s primerno ponudbo samega kraja.. 
Eden od pomembnih razlogov je tudi razumevanje domačinov, ki si želijo čisto in 
urejeno okolico, saj bi s tem tudi sami veliko pridobili. 

Ureditev kopališča z dograditvijo odprtega bazena na že obstoječem prostoru v 
Puštalu, bi za domačine in še posebej za nas, pomenila veliko možnosti za prijetno, 
zdravo preživljanje prostega časa, posebno v počitniških dneh. Mesto bi tako 
privabilo še številnejše goste, ki bi tukaj preživeli več dni in zadovoljili svoje 
rekreativne in duhovne potrebe. To, danes, Škofji Loki manjka. 

V Športnem centru, kot smo ga poimenovali, bi delo dobilo nekaj domačinov, 
kar tudi ni brez pomena. Ustrezno izobraženi Ločani, ki kraj in okolico dobro poznajo 
in so srčno pripravljeni turistom ponuditi usluge, zadovoljiti njihove potrebe ter želje, 
pa bi takemu centru vdihnili pravo turistično življenje. 

Vse predloge in ideje, ki smo jih zapisale v nalogi, je mogoče uresničiti. V veliko 
veselje in zadoščenje nam bo, ko jih bodo lokalne turistične organizacije začele 
uresničevati, čeprav počasi, saj se zavedamo, da bo za to potrebno kar precej 
finančnih sredstev. Zato naslavljamo nalogo na ljudi odgovorne za turistični razvoj 
Škofje Loke, da združijo moči in jih skušajo uresničiti. 

Zaradi vsega navedenega Ločani željno pričakujemo bazen in urejeno kopališče.  
 

Živ en e teče nap ej – gradimo za prihodnost! lj j r
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