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Spoznajmo Škofjo Loko – delovni list (Geografska pot) 

Ogledali ste si že Kapucinsko knjižnico, čaka vas še obisk gradu. Predtem boste 

spoznali še geografsko pot po Škofji Loki.  

1. Pot začnete pri Kapucinski knjižnici – najprej si boste ogledali alejo znamenitih 

Ločanov. 

 Napišite, koliko je spomenikov in komu so posvečeni. 

 

 

 

Za podstavke kipov so bile uporabljene različne kamnine, ki skoraj vse prihajajo iz 

Slovenije. Geološka zgradba Slovenije je namreč pestra, saj so se zaradi močnih 

tektonskih premikov v terciarju najrazličnejši sedimenti iz oceana Tetide dvignili na 

površje. 

Poskušajte ugotoviti, za kateri kip je bil uporabljena posamezna kamnina. 

KIP, posvečen (napišite 

komu) 
OPIS KAMNINE, uporabljene za podstavek 

 lehnjak (»travertin« mlada, kvartarna kamnina z 

Jezerskega) 

 škofjeloški konglomerat (Kamnitnik) 

 »kamnitničan« & črni laporni apnenec iz argentinske 
Lome Negre 

 pohorski granit (grandodiorit) 

 sivi hotaveljčan (hotaveljski marmor) 

 repen – zgornjekredni školjkasti apnenec iz 
kamnoloma Lipica 
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Povežite opise kamnine z njenim imenom. 

 

____ lehnjak 

____ tonalit (granodiorit) 

____ apnenec 

1) Je debelozrnata globočnina. V Sloveniji je 

pogosta na Pohorju. Iz nje so izdelovali kocke 

za tlakovanje cest. 

2) Nastala je iz ogrodja školjk in ostalih lupinarjev 

v mezozoiku. Vsebuje veliko kalcijevega 

karbonata. Reagira na kisline. Je vodotopna, 

vendar je na druge zunanje sile in procese 

odporna. 

3) Uvrščamo ga med biokemične sedimentne 

kamnine. Nastaja z izločanjem kalcita in počasi 

tekoče vode in njegovim »lepljenjem« na 

rastline v vodi. Veliko ga je ob reki Krki. 

 

Pot sedaj nadaljujete mimo Name, čez prehod za pešce in čez Kamniti most v mesto.  

2. Kamniti most 

 Čigav kip je na sredini mostu? 

 Skozi katera vrata stopate v mesto? 

 Mimo čigave rojstne hiše vas pelje pot? 

3. Pred Nunsko cerkvijo boste zavili desno in pot nadaljevali do Medvedove dolin(c)e 

ter Marijinega brezna. 

 Koliko odstotkov ozemlja Slovenije je kraškega? 

 Mevedova dolin(c)a je primer (podčrtajte pravilen odgovor)  

kraškega polja/vrtače/suhe doline. 

 Marijino brezno – obkrožite pravilen opis brezna –  

 prehodna, bolj ali manj 

vodoravna votlina, ki je nastala 

s korozijo 

 navpična globoka votlina, ki 

navadno nastane na krasu 

 Osameli kras v tem delu Škofje Loke je nastal (podčrtajte pravilen odgovor) v 

apnencu/oligocenskem konglomeratu. 

4. Pot nadaljujete proti Kranclju. Ustavili se boste pri razgledni plošči. 

 Katere hribe in gore vidite na SV? 
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Glede na preostanek časa boste pot nadaljevali do Kranclja ali le do gradu. 

Oglejte si razvaline – ostanke Stolpa na Kranclju. Preberite si razlago o treh 

gradovih ob vhodu na grajsko dvorišče Loškega gradu. 

 Kako se še drugače imenuje Stari grad pod Lubnikom? 

 Kdaj in zakaj je gospostvo nehalo uporabljati Stari grad? 

 Kakšno funkcijo je imel Stolp na Kranclju na začetku in kakšno od konca 13. 

stoletja dalje? 

 Koliko je bil globok obrambni jarek pri Stolpu na Kranclju? 

 

 

 


