
Izlet v neznano 2014 
PD Drava,Maribor 

Tako kot vsako leto,smo se tudi letos podali na izlet v 
neznano.Neznan kraj pa ni bil za Bojanovič Simono,ki 

je izlet organizirala in tudi vodila. 

Neznan kraj je tokrat bil Škofja Loka. 

Pa si poglejmo v sliki in besedi potek letošnjega izleta. 



Prvi postanek smo imeli v Lukovici,kjer smo se lahko okrepčali s 
čajem,kavo in- 



-kifeljčki,katere nam je Zinka razdeljevala.  



Ko so prišle zadnje iz sanitarij,smo se odpeljali naprej.Sedaj smo 
že vedeli kam gremo. 



Na parkirišču v Škofji Loki smo zapustili avtobus in se peš podali 
na ogled mesta.Tukaj se nam je pridružila tudi vodička. 



Najprej smo se ustavili na avtobusni postaji za ogled WC-ja. 
Vodička v sredini nam pa že pridno predstavlja zgodovino mesta. 



Za postajo je lep pogled na grad,spodaj pod mostovi pa teče 
Selška Sora. 



Pričeli smo z ogledom Kapucinske 
cerkve.Spominska tabla na fasadi nam 

pove,da je na tem mestu kapucin Marušič 
pričel s prvim Škofjeloškim pasijonom. 



Nadaljevali smo preko Kapucinskega 
mostu,na katerem je postavljen Janezov 

spomenik,zavetnik mostov. 



Skozi Selška vrata smo prišli v stari del mesta,kjer smo se najprej 
seznanili o Nunski cerkvi. 



Nunska cerkev.Na fasadi je lepo viden 
relijef križanega. 

Relijef 



Na Cankarjevem trgu je relijev mesta,na katerem nam je vodička 
pokazala,kaj smo videli in kaj še bomo. 



Tukaj stoji Župnijska-Šentjakobska cerkev. 



Nadaljevali smo do mestnega trga.V ozadju je znana Homanova 
hiša nekdanji meščanski dvorec. 



Tukaj smo pa že na dvorišču starega rotovža. 



Nadaljevali smo preko mestnega trga ,do mestnega obzidja. 



Stara Martinova hiša,ob kateri je nekoč stal tudi stolp. Ob njej so bila v 
mesto Poljanska vrata. Mestno obzidje poteka še naprej mimo gradu v 

ozadju. 



Čas je prišel za malico,zato smo se skozi podhod nekdanje deške 
šole podali proti restavraciji v Kašči. 



Na fasadi na zgornji strani šole je grb grofa Mihaela Paplerja,kateri je 
dal šolo izgraditi. Zraven stoji tale zvon,nisem pa si točno zapomnil,kaj 

na njem piše. 



Kašča.Zraven so nekoč bila tudi vrata v mesto,sedaj pa poteka 
skozi spodnji trg glavna cesta v Poljansko dolino. 



Pri malici v Kašči. 



S polnimi trebuhi smo prišli do Škofjeloškega gradu.V gradu je 
tudi muzej,katerega si pa nismo ogledali. 



Tukaj smo posneli prvo skupinsko sliko,na kateri sem tudi sam. 



Nadaljevali smo v smeri za Puštal,a ne čez ta most. 



Lepo znamenje, kapelica na nekdanjem mestnem vodnjaku.  



Firbarjeva hiša 



Jenkova rojstna hiša. 



Preko hudičeve brvi.Zanimiva je zgodba o hudiču in tej brvi,ki ima na 
začetku v sredini in na koncu krščansko znamenje,da je bila brv 

zaščitena pred hudičem. 



Na poti proti Nacetovi hiši smo šli mimo kopališča.Tu se je zgodil napad 
na fotografa,tako da sem se moral previdno umakniti,da me zverini 

nista raztrgali. 



Nacetova hiša. 



Puštalski grad 



Grad ima tudi kapelico,v kateri je freska 
Sv.Simona v treh likih,pri snemanju Jezusa 

iz križa.   



Na Hribcu stoji cerkev Sv.Križa,do koder pelje kalvarija z lepimi 
kapelicami. 



Ti so prehitri za prave romarje.Lepo pa jih je vseeno pogledati. 



Pogled od cerkve na sotočje Poljanske in Selške Sore.Pri razgledih 
smo bili zaradi vremena prikrajšani, zato so takšne  tudi slike. 



Pred cerkvijo Sv.Križa. 



Škofja Loka v ozadju.Tu smo se poslovili od vodičke z velikim aplavzom. 
Spodaj pod hribom nas je že čakal avtobus,ki nas je odpeljal v vas 

Crngrob. 



Izstopili smo v Crngrobu pri gostilni.Tu smo imeli večerjo,še prej pa smo 
si šli ogledati cerkev,v kateri bi naj bilo rebro Ajdovske deklice. 



Cerkev Marijinega oznanenja. 



Notranjost cerkve z velikim oltarjem in zanimivost cerkve je, da 
je kor na desni strani,a ne v ozadju kot pri ostalih cerkvah. 



To pa,kaj visi na zidu,bi pa naj bilo rebro Ajdovske deklice,ki je 
pomagala pri gradnji cerkve, pozneje pa zbolela in umrla. 



Pred cerkvijo je tudi ta napis o zgodbi o Ajdovski deklici. 



Za konec pa nekaj slik iz gostilne 



Srednji del omizja 



Krožniki so še prazni,je pa prikaz začetka dobre večerje. 



To so pa posebni gostje. 



Po večerji na terasi.Če pogledate tega gospoda,da ne bi mislili da ima 
belo brado.To je namreč cigaretni dim. Zanimiv posnetek za konec 

moje predstavitve. 

Kuharica je pospravila lonec in je bilo izleta konec. 


