
  
  

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV – ZSKSS  
STEG GRAJSKIH ZAMORCEV – ŠKOFJA LOKA 1  

Z VAMI ŽE 25 LET  

   
  

Pot št. 3: 4 gradovi in studenec življenja 

Čeprav je bila še zima, je bilo opazno prebujanje pomladi in škof Leopold je, kot je bilo v navadi, 

obiskal gradove v okolici Škofje Loke, da bi preveril, če bo v  potrebno kakšno popravilo…. 

Najprej je obiskal grad iz katerega so vedno prihajali prelepi zvoki srednjeveških glasbil. Svojo pot je 

nadaljeval proti središču mesta, nad katerim se je bahal najbolj mogočen grad med vsemi in kjer je po 

navadi bilo potrebnega največ popravila. Mimo slednjega se je povzpel še do ostalih dveh gradov. 

Najprej do zgornjega stolpa, v katerem so domovali loški vitezi, na koncu pa še tja prav pod Lubnik do 

zadnjega, kjer je nekoč domoval divji vitez Wildenlack. 

Ker je po dolgih urah jezdenja postal žejen, je nazaj grede s Kobile zavil navzdol proti Vincarjem v hladno 

grapo in se ustavil ob izviru kristalne vode, ki je prihajala izpod skale. Zajel vrček vode in ga spil. Res, 

voda mu je tisti dan prav posebej prijala. 

Kotiček 7:  

          

              Kotiček 8:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj se danes nahaja v prvem (kotiček 7) in kaj v drugem gradu (kotiček 8)? 

a) Radio in televizija / občina 

b) Glasbena šola / vrtec 

c) Glasbena šola / muzej 
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Kotiček 9:  

  

Kako in katerega leta se je zrušil tretji grad 

(kotiček 9) ? 

a) V potresu  leta 1511 

b) Porušili so ga sovražniki leta 1519 

c) Zaradi starosti se je porušil leta 2000 

 

 

Kotiček 10:  

 

           Kotiček 11:  

 

 

 

 

 

Svoje fotografije in odgovore čim prej pošlji na e-poštni naslov Grajskih zamorcev: loski.skavti@gmail.com!  

  

Srečno pot! 
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