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V Škofji Loki se dogaja nekaj sumljivega … 
 
 »Janez, ali kaj spremljaš novice? V Škofji Loki ubijajo škofe! To  bo 
potrebno razrešiti!« 
 
»Kaj?! Škofe!?  V Škofji Loki je potrebno temeljito raziskati vse umore. 
Mislim pa, da tega ne bova zmogla sama. Potrebujeva pomoč!« 
 
»Janez, seveda, ampak le kdo bi nama lahko pomagal?« 
 
»Že vem! Hej, Tone, vprašajva skavte!«                                                                          
                                              
                                                     
Preiskovanje se mora začeti ob pravi luni, zato se bomo v petek, 15. aprila 2016 ob 16.00, zbrali na 
mestnem trgu v Škofji Loki. Časa za preiskovalno akcijo ne bo veliko, saj se bo primer, s tem pa tudi 
praznovanje naše 25-letnice zaključilo v nedeljo, 17. aprila 2016, prav tako na mestnem trgu.  
 
Za uspešno raziskovanje in detektivsko službo na naši 25. letnici nujno potrebuješ: zdravstveno 
izkaznico, toplo spalno vrečo in armafleks, toplo obleko in obutev, kroj, rutko, spodnje perilo in pribor za 
osebno higieno (tudi brisačo in robčke), menažko in jedilni pribor (ne pozabi na lonček oz. čutaro za 
pitje!), dežnik, baterijsko svetilko, šivalni pribor, copate, pohodne čevlje, rezervno obutev, mali 
nahrbtnik, vodovo zastavico (IV). 
 
Starši in ostali člani družin ste vabljeni na 25. letnico stega Škofja Loka 1 v: 

- petek, 15. 4. 2016,  ob 18.30 –  na slovesno sveto mašo z obljubami na Škofjeloškem gradu, v 
primeru dežja pa bo maša v Nunski cerkvi, 

- soboto, 16. 4.  2016, ob 20.00 – na uradno praznovanje 25. letnice v OŠ Škofja Loka-Mesto, 
- nedeljo, 17. 4. 2016, ob 10.00 – na sveto mašo v cerkev sv. Jakoba. Naš skupni vikend bomo po 

sv. maši zaključili skupaj na Mestnem trgu. Veseli bomo kakšnega sladkega prigrizka.   
 
Za udeležbo na 25 letnici Grajskih zamorcev naj najstarejši otrok iz družine, najkasneje do nedelje, 3. 4. 
2016, skupaj s prijavnico odda voditelju 35€ za enega udeleženca iz družine, 65 € za dva, 90€ za tri in 
110€ za štiri udeležence iz ene družine. V ceno je vključena tudi najnovejša detektivska obleka: pulover 
25 letnice Škofja Loka 1. Vendar pozor! Primera zaradi tajnosti ne moreš reševati samo nekaj časa, zato 
pričakujemo, da boš z nami ves čas raziskovanja. Vmesnih odhodov domov ne bo. Zaradi organizacijskih 
razlogov denarja tokrat ne bomo vračali. Denar pa naj ne bo ovira za udeležbo na 25 letnici. V kolikor 
imate težave s plačilom, se obrnite na voditelje veje in skupaj bomo našli ustrezno rešitev. 

 
Dober lov! 

Bodite pripravljeni! 
Srečno pot! 

 
Vaši voditelji 

 


