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Maturanti preplavili Škofjo Loko
Škofjeloški maturanti že od vsega začetka sodelujejo pri plesu maturantske četvorke na mestnih ulicah. Tudi v petek, 

20. maja, so se dopoldne zbrali v parku bivše vojašnice in se v spremstvu učiteljev in »pokojnih dijaških let 
v simbolični krsti odpravili proti Mestnemu trgu. Seveda brez glasne spremljave ni šlo – 

dijaki so nase opozarjali z žvižganjem piščalke, trobljenjem in petjem.

Veselega vzdušja se je nalezel ves 
Mestni trg, prebivalci in obisko-
valci pa so radovedno opazovali 
mlade maturante. Četvorko so 
najprej odplesali poskusno, nato 
pa jih je nagovoril podžupan Tine 
Radinja: »V veselje mi je, da vas 
lahko tako vesele in razigrane 
pozdravim na Mestnem trgu v 
Škofji Loki. Odločil sem se, da bom 
današnji govor opravil tako, kot 
sem srednjo šolo – s plonk list-
kom.« Med drugim jim je dal dva 
nasveta: »Najprej v sklopu akcije 
Loško je ekološko – smeti gredo 
v koše, po možnosti v prave koše. 
Drugi nasvet pa se glasi, da ne 
stopite soplesalki na prste. En črn 
noht vam lahko iz tega sicer fan-
tastičnega uvoda v poletje naredi 

manjšo katastrofo.«
Maturanti so četvorko odplesali 

skupaj s številnimi maturanti po 
Sloveniji in Evropi, nato pa so se 
še poslovili od profesorjev in svo-
jih srednjih šol. Uraden zaključek 
in zrelostni izpit je sicer matura, 
ki jo (upajmo, da čim bolj uspe-
šno) opravljajo ravno v teh dneh. 
Gimnazijci so tako jemali slovo 
tudi z besedami Alberta Einste-
ina: »Izobrazba je to, kar ostane 
potem, ko se pozabi, kar smo se 
naučili v šoli.« Od srednje šole so 
se poslovili tudi maturanti Srednje 
šole za strojništvo, ki so po nekaj 
tehničnih težavah tretješolcem 
prepustili vijak in s tem pomemb-
no mesto na šoli.

Tatjana Rant

Maturanti so se na simbolično slovo od srednješolskih klopi odpra-
vili iz parka pred bivšo vojašnico.

S plesom četvorke so poskušali podreti rekord, hkrati pa so se tudi 
zabavali.

Zabava po plesu se je nadaljevala pred nekdanjo vojašnico, razde-
janje pa so naslednji dan pospravljali prostovoljci. Mladi očitno niso 

poslušali podžupanovega nasveta.

Mladinci postali 
državni prvaki

Rokometno društvo Loka letos ni ponosno samo na svojo člansko 
ekipo, ampak se lahko ponaša tudi z nazivom državnih mladinskih 
prvakov. V prvi državni ligi so namreč na dvaindvajsetih tekmah kar 
osemnajstkrat zmagali, dve tekmi so igrali neodločeno, prav toliko 
pa so zabeležili tudi porazov. Na koncu so zbrali 38 točk, pet več 
kot drugouvrščeni Rokometni klub Celje pivovarna Laško. Slednji 
pa so le za točko ugnali Rokometni klub Gorenje. V 132 tekmah je 
bilo sicer danih 8300 golov, od tega 906 iz sedemmetrovk. 

Ob tem so znane tudi končne uvrstitve mlajših generacij. Kadeti 
in starejši dečki B so zasedli sedmo mesto v državi, starejši dečki A 
pa so bili na koncu odlični tretji. Izvrsten končni uspeh so z drugim 
mestom dosegli tudi mlajši dečki A, nekoliko slabše pa se je sezona 
končala za mlajše dečke B, ki so se uvrstili na deveto mesto v državi. 

Katja Štucin

Mladinska moška ekipa Rokometnega društva Loka je letos 
zmagala tudi v kategoriji fair play. V tej sezoni so namreč na 
tekmah dobili vsega skupaj 61 opominov, 63 igralcev je poči-

valo za eno minuto, nihče pa ni bil diskvalificiran.


