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PROGRAM ODPRTJA DEKD 2015
Mestn� tr� , 25.september 2015
i�

PROGRAM DOGODKOV IN PRIREDITEV
o� 24. septembr� d� 10.oktobr� 2015

Škofja Loka, 25. september
Mestni trg,
v primeru dežja Športna dvorana Trata

12.00–13.00
PRAZNUJMO SKUPAJ
Otroci vrtca, učenci osnovnih šol in dijaki
srednjih šol iz Škofje Loke bodo skupaj
z mentorji pripravili osrednjo otvoritveno
slovesnost ob začetku DEKD 2015 v Škofji Loki.

PROGRAM ODPRTJA
DEKD 2015
V SKOFJI LOKI

Mestn� tr� , 25.september 2015

Program:
Lepo je jeseni na svet, glasbeno-plesni nastop otrok iz Vrtca Škofja Loka,
Sinjebradec, dramatizacija odlomka, OŠ
Jela Janežiča
Nekoč in danes, dramatizacija, OŠ Škofja
Loka – Mesto
Otroški prazniki skozi leto, glasbeno-plesna dramatizacija s predstavitvijo ljudskih
praznikov in praznovanj, koledniške pesmi; (šaljiva) igrica o pustu; (šaljivi) recital
na temo koline; Gregorjevo glasbeno-plesni nastop; rajanje in pozdrav pomladi;
prvoaprilska šala; ofiranje ob godu, pričakovanje Miklavža, OŠ Ivana Groharja; nastop folklorne skupine; glasbena priredba
popevke Dan ljubezni; nastop pevskega
zbora POŠ Reteče – OŠ Cvetka Golarja
Prireditev bodo moderirali dijaki Gimnazije Škofja Loka.

Mestni trg
10.00–14.00
LETO IN PRAZNIK: SPOZNAJTE
ROKODELSKO USTVARJALNOST S
ŠKOFJELOŠKEGA SKOZI PRAZNIČNO
LETO
Srečali boste rokodelce, ki nadaljujejo tradicijo izdelovanja različnih, prazniku in času
primernih rokodelskih izdelkov in veščin. Med
bolj značilnimi so rezbarjenja modelov za ško-

Občina Škofja Loka, Vrtec Škofja Loka,
Osnovna šola Cvetka Golarja, Osnovna šola
Ivana Groharja, Osnovna šola Škofja Loka –
Mesto, Osnovna šola Jela Janežič, Gimnazija
Škofja Loka
mateja.hafner@skofjaloka.si

fjeloški mali kruhek, izdelava škofjeloškega
malega kruhka in dražgoškega medenega
kruhka, izdelava umetnega cvetja, velikonočnih pirhov in vezenja velikonočnih prtov, izdelava lesenega svetega duhca in še mnogo
drugega … Dogodek bo neposredno povezan
z razstavo, ki bo na ogled v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka.
Rokodelski center DUO Škofja Loka
04 511 24 60, rokodelskicenter@skofja-loka.com, www.facebook.com/cduo.skofjaloka

PRAZNIČNI POGRINJKI SKOZI ŠTIRI
LETNE ČASE, PREDSTAVITEV IN
DELAVNICA
Na delavnici boste spoznavali različne praznike v koledarskem letu, kot so jih praznovali na
začetku 20. stoletja. S tem so povezani tudi
pogrinjki, ki so različni v različnih letnih časih,
upoštevajoč takrat dostopne materiale.
Osnovna šola Jela Janežiča
04 506 14 11,
irena.prasnikar@os-jela-janezica.si

DELAVNICA PRIPRAVE IN POKUŠINA
PRAZNIČNIH JEDI
Naši osnovnošolci vas bodo naučili pripravljati
praznične jedi; te boste lahko tudi poskusili.
Osnovna šola Cvetka Golarja
maja.boznar-orel@oscg-info.si

STOJNICA PRAZNIČNIH JEDI
Delavnica priprave in pokušina prazničnih jedi.
Osnovna šola Škofja Loka – Mesto
elizabeta.proj@guest.arnes.si,
www.ossklm.si

DELAVNICA IZDELAVE DRAŽGOŠKIH
KRUHKOV
Obiskovalci boste lahko na stojnici Vrtca Škofja Loka spoznavali, kako se pripravi in izdela
dražgoški kruhek, in se boste lahko tudi preizkusili v tej ročni spretnosti, ki so nam jo zapustili predniki.
Vrtec Škofja Loka
gasper.krek@vrtec-skofjaloka.si
PREDSTAVITEV LITERATURE NA TEMO
PRAZNOVANJA
Knjižnica hrani številne zanimive knjige s področja etnologije. Med njimi so mnoge, ki v sliki
in besedi predstavljajo različne obrede, povezane s praznovanji. Del tega bomo predstavili
na stojnici.
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
matjaz.erzen@knjiznica-skofjaloka.si,
www.knjiznica-skofjaloka.si

DELAVNICA PEKE PECIVA IN POKUŠINA
Ob vsakem praznovanju so se na mizi pojavile tudi dobrote. Tokrat bodo otroci skupaj s
svojimi mentorji pekli flancate in krofe ter jih
ponudili v pokušino.
Osnovna šola Ivana Groharja, Škofja Loka
irena.peternel.ip@gmail.com,
www.groharca.si
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Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
info@knjiznica-skofjaloka.si,
www.knjiznica-skofjaloka.si
Sokolski dom, Mestni trg 16–17
PRAZNUJEMO, RAZSTAVA RISB, GRAFIK,
FOTOGRAFIJ IN MODELOV
Otroci iz vrtca, učenci osnovnih šol in dijaki
srednjih šol bodo z risbo, fotografijo, grafiko
in modeli zabeležili praznovanja doma, v vrtcu,
šoli, na vasi ali v mestu ter tako na svoj mladostno ustvarjalni način prikazali del slovenske
kulturne dediščine.
Tudi praznovanje in razumevanje praznikov
se spreminja z odraščanjem in je pri otrocih v
vrtcu drugačno kot pri odraščajočih najstnikih.
Razstava bo na ogled do 14. oktobra.
Vrtec Škofja Loka, Osnovna šola Cvetka Golarja, Osnovna šola Ivana Groharja, Osnovna
šola Škofja Loka – Mesto, Osnovna šola Jela
Janežič, Gimnazija Škofja Loka, Srednja šola
za lesarstvo, Občina Škofja Loka
mateja.hafner@skofjaloka.si

Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka, Šolska
ulica 6
8.00–19.00
ALBERT SIČ: NARODNI OKRASKI NA
PIRHIH IN IGRE S PIRHI
Razstava listov iz mape Narodni okraski na
orodju in pohištvu, izdane leta 1923 bo na
ogled do 30. oktobra.

DREVESA V SLOVENSKIH
PRAZNOVANJIH
Predstavili bomo mlaje, slavoloke in ob tem
praznovanja božiča ter velike noči. Izdelali
bomo modele slavoloka, mlaja, božičnega
drevesca in nekaterih lesenih predmetov, ki

se uporabljajo ob omenjenih praznovanjih.
Predmete bomo opremili z opisi in pripravili
priložnostne plakate.
Srednja šola za lesarstvo
Mestni trg
17.00–22.00
PRAZNIK PROSA, PRIREDITEV
Glavna tema praznika bo proso in vse, kar je
povezano s tem starim, a žal premalo poznanim žitom. Nekoč je bilo proso zelo razširjeno
po vsej Sloveniji, še posebej na Sorškem polju. Jedi iz prosene kaše se počasi vračajo na
naše jedilnike, vendar se še vedno ne zavedamo zdravilnih učinkov tega žita.
S to prireditvijo želimo proseno kašo predstaviti kot osnovno živilo kmečkega in meščanskega prebivalstva vse od srednjega veka
pa do sredine 19. stoletja. Zaradi razširjene
uporabe tega žita so Gorenjsko nekoč zbadljivo imenovali tudi Kašarija, Gorenjce pa
Kašarje. V Loki so bile najbolj znane jedi iz
prosene kaše: loška medla, loška smojka, poštengana kaša, godlja … Proso so uporabljali
tudi ob praznovanjih. Mladoporočenca so med
obredom posipali s prosom, in prosena kaša
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je bila najbolj čislana obredna jed, ki se je na
mizi obvezno znašla ob svatbah, krstu, birmi ...
Doc. dr. agronomske znanosti Darja Kocjan
Ačko bo na prireditvi predstavila zgodovino,
zdravilnost in uporabnost prosa. Na Mestnem
trgu bomo prikazali, kako se proseni snopi
omanijo in kako se oluščijo semena. Prisluhnili
bomo prosenim zgodbam s Sorškega polja.
Prisotni pa bodo lahko poskusili nekaj najbolj
značilnih jedi iz prosene kaše, za kar bodo
poskrbeli Društvo Sotočje, Gobarsko društvo
Škofja Loka, gostilna Pr’ Starman in drugi.
Jedi s proseno kašo bodo ponudniki predstavili na številnih stojnicah. Kulturne skupine (FS
Žirovski vrh, pevci, skupina Hozntregerji) pa
bodo prireditvi dodale živahen kulturni utrip.
Turistično društvo Škofja Loka,
Društvo Sorško polje
td-skofja.loka@siol.net
7.-23. september, Osnovna šola Jela Janežiča, Podlubnik 1: Praznovanja, projektni teden
21. september-4. oktober, Rokodelski center
DUO Škofja Loka, Mestni trg 34: Leto in praznik: rokodelstvo rokodelstvo skozi praznično
leto, razstava
24. september ob 17.00, Rokodelski center
DUO Škofja Loka, Mestni trg 34: Speč‘ ta mal
kruhk, rokodelska delavnica
25. september–2. oktober, Osnovna šola Škofja Loka – Mesto Šolska ulica 1: Praznovanje
nekoč in danes, projektni teden
26. september, 9.00–11.00, zbirno mesto pri
Dolenčevi hiši, Stara Loka 2: Naša dediščina
– naše bogastvo: sprehod po Stari Loki z dr.
Francetom Štuklom
26. september, 15.00–16.30, Loški muzej
Škofja Loka, Grajska pot 13: Izdelava umetnega cvetja, muzejska ustvarjalna delavni ca
za odrasle

26. september–3. oktober, 8.30–14.00,
Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka,
Podlubnik 1: Praznovanja nekoč in danes, projektni teden
29. september, 18.00, Sokolski dom, Mestni
trg 16–17: Kaj nam o praznovanjih govorijo
arhivski zapisi, predavanje
29. september–30. oktober, 17.00, Knjižnica
Ivana Tavčarja Škofja Loka, Kapucinski trg 4:
Počitnice so za otroke največji praznik, odprtje
razstave
30. september, 18.00, Sokolski dom, Mestni
trg 16–17: Praznujmo skupaj, prireditev
1. oktober, 18.00, Sokolski dom, Mestni trg
16–17: Praznovanje v glasbi, koncert glasbene šole
2. oktober, 19.00, Loški grad, Grajska pot 13:
Večer pripovedovanja in glasbe
3. oktober, 8.30–12.30, Stara Loka, trg v središču kraja: Semenj na Fari
3. oktober, 19.00–23.00, Suha–Škofja Loka–
Stara Loka–Crngrob: Romanje z lučka mi k
Mariji v Crngrob
4. oktober, 9.30–12.00, Stara Loka, trg v središču kraja in župnijska cerkev sv. Jurija
8. oktober, 10.30, Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka, Podlubnik 1: Praznujemo z
dedki in babicami, prireditev
8. oktober, 20.00, Jurjeva dvorana, Stara
Loka 63: Predstavitev Starološkega zbornika
2015
10. oktober, 10.00, Loški muzej Škofja Loka,
Grajska pot 13: Arheološki peskovnik, muzejska delavnica za otroke in družine

26. september–4. oktober, 8.00–15.00,
Osnovna šola Cvetko Golar, Frankovo naselje
51: Praznovanja, projektni teden
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Škofja Loka

7.–23. september

21. september–4. oktober

Podlubnik 1

Rokodelski center DUO Škofja Loka,
Mestni trg 34

Osnovna šola Jela Janežiča
04 506 14 11,
jela.janezica@os-jela-janezica.si

Praznovanja, projektni teden

10.00–18.00 pon.–pet.

V okviru Tedna kulturne dediščine bodo
sodelovali vsi učenci naše šole. Vsebine
štirih vsebinskih sklopov bodo spoznavali v
okviru rednega pouka in z medpredmetnim
povezovanjem vsebin. Poroka v preteklosti
in praznovanje pomeni pripravo na izvedbo
igre Sinjebradec. Sklopa Likovno ustvarjanje
na temo praznovanja in Delavnica izdelave
slavnostnih pogrinjkov skozi štiri letne
čase sta namenjena spoznavanju različnih
praznikov v koledarskem letu, kot so jih
praznovali v začetku 20. stoletja. Osnovna
šola Jela Janežiča od ustanovitve do danes
je priprava na praznovanje 70-letnice šole.
Likovni izdelki, zapisi in glasbeno poustvarjanje bodo predstavljeni na slavnostni prireditvi
ob 70. obletnici šole.

Leto in praznik: rokodelstvo
skozi praznično leto, razstava

OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

PROGRAM DOGODKOV
IN PRIREDITEV
DEKD 2015
V SKOFJI LOKI
o� 24. septembr� d� 10.oktobr� 2015

Rokodelski center DUO Škofja Loka
04 511 24 60
rokodelskicenter@skofja-loka.com
www.facebook.com/cduo.skofjaloka

Na razstavi, ki bo odprta v času DEKD 2015,
se boste lahko sprehodili skozi praznično leto;
na prehode in značilnosti določenega časa v
letu nas bodo opozorili rokodelski izdelki, ki so
povezani s prazniki na Slovenskem in hkrati
odražajo značilnosti škofjeloškega območja.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

GORENJSKA regija

Škofja Loka

Škofja Loka

Škofja Loka

Škofja Loka

Škofja Loka

24. september

24. september–14. oktober

25. september–2. oktober

26. september

Rokodelski center DUO Škofja Loka,
Mestni trg 34

Sokolski dom, Mestni trg 16–17

Osnovna šola Škofja Loka – Mesto
Šolska ulica 1

Zbirno mesto pri Dolenčevi hiši, Stara Loka 2

Rokodelski center DUO Škofja Loka
04 511 24 60
rokodelskicenter@skofja-loka.com
www.facebook.com/cduo.skofjaloka
17.00–19.00
SPEČ' TA mAL KRUhK, ROKODELSKA
DELAVNIcA
Mali kruhek je izraz, razširjen na Škofjeloškem,
ki označuje vrsto peciva iz bele ali ržene
moke, medu, začimb in jelenove soli. V Škofji
Loki male kruhke pečejo z odtiskovanjem
testa v modele, v Selški dolini (Železnikih in
Dražgošah) pa jih krasijo kar ročno. Včasih
so jih pekli ob cerkvenih praznikih in praznikih
življenjskega kroga – godovih, zarokah, svatbah, jubilejih in obletnicah. Danes modele za
mali kruhek rezbari mojstrica rezbarka Petra
Plestenjak Podlogar, v njene modele pa testo
odtiskuje rokodelka Lili Panjtar, ki vas bo na
delavnici izdelave malega kruhka tudi vodila.

Vrtec Škofja Loka, Osnovna šola Cvetka
Golarja, Osnovna šola Ivana Groharja,
Osnovna šola Škofja Loka – Mesto,
Osnovna šola Jela Janežič, Gimazija
Škofja Loka, Srednja lesarska šola,
Občina Škofja Loka
mateja.hafner@skofjaloka.si
18.00
Praznujemo, odprtje razstave
risb, grafik , fotografij IN
MODELOV
Otroci iz vrtca, učenci osnovnih šol in dijaki
srednjih šol bodo z risbo, fotografijo, grafiko
in modeli zabeležili praznovanja doma, v
vrtcu, šoli, na vasi ali v mestu ter tako na svoj
mladostno ustvarjalni način prikazali del slovenske kulturne dediščine. Dijaki srednje šole
za lesartstvo pa bodo predstavili vlogo dreves
ob praznovanjih Slovencev. Tudi praznovanje
in razumevanje praznikov se spreminja z
odraščanjem in je pri otrocih v vrtcu drugačno
kot pri odraščajočih najstnikih.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Osnovna šola Škofja Loka – Mesto
elizabeta.proj@guest.arnes.si,
www.ossklm.si
8.20–12.50
Praznovanje nekoč in danes,
- pro
jektni teden
Naša šola se bo v projektnem tednu v celoti
posvetila dediščini praznovanj. Učenci od 1.
do 5. razreda bodo raziskovali in izvajali
različne vsebine: praznovali bodo rojstni dan,
izdelali razredni koledar za leto 2016 z vsemi
državnimi, svetovnimi in pomembnimi osebnimi prazniki, se seznanili s starimi loškimi
jedmi, si ogledali jedilnik in izvedli kuharsko
delavnico, pripravili natečaj za najboljši jedilnik, izdali kuharsko knjigo starih jedi, zbirali
stare razglednice, voščilnice in fotografije na
temo praznovanja in jih v šoli razstavili, izvedli anketo o praznikih in praznovanjih danes,
ugotovili, kateri praznik je učencem najljubši,
ter raziskali, kako so praznovali v preteklosti.
Učenci od 6. do 9. pa bodo temo Praznovanje
spoznavali pri vseh predmetih.
OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka
Stara Loka
031 360 369,
lonka.staraloka@gmail.com,
www.staraloka.si
9.00–11.00
Naša dediščina – naše bogastvo:
sprehod po Stari Loki
z dr. Francetom Štuklom
Sprehod po Stari Loki pod vodstvom dr.
Franceta Štukla bo prava učna ura zgodovine
tega starodavnega kraja. Avtor knjige Stara
Loka in njene hiše zna številne informacije
in zgodovinska dejstva primerno začiniti z
edinstvenim humorjem. Udeleženci se bodo
sprehodili do Marijine kapelice v središču
kraja in naprej po t. i. »gasi« vse do Mruščeve
domačije, pri tem pa jih bo dr. Štukl seznanil
s starimi imeni hiš, z nekdanjimi obrtmi in
šegami, tudi v povezavi s praznovanji, ter z
drugimi lokalnimi značilnostmi.
OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Škofja Loka

Škofja Loka

Škofja Loka

Škofja Loka

26. september

26. september–4. oktober

26. september–3. oktober

29. september

Loški muzej Škofja Loka, Grajska pot 13

Osnovna šola Cvetko Golar
Frankovo naselje 51

Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka,
Podlubnik 1

Sokolski dom, Mestni trg 16–17

Loški muzej Škofja Loka
mira.kalan@loski-muzej.si
www.loski-muzej.si
15.00–16.30
IzDELAVA UmETNEGA cVETJA, mUzEJSKA USTVARJALNA DELAVNIcA zA
ODRASLE
Najprej si boste ogledali zbirko umetnega
cvetja v muzeju. Seznanili se boste z izdelovanjem tovrstnih izdelkov v preteklosti, vse
od prve polovice 18. stoletja, ko so to dejavnost v Loki pričele gojiti redovnice klarise.
Spoznali boste, kako so redovnice krasile
nabožne podobe v samostanu in kako je umetno cvetje spremljalo ljudi na njihovi življenjski
poti, ko so ob družinskih praznikih in posebnih
priložnostih pletli venčke in aranžirali šopke iz
blaga ali krep papirja. Pod vodstvom mojstrice
se boste nato tudi sami preizkusili v izdelavi
papirnatih rož.
SŠ

Osnovna šola Cvetko Golar
maja.boznar-orel@oscg-info.si
8.00–15.00
praznovanja, PROJEKTNI TEDEN
Na naši šoli bomo v času Dnevov evropske
kulturne dediščine v izvajanje rednega pouka
vključili različne dogodke, projekte, dneve dejavnosti, ustvarjanje likovnih izdelkov, plakatov
in razstav na temo kulturne dediščine. Pogovarjali se bomo o osebnih praznikih, občinskih
praznikih, ljudskih praznovanjih, o šegah na
dan določenega praznika, o razlikah med
praznovanji nekoč in danes, se učili pesmi in
ustvarjali.

Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka
irena.peternel.ip@gmail.com,
www.groharca.si
8.30–14.00
Praznovanja nekoč in danes,
PROJEKTNI TEDEN
Učenci bodo pekli potico in flancate, izdelovali
pirhe iz stiropora, se naučili zabavnih ljudskih
plesov, igrali na ljudska glasbila in izpeljali
delavnico kvačkanja. Obiskal nas bo rokodelec in pripovedovalec starih prigod Andrej
Demšar. Pripravili bomo tudi razstavo starih
predmetov, povezanih s praznovanji.
OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

29. september–30. oktober
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka,
Kapucinski trg 4
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka
info@knjiznica-skofjaloka.si,
www.knjiznica-skofjaloka.si
17.00
Počitnice so za otroke največji
praznik, ODPRTJE RAZSTAVE
Fotografska razstava o ustvarjanju otrok na
dogodkih in prireditvah v knjižnici v času poletnih prireditev.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota v
Škofji Loki
judita.sega@guest.arnes.si, www.zal-lj.si
18.00
Kaj nam o praznovanjih govorijo
arhivski zapisi, predavanje
Ljudje so se že od nekdaj radi poveselili v
krogu sorodnikov, prijateljev, sošolcev ali širše
družbene skupnosti. Marsikaj o tem je ostalo zapisano v časopisju, šolskih in župnijskih
kronikah, dokumentih društev, občin in
posameznikov. Predavanje bo spregovorilo o različnih oblikah praznovanj, ki so v
20. stoletju potekala na širšem škofjeloškem
območju bodisi kot del tradicije, društvene dejavnosti in vsakokratnega šolskega programa
ali le kot odraz časa, v katerem so jih izvajali.

Škofja Loka

Škofja Loka

Škofja Loka

Škofja Loka

30. september

1. oktober

2. oktober

3. oktober

Sokolski dom, Mestni trg 16–17

Sokolski dom, Mestni trg 16–17

Loški grad, Grajska pot 13

Stara Loka, trg v središču kraja

Vrtec Škofja Loka, Osnovna šola Cvetka
Golarja, Osnovna šola Ivana Groharja,
Osnovna šola Škofja Loka – Mesto,
Osnovna šola Jela Janežič, Gimnazija
Škofja Loka, Občina Škofja Loka
mateja.hafner@skofjaloka.si
18.00
PRAzNUJmO SKUPAJ, PRIREDITEV
Otroci iz vrtca, učenci osnovnih šol in dijaki
srednjih šol bodo skupaj z mentorji pripravili
slovesno prireditev ob praznovanju DEKD
2015. Skupaj bodo nastopali, peli, igrali, pripovedovali, se veselili, spoznavali, kaj vse nas
je naučila zgodovina, in se izobraževali o pomenu kulturne dediščine za danes in jutri. In
skupaj bodo tudi praznovali. Starši in otroci,
učenci in učitelji, dedki in babice, občani in vsi,
ki imajo kulturno dediščino radi, jo spoštujejo
in z njo in ob njej živijo. Vsi tudi vabljeni na
praznično prireditev.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Glasbena šola Škofja Loka
peter.kopac@guest.arnes.si

Vrtec Škofja Loka
gasper.krek@vrtec-skofjaloka.si

18.00–20.00

19.00

Praznovanje v glasbi, koncert
GLASBENE ŠOLE

Večer pripovedovanja in glasbe

Zaigrali nam bodo učenci pihal, strunskih
glasbil, klavirja in tolkal ter nekaj šolskih
orkestrov. Vsi omenjeni uspešno nastopajo
na koncertih in na mednarodnih tekmovanjih
ter predstavljajo le manjši del naših najboljših
učencev. Vsako leto prinese nove uspehe, ki
potrjujejo strokovno delo naših učiteljev in ime
Glasbene šole Škofja Loka kot ene najboljših
glasbenih šol v Sloveniji. To vse je razlog za
praznovanje.
OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

Strokovne delavke Vrtca Škofja Loka se
bodo ob pripovedih, pesmih in ljudskih plesih
vrnile daleč v preteklost in uprizorile nekaj
vsebin iz naše kulturne dediščine, povezane
s praznovanji.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka
Stara Loka
031 360 369,
lonka.staraloka@gmail.com,
www.staraloka.si
8.30–12.30
Semenj na Fari
Na roženvensko nedeljo je v najstarejšem delu
Škofje Loke, v Stari Loki, farno žegnanje ali
semenj. Nekdaj je bilo praznovanje razpotegnjeno na več dni. Po gostilnah, ki jih je bilo tedaj
na Fari veliko, se je plesalo in seveda jedlo.
Semenj na Fari želi obuditi to skoraj pozabljeno tradicijo in hkrati oživiti trg v središču
kraja. Na stojnicah bodo na voljo unikatni izdelki domačih rokodelcev in dobrote lokalnih
pridelovalcev hrane, otroci pa se bodo lahko
kratkočasili na ustvarjalnih delavnicah.
V / OŠ1 / OŠ2

Škofja Loka

Škofja Loka

Škofja Loka

Škofja Loka

3. oktober

4. oktober

8. oktober

10. oktober

Suha–Škofja Loka–Stara Loka–Crngrob

Stara Loka, trg v središču kraja in župnijska
cerkev sv. Jurija

Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka,
Podlubnik 1

Loški muzej Škofja Loka, Grajska pot 13

Župnije Škofja Loka, Suha, Sveti Duh
in Stara Loka in Kapucinski samostan
Škofja Loka, zupnija.skofja.loka@rkc.si,
www.dedi.si/dediscina/134-cerkevmarijinega-oznanjenja-v-crngrobu,
www.loskimisijon.si
19.00–23.00
ROmANJE z LUČKAmI K mARIJI V
cRNGROB
Cerkev Marijinega oznanjenja v Crngrobu,
katere začetki segajo v 13. stoletje, je ena
najstarejših in najbolje ohranjenih romarskih
cerkva v Sloveniji. Tokrat jo bodo obiskali pohodniki in romarji iz župnij Suha, Škofja Loka
in Stara Loka, ki se bodo na pot odpravili v
procesiji z lučkami. S tem bodo nadaljevali
tradicijo večstoletnih romanj v to starodavno
romarsko središče iz mnogih krajev Slovenije
in evropskih dežel. Prvi romarji bodo na pot,
ki je dolga približno 10 km, krenili izpred
cerkve sv. Janeza Krstnika na Suhi, v starem
mestnem jedru Škofje Loke in v Stari Loki pa
se jim bodo pridružili še drugi. Za varnost bo
poskrbljeno.

Župnija Stara Loka
alojz.snoj@rkc.si,
www.zupnija-staraloka.org

Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka
irena.peternel.ip@gmail.com,
www.groharca.si

9.30–12.00

10.30

Osrednja slovesnost ob praznovanju 150. obletnice posvetitve
cerkve sv. Jurija v Stari Loki

Praznujemo z dedki in babicami,
PRIREDITEV

Stara Loka je najstarejši del Škofje Loke, njena cerkev sv. Jurija pa je predhodnica stare
romanske cerkvice, ki so jo sezidali freisinški
škofje. Stara Loka se je razvila v obsežno
pražupnijo, ki letos praznuje 150. obletnico
posvetitve cerkve sv. Jurija. Praznovanje s
pripravami ohranja stare krajevne šege, kot
so pletenje vencev, postavljanje in krašenje
mlajev, sprejem škofa s konjsko vprego, prepevanje slovenske pesmi, pozdrav narodnih
noš … Osrednjo slovesnost ob 10. uri bo vodil
novomeški škof ordinarij in nekdanji starološki
župnik msgr. Andrej Glavan, ki ga bodo že ob
9.30 na trgu v središču Stare Loke pričakale
narodne noše in slovenska pesem v izvedbi
Škofjeloškega okteta. Po slovesnosti bo na
parkirišču pod cerkvijo, v na novo zasnovani
Aleji škofov blagoslov doprsnega kipa škofa
dr. Andreja Karlina in družabno srečanje.
V / OŠ1 / OŠ2 / OŠ3 / SŠ

Pripravili bomo kratek kulturni program za
naše stare starše in nadaljevali z ustvarjalnimi
delavnicami po razredih. Tema delavnic bo
povezana s praznovanji nekoč.
OŠ1 / OŠ2

8. oktober
Jurjeva dvorana, Stara Loka 63
Župnija Stara Loka, Kulturno-zgodovinsko
društvo Lonka Stara Loka
alojz.snoj@rkc.si,
www.zupnija-staraloka.org
20.00
Predstavitev Starološkega zbornika 2015
Starološki zbornik 2015 bo izšel ob
praznovanju 150. obletnice posvetitve cerkve
sv. Jurija v Stari Loki. Širši javnosti bosta
predstavljena bogastvo naravne, kulturne in
duhovne dediščine tega več kot 1000-letnega
kraja ter utrip življenja v njem danes. V zborniku bo poleg kronike Župnije Stara Loka za obdobje zadnjih 10 let več kot 25 avtorjev predstavilo bogastvo naših prednikov in dragoceno
dediščino za prihodnje rodove.
OŠ1 / OŠ2 / OŠ3

Loški muzej Škofja Loka
mira.kalan@loski-muzej.si,
www.loski-muzej.si
10.00
Arheološki peskovnik, muzejska
delavnica za otroke in družine
V arheološki zbirki muzeja bodo otroci
spoznali, da se pod zemljo skrivajo številni zanimivi predmeti, ki so jih pred mnogimi stoletji
v vsakdanjem življenju uporabljali naši predniki. Nato se bodo v muzejskem peskovniku urili
v "pravih" arheoloških izkopavanjih. Odkrili in
izkopali bodo predmete, ki se skrivajo v pesku,
jih skrbno očistili in poskusili ugotoviti, kaj so
odkrili.
OŠ1 / OŠ2

