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Semenj je obudil Staro Loko
V Stari Loki imajo vsako prvo nedeljo v oktobru na rožnovensko nedeljo žegnanje ali semenj. Nekdaj je bilo prazno-

vanje razpotegnjeno čez več dni, od sobote pa vse do četrtka po semnju. Po tedanjih gostilnah na Fari se je v tem času 
veliko plesalo in seveda jedlo. Skoraj pozabljeno tradicijo semnja v Stari Loki so prvo oktobrsko soboto poskusili obu-

diti v Kulturno-zgodovinskem društvu Lonka Stara Loka.

Na trgu pri Marijini kapelici so or-
ganizatorji postavili dvanajst stoj-
nic. Obiskovalci so na njih lahko 
poskusili ali kupili lokalno pride-
lano hrano, se okrepčali s kozar-
cem vina in poskusili specialitete 
znanega starološkega gostinca. Z 
unikatnimi lesenimi, volnenimi in 
tekstilnimi izdelki so se predstavili 
tudi starološki rokodelci. Posebno 
stojnico na Starološkem trgu so 
organizatorji namenili zbiranju 
sredstev za pomoči potrebne. »Na 
tej stojnici so domačinke proda-
jale pecivo in druge raznovrstne 
izdelke, izkupiček pa bomo na-
menili starološki Karitas,« je po-
vedala članica izvršnega odbora 
Kulturno-zgodovinskega društva 
Lonka Stara Loka Nika Mohorič. 
Glavna organizatorka dogodka 
je bila zadovoljna, da je bila prav 
dobrodelna stojnica najbolj bo-
gato obložena. Na semnju ni bilo 
dolgčas niti otrokom. Ti so lahko 
ustvarjali na slikarski delavnici z 
Agato Pavlovec, oblikovali iz-
delke iz gline s pomočjo mentoric 
iz starološke enote Varstveno-
delovnega centra Kranj, se vozili 
z oslovsko vprego ali pa si uredili 
pričeske pred frizerskim salonom. 

Kot v starih časih …
»S sejmom smo poskušali oživiti 
trg in mu ponovno dati pečat sre-
dišča Stare Loke. Včasih je bil pred 
kapelico vodnjak, pri katerem so 
se ljudje srečevali, in starejši se še 
spomnijo, da so se tu ob večerih 
dobivali fantje in prepevali,« je 
pripovedoval predsednik društva 

Lonka Klemen Karlin. Nika Moho-
rič je v šali dodala, da bi s semnjem 
lahko obeležili skorajšnje odprtje 
obnovljene ceste in preurejenega 
trga, ki ju Prfarci (tako sami sebe 

 Obiskovalci so lahko poskusili tudi dobrote na stojnicah Kmetijsko-goz-
darske zadruge. (Foto: Luka Mlakar)

Pražen krompir je odličen tudi kot samostojna jed. (Foto: Luka Mlakar)

Najmlajši so se lahko preizkusili 
v oblikovanju izdelkov iz gline. 

(Foto: Luka Mlakar)

Na semanji dan je v Staro Loko 
pripeljala prava oslovska 

vprega. (Foto: Jože Nastran)

imenujejo Staroločani) po več kot 
letu dni gradbenih del že težko 
pričakujejo. »Nekdo se je pošalil, 
da bo naslednje leto boljše, saj 
bo trg asfaltiran. Toda tudi pred 

stotimi leti tu ni bilo asfalta, tako 
da je naš dogodek še bolj pristen,« 
je še dodal Klemen Karlin. 

Luka Mlakar
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