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Jaslice celo v orehovi lupini 
V galeriji DPD Svoboda v Žireh so ·minulo soboto odprli vseslovensko razstavo jaslic, na kateri se s 
svojimi deli predstavlja okrog sedemdeset ustvarjalcev iz vse Slovenije. Ogledati si jo bo mogoče do 6. 
januarja. 

MATEJA RANT 

Žiri - Po enoletn~m pre
moru zaradi epidemije co
vida-19 so v Društvu lju
biteljev jaslic Slovenije le
tos znova pripravili Vseslo
vensko razstavo jaslic, iok
rat v Žireh v sodelovanju z 
Občino Žiri in DPD Svobo
da Žiri. » Tokratna razsta-
va ponuja pregled jaslične-

. ga dogajanja zadnjega · pol 
stoletja. predvsem pa pou
dari umetnine zadnjih let,« 
so poudarili v društvu. Na 
razstavi _si je mogoče ogle- · 
dati več kot sto jaslic, za iz. 
delavo katerih so uporabi
li najrazličnejše materiale. 
Po besedah podpredsedni
ka Društva ljubiteljev faslic 
Slovenije Draga Kozinca so 

pri nas najpogosteje izdela
ne iz lesa, sic~r pa bi lahko 
rekli, da ni materiala, iz ka
\erega ni moč ustvariti jas
lic. V Žireh je tako mogoče 
občudovati tudi jaslice iz gli
ne, papirja, čipke, stekla, te
sta; keramike, medenega te
sta, voska,. koruznega ličja, 
čebeljega voska, macesno
vega lubja ... · 

»Postavljanje jaslic ima 
visok in svet pomen. Jasli
ce naj nam pomagajo, da se 
Kristus ob vsakem božiču v 

,nas znova rodi. Globoki smi
sel jasličarstva je ravno ta, . 
da pripravimo Kristusu jas
li, bivališče v svojih srcih,« 
je ·ob odprtju razstave pou-

. daril predsednik Društva 
ljubiteljev jaslic Sloveni
je, pater.Robert Bahčič. Kot 

Jaslice Frclnca Temelja iz Žirov v steld~nicah I Foto: Gorud r.av~t 

Najmanjše jaslice na razstavi so narejene v orehovi lupini iz 
koruzriega ličja. I foto: Gomd K•~~ 
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vremenska napoved 
Danes bo delno jasno s precej kopaste oblačnosti. Po nižinah 
bo dopoldne megla, popoldn·e bo nekaj sonca. Predvsem v 
višjih legah bo pihal jugozahodnik. Jutri bo pretežno oblačno, · 
pihal bo jugozahodnik. Tudi v četrtek bo sprva delno oblačno, 
čez dan se bo delno zjasnilo. · 

Acencij1 RS u okolje, Uradu m,rteoroloa;ijo 
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· Po razstavi nas je popeljal podpredsednik Društva 
ljubiteljev jaslic Slovenije Prago Kozinc. J Foto: Gornd K~ 

so pojasnili v društvu, je na 
razstavi mogoče občudovati 
'dela tako preprostih ustvar- · 
jalcev kot akademskih· ki-

: parjev in drugih vrhunskih 
umetnikov,· poznmih šir
ši javnosti. ·Med drugim so 
poudarili jaslice zdaj ·že po
kojnih Maksima Gaspari
ja in patra Wolfganga Ko
glerja,' ki je ustvarjal v Ple
terjah. »Marsikatero razsta
vljeno delo je krasilo raz-

. stave jaslic široma po Evro
pi, tudi na eni najbolj emi
nentnih razstav ,jaslic v Va
tikanu.~ je poudaril Kozinc. 
Med drugim je opozoril na 
jaslice akademskih kiparjev· 
Jerneja Malija, Viktorja Ko
njedica in Ibija Gala. Na raz
stavi v Žireh so tudi jaslice iz 
papirja Maksima Gasparija. 
» Tako kot nekatere druge 
jaslice so tudi te postavlje
ne v slovenski prostor - fi
gure so oblečene v. značil
na ~lovenska oblačila, trije 
kralji pa so v slovenski, hr• 
vaški in srbski noši, kar po
nazarja takratno Kraljevino 
SHS,« je razložil Kozinc. Za 
ozadje je uporabil veduto 
Kranja. »Gasparijeve jasli
ce so po drugi _svetovni vojni . 
veljale za izgubljene, prvi, ki 
nuje znova uspelo zbrati vse 
figure, je bil pokojni Marjan 
Marinšek, zdaj pa jih hrani 
Andrej Korenč iz Virmaš.« . 
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Najmanjše jaslice na raz
stavi so narejene v· oreho
vi lupini iz koruznega .lič
ja, Franc Temelj iz Žirov pa 
jih je'postavil v steklenicah. 

· »Evangelijsko zelo dovrše
ne so jaslice Ane Korenč iz 
Virmaš, rojstvo Jezusa je pri- · 
kazano zelo avtentično,« je 
razložil Kozinc in se ustavil 
tudi pri lc:senih jaslicah .Ro
mea Volka. »Znan je po svo
ji 'presežni' govorici, s kate
ro želi poudariti božanskost 
.Marije in Jezusa.« Zato jas
lict krasijo razni dodatki in 
zlati.ornamenti.» V vseh nje-

. govih jaslicah so vedno tudi 
vrtnice, ki po eni strani pona
zarjajo božjo ljubezen, ki se 
je učlovečila, po drugi stra
ni pa imajo vrtnice tudi trnje 
- torej že vidi Jezusa s trnje-· 
vo krono na križu.« Nekaj po
sebnega so tudi jaslice Mar
jana Vodnika iz Domžal iz 
enega kosa lesa .v obliki s~ca. 
.ki jih je poimenoval Srce kr
ščanstva. »Mora res 'čutiti z 
lesom' oziroma ne~memo 
čutiti z naravo, da izkleše jas
lice iz enega kosa in pn tem 
les ne razpoka.« Svoje jaslice 
je 'aktualiziral' Matjaž Bitenc 
iz Vodic, ki je~ključil tudi po
žar na Krasu, nekaj posebne
ga pa so tudi jaslice Klavdije 
Sirnler v obliki torte. »To.rta 
zato, ker praznujemo rojstvo 
Jezusa,« je pojasnil Kozinc. 

J·!"'ifP 

"""" 0-3/◄ "C 

@ 

MAJA BERTONCELJ 

Medvode-V sklopu Vesele
ga decembra v Medvodah je 

· bilo v soboto sedmo tekmo, 
vanje v kuhanju vina in laja. 
Tržnica Medvode je bila pol
na obiskovalcev, ki so pri tek
movalnih ekipah krajevnih 

· in vaških skupnosti pokuša
li in ocenjevali dva v decem
bru priljubljena napitka. 

Najboljše kuhano vino 
so ]?ripravili v KS Seničica • 

smo znova lahko organizira
li to priljubljeno prireditev. 
že do sedaj je bilo prodanih 
veliko skodelic. Dobro smo 
se pripravili in jih v proda• 
jo dali nekaj manj kot tisoč, 
tako da mislim, da jih ne b1 
smelo zmanjkati, prav tako 

. kot tudi ne vina in laja. Prip
ravlja ga deset ekip iz med
voških krajevnih in vaških 
skupnosti. To je eden glav
nih dogodkov, ki jih poveže 
skupaj na istem prizorišču. 

V kuhanju vina in čaf~ so tekmovale krajevne in ~aške 
skupnosti V ~edvoški občini., Foto: .,bj1 Berto!'l«'!j 

Golo Brdo, najboljši laj pa . 
v KS Vaše • Goričane. Tako 
so odločili obiskovalci. Kon- · 
cept je takšen, da vsak za pet 
evrov lahko kupi skodelico, 
dobi tri že~otie in potem cel 
večer uživa v glasbi, ocenju
'je kuhano vino,:laj ali obQ
je, najboljšim pa odda že
ton. Kljub temu da je dog9-
dek te)anovalne narave, gre 
v prvi vrsti za druženje obča
nov in drugih. »Po dveh letih 

Ekipe dobijo enako vino, ki 
jim ga zagotovimo organi.za• 
!orji, kaj dajo notri, p_a je nji
hova skrivnost Ljudje uži
vajo, kar pomeni, da je glav
ni cilj izpolnjen,« je povedal 
Jure Galičič iz Javnega zavo
da Sotočje, ki je skupaj z Ob
čino Medvode organizator 
tega dogodka. 

Poskrbljeno je bilo tudi za· 
glasbo. Na odru je igrala sku
P.ina Sam's Fever.· · 

Sto dvajset dari_l škratov za en dan 
Škofja Loka-Naobmočnem združenju škofjeloškega Rdečega 
križa so v preteklem tednu razdelili 93 daril za otroke in 27 
daril za starejše iz akcije škrat za en dan, ki sta jo organizirala 
Društvo tabornikov Rod svob.odnega Kamnitnik.! Šk9fja loka 
in Klub škofjeloških štude.ntov. Iz darilnih vrečk je dišalo tudi 
po domale spečenih piškotih, ki so jih spektl otroci iz Mladin
skega dnevnega centra Blok. Kot je povedala Marjana Jugovec 
z območnega združenja škofjeloškega rdečega križa, se ji,m 
je bilo v veliko veselje povezati z organizacijami, ki delujejo v 
škofJi Loki, in z aktiyno participacijo, usm~rjeno v konkretni 
družben[ učinek, pomagati solloveku v stiski in lokalni skup
nosti. »Skupaj narn je uspelo pokazati, da znamo in zmoremo 
poskrbeti za druge, nekomu.polepšati praznike, prižgati iskro 
v očeh in narisati nasmeh na obraz v prazničnem decembru.« 
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Da.rila škratov za en dan / Folo: ObmWlO zdruhnje Rdfl!e11 trih ~kofj1 lok.a 


