
 

Dop. št. 53/13 

Ljubljana, 24. 10. 2013 

vabi na 

STROKOVNO EKSKURZIJO, 

posvečeno lanskoletni Murkovi nagrajenki Fanči Šarf 

 

V ŠKOCJANSKIH HRIBIH 

po poteh Orlovih ekip 

 

11. 11. 2013 
 

Leta 1948 se je pod vodstvom EM in njegovega direktorja dr. Borisa Orla odpravila na teren 1. ekipa 

etnologov, ki je v Škocjanskih hribih obiskala veliko vasi, zbirala gradivo, predmete ter fotografirala. 

Leta 1964, po smrti dr. Orla, se je odpravila na isti teren ekipa SEM, ki jo je vodil že novi ravnatelj dr. 

Boris Kuhar, ki nas bo tokrat popeljal po delčku poti 21. ekipe. Videli bomo kako so se ti kraji v 50 

letih spremenili, kaj je ostalo od tega, kar so etnologi takrat še dokumentirali.  

 

Program: 

 8.00 – Zbor pred SEM 

 9.30 – Škocjan, sprejem v nekdanji šoli in ogled muzejskih zbirk  »Ko smo bili še vsi kmetje« 

10.30 – Ogled cerkve (posvečena sv. Kancijanu), v kateri je bil leta 1508 krščen Primož Trubar. 

Sprejel nas bo g. župnik dr. Edo Škulj, avtor več knjig o škocjanski fari, nam predstavil 

znamenitosti cerkve in povedal nekaj besed o Primožu Trubarju 

11.30 – Male Lipljene, ogled vasi in žganjekuhe 

12.30 – Obisk Rožnika – stare kašče in mlina. Polhar Ivan Zalar bo pripovedoval o polšjem lovu in 

pokazal svoje pasti 

 13.30 – Ogled Gradeža (sušilnice sadja).  

  Ogled stare Vranetove hiše v Medvedici s sušilnico mesa 

14.00 – Kosilo 

Po kosilu možnost ogleda Turjaka – pokopališča in gradu ter Trubarjeve domačije na Rašici. 

16.30 – Vrnitev v SEM, kjer bo ob 18.00 podelitev Murkove nagrade, priznanj in listine 

 

 

Cena ekskurzije s prevozom in kosilom je 25,00 € za člane SED, za nečlane pa 30.00 € (pijačo plača 

vsak sam).  

Kotizacijo plačajte na TRR SED (SI56 0208 3001 6028 646 – referenca 00 900). Cena je preračunana za 

20 oseb.  

Prijave sprejemamo do 7. 11. 2013 na naslov: info@sed-drustvo.si (Ana Bezek 031 714 405). Vse 

informacije so dostopne tudi na spletni strani SED (www.sed-drustvo.si). 

 

Vljudno vabljeni! 

 

 

  

Strokovni vodja:                                                                   

Dr. Boris Kuhar, l. r.                                                              

 

DS za strokovne eksurzije:                                                                                   Predsednica SED 

Zora Slivnik Pavlin, l. r.                                                                                      Anja Serec Hodžar, l. r. 
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