
 

Dop. št. 6/2015 

Ljubljana, 4. 2. 2015 

 

 

VABILO 
na pustovanje  

Pod masko skrit in norčavo odkrit 

ogled vrbiških šem 

 in  pustnega sprevoda v Ilirski Bistrici 

v nedeljo, 15. 2. 2015 

 

 

                                          Foto: P. Hieng 

 

 

SED vas vabi na vsakoletno, že tradicionalno pustno druženje v vas Vrbico pri Ilirski Bistrici. Vas je 

znana iz raziskav mag. Alenke Ložar Podlogar (Vrbiške šjeme: skrivnost pustne tradicije v Vrbici pri 

Ilirski Bistrici, Ljubljana. 2003) in iz fotografskih raziskav nagrajenca SED (Murkova listina, 2010) 

Primoža Hienga, ki je ustvaril množico čudovitih fotografij o vrbiških šemah in izdal leta 2014 knjigo: Pod 

masko skrit in norčavo odkrit, Ljubljana 2014, str. 96).  

Vrbica je zanimiva predvsem zaradi izdelovanja usnjenih pustnih mask, ki so edine takšne v Sloveniji.  

 

Strokovno vodstvo:                

Mateja Kakež (Muzej Ilirska Bistrica) 

Primož Hieng  

               
 



 

Program 
 

 7.45 -   Zbor pred SEM  

 9.00 -   Prihod v Ilirsko Bistrico (ali srečanje na bencinski črpalki) 

 10.00 - Obisk izdelovalca mask g. Borisa Čekade 

 11.30 - Ogled razstave mask v galeriji 

 12.30 - Kosilo v vasi Narin – turistična kmetija pri Andrejevih (http://www.andrejevi.com) 

 14.00 - Ilirska Bistrica – pustni sprevod  

 17.00 - Odhod proti Ljubljani 

 

Za 15 prijavljenih bomo organizirali prevoz z manjšim avtobusom ali kombijem, če nas bo manj, 
bomo odšli na pot z avtomobili. (V tem primeru se bomo dobili na bencinski črpalki v Ilirski 
Bistrici ob 9.00). 
 
Cena rajže s kosilom, preračunano za 15 oseb, je 25,00 € za člane SED, za nečlane ter tiste brez 
plačane članarine (za leto 2015) pa 30,00 € (velja v primeru, da naročimo avtobus) 
 
TR SED: SI56 0208 3001 6028 646 (00 2014),  
namen - ekskurzija 1/15, LJBASI2X 
 
Prijave sprejemamo v pisarni SED (info@sed.-drustvo.si, zora.slivnik@gmail.com) ali po tel. 031 714 
405, 051 726 007,  do četrtka, 12. 2. 2015 
 
 
DS za strokovne ekskurzije «rajže«                                 Predsednica SED                                                                                

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

 

 

 

Priloga: Pust v Vrbici  
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