
Ste že poskusili Trubarjevo malico?
    Ste  jedli kašnato potico? 
        Ste že pili krhljevko? 
            Ste slišali za govedo tur?
 

Pridružite se nam
na poti po 

TRUBARJEVI ROJSTNI FARI*
 

– spoznali, poskusili in izvedeli boste 
še marsikaj drugega 

Krožna pot, ki traja približno štiri ure, poteka po 
škocjanski prafari, kakršna je bila v Trubarjevem 
času. Tja vas bodo popeljali vodniki našega 
Društva za ohranjanje dediščine in okusili boste 
delček takratnega življenja. 

*Pot je leta 2016 dobila častni naslov naj regijska   
pot v OE Ljubljana in nato sodelovala tudi na 
natečaju za najboljšo tematsko pot pod geslom Moja 
dežela – lepa in gostoljubna, ki ga je organizirala  
Turistična zveza Slovenije.

Razgledna točka

Sušilnica Gradež

Kogojeva hišaČrna kuhinja

Stara klet

Muzej pod kozolcem

Turjaški grad
stara lipa

Kogojeva sprehajalna pot
Pot po Trubarjevi rojstni fari PTRF
Turjaška turistična pot  TTP

Legenda:

Društvo za ohranjanje dediščine vam bo vse to in 
še več predstavilo ob ogledu dediščine vasi 
(sušilnica sadja, črna kuhinja, stare kašče, 
muzej starega orodja in opreme, gostilniška 
klet, kozolci, vodnjaki …).

- Poskusili boste trubarjevo malico: proseno 

kašo s suhimi slivami, kruh krhljak in krhljevko.

- Ponudili vam bomo tudi domačo marmelado, 

sokove, kompote, kis, žganje, med … 

- Udeležite se lahko delavnice starih opravil, 

lokostrelstva ali knjigoveštva (po predhodnem 

dogovoru).

Pokličite in se dogovorite
za voden pohod, ali za obisk s prevoznimi 

sredstvi (kolo, avto, avtobus). 

Društvo za ohranjanje dediščine

Gradež 28, 1311 Turjak, Slovenija

Tel.: +386 70 243 677, +386 223 497, 

+386 41 202 404, +386 40 472 729

E-pošta: dod@gradez.si, dod@email.si

Spletna stran: www.gradez.si

Društvo za ohranjanje dediščine je društvo v javnem interesu

na področju kulture (status podelilo Ministrstvo za kulturo) 

in turistično društvo (status podelila Turistična zveza Slovenije)
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Spoznajte in okusite delček življenja v 
Trubarjevem času:
- kako so pridelovali žito brez modernih strojev in 

strupov;

- kako so pripravljali in shranjevali hrano, sušili 

sadje in ga uporabljali za različne okusne 

poslastice, kako so stiskali domače sokove …;

- kakšno orodje in pripomočke so uporabljali pri 

svojem delu;

- katere stare obrti so obvladali skoraj pri vsaki 

hiši (»klinčarstvo«, pletenje in predenje …);

- kako so se greli za krušno pečjo …

2. Škocjan – pra-
farna cerkev, kjer je 
bil Trubar krščen, 
zgodovina župnije, 
Jurij Dalmatin kot 
upravnik, Trubarjev 
spomenik, kronika 
Janeza Jereba...

Spoznajte posamezne točke poti

1.  Rašica  –  spomeniško zašč i tena 
Trubarjeva rojstva vas, Temkov mlin Trubarjev 
spomenik, spominska soba s posnetki njegovih 
knjig, dvesto let stara žaga venecijanka, 
galerija v nekdanjem skednju …

Ampak mi poznamo še mnoge skrivnosti iz 
njegovega življenja in delili jih bomo z vami.

Kako je kraj povezan s turjaškimi grofi, 
še izveste … 

4. Gradež – ena najstarejših vasi v občini Velike 
Lašče, pri Ministrstvu za kulturo vpisana v register 
nepremične kulturne dediščine 600 m nadmorske , 
višine, prazgodovinsko gradišče na vrhu Sloke 
Gore, dvor Grades, omenjen 1352, vodni izvir 
Mrzlica, legenda o puščavniku … 

3. Turjak – grad iz 10. ali 11. stoletja (spodnji iz 

zgornji grad), Trubar in Turjaški, Dalmatinova 

kapela, Andrej Turjaški in bitka pri Sisku, turjaško 

pokopališče, učna gozdna pot …

Kaj pa legenda o imenu kraja? 
Tudi to vam bomo zaupali.

Zloženka 2017 Trubarjevi kraji

28. januar 2017 11:23:52


