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REBER 
To je strmo travnato pobočje nad pokopališčem na Vačah 

(sl.1 - iz leta 1960). Včasih je vse to bila obala Panonskega 

morja in en del le-te je odkopan, restavriran in označen. 

H kapelici skoraj na vrhu Rebri se je dunajski študent - 

Anton Lajovic umaknil, da bi  v miru lahko študiral za 

izpite iz glasbe in prava. Takole pravi  Marinka Mali 

(njegova mala nečakinja) v svoji knjigi (Ogrlica spominov, 

2016, iz poglavja »Spomini na strica«): 
»Ker je bil doma pravi živ-žav zaradi otrok, si je stric Tone 

omislil, da se bo hodil učit v Reber nad pokopališčem. 

Mojo mamo pa je nagovoril, da mu je prinašala kosila.  

Preden je šel od doma, je vedno svoji mami  naročil: 

»Mama daj malo več, da bo še Marička malo pojedla!« … 

itd. (Knjigo si je mogoče sposoditi v naši domoznanski 

knjižnici).  

Ja, če bi bil stric Tone dandanes še živ in bi hodil v Reber, 

bi ga nad kapelico čakala še klopca ljubezni (sl. 2 ), kar je 

le ena od 19 klopic, ki so razporejene po najlepših delih 

Slovenije!  Malo pobrskajte po internetu! To je cel 

turistični projekt, nad katerim se boste morda navdušili.). 

Okoli te klopce je zaradi številnih obiskov precej shojeno. 

Na sliki 3 sta sošolca Anton Lajovic in Oton Župančič na 

eni čisto drugi klopci. 

Bomo pa lahko prisluhnili njunim pesmim v nedeljo, 28. 

11. 2021 ob 16. uri v dvorani POŠ Vače. Slišali in videli 

bomo slavnega dirigenta, ki je gostoval v številnih opernih 

hišah po svetu (v Osaki na Japonskem, v Tokiu, v 

Ljubljanski operi…, bil profesor na univerzi, je nosilec 

dveh študentskih Prešernovih nagrad in drugih 

mednarodnih priznanj. Bil je dirigent Orkestra slovenske 

vojske … ( Če boste pobrskali po internetu, boste videli, 

da je tega zelo veliko!). Zdaj v pokoju, pa z velikim 

veseljem in srčnostjo uči petja ljubiteljske navdušence in 

jih spremlja s klavirjem. Ste seveda uganili! Njegovo ime 

je Milivoj Šurbek. Zapela nam bo simpatična zdravnica - 

sopranistka Brina Šket in prvič bo Lajovca izvajal domačin, 

naš faran - Franjo Dolinar – tenor. Bravo! Natančneje je 

vse napisano na spletni strani:  

 www.vace.si/sporedi vseh lajovicevih popoldnevov.htm (pod št. 18) in še na enem mestu v Občanu. 

Rad imam glasbo in komaj čakam. Vstopnine ni.  

Bomo pa vse tudi posneli (zaradi korone) in si boste lahko to ogledali tudi na YouTubu, tako kot vse  naše 

prireditve, se pravi, priredite Društva GEOSS. Bližnjice so tudi na spletni strani tega članka, na spletni strani 

Družinskega gledališča Kolenc in na strani Društva GEOSS.  

Kdaj bo konec te korone, da se bomo lahko objemali? Tolažim se, ker so vedno z nami naši najbližji in ne 

pozabimo na sebe! Rad nas imam!                                 

                                                                                                                                                                                                      

Zvonček Norček 

 

Bližnjice: 

1. Do 18. Lajovčevega popoldneva ne more biti, ker bo prireditev šele v nedeljo, 28. 11. 2021 ob 16. 

uri v dvorani POŠ Vače. Potem pa naš snemalec potrebuje še nekaj časa, da vse sestavi v prebavno 

obliko. Bo pa bližnjica tukaj! 

2. 11. september - VRANOV LET V SVOBODO 2021 na GEOSS-u - 

https://www.youtube.com/watch?v=nneAZyabAtk  

3. 13. junij 2021 - DAN GEOSS 2021 - https://www.youtube.com/watch?v=hrGVFOc7_10  Slovenski 

oktet je zapel kar nekaj čudovitih slovenskih pesmi. 

4. 20. junija 2021 - DAN DRŽAVNOSTI IN PRAZNIK KULTURNE DEDIŠČINE NA GEOSS-u 2021 - 

https://www.youtube.com/watch?v=Sz0ev08CARM  

5. 11. april 2021 - Proslava ob dnevu slovenske zastave 2021 - 

https://www.youtube.com/watch?v=h_xiRTkJDKY  

6. 6. februar 2021 - KULTURNI PRAZNIK 2021 - GEOSS ( Jerca Mrzel )  

https://www.youtube.com/watch?v=iUIDPFCOwBY    
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