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Prijave: Lojzka Rihtaršič, GSM: 031 617 206, e-naslov: lojzka.rihtarsic@gmail.com

Spoštovane članice, spoštovani člani in družinski partnerji ter simpatizerji, dragi prijatelji 

Gremo na izlet!
Leto je na okoli in ponovno vas vabimo, da skupaj preživimo prijeten dan. Hkrati pa druženje obogatimo z novimi 
spoznanji o izkušnjah in doživetjih v polpretekli zgodovini in ogledih zanimivosti  v delu naše domovine, o kateri menimo, 
da jo že poznamo. Gotovo bomo skupaj ugotovili, da je še vedno nekaj neodkritega, kar bi veljalo spoznati.

Proti Pomurju se bomo odpravili .v soboto, 26. septembra 2015
Na izlet, kjer si bomo ogledali zanimivosti, poizkusil dobrote in kulinariko Pomurja, se bomo odpravili iz ob 7. uri 
Avtobusnega postajališča v Velenju.

Cena izleta je za člane 30 EURO, za družinske člane in ostale pa 35 EURO (cena je enaka kot v lanskem letu). V ceno je 
zajet strošek avtobusnega prevoza, malica na avtobusu, vstopnina za ogled Lončarske vasi, kosilo na turistični kmetiji 
Puhan, turistično vodenje.
Prijave in plačila sprejema Lojzka Rihtaršič do petka, 18. 9. 2015, oziroma do zasedbe avtobusa.
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Spodaj podpisani - a

ime, ....................................................................

priimek, ......................................................................................., GSM: .....................................

stanujoč - a, ............................................................................................, e-mail: ...........................................................................

sem član - ica KO ZB NOV  Velenje .................................................................... in sem poravnal - a članarino za leto 2015.
Prijavljam se na izlet v soboto, 26. 9. 2015, ki ga organizira KO ZB NOB Velenje - Levi breg.
Prijavljam tudi družinskega člana, simpatizerja, prijatelja,
ime in priimek, ......................................................., ......................................................, ...........................................................

Lastnoročni podpis: ..................................................................................                    Datum: .................................................

Kontakt: predsednik - Alojz Slavko Hudarin, 041 694 453, sekretarka - Alojzija Rihtaršič, 031 617 206

Ogledali si bomo!

Vrt spominov in tovarištva na Petanjcih
Vrt spominov in tovarištva na Petanjcih je spominski kraj in botanična zbirka 
številnih dreves ter grmovnic.  Botanična zbirka vključuje preko 500 okrasnih 
dreves in grmovnic. Ali veste, da tu raste tudi smreka Karla Destovnika Kajuha?
Konec druge svetovne vojne je bilo na Petanjcih prizorišče spopada med 
partizani in Rdečio armado na eni strani in umikajočo se nemško vojsko na drugi 
strani. V vrtu so na ogled tudi številne skulpture, ki opominjajo na žrtve vojne in 
so obet za boljšo prihodnost.

Spomenik zmage v Murski Soboti
Osrednje mesto na Trgu zmage ima Spomenik zmage. Odkrili so ga 12. avgusta 
1945, ob množičnem ljudskem slavju in navzočnosti zavezniških vojaških misij. 
Mavzolejni obelisk je projektiral sovjetski vojaški projektant Arončik; je 17 
metrov visok, na severnem in južnem podstavku sta postavljena sovjetska 
topova iz druge svetovne vojne. Na vzhodni čelni strani sta na nizkem 
podstavku 2,40 mestr visoka kipa jugoslovanskega partizana in sovjetskega 
vojaka, delo bratov Borisa in Zdenka Kalina iz Ljubljane. Spomenik simbolizira 
skupni boj in zmago jugoslovanskih in sovjetskih narodov v drugi svetovni vojni. 
Še več nam bosta predstavila predsednik KO ZB NOB Murska Sobota in 
predsednik območne organizacije ZB NOB.

Lončarska vas v Filovcih
Muzej v prvi vrsti tvorita dva kulturna spomenika, avtohtoni panonski cimprači. Prva je t.i. 
"Lončarjeva hiša", kjer je na ogled . Hiša služi tudi razstava filovskih lončarjev 20. stoletja
občasnim izvedbam delavnic in animacij v navezavi z lončarsko obrtjo. Naslednja 
cimprača je pred kratkim postala "Hiša kulinarike", v kateri rado zadiši po dobrotah iz 
avtohtone črne kuhinje. Muzej se ponaša tudi z eno poslednjih delujočih kopastih peči za 
redukcijsko žganje lončevine. Poleg nje je na ogled del spomeniško zaščitene in 
rekonstruirane žganjarne. K ogledu muzeja sodi predstavitev oblikovanja na lončarskem 
vretenu.

Turistična kmetija vinska klet Puhan v Bogojini
Nad Plečnikovo cerkvijo se na severni strani razprostira grič Vršič s kapelo sv. 
Urbana. Poleg odličnih vinorodnih razmer nudi zanimiv razgled po prekmurski 
ravnici. Že po nekaj minutah prijetnega sprehoda od cerkve proti vrhu se znajdete 
na dvorišču turistične kmetije Puhan.
V senčnem hladu se prijetno odpočijete, ob slastnih domačih jedeh in odličnem 
vinu pa osvežite in si naberete moči za nadaljnje raziskovanje lepot prekmurskega 
sveta.
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