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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 2016.
Prijavljam se na izlet v petek, 7. oktobra 2016, ki ga organizira KO ZB NOB Velenje - Levi breg. 
Prijavljam tudi družinskega člana, simpatizerja, prijatelja. Prostovaljni prispevek za člane je 30 EURO, za nečlane pa 35 EURO.

ime in priimek, ......................................................., ......................................................, ...........................................................

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

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

2016

petek, 7. oktober 2016
Nova Gorica z okolico

druženje, ogledi, degustacije



Predlog programa izleta

Odhod iz avtobusnega postajališča Velenje8.00

Jutranja malica na postajališču ob avtocesti

Ob 10.00 prihod v Novo Gorico
Ogled Samostana Kostanjevica: grobnica Burbonov, Škrabčeva knjižnica
Kulturno zgodovinsko podobo Kostanjevice označuje tudi grobnica, kjer so pokopani 
zadnji potomci francoske kraljeve rodbine Burbonov. 
Samostanska knjižnica se imenuje po patru Stanislavu Škrabcu, največjem slovenskem 
jezikoslovcu, ki je na Kostanjevici živel več kot 40 let. Knjižnica je urejena v dveh večjih 
sobah v samostanskem traktu in ima okrog 10.000 knjig. Na prvem mestu velja omeniti 
kakih 30 prvotiskov (inkunabul), med katerimi je najstarejši iz leta 1476. Bogate pa so 
tudi zbirke od 16. do 19. stoletja. Med njimi je pomembnejša slovnica Adama Bohoriča 
(1520 - 92), v latinščini napisane Arcticae horulae succisivae (Zimske urice, 1584), ki ji 
dodatno vrednost daje avtorjevo posvetilo. Zaradi dragocenosti je knjižnica od leta 1952 
zaščitena kot kulturni spomenik.

Ob 11.30
Ogled trga Evrope in muzejske zbirke Kolodvor
 Mestni upravi občin Gorica in Nova Gorica sta vstop Slovenije v Evropsko unijo obeležili 
z novim skupnim mestnim trgom pred železniško postajo v Novi Gorici.
Muzejska zbirka Kolodvor z razstavo Državna meja na Goriškem od 1945 do 2004, s 
fotografijami, uniformami, zastavami, zemljevidi in dokumenti pripoveduje o nastanku in 
spremembah državne meje med FLRJ (Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo), 
danes Republiko Slovenijo, in Republiko Italijo na področju med Sabotinom in Mirnom ter 
usodah in življenju prebivalstva na obeh njenih straneh.

Ob 13.00 
Vožnja do Trnovega; ogled spominskega parka - spomenika in grobnice iz NOB
Spomenik z grobnico je lociran na hribu Kobilnik pri Trnovem nad Novo Gorico. Posvečen 
je 256 padlim borcem IX. korpusa. Grobnica je urejena kot razgledna plošča. Peščena 
pot okrog hriba povezuje grobnico z vznožjem hriba, kjer je bil v letih 1981 - 1983 urejen 
spominski amfiteater. Tu je vpisano več kot 2300 imen padlih borcev in žrtev 
narodnoosvobodilnega boja.

Ob 15.30
Kosilo in degustacija vina na Turistični kmetiji Lisjak 1956 v Zaloščah.

Srečanje s predstavniki Območnega združenja borcev za vrednote 
narodnoosvobodilnega boja Nova Gorica.

Od 12.10 do 12.30

10.00

11.30

12.10

13.00

15.30

Od 12.30 do 13.00
Prosto za kavo ali okrepčilo

12.30

17.00 Povratek v Velenje.

Prijava do petka, 30. 9. 2016. Cena druženja  zajema avtobusni prevoz, malico, kosilo, degustacijo in turistična vodenja 
je za člana ZB NOB Velenje 30 EURO, za nečlana 35  EURO. Prijave sprejema Lojzka Rihataršič do zasedbe avtobusa.
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