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Ljubiteljske člane Slovenskega muzejskega društva vabimo, da se nam pridružite na ekskurziji v Trst 

v nedeljo, 20. oktobra 2013. Šli bomo po poteh nekaterih Slovencev, ki so v njem pustili svoj pečat. 

Obiskali bomo spominsko obeležje, nekdanje nacistično taborišče Rižarno, ki je ohranjeno kot državni 

spomenik. Z griča Sv. Justa se nam bo ponujal  prelep razgled po Tržaškem zalivu in »morju 

Adrijanskem«. Tam bomo posebej deležni pripovedi o antičnem Trstu. Sprehodili se bomo  mimo 

palače Bonomo, palače Marenzi in Zoisove palače  naprej v Jožefinsko četrt do Trga Hortis. Ob 

spomeniku Maksimilijanu Habsburškemu se bomo lahko spomnili žalostne usode brata cesarja Jožefa 

II, in meksikajnarjev. Tam sta palača Revoltella, v kateri je muzej sodobne umetnosti in palača 

Biserini, v kateri so Mestna knjižnica, muzej Itala Sveva in Jamesa Joysa, blizu pa še Mestni muzej. 

Vstopili bomo v škofovsko kapelo, ki sta jo prelepo opremila arhitekt Ivan Vurnik in njegova soproga 

slikarka Helena. Šli bomo še v  Terezijansko četrt. Ob Velikem kanalu sta srbska pravoslavna cerkev 

in župnijska cerkev sv. Antona.  Podali se bomo čez Rusi most (Ponte Rosso) proti eni največjih in 

najlepših judovskih sinagog v Evropi. V smeri proti železniški postaji bomo postali ob stavbi, na 

mestu katere je nekoč stal slovenski Narodni dom. Na dan, ko so ga požgali fašisti, je tam tragično 

preminil lekarnar in planinec Hugo Roblek. Na Oberdankovem trgu, kjer je središče mnogih poti, se je 

nekoč ustavljal belo modri tramvaj in vozil v tržaško zaledje. Za okrepčila in kavico bo dovolj 

priložnosti. Po ogledu mesta nas bo  proti Ljubljani odpeljal naš avtobus izpred železniške postaje. 

 

Obeta se nam res prijetno druženje in kar najlepše doživetje Trsta. Za to bomo poleg tržaške vodičke, 

gospe Erike Bezin, soavtorice doslej najboljšega vodiča, Kako lep je Trst, poskrbeli tudi slovenski 

muzealci z ddr. Vereno Vidrih Perko. 

 
ODHOD  S PARKIRIŠČA  TIVOLI V LJUBLJANI,  20. oktobra  2013, ob  7.30. 

PRIHOD V LJUBLJANO  do 21. ure. 

CENA 40,00 € ZA ČLANE DRUŠTVA IN 50,00 € ZA NEČLANE VKLJUČUJE  

AVTOBUSNI PREVOZ (50 OSEB), VODENJE PO MESTU,  

VSTOPNICO ZA MUZEJ REVOLTELLA. 

PRIJAVE IN PLAČILO do 15. oktobra 2013    

NA UPRAVI SLOVENSKEGA MUZEJSKEGA DRUŠTVA V RADOVLJICI 

 (Darja Erman) ob delavnikih od 8. do 14. ure 

 ALI PO TELEFONU 04 5320 520 ALI PO E-POŠTI darja.erman@siol.net. 

PLAČILO NA TR: SI56 0700 0000 1446 845  ALI OSEBNO. 

 

 


