SLOVENSKO MUZEJSKO DRUŠTVO
Trg francoske revolucije 7
1000 LJUBLJANA
Ljubljana, 14. 5. 2005
Štev. : 103/ 2005
Spoštovane članice in člani društva, drage kolegice in kolegi!
Kot verjetno veste, že dalj časa načrtujemo strokovno ekskurzijo društva! Zaradi
obilice dela, ki ga imamo na strokovnih področjih našega rednega delovanja in pri
programskih nalogah v strokovnih društvih in združenjih, doslej nismo uspeli najti
časa in energije za ta podvig! Načrtovano ekskurzijo v Benetke, kjer se je posebno
angažiral naš kolega Dejan Vončina, smo že nekajkrat prestavili …
Na včerajšnji, 8. seji, izvršnega odbora SMD pa smo na prijazno pobudo Narodnega
muzeja Slovenije sklenili, da se jim pridružimo na majskem izletu, ki ga prireja njihov
sindikat.
Zato obveščam, v dogovoru s kolegi iz NMS, vse člane društva in tudi nečlane, ki bi
se želeli pridružiti skupnemu ogledu »biserov severne Italije«, da se čim preje oz.
najkasneje do četrtka, 19. maja 2005 prijavite kolegici, organizatorki izleta v NMS,
Darji Mavrič, E: darja.mavric@narmuz-lj.si
Več o izletu si lahko preberete v nadaljevanju!
Lep pozdrav in na svidenje na podelitvi Valvasorjeve nagrade in priznanj, v
ponedeljek, 16. maja 2005 ob 12. uri v Narodni galeriji!
Dragica Trobec Zadnik
podpredsednica
P. S.:
Še nekaj besed o članarini 2005
Transakcijski račun SMD: 02010 – 0010778994
Do aprila 2005 je članarino poravnalo preko 150 članov – redno zaposlenih
muzealcev iz (iz 26 muzejev) in preko 400 ljubiteljev! Za podrobnejšo informacijo v
zvezi z možnimi načini vplačila članarine se lahko obrnete na gospo Danico
Lozinšek, T: (01) 24 12 537 ; M: (031) 431 532; E: danica.lozinskek@mm-lj.si in na
gospo Miro Cvetkovič Tibaut, T: (01) 24 12 526 ; E: mira.cetkovic@mm-lj.si.
Članarina za leto 2005 ostaja nespremenjena, to je 4000 sit za redne muzejske
delavce in 2000 sit za upokojene muzejske delavce ter ljubitelje. Če potrebujete tudi
izkaznico za »letno znamkico« (pošljemo vam jo po vplačilu članarine!), je to še
dodaten strošek v višini 500 sit. Pri vplačilu preko banke in pri obvestilih za izstavitev
računa, prosimo, navedite svoje ime oz. poimenski seznam članov!

IZLET V RAVENNO, RIMINI, SAN MARINO, PADOVO
27. – 28. maj 2005
v organizaciji sindikata Narodnega muzeja Slovenije , ki vabi , da se jim pridružijo
tudi člani SMD
1. dan:
Odhod iz Ljubljane ob 6.00. Pot nas bo vodila po avtocesti mimo Benetk do
benediktinske opatije v Pomposi, kjer si bomo ogledali tako cerkev kot samostanski
kompleks z bogatim slikarskim in kiparskem okrasjem, v glavnem iz 14. stoletja. Nato
bomo nadaljevali pot do Ravenne, nekdanje prestolnice bizantinskega eksarhata. Tu
se bomo ob občudovanju mozaikov v cerkvi San Vitale, San Apolinare Nuovo, San
Apollinare in Classe, mavzoleja Galle Placidie in še česa spominjali zlate dobe v
njeni zgodovini. Za trenutek pa se bomo ustavili tudi ob Dantejevem grobu. Pot nas
bo nato vodila v Rimini, kjer se bomo po krajšem ogledu starega mestnega jedra
namestili v hotelu. Večerja in nočitev.
2. dan:
Po zajtrku se bomo odpeljali v eno izmed najmanjših državic na svetu: Republiko San
Marino. Po kratkem sprehodu skozi mesto, ogledu mestne hiše in utrdb bo na voljo
nekaj časa za nakupe. Nato pa se bomo po avtocesti mimo Bologne odpeljali še do
Padove, kjer si bomo ogledali cerkve svetega Antona Padovanskega, starega
mestnega jedra (univerze, sodne palače in nekaterih drugih znamenitosti) in
znamenito Capello degli Scrovegni z Giottovimi freskami. Nekaj časa bo
namenjenega tudi individualnemu raziskovanju mesta. Povratek v Ljubljano je
predviden okoli 23.00.
Cena: 26.900 sit (cena velja v primeru, da skupino sestavlja 25 udeležencev)
Rok zavezujoče prijave: četrtek 19. maj 2005
Prijave pošljite na E-mail: darja.mavric@narmuz-lj.si
Za vstopnine bomo potrebovali cca. 35 evrov.
Edino plačilno sredstvo v Italiji je evro, menjava denarja na poti ne bo mogoča.
Kosila niso organizirana, bo pa za to namenjen čas. Cene turističnih menijev so okoli
15-25 evrov (testenine kot predjed, košček mesa ali ribe z eno prilogo, sladica ali
sadje + pijača) ali ok. 10 evrov (kos pizze ali krožnik testenin + pijača). Kava je od 2
evra. Vendar – za večino lokalov velja, da če pijete pijačo stoje, je osnovna cena, če
sedite v lokalu je 2x dražje, če pa sedite zunaj na trgu pred lokalom je 3-kratna cena.
Poleg tega, ob meniju je večkrat pod ceno na drobno zapisana vrednost postrežnine
(servizio), ki je običajno izražena v odstotkih celotne cene, ter cena pogrinjka
(coperto), ki znaša 2-5 evrov.
V Italijo lahko vstopimo tako z osebno izkaznico kot tudi z veljavnim potnim listom.

