
Na meji z Italijo nas bo pričakal Ivo Jevnikar, nekdanji sodelavec slovenskega RAI in zadnji dve leti glavni urednik 
slovenskih informativnih programov RAI. Najprej se bomo podali na Repentabor, kjer se bomo razgledali po Tržaški in 
izvedeli nekaj več o položaju Slovencev v Italiji. Na Opčinah se bomo malo okrepčali, nato pa se z avtobusom odpeljali 
v Trst. Tam si bomo ogledali nekdanji Narodni dom, novo knjigarno in druge znamenitosti. Na voljo bo tudi urica 
prostega časa za morebitne hitre oglede ali nakupe, nato pa se bomo skupaj odpravili proti Ulici Donizetti, kjer si 
bomo ogledali razstavo slovenskih listov, ki so začeli izhajati v letu 1948: Svobodna Slovenija, Cilji in pota, Katoliški 
misijoni, Šmartinski vestniku v Argentini, Klic Triglava in Slovenska pravda v Veliki Britaniji. 
Ob 17.00 bomo naš obisk zaokrožili z omizjem ob 70-letnici begunske književnosti po razselitvi iz evropskih taborišč. 
Iz teh začetkov se je razvila široka publicistična in knjižna produkcija v zdomstvu, ki sedaj sicer usiha, a je v slovensko 
kulturno zakladnico zelo veliko prispevala. 
Odhod iz Trsta načrtujemo najkasneje ob 19.00 uri. 

SVETOVNI SLOVENSKI KONGRES IN KNJIŽNICA DUŠANA ČERNETA 
V OKVIRU PROJEKTA 

SLOVENSKO OBROBJE 2018
VABITA NA OBISK K ROJAKOM NA TRŽAŠKEM, KI BO 

V PONEDELJEK, 7. MAJA 2018

Prisrčno vabljeni k rojakom v Trst!

Odhod avtobusa bo s parkirišča v Tivoliju v Ljubljani točno ob 10.00 uri dopoldne.

Slovensko obrobje pripravljamo s podporo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

OKVIRNI PROGRAM

Prispevek za ekskurzijo v celoti plačate predhodno v pisarni ali na avtobusu. Cena izleta za 
udeležence s plačano članarino za leto 2018 je 30€, za tiste z neplačano članarino 2018 pa 35€. 

Cena vključuje: prevoz, malico (brez pijače), ogled mesta in popoldansko udeležbo na omizju. 

Pridržujemo si pravico do spremembe dela programa v primeru nepredvidenih okoliščin (vreme, promet...)

Prijave zbiramo do 4. maja 2018 oz. do zapolnitve prostih mest, osebno v pisarni, po telefonu 
na 01 24 28 550 ali po elektronski pošti na info@slokongres.com.


