
 
1 

 

 

 

  
                                                                                  
             DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA                                        SVETOVNI DAN SRCA 2018     

 IN OŽILJA ZA MARIBOR IN PODRAVJE          »MOJE SRCE – TVOJE SRCE«   
  

 

V počastitev Svetovnega dneva srca prisrčno vabljeni na 
enodnevno ekskurzijo, 

 v soboto, 22. septembra 2018 
 

V počastitev Svetovnega dneva srca bo letošnja strokovna ekskurzija potekala pod sloganom: 
 

 
»Z NAŠIM SRCEM V OSRČJE SLOVENIJE»  

    
 

Program 

 

Ob 7. uri —  Odhod avtobusa izpred Jurčičevega spomenika v Mariboru s postankom za 

kavico do vasi Adergas, kjer stoji Samostan Velesovo, katerega so kot ženski dominikanski 

samostan ustanovili benediktinci že daljnega leta 1238. Vstopili bomo v cerkev Marijinega 

oznanjenja, enega najlepših baročnih spomenikov Slovenije. Oltarne slike so delo J. M. 

Schmidta oziroma Kremser-Schmidta, ki sodi med najbolj slavne avstrijske baročne slikarje. 

 

Nadaljevali bomo vožnjo do Škofje Loke, kjer si bomo ogledali najbolje ohranjeno 

srednjeveško mestno jedro Slovenije. Sprehodili se bomo po Long trgu, Mestnemu trgu, 

Cankarjevemu trgu ter skozi arhitekturo skušali podoživeti mestno zgodovino. Škofje Loke 

in njene okolice se je oprijel vzdevek »slovenski barbizon«, saj so tukaj iskali navdih za 

svoje umetniško ustvarjanje najbolj vidni predstavniki slovenskega impresionizma. 
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Nadaljevali bomo pot proti Ljubljani, kjer se bomo za uvod okrepčali na kosilu v enem 

izmed znanih ljubljanskih gostiln: Šestici. 

 

Ljubljana velja za še ne docela odkrit evropski biser, ki jo zaradi lepe arhitekture mnogi 

primerjajo s Prago. Ljubljana ni več tisto mesto, ki smo ga poznali, ko smo nabirali znanje 

na fakultetah, ali ko smo ga obiskali poslovno, ali kot naključni obiskovalec. Ljubljana je v 

zadnjih desetih letih znatno spremenila svojo podobo. Zaznamovala so jo različna 

zgodovinska obdobja, najbolj pa nedvomno opus svetovno znanega arhitekta Jožeta 

Plečnika. 

 

 
 

Sprehodili se bomo skozi staro mestno jedro: nabrežje Ljubljanice, Tromostovje, Mestni trg, 

ogledali si bomo stolnico in Plečnikovo tržnico. S vzpenjačo se bomo povzpeli na najbolj 
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prepoznavno značilnost mesta: Ljubljanski grad. Z grajskega griča se ponujajo čudoviti 

razgledi na mesto. Muzejske zbirke na gradu bomo spoznavali z lokalnim vodnikom. 

 

    Pozno popoldne vožnje proti domu. 

 

Cena ekskurzije je: 

- Za člane Društva ZA SRCE 47,00 EUR pri najmanj 40 udeležencih; pri 30 udeležencih pa je 

cena za člane 54,00 EUR. 

- Za nečlane  je cena 52,00 EUR, pri 40 udeležencih; pri 30 udeležencih pa je cena 59,00 

EUR. 

 

Prijave z vplačili sprejemamo na sedežu društva, Pobreška cesta 8, 2000 Maribor 

- v ponedeljek, 03. 09.  2018 med 8. in 12. uro    ter 

- v sredo, 05. 09. 2018 med 8. In 12. uro ter med 15. in 18. uro. 

 
 

 S seboj prinesite plastenko vode (ali nekaj za 
ogrevanje) in veeeliiiko dobre volje! 


