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STROKOVNA EKSKURZIJA ARHIVSKEGA  DRUŠTVA SLOVENIJE

Spoštovani člani, vljudno vas vabim
 

v Koper in severozahodno Istro, ki bo v petek, 7. 6. 
 
Pot nas bo najprej vodila do 
Kopru in nas popeljali na ogled znanih in manj znanih koprskih znamenitosti. Po ogledu 
mesta se bomo zapeljali v Simonov zaliv in si tam ogledali 
dopoldnevu si bomo vzeli nekaj časa 
arheološkega najdišča v Kaštelirju nad Kortami
Izlet bomo zaključili v Krkavč
Mihaela in hišo Vrešje.  
 

Stroški ekskurzije bodo znašali 

sprejemamo do ponedeljka, 

tajnice društva Tanje Žohar (tajnik@arhivsko

Ob prijavi boste prejeli tudi navodilo za plačilo izleta

     
V primeru velikega števila prijav bodo imeli prednost člani društva.      
 
 

Lepo pozdravljeni 
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STROKOVNA EKSKURZIJA ARHIVSKEGA  DRUŠTVA SLOVENIJE
                          
                            

tovani člani, vljudno vas vabim na enodnevno strokovno ekskurzijo

v Koper in severozahodno Istro, ki bo v petek, 7. 6. 2019.

Pot nas bo najprej vodila do Kopra, kjer nas bodo pričakali kolegi iz Pokrajinskega arhiva v 
Kopru in nas popeljali na ogled znanih in manj znanih koprskih znamenitosti. Po ogledu 
mesta se bomo zapeljali v Simonov zaliv in si tam ogledali villo rustico

si bomo vzeli nekaj časa za kopanje v morju. Osveženi se bomo 
Kaštelirju nad Kortami in po ogledu okrepčali v gostilni Korte. 
Krkavčah, kjer si bomo ogledali krkavški kamen, cerkev svetega 

Stroški ekskurzije bodo znašali 20 € za člane društva in 25 € za nečlane društva

ponedeljka, 13. 5. 2019, oziroma do zapolnitve mest. Prijavite se na naslov 

tajnik@arhivsko-drustvo.si).  

Ob prijavi boste prejeli tudi navodilo za plačilo izleta na transakcijski račun društva

V primeru velikega števila prijav bodo imeli prednost člani društva.       

                                                                                                                                        

                  predsednica društva
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Datum: 16. 4. 2019 

STROKOVNA EKSKURZIJA ARHIVSKEGA  DRUŠTVA SLOVENIJE 

na enodnevno strokovno ekskurzijo 

2019. 

, kjer nas bodo pričakali kolegi iz Pokrajinskega arhiva v 
Kopru in nas popeljali na ogled znanih in manj znanih koprskih znamenitosti. Po ogledu 

rustico. Po napornemu 
sveženi se bomo zapeljali do 

okrepčali v gostilni Korte.  
krkavški kamen, cerkev svetega 

za nečlane društva, prijave 

oziroma do zapolnitve mest. Prijavite se na naslov 

na transakcijski račun društva. 

           Hana Habjan. l. r.  

predsednica društva  


