
 

 

 

 

 
                                                                Turistično društvo Dobrepolje 
 
 

 Vabilo na septembrsko poučno ekskurzijo 
 

Po poteh Toneta Kralja, 
 

ki bo v soboto, 26. septembra 2020, ob 7. uri  
 
 
Jubilejno leto bratov Kralj bi bilo v prizadevanjih našega proslavljanja nepopolno, če ne bi izvedli 
izleta po poteh Toneta Kralja na Primorsko in obisk Ljubljane, kjer bomo decembra obiskali lokacije, ki 
jih krasijo umetniške stvaritve Toneta in Franceta Kralja. 
 
Koronavirus nam je precej porušil program delovanja in upamo, da bo na jesen več možnosti za 
izpeljavo vsaj dveh izletov. 
 
Prva poučna ekskurzija bo v soboto, 26. septembra 2020, z odhodom ob 7. uri z Vidma na Primorsko. 
Postanki za naše prijatelje bodo v Čušperku, Mlačevem, Grosuplju in na Rudniku. 
 
Pot na Primorsko nas bo peljala mimo Postojne (kavica, stranišče), Divače (Ida Kravanja), Kozine in 
nato po magistralni cesti do Slivja, kjer bo prvi ogled poslikav Toneta Kralja iz leta 1943/44 v cerkvi sv. 
Martina (tu je bila 1943 naslikana znamenita slika Rapallo, ki jo bomo videli v muzeju v Kopru). 
 
Po ogledu se bomo vrnili do Kozine in naprej po dobri stari cesti mimo Črnega Kala do Dekanov, kjer 
bo drugi ogled poslikav Toneta Kralja iz leta 1944 v cerkvi Marijinega vnebovzetja. 
 
Po ogledu sledi vožnja do Kopra, kjer si bomo ogledali stari del mesta in del muzeja, kjer hranijo 
znamenito Tonetovo sliko Rapallo. Slika prikazuje mirovno pogodbo, sklenjeno v Rapallu 12. 
novembra 1920 (100-letnica), ko je Primorska pripadla Italiji.  
 
»Rapallo predstavlja delovno ženo, zvezano s svojo zemljo: bila ji je oskrunjena njena narodna čast in 
meja je bila brezobzirno zasekana v njeno narodno telo po rapalski pogodbi. Podpisniki so bili: 
Japonska, Italija, Amerika, Anglija, Francija in Jugoslavija. Kakor so podpisali brezčutno, tako so bili 
sami brezčutna bitja – maske – ter kot predstavniki neljudskih režimov papirnata strašila fašizmu in 
potomcem Romula in Rema, ki so se zagrizli v prodani del (londonski krvavi novci) njenega telesa. 
'Lupi di Toscana' (spomenik na Sabotinu) skušajo v požrešnem zaletu prodreti mejo (1941) in uničiti 
'zavarovani' del Slovenije. Za hrbtom mask kljuje avstrijski orel njeno desnico in krije s svojim telesom 
prehod nemškega nacizma« (Po zapisu Toneta Kralja oktobra 1945). Več ob sliki. 
 
Po ogledu vsega naštetega bo v Kopru kosilo. Po kosilu boste imeli nekaj časa zase (možno bo tudi 
kopanje). 
Ob 17. uri se bomo zbrali na dogovorjenem mestu in se veseli odpeljali proti domu. Prihod na Videm 
pričakujemo ob 19. uri. 
 
Lepo je pravzaprav vse, kar opazujemo z ljubeznijo. Bolj kot nekdo ljubi svet, lepši se mu bo zdel. 



 

Prijave na ekskurzijo sprejemamo od 1. septembra dalje, do zapolnitve mest, na e-naslov: 
td.dobrepolje@gmail.com, po tel.: 041 962 823 in v TIC-u vsako soboto od 9. do 11. ure.  
Cena poučne ekskurzije je 18 € na osebo (organizacija, prevoz, vodenje, vstopnine), kosilo plačate 
naknadno.  
Število udeležencev je omejeno zaradi koronavirusa. V primeru dodatnih ukrepov NIJZ-ja si 
pridržujemo pravico do odpovedi poučne ekskurzije. 
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