
Obisk mesta Videm / Udine, Italija 15. – 16. 10. 2011 

 Celoten obisk je organizirala Mestna občina Maribor, ki je pobratena z mestom Videm.  Razen nas 

prostovoljcev FZV UM, ki smo se udeležili obiska mesta na povabilo Doma pod gorco, so se obiska udeležili še 

predstavniki civilne zaščite, Območnega združenja rdečega križa Maribor, upokojenci medgeneracijskega 

društva za samopomoč Drava, Ozare, ter predstavniki Mestne občine Maribor. V Vidmu smo se srečali s 

predstavniki civilne zaščite, društva upokojencev, krvodajalcev in združenja alpincev v Vidmu.  

 

V soboto 15. 10. smo se vsi udeleženci zbrali ob 7 uri na Gregorčičevi ulici, pri gradu, kjer nas je že čakal 

avtobus, ki nas je popeljal proti Vidmu. V mesto smo prispeli nekje ob 11:30, kjer  nas  je že  čakal manjši 

sprejem in pogostitev. Od tam smo se odpravili na sprejem v občinsko dvorano, tam nas je sprejel  podžupan 

mesta Vincenzo Martines. Po samem mestu Videm nas je celotna dva dni vodil dr. Canciani Mario, občinski 

svetnik, med drugim tudi priznani zdravnik  in kulturni delavec, ki je bil tudi  pobudnik srečanja. Po kosilu smo 

se udeležili kulturnega srečanja, kjer nam je predaval  prof. Jelen (profesor politično-ekonomske geografije, 

univerze v Trstu) pod naslovom: Koledar tradicionalnega življenja v predalpskih dolinah Julijske Krajine. Sledil 

je koncert komorne glasbe "Bella Italia".  

Zvečer so nas namestili v domove kjer smo prespali, pred spanjem smo si še ogledali mesto ter  večerjali. 

 
                                (Loggia del Lionello)                                                 (Piazza Libertà) 

 

 V nedeljo drugi dan bivanja v Italiji smo se po zajtrku odpravili na ogled prečudovitega gradu Castello di Udine, 

in razstave "Il giovane Tiepolo. La scoperta della luce" slikarja Tiepola, kjer so bila na  ogled dela iz njegovega 

zgodnjega obdobja.  

 
                                       (razgled iz gradu)                                                                (Castello di Udine) 

 



Popoldne po kosilu smo se na poti domov ustavili v kraju Cargnacco in smo si ogledali  Tempio di Cargnacco, 

omenjeni tempelj je posvečen padlim med vojno in umrlim med okupacijo ruske vojske na furlanskih tleh.  

 
                                (notranjost Tempio di  Cargnacco)                                              (Tempio di Cargnacco) 

 

To pa je bil tudi naš zadnji ogled, kajti morali smo se posloviti od prekrasnih gostiteljev in se odpraviti proti 

Mariboru, kamor smo prispeli v večernih  urah. 

Za celoten obisk se prostovoljci FZV UM najlepše zahvaljujemo Domu pod gorco, ki nas je povabil, ter seveda 

Mestni občini Maribor, ki je vse skupaj organizirala. 
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