
skupine
1909-1919

organizira drugo sre anje vseh, ki jih zanima
letalstvo na slovenskem med leti 1909 - 1919. Pod svojim okriljem želi Klub
Minima ustvariti možnosti za izmenjavo znanj in spretnosti, izvedbo skupnih
projektov in tudi poustvarjanja letalske tehnike iz takratnega obdobja.

Sre anje bo potekalo v soboto. .
Pri nemo ob .

Sre anje bo potekalo podobno kot prvo sre anje. V prijetnem ambientu bodo
priznani slovenski in tuji strokovnjaki predstavili krajša predavanja. Zaenkrat
ra unamo na nekaj slikovnih predstavitev ter predavanj Sre ka Gomba a o
vodnih letalih na slovenskem tega obdobja

V tem trenutku pri akujemo obiske zgodovinarjev ter letalskih
strokovnjakov iz Avstrije, eške, Italije in Srbije. Za bolj podroben in dokon en
seznam gostov ter urnik predavanj obiš ite našo spletno stran na naslovu:
www.aeroklub-minima.si

Po predavanjih bomo ob okusni hrani nadaljevali neformalno debato, ki je
vedno najlepši del vsej sre anj.

Lep pozdrav,

Klub zgodovinskih letal Minima

v klubskih prostorih v Trbovljah
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in Paola Miana o Capronijevih
bombnikih v prvi svetovni vojni.

1. marca

11. uri
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Vabilo
na drugo

sre~anje



kako do nas
Trbovlje

Klub zgodovinskih letal Minima

a
telefon
gsm:
gsm: 041-528-504 (Janez)

Cest Ton ke e 26, 1420 Trbovlje, Slovenia
: +386 41 499 544

041-499-544 (Sašo)

www: www.aeroklub-minima.si
e-mail: klub.minima@gmail.com
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Najboljša pot do Trbovelj iz
smeri Ljubljane je preko
avtoceste do izvoza za Zagorje.
Nadaljujete preko Izlak in
Zagorja do ceste Litija - Trbovlje.
Na semaforju zavijete mimo
cementarne v trboveljsko dolino.
Vse skozi sledite glavno cesto.
Po prvem semaforju naletite še
na enega, potem pa na krožišču
naravnost prevozite še dva
semaforja. Pri parku se cesta
malo zakrivi a ostanite na njej in
ji sledite do naslednjega
semaforja, kjer zavijete levo.
Po stotih metrih boste na svoji
desni zagledali tovarno - livarno.
Takoj za livarno zavijete na
desno na dvorišče
(za orientacijsko točko vam
lahko na razcepu posluži
kapelica).

Iz smeri Maribora in Celja se v
Trbovlje najlažje pripeljete, če
avtocesto zapustite na izvozu
Šempeter, nadaljujete skozi
Prebold, po Prebolsu pa
pogumno prevozite vse
serpentine. Kmalu se vam odpre
pogled na Trbovlje. Po
spuščajočih se serpentinah
sledite glavni cesti. Najprej
obvozite avtocenter Malgaj, nato
pa boste naleteli na prvi
semafor. Na tem semaforju
zavijete desno. Po stotih metrih
boste na svoji desni zagledali
tovarno - livarno. Takoj za livarno
zavijete na desno na dvorišče
(za orientacijsko točko vam
lahko na razcepu posluži
kapelica).
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iz smeri Celje-Šempeter-Prebold

iz smeri Ljubljana - Zagorje


