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Območno ZB NOB
Nova Gorica

Mestna občina Nova Gorica,
Krajevna skupnost Nova Gorica,
Slovensko kulturno-gospodarska zveza,
Območno združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica

V A B I LO
na odkritje doprsnega kipa
dr. Jozi Vilfanu

v soboto, 8. septembra 2018, ob 11. uri
pred sedežem Območnega ZB NOB Nova Gorica
(Kidričeva ulica 9, Nova Gorica)

„Šele mnogo kasneje, ko sem raziskovala družinsko
zgodovino, me je presunilo dejstvo, da me ded ni nikdar
peljal do Narodnega doma, kjer so imeli Vilfani (oziroma tedaj še Wilfani) svoj dom. Tudi oče mi je rekel, da
nista šla nikdar skupaj do Narodnega doma in da dolgo
ni vedel, kje se nahaja. Fašisti so ga požgali zelo zgodaj,
13. julija 1920, nekaj dni potem, ko je ded napolnil 12
let. Le babica Marija mi je enkrat pokazala razglednico
Narodnega doma, ko so slovenske organizacije zbirale
denar za požgance. Razumela sem, da je bil ta požig
huda travma, ki je družino globoko zaznamovala in je
bila v veliki meri neizrekljiva.“
Vilfan-Vospernik Ana – vnukinja

Pozdravne besede

Katjuša Žigon

predsednica Območnega ZB NOB Nova Gorica

Matej Arčon

župan Mestne občine Nova Gorica

Rudi Pavšič

deželni predsednik
Slovenske kulturno-gospodarske zveze v Italiji

Slavnostni govornik

JANEZ STANOVNIK

častni predsednik ZZB NOB Slovenije

“Šele več let kasneje, ko sem tudi sam prišel v podoben
položaj, sem pričel dojemati kakšno breme in kakšno
odgovornost so „skrivnosti države“. Joža Vilfan ni nikdar napisal svojih spominov. Pa tudi mnogo kasneje, v
80. letih, ko sva prijateljevala skoraj vsakodnevno – oba
v pokoju v Ljubljani – je o „dvornih skrivnostih“ lojalno
molčal. S tem je moj prijatelj Joža pokazal, da velikega
človeka ne napravi samo bister um, znanje in življenjska
modrost, ampak tudi moralna veličina „znati molčati“
in ne le govoriti.”
Janez Stanovnik

Kulturni program bosta sooblikovala

Moški pevski zbor Provox in
povezovalka Mateja Rosa

