
 

  

 

TURISTIČNO DRUŠTVO KAMNICA 

Vrbanska cesta 101 

2351 Kamnica 

 

    Kamnica, 19. 9. 2019 

 

VABILO 

 

Spoštovani člani TD in dragi prijatelji! 

Vabimo vas na strokovno ekskurzijo po Koroški v soboto, 12. 10. 2019. 

PROGRAM IZLETA: 

Vožnja po Dravski dolini do Slovenj Gradca, kjer si bomo v Mislinjski dolini  ogledali romansko cerkev 

svetega Jurija. Značilna zanjo so steklena tla, skozi katera vidimo staroslovanske grobove. 

Sledi ogled Pokrajinskega muzeja v mestu Slovenj Gradec. Mestna občina leži v osrednjem delu Koroške 

regije in je po številu prebivalcev njena največja občina. V centru mesta  si  bomo  ogledali  cerkvi, ki 

sta druga ob drugi. Cerkev sv. Elizabete (notranjost zelo spominja na kamniško cerkev) in drugo starejšo, 

cerkev sv. Duha z zanimivimi ohranjenimi freskami. 

KOSILO: pri vhodu v mesto nas čaka gostilna Murko. Čas za kosilo. Posebnost bo sladica Hugo Wolf 

(imenovana po domačinu, skladatelju, ki je med drugim živel in ustvarjal tudi v Mariboru). 

Popoldan bomo začeli na dvorcu Bukovje, ki  ga vidimo ob cesti  iz Dravograda proti Mariboru. Po drugi 

svetovni vojni je prišel v last JNA, po letu 1991 pa ga želijo obnoviti v nekoč razkošno zgradbo. Tukaj 

nas ob zanimivi predstavitvi in ogledu čaka tudi kozarček (ali dva) vina. 

Naš izlet bomo zaključili tik ob avstrijski meji, v vasici Libeliče. Vodič nam bo pokazal kostnico, cerkvico, 

črno kuhinjo in izjemno urejen  kmečki muzej. Najedli se bomo jedi, ki se ji reče trenta – ocvirkova, 

skutina in medena ter pili sadjevec in žganico. 

Po Dravski dolini se bomo vrnili v Kamnico v večernih urah. Cena izleta znaša 35 EUR po osebi. 

ČAKA NAS ŠE SREČELOV, IZVRSTNA KAPLJICA NA AVTOBUSU IN DOBRA VOLJA Z VAMI 

Prijave sprejemamo  do zasedbe prostih mest, oz. do 10. oktobra 2019  v okrepčevalnici Hram. 

Telefon: 02 6231 621, mobi 031 722 512, Rajšp Jože. 

Če morda še niste poravnali članarine za letošnje leto, jo lahko poravnate na avtobusu.  

Veselimo se srečanja z vami! 

                                                                                                          Predsednik TD Kamnica 

                                                                                                                             Rajšp Jože 

 


