
 

 

 
 

                 Člane OOZ Koper vabimo na 
 

POTEP PO KOROŠKI 
sobota 21. in nedelja 22. maj 2022 

 
1. dan: KOPER – SLOVENJ GRADEC – MUTA – RADLJE OB DRAVI – DRAVOGRAD 
Odhod iz Kopra v jutranjih urah (ob 5.30 uri iz glavne avtobusne postaje v Kopru, kjer lahko za ceno 1,00 EUR/dan pustite 
tudi vaše avtomobile – območje PR nasproti parkirišča za kamperje) in vožnja proti Koroški. Prvi postanek bo v Slovenj 
Gradcu, največjem mestu na Koroškem. Mesto poleg sosednjih mest Dravograda in Ravne na Koroškem           predstavlja središče 
Koroške razvojne regije. Obiskali bomo družino Perger, ki se ukvarja z medičarstvom že od leta 1775. Predstavili nam bodo 
svoje delo, nas popeljali skozi proizvodni proces in nam za pokušino ponudili njihove izdelke. Po sladkih trenutkih sledi bolj 
adrenalinsko doživetje, in sicer se bomo iz Slovenj Gradca odpeljali do mesta Muta v osrčje Dravske doline, kje nas bodo 
pričakali Flosarji in Flosarke in nas popelji na splavarjenje po reki Dravi. Na pravem tradicionalnem splavu boste spoznali 
kulturno dediščino splavarjev, ki bodo poskrbeli za veselo vzdušje, da ne boste lačni in žejni in da vam bo Drava ostala v 
najlepšem spominu. Splavarstvo je bilo v 20. stoletju pomembna gospodarska panoga v Dravski dolini, ko so flosarji prevažali 
les po reki vse do mest na današnjem Madžarskem, v Srbiji in Romuniji. Na splavarjenju vam bodo pokazali prikaz tesanja 
lesa, pogostili vas bodo s flosarsko malico ter domačim žganjem. Ob zaključku vam bodo priredili flosarski krst s sprejemov 
novih članov, za konec pa še domače kosilo. Sledi nekaj prostega časa za oddih in počitek. Dan bomo zaključili z  
degustacijo piva in večerjo v sodobni pivnici Time Brewery. Pivovarna se nahaja v Radljah ob Dravi, na hmeljarskem 

posestvu Čas, s čimer je lepo zaokrožena zgodbo od hmelja do piva. Nočitev v bližnjem hotelu v Dravogradu. 

 

2. dan: DRAVOGRAD – MEŽICA – SLOVENJ GRADEC - KOPER 
Po zajtrku se bomo napotili proti Mežici, mestu  s skoraj 3.200 prebivalci. Že od poznega srednjega veka je industrijsko 
mesto, kjer so predelovali cinkovo in svinčevo rudo. Intenzivno se je začelo širiti v začetku 20. stoletja, ko so bile  zgrajene 
upravne stavbe rudnika Mežica in stanovanjska naselja za delavce. Na območju zaprtega rudnika je danes urejena turistična 
ponudba, ki jo bomo tudi mi doživeli. S pravim rudarskim vlakom vas bomo opremljeni v rudarsko opremo odpeljali do 
osrčja rudnika, v okrožje Moring. Vožnja po 3,5 km dolgem Glančnik rovu je edinstveno doživetje, ki traja približno 15 
minut. Izstopili bomo na postaji v osrčju gore 600 m pod površjem Velikega vrha. Ob spremstvu izkušenega vodnika se 
bomo podali po turistični poti, kjer nam bo s pomočjo razstavljenih eksponatov predstavil zgodovino rudarjenja.  Doživeli 
bomo pravi »knapovški šiht«, ki ga bomo popestrili s pravo knapovsko malico. Sledi ogled še nekaterih lokalnih 
zanimivosti, oddih v zelenem raju Ivarčkega jezera (manjše naravno jezero pod Uršljo goro) in večerja z domačimi koroškimi 
dobrotami.  Prihod v Koper v poznih večernih urah.  
 

CENA NA OSEBO znaša 220 € in vključuje: 

 avtobusni prevoz po programu z odhodom iz Kopra, 

 obisk in ogled medičarstva Perger, 

 tradicionalna splavarska rajža, 

 degustacija piva v Time Brewery, 

 večerja v pivnici Time Brewery, 

 1 x nočitev z zajtrkom v hotelu Korošica, 

 vstopnina in voden ogled po rudniku ter »knapovska malica«, 

 večerja na povratku, 

 drugi morebitni ogledi, cestne in ostale pristojbine.  

PIJAČA OB VEČERJAH V CENO NI VKLJUČENA! 

 
DOPLAČILA PO ŽELJI OB PRIJAVI: enoposteljna soba 20,00 EUR. 

 

Pozor: Ker je temperatura v rudniku blizu 10 ®C, si s seboj vzemite primerna topla oblačila.   
 

CENA ZA ČLANE S PORAVNANO ČLANARINO: 
Članom OOZ Koper s poravnano članarino zbornica stroške izleta financira v višini 100,00 EUR.  Pravico do financiranja ima ena 
oseba po članu. Za zunanje udeležence velja polna cena.  

 
PRIJAVE:  Prijavnico pošljite na OOZ Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper ali na e-naslov: andreja.kozlovic@ozs.si.  

PLAČILO: na TRR OOZ Koper 1010 0003 5170 352 vplačate znesek 120,00 EUR z DDV. (sklic 99, namen: izlet, koda: OTHR) 

ROK PRIJAVE sreda, 11.5.2022 
 
 Vljudno vabljeni!                                                                                                  Predsednik OOZ Koper, Sergej Pinter   

https://sl.wikipedia.org/wiki/Srednji_vek
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