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VABILO NA  IZLET NA ZILJO – 
OB DRAVI NAVZGOR, OB ZILI  NAVZDOL

Spoštovani člani DSAP!

Kot običajno se bomo zbrali točno ob 7.00 uri na parkirišču pred halo Tivoli, se ustavili v Kranju, da vstopijo še 
ostali izletniki in se bomo skozi Karavanški predor odpeljali proti Špitalu (Spittal a.d. Drau). V bližnjem Milštatu si  
bomo ogledali samostan in muzej. Sledi vožnja preko Lurnskega polja ob Dravi proti zahodu. Pri Greifenburgu se  
poslovimo od Drave in se zapeljemo do Belega jezera (Weissensee), kjer bo daljši postanek za ogled in malico.
Nato se zapeljemo v Ziljsko dolino skozi  Šmohor  (Hermagor) proti  Bistrici ob Zilji  (Feistritz a.d.  Gail)  in se  
mimogrede ustavimo še v nekaterih krajih (rojstni kraj Matije Majerja Ziljskega …), odvisno od vremena. Okoli  
17. ure bomo imeli na Bistrici ob Zilji v slovenskem gostišču Pri Stari Pošti, ki jo oskrbujeta zakonca Druml, pozno 
kosilo oz. zgodnjo večerjo. Tam bo tudi multimedijska predstavitev Zilje in njenih običajev. Predlagamo, da imamo 
s seboj kakšen sendvič in pijačo.
V Ljubljano se bomo pripeljali okoli 20.30 ure. Izlet je zasnoval in ga bo vodil podpredsednik društva dr. Peter 
Vencelj.

Cena izleta za člane s plačano članarino za leto 2012 znaša 25,00 EUR na osebo, za ostale pa 35,00 EUR na osebo.  
V ceno izleta je vključeno zavarovanje, prevoz, vstopnina za ogled muzeja, kosilo (brez pijače) in multimedijska  
predstavitev.  Prispevek za izlet  nakažite na  trans.  račun društva št.  2900 0005 5184 709,  UniCredit  Bank, 
Šmartinska 140, Ljubljana, do 8. septembra, namen: za izlet na Ziljo, koda namena: OTHR.  Tisti, ki še niste 
poravnali  članarine za letos,  lahko to storite po isti  položnici,  le  da morate to navesti  v namenu nakazila.  Če  
plačujete za več oseb hkrati, navedite tudi vsa imena in priimke.
Prosimo, da se prijavite za izlet  do 8. septembra na e-mail našega tajnika: zoran.povalej@gmail.com in meni v 
vednost:  lovro.sodja@guest.arnes.si. Člani, ki nimajo e-maila, bodo poslali  prijavnico (priloga) po pošti  na naš 
naslov.
Sedežni red v avtobusu je odvisen od vrstnega reda prispelih prijav. Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih 
mest.

Veselimo se ponovnega srečanja in vas lepo pozdravljamo!

                                                                                              

                                                                                                         Predsednik društva:
                                                                                                        Lovro Sodja, prof.
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