
TURISTIČNO ŠPORTNO DRUŠTVO  SV. PRIMOŽ NA POHORJU – ŠENTJANŽ NAD DRAVČAMI 
   

        

  

      SREČANJE POD ČRNIM VRHOM  
    

  NNEEDDEELLJJAA  ,,  2211..  jjuunniijj  22001155  

 

Na povabilo Turističnega društva Novaki, ki so bili naši gostje na lanskih Vuzeniških dnevih,  

se bomo v nedeljo, 21.6.2015  predstavili na njihovi tradicionalni prireditvi Srečanje pod Črnim 

vrhom.  Dan bomo izkoristili za celodnevni izlet in pobliže spoznali kraje, kjer Gorenjska 

podaja roko Primorski ali obratno. 

Odhod avtobusa od Gostilne Prodnar ob 6:00 uri.  

 

Preko Slovenj Gradca, Tuhinjske doline in Kamnika se bomo podali v Novake.  Po prihodu 

med deveto in deseto uro sledi kratek pozdrav gostitelja. Potem se bomo podali na voden ogled 

Bolnice Franja -  k skrbno ohranjenemu pomniku človeške plemenitosti in humanosti iz časa 

narodove borbe za svobodo. K njej vodi idilična soteska Pasice, naravni spomenik, skozi katero 

si je med mogočnima Njivčema - Velikim in Malim - utrl pot potok, poln slapov, brzic in 

tolmunov. 

Sledi kosilo v gostilni v Logu. 

Po kosilu se bomo srečali s tamkajšnjimi gasilci v njihovem domu in si ogledali še cerkev Sv. 

Tomaža. 

Ob 14:30 uri se prične prireditev, kjer bo čas v kulturnem delu namenjen predstavitvi našega 

društva in kraja od koder prihajamo. Prav tako bo več pozornosti namenjeno našemu društvu  

tudi v etnološkem delu, ki ga bomo pripravili skupaj z gostitelji – TD Novaki. 

Po končanem kulturnem in etnološkem delu sledi veselica.  

Odhod domov je stvar dogovora udeležencev. 

 

Vljudno vabljeni člani in ostali krajani, da bomo v čim večjem številu vzpodbujali nastopajoče.  

Izkoristimo priložnost za druženje in črpanje idej drugih društev  pri organizaciji tovrstnih 

prireditev. 

 
 

PRISPEVEK SE PLAČA OB PRIJAVI  

 in  znaša: 
     

 za člane društva 10,00  EUR 

 za nečlane 15,00 EUR 

 

 

 

 
V ceno je vključeno:  

- avtobusni prevoz  

- oglede po programu 

- vodenje in organizacijo

Prijave in plačila: 
  Majda Poročnik – osebno ali tel. 040 572 208  ali  tsd.primoz.sentjanz@gmail.com 
 

Zaradi organizacije prevoza zbiramo prijave  NNAAJJKKAASSNNEEJJEE    DDOO    NNEEDDEELLJJEE      1144..66..22001155  ! 
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