
Kontakt / Contact
Alenka in Zdravko Grilc

Selovec 14, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, 
Slovenija
M: +386 41 341 063
E: zdravko.grilc@gmail.com

Turisti farm
 Jeglijenk, Selovec 142373 Šentjanž pri D

ravogradu, Slovenia

Šelestenje breze, ki se v vetru nastavlja 
sončnim žarkom. Skrivnostna govorica 
ptic, metuljev in čebel, ki čebljajo med 
sabo na cvetočem travniku. Prikupna 

starka, ki mrmrajoč lušči fižol na oguljeni 
klopi pred bajto. ..

Hotel Korošica

Znamenitosti in bogato preteklost koroške regije 
lahko odkrijete v bogati kulinarični ponudbi hotela 
Korošica. Restavracija hotela vas bo popeljala na 
pravo gurmansko potovanje. Uživali boste v okusni 
in zdravi hrani pripravljeni po tradicionalnih 
receptih s pridihom sodobnosti.Osebje restavracije 
z veseljem pričakuje vaš obisk! 

Hotel Korošica, Otiški vrh 25 D, 2373 Šentjanž pri Dravogradu
T: 02 87 86 912 F: 02 87 86 913 e: info@korosica.si  W: www.korosica.si

Izletniška kmetija »BUČ« Libeliče 

Izletniška kmetija »BUČ« stoji sredi znane koroške 
vasice Libeliče, kjer si lahko po ogledu etnoloških, 
kulturnih in naravnih zanimivosti privoščite 
dobro domačo hrano. Hrano vam pripravijo po 
predhodnem naročilu in dogovoru za 50 (do 
petdeset) oseb.

Izletniška kmetija »BUČ« Libeliče 16, 2372 Libeliče, Slovenija
T: 02 8789722 M: 041 239 838 e: alojz.buc@gmail.com

Turistična kmetija Jeglijenk

Naša kmetija leži v vasi Selovec, s čudovitim 
razgledom na okoliške hribe, porasle z gozdovi, ki 
vas bodo vabili, da se, peš ali s kolesom, prepustite 
njihovemu zelenemu objemu. Zgodbo o sobivanju 
človeka in narave vam na ekološki turistični kmetiji 
Jeglijenk ne bomo pripovedovali. To zgodbo boste 
začutili, ko se boste bosi sprehodili po jutranji rosi, 
se dotaknili raskave skorje stare jablane, zagrizli v 
sveže jabolko ter pustili, da gre čas mimo vas… 

Alenka in Zdravko Grilc 
Selovec 14, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, Slovenija 
M: +386 41 341 063 e: zdravko.grilc@gmail.com

Gostilna Murko

Ni ga korošca, pa tudi mnogih drugih ljudi tostran 
in on stran Drave, ki ne bi vedeli za gostilno 
Murko. Še danes slovi po mežerlih, značilni koroški 
specialiteti, in odojkih. Gostilni je dal pečat in 
sloves pokojni Hinko Murko z ženo Cvetko, zdaj pa 
tradicijo nadaljujeta njuna hčerka Cvetka in njen 
soprog Vinko-Cic. 

Gostilna Murko, Francetova 24, 2380 Slovenj Gradec
T: 02 88 38 103 e: vinko.murko-hajtnik@siol.net

Turistična kmetija Kajžar

Naša turistična kmetija je iz centra Mežice 
oddaljena Ie kilometer, od turističnega rudnika 
pa dva, in je dostopna tudi z avtobusom.  Poznani 
smo po dobrih odojkih iz krušne peči, domačih 
narezkih, skutinih ali klocovih štrukljih.

T: 02 82 35 285, 051 450841
e: kmecki.turizem.kajzar@hotmail.com

Gostilna Brančurnik

Ne zmore vsega vsak sam! Če organizirate praznovanje rojstnega dne, poroke, 
predavanj ... v naši gostilni Vam na Vašo željo prostor dekoriramo, uredimo 
igralni kotiček za najmlajše, pripravimo diaprojekcijo, ozvočenje ....

T: (02) 823 10 00 M: 041 903 470 F: (02) 824 00 48 
e: info@brancurnik.si; W: www.brancurnik.si

Gostilna Delalut

Gostilna in hotel Delalut stoji ob glavni cesti Ravne - 
Prevalje, le nekaj kilometrov od državne meje z Avstrijo. 
Pri nas zadovoljimo še tako zahtevne gurmane, saj vam 
z veseljem postrežemo z domačimi koroškimi jedmi, z 
divjačino, z ribjimi ter mednarodnimi specialitetami.
 
Drago Delalut s.p. Dobja vas 119, 2390 Ravne na Koroškem
T: 02 821 82 40, 824 06 20 M: 041 630 982 
e: gostisce.delalut@siol.net W: www.gostisce-delalut.com

GOSTILNA LEČNIK

Gostilna Lečnik je družinska gostilna z več desetletno 
tradicijo. Nahaja se v središču Raven in med drugimi 
obsega dva večja prostora za 40 ljudi, degustacijsko klet in 
letni vrt. Odprti smo vsak dan razen nedelj in praznikov 
od 7.30 do 22 h.

T: 02/870-56-54 (gostilna) M: 041-638-657 (ga.Lečnik) e: gostilna.lecnik@siol.net

Gostilna in picerija Krebs

Gostilna in Pizzeria KREBS je gostilna z dolgoletno tradicijo. 
Imamo večji parkirni prostor, kjer lahko parkirajo tudi avtobusi.

Podjunska ulica 4, Mežica
T: 02 82 77 600 e: info@gostilna-krebs.si W: www.gostilna-krebs.si

Gostilna pri Lipi

»Okusiti Koroško« Na spodnji Muti, ob najstarejši cerkvi na slovenskem-Rotundi 
Janeza Krstnika, za vas pripravljamo koroške dobrote.

T: 02 87 66 090 M: 041 722 091
W: www.prilipi.si 

koroški dan
Gmajtni bomo
vašega obiska.
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V Podzemlju Pece, kjer še vedno spi Kralj Matjaž, se boste popeljali s 
pravim rudarskim vlakom in globoko v osrčju Pece spoznali skrivnosti 
rudarskega dela. Ogled rudnika vam bomo obogatili z ogledi muzejskih zbirk 
mineralov,rudnin, fosilov in rudarskega stanovanja. Po končanem ogledu se 
lahko v baru jamski biser okrepčate in kupite spominke…

Podzemlje Pece, d.o.o.
T: 02 870 01 80 M: 031 316 657, 031 316 394 
e: info@podzemljepece.com W: www.podzemljepece.com 

Obisk kmetije Klančnik pa vam bo morda spremenil mišljenje o kmetijstvu. 
S pravim turističnim vlakom se boste popeljali na ogled gojene divjadi, kjer si 
boste ogledali bogato zbirko trofej. Na kmetiji boste deležni tudi degustacije 
domačih divjačinskih salam na domačem kruhu in domačega jogurta. Da 
boste pogasili žejo boste pili naš koroški mošt – jabolčnik. Ogledali si boste 
lahko tudi domače živali; krave, svinje, vijetnamske prašiče, ovce, osle, ponije, 
race, gosi, purane,… Na kmetiji obratuje tudi kmečka tržnica, kjer boste lahko 
našli tudi zanimive in okusne izdelke s koroških kmetij…

Kmetija Klančnik Podklanc 5 2370 Dravograd
e: marko.kogelnik@siol.net M: špela – 031/ 805-309 M: marko – 031/619-306
M: gabrijela – 040/590-184 W: www.kmetija-klancnik.si 

Obisk edinega evropskega medičarja 
in svečarja s tradicijo iz leta 1757 sodi 
med najzanimivejše turistične točke 
Slovenije. Sleherni obiskovalec se 
sreča z več kot dve stoletji in pol staro 
dediščino medičarske, lectarske in 
svečarske obrti, ki se vitalno nadaljuje v 
sedanji čas, vsa znanja in spretnosti pa 
se iz roda v rod prenašajo na sedaj že 
deveto generacijo.
Z veseljem vas pospremimo v svet 
izdelovanja medičarskih, lectarskih 
in svečarskih izdelkov in vas ob 
obisku postrežemo s prvovrstnimi 
domačimi bonboni brez konzervansov, 

vrhunskimi medenjaki ter »počastimo« 
s pravo brezalkoholno medico-Ol. 
Seveda tudi medenega žganja in 
medenega vina nikoli ne zmanjka.
Prava posebnost pa so edinstveni 
izdelki, katerih izdelavo boste 
dodobra spoznali, posebej veliko 
vrednost pa nosijo zaradi dejstva, ker 
so jih v dar dobili številni znani širom 
sveta (Donald Trump, ameriški, ruski 
in nemški predsednik, Dalaj Lama, 
papež Janez Paul II., in drugi).
Popolnoma na koncu boste zagotovo 
navdušeni ob ogledu atrakcije, ki je 
edinstvena v Evropi!

Hiša mojstrovin Perger 1757, Pohorska cesta 14, 2380 Slovenj Gradec
T: 02 88 38 290; 02 88 41 496 M: 041 66 88 98 (Hrabro); 041 290 597 (Lucian)
e: info@perger1757.si www.perger1757.si

PODZEMLJE PECE – 
turistični rudnik in muzej

Kmetija
KLANČNIK

Hiša mojstrovin
PERGER 1757
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