
EKSKURZIJA NA AVSTRIJSKO KOROŠKO 

 
7. in 8. novembra 2006 so učenci 9. razreda obiskali avstrijsko Koroško. Ogledali so 
si več zgodovinskih in drugih zanimivih koroških krajev: Vetrinj, Celovec, Krnski 
Grad, Gosposvetsko polje, Štalensko goro, Gospo Sveto, Vrbsko jezero, Dobrač in 
Ziljsko Bistrico. Še posebej dragoceni so bili stiki s koroškimi Slovenci v  Mohorjevi 
ljudski šoli v Celovcu in z domačini v Ziljski Bistrici. Lepo je slišati, da znanje 
slovenščine na Koroškem danes postaja prednost.  Nekaj utrinkov � 
  
 

 
Na Novem trgu, kjer stoji zmaj, simbol Celovca. V ozadju naš vodič  
Slavko Mežek, vodja projekta (Ne)znano zamejstvo. 
 
 

http://www.docudesk.com


 
Na Novem trgu je tudi spomenik vladarici Mariji Tereziji, ki je v naše kraje uvedla 
številne novosti: izmero zemljišč, popis prebivalstva, obvezno šolstvo, številčenje hiš, 
izboljšave v kmetijstvu, začrtala glavne prometne tokove itd. 
 
 



 
Na Starem trgu smo si ogledali maketo srednjeveškega Celovca in  
uživali nekaj  trenutkov prostega časa.  
 

 
V Deželni palači, v dvorani grbov, se danes nahaja »naš« knežji kamen. 
 



 
Na Gosposvetskem polju pa stoji »nemški« vojvodski prestol.    
 

 
Gradbeni material je bil prinesen iz opuščenega  
rimskega mesta Virunum.  
 



 
Razgled s Štalenske gore (1058 m) je bil enkraten! Prepoznali smo vse vrhove od 
Uršlje gore in Pece (na JV) do Triglava, Jalovca in Mangrta (na JZ). Videli smo Št. 
Vid ob Glini (srednjeveško središče Koroške) in znameniti grad Ostrovica.  
 

 
Na Štalenski gori je cerkev, gostišče, številna igrala in manjši živalski vrt.  
Pod vrhom smo si ogledali odkopano keltsko naselbino.  
 



 
Jelen na Štalenski gori 
 

 
Cerkev Gospe Svete je pomembna od časa pokristjanjevanja (v 8. st.) dalje.  
Ogledali smo si njeno gotsko zasnovo, baročno okrasje in gradbeni material  
(s številnimi rimskimi reliefi) iz bližnjega rimskega mesta Virunum.  
 
 



 
Posebej radovedni so se povzpeli v zvonik  
in ... (brez komentarja!). 
 

 
Na povratku med cerkvijo Gospe Svete in kostnico.  
 
Po kosilu v Stari pošti v Ziljski Bistrici smo si ogledali film o štehvanju in zahomških 
smučarskih skakalcih. Ko smo se sprehodili skozi kraj in prišli do cerkve nad njim, se 
je že mračilo… 
 
Bil je čudovit dan, ki se ne pozabi! 


