
EKSKURZIJA NA AVSTRIJSKO KOROŠKO 
 

 

V zgodnjih jutranjih urah se je 12. oktobra polovica učencev devetega razreda zbrala pred 

šolo, od koder smo se z avtobusom odpeljali proti Avstriji na Koroško. Vodja ekskurzije 

Uršula Kavalar Pobegajlo, ki se nam je pridruţila v Trţiču, nam je na kratko opisala potek 

poti. Po dobrih dveh urah voţnje smo prispeli pod grad Ostrovica, ki je v preteklosti slovel 

zaradi teţke dostopnosti. Grad je na hribu, do njega pa vodi ozka pot s štirinajstimi vrati, ki so 

grad varovala pred napadalci. Preden smo se peš podali na pot proti gradu, smo pomalicali, 

saj smo za vzpon potrebovali moč. Pri vsakih vratih posebej smo se ustavili in prisluhnili 

vodički, ki nam je predstavila zanimivosti posameznih vrat. Nato smo si na gradu ogledali še 

grajski muzej, v katerem je bil posebej zanimiv kar 215 centimetrov visok vojak, ki je bil v 

primerjavi z ostalimi vojaki pravi velikan. Po strmem spustu smo se odpravili na 

Gosposvetsko polje, kjer smo si ogledali vojvodski stol, na katerem so v preteklosti 

ustoličevali koroške vojvode. V bliţini se nahaja cerkev Gospe svete, ki nas je presenetila z 

arhitekturno neenotnostjo. Strop je namreč oblikovan v gotskem slogu, oltar, orgle in kipi pa 

so iz obdobja baroka. Pot nas je vodila tudi do Celovca, kjer smo se sprehodili skozi mesto. In 

si med drugim v Deţelnem muzeju ogledali za Slovence pomemben kneţji kamen. Nato pa 

smo imeli eno uro časa, da smo si mesto ogledali še sami. Potem pa smo se odpeljali še do 

Vrbskega jezera. Voţnja ob jezeru je dajala občutek, kot da se vozimo ob morju. Odpeljali 

smo se do kraja imenovanega Otok, ki je bil nekoč pravi otok, danes pa je zaradi zniţanja 

vodne polotok. Bili smo v cerkvici, v kateri so se uporabljala besedila Briţinskih spomenikov. 

Na tamkajšnjem pokopališču smo si ogledali priimke umrlih slovenskih zamejcev, ki pričajo o 

ţivljenju Slovencev na tem področju. Ţe kar malo utrujeni smo se odpeljali do Minimundusa. 

Ob pogledu nanj smo se vsi polni radovednosti zapodili iz avtobusa. Imeli smo eno uro časa, 

da si ga ogledamo samostojno. Ogledali smo si največje mojstrovine sveta, zato nas je 

presenetilo, da so bile v njem tudi tri naše znamenitosti. Minimundus je znan po tem, da so vsi 

eksponati zgrajeni iz točno enakega materiala, kot so originalne zgradbe. Ogledali smo si vse: 

od Kipa svobode pa do Bazilike svetega Petra. 

Čas je mineval kot bi mignil in kmalu smo jo mahnili nazaj proti Sloveniji. 

          Tina Jeretina, 9. b 

 

Obrambna vrata, ki vodijo do gradu Ostrovica.                            Grad Ostrovica. 

 



 
Vojvodski prestol na Gosposvetskem polju.           Cerkev Gospe svete. 

 
Ogled Celovca. 



 
Vrbsko jezero.                                                                                                             

 
Minimundus. 

 


