
                                               IN GOSPOSVETSKO  POLJE                   

V NEDELJO, 5. MAREC 2017 OB 7.00 URI, NA GLAZIJI 

Kot vsako leto, tudi letos s Stanetom organiziramo zanimiv pohod po naši 

Koroški  in to bo na našem pohodu  najvišji vrh, vzpon  na Jedvovco ali 

Piramidenkogel, 851 m. 

Dobimo se na že znanih AP in ob 7.10 uri  na AP Žalec od koder  se odpeljemo 

do Dravograda, kjer imamo postanek za jutranjo kavico. Nato prečkamo mejo 

na mejnem prehodu Vič in mimo Celovca  ob južni obali Vrbskega jezera do 

Otoka ali kraja Maria Woerth, ki je najlepši kraj ob Vrbskem jezeru. Tukaj si 

bomo ogledali romarsko cerkev Primoža in Felicijana, zimsko cerkev in samo 

jezersko obalo. Nato se začne naš pohod na razgledno točko Jedvovco ali 

Piramidenkogel, 851m. Sam vzpon traja uro in pol po lahki poti. Na vrhu je 

poleg restavracije nov 100 m visoki razgledni stolp, od koder se vidi cela 

Koroška. Vstopnina je 9.00 €. Tudi brez obiska stolpa je s ploščadi okrog njega 

lep razgled na Vrbsko jezero in na Celovec. Po daljšem postanku se spustimo 

zopet na obalo jezera do Ribnice ali Reifnitz, kjer nas bo čakal avtobus. 

Nato se zapeljemo nazaj severno od Celovca na Gosposvetsko polje, kjer bomo 

obiskali kraj Gospa Sveta (Maria Saal).Tukaj se nahaja vojvodski prestol in na 

tem prestolu so v demokratičnem postopku do leta 1414 v starem slovenskem 

jeziku ustoličevali slovenske kneze. Na griču pa je veličastna  srednjeveška 

gotska bazilika, Marijino romarsko središče z bogato notranjo in zunanjo 

opremo in številnimi poslikavami. Po dogovoru se bomo odpeljali še v Celovec, 

se sprehodili do središča mesta, Novega trga, ki ga je prenovil naš arhitekt Boris 

Podrecca. Poleg starega trga bomo videli še nekaj kipov v mestu, lepe mestne 

palače, vodnjak umetnice Kiki Kogelnik. Za odvetniški izpit se je v Celovcu tudi 

pripravljal France Prešeren, zaprt pa je bil  tukaj tudi  Prežihov Voranc, katerega  

se spomnimo  ob naših pohodih Čez goro k očetu. Izlet je primeren za vse 

starostne skupina in ga bosta vodila Franjo Kunej na tel.št 031 706 509 ; e- 

pošta: franjokunej@gmail.com in Slavko Klanjšek tel.št 031 654 760; e- 

pošta: slavko.klanjsek@gmail.com . Cena prevoza je 16 €. 

 


