
Izlet Muzejskega društva Škofja Loka 2014: 

avstrijska Koroška 

sobota, 20. september 2004 

 

Program je pripravil: Jože Štukl, mag.  

 

7.00 Zbor na parkirišču v vojašnici 

 

Vožnja mimo Kranja, Tržiča, čez prelaz Ljubelj do Vetrinja 

 

8.10 Vetrinj: V Vetrinju se bomo sprehodili do nekdanjega cistercijanskega samostana, 

ustanovljenega v 12. stoletju. Samostan je deloval vse do druge polovice 18. stoletja, ko ga je 

razpustil Jožef II. Ogledali si bomo nekdanjo samostansko, današnjo župno cerkev Marije 

Vnebovzete. Cerkev, ki je bila sprva lesena so že v drugi polovici 12. stoletja, nadomestili z 

zidano. V prezbiteriju so leta 2004 vzidali spominsko ploščo v spomin na rešitev 6000 

slovenskih beguncev. 

 

Pot nas bo vodila preko gosposvetskega polja, kjer bomo na desni strani uzrli cerkev Gospe 

Svete in Vojvodski prestol, ki se nahaja v gozdičku ob cesti. Naslednji postanek bomo 

naredili pri gradu Ostrovica. 

 

10.00 Grad Ostrovica je eden najslikovitejših gradov v 

vsej Avstriji. Leta 1994 je bil vpisan na Unescov seznam 

svetovne dediščine. Na grad se bomo povzpeli po prijetni 

grajski poti, ki vodi skozi 14 obrambnih vrat. Vsaka od 

vrat nosijo svoje ime. Tik pod vrhom na platoju 

zunanjega dvorišča si bomo ogledali grajsko cerkvico, ki 

je sprejemala tudi vernike iz okoliških naselij. Na 

notranjem grajskem dvorišču povsem na vrhu je danes 

restavracija, ostali grajski prostori pa so spremenjeni v 

bogat muzej in grajsko orožarno. Za vse, ki poti ne bi zmogli je mogoče na grad priti z 

gondolo ( 6 EUR doplačila).     

 

11.30 malica pod gradom Ostrovica = mesni / vegetarijanski sendvič + pivo / sok / voda 

 

12.30 Po odmoru za malico bomo pot nadaljevali proti 

Brežam. Breže so najstarejše mesto na Koroškem. 

Ogledali si bomo mestno središče in del ohranjenega 

mestnega obzidja iz 13. stoletja, ob katerem se je ohranil še 

obrambni jarek, ki je še danes napolnjen z vodo. Nato se 

bomo povzpeli na grad Petersberg, od koder bo prečudovit 

razgled na mesto. Ogledali si bomo tudi muzej, ki se 

nahaja v mogočnem romanskem grajskem stolpu. 

 

 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Grad
http://sl.wikipedia.org/wiki/Avstrija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Organizacija_Zdru%C5%BEenih_narodov_za_izobra%C5%BEevanje,_znanost_in_kulturo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_svetovne_dedi%C5%A1%C4%8Dine
http://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_svetovne_dedi%C5%A1%C4%8Dine


 

15.00 Iz Brež se bomo podali na pot do samostana Krka. 

Samostan, ki se nahaja v slikovitem okolju sredi krške doline je 

ustanovila sv. Hema, ki je po moževi smrti in smrti obeh svojih 

sinov postala ena najbogatejših in najmogočnejših žena na 

Koroškem v svojem času. Leta 1938 je bila razglašena za svetnico. 

Ogledali si bomo dvostolpno stolnico Marije Vnebovzete, ki sodi 

med najpomembnejše romanske cerkve v Avstriji. Podali se bomo 

tudi v kripto, kjer počivajo posmrtni ostanki svetnice.  

 

 

 

17.00 Naša zadnja postaja bo v vasi Bilčovs na levem bregu Drave, kjer se bomo okrepčali v 

prijetnem slovenskem okolju gostišča Ogris »Miklavž«. 

 


