
 

                                                               K O R O Š K A – 1059 m 

                                           V NEDELJO, 9. APRILA 2017 OB 7.00 URI NA GLAZIJI 

S Stanetom sva tudi v mesecu aprilu pripravila pohod po naši lepi Koroški, kar 

pa  je bila želja naših pohodnikov že po Jedvovci, da še obiščemo te kraje. 

Dobimo se že na znanih AP in ob 7.00 uri na Glaziji in ob 7.10 uri v Žalcu. Iz 
Žalca se bomo odpeljali proti Dravogradu, mimo Velikovca, Celovca na 
Gosposvetsko polje. 
 
Tu se v vasi Ottmanach, 611m  se prične naš pohod. Poiščemo planinsko po 
št.06. Na višini 900 m je veliko arheološko najdišče, sedaj muzej na prostem. Tu 
se je nahajalo keltsko naselje Noreja, ki je trajalo vsaj 200 let do prihoda 
Rimljanov sem. Rimljani so preselili prebivalce v dolino Virunum, ki je bilo veliko 
središče province Norikum in se prav tako nahaja na Gosposvetskem polju blizu 
knežjega kamna, na katerem so potem ustoličevali slovenske kneze. Na vrhu 
Magdalenske gore, 1059 m je  Gipfelhaus ali hiša na vrhu, ki je restavracija s 
penzionom. Blizu pa je cerkev Marije in Magdalene, znana romarska točka, z 
znamenitim krilnim oltarjem. Do sem bomo potrebovali slabi dve ure zmerne 
hoje. V kolikor  
bi posameznikom to zadostovalo, lahko pripelje avtobus do vrha. 
 
Od tu se bomo spustili proti severu po poti št. 165in v uri in pol bomo v dolino 
reke Gline, zagledali  mogočen Ostrovrharjev grad in se zapeljali do mesta 
Šentvid na Glini, ki je do prihoda Habsburžanov bilo glavni mesto Koroške. 
 Mestno obzidje, glavni trg meri 200 x 300m in pravijo, da je najlepša »dnevna 
soba« v Evropi spričo lepih palač vseh stilov. Znamenit je moderen hotel, ki ga 
je ustvaril dunajski umetnik, slikar Ernst Fuchs,  v stilu dunajske šole magičnega 
realizma. Mesto ima tudi svoj grad, kalvarijski hrib in znamenito cerkev. Po 
ogledu mesta se bomo zapeljali mimo Celovca domov. 
 
Pohod je primeren za vse starostne skupino, saj ga bomo prilagodili na željo 
pohodnikov. Celotno turo bo zmogli prehoditi v slabih štirih urah. Vodila ga 

bosta Slavko Klanjšek tel št. 031 654 760; e- pošta : slavko.klanjsek 

@gmail.com in Franjo Kunej tel št. 031 706 509; e- pošta: 

franjokunje@gmail .com. Cena za avtobusni prevoz znaša 18.00 €.  
 

   ŽELIMO VAM LEP POHOD NA CVETNO NEDELJO PO NAŠI KOROŠKI ! 


