
OBISKALI SMO ZIBELKO SLOVENSTVA 
 
Bolj, ko se je bližal petek 10. maja, bolj smo bili zaskrbljeni zaradi slabega 
deževnega in hladnega vremena, ki nas spremlja že ves prvi del meseca 
maja. A vremenska napoved za petek je bila ugodna, malo sonca, malo 
oblakov in morebitne popoldanske dežne padavine. 
 
Pred nami je bil izlet proti zahodu in sicer na Avstrijsko Koroško. Pravijo, 
da se mora vsak Slovenec povzpeti na Triglav. Vsaj tako močan narodni 
simbol pa je tudi Knežji kamen, Gosposvetsko polje, Vojvodski prestol in 
še kaj. To ter še mnogi drugi so simboli slovenstva, pomniki in mejniki 
našega obstoja in ponosa, ki smo jih obiskali na našem potepanju po 
Koroški – zibelki slovenstva. 
 
V prelepem sončnem jutru smo se vedro razpoloženi odpeljali z 
avtobusom po Dravski dolini do Dravograda, kje nas je čakala vodička iz 
turistične agencije Autentica, katera nas je s strokovno in prijetno razlago 
popeljala po Avstrijski Koroški. Prehod preko mejnega prehoda Vič je 
potekal brez nepotrebnega zaustavljanja.  
 
Prvi postanek smo opravili v centru mesta Celovec.  
 

 



  
 
Vodička nas je popeljala skozi staro mestno jedro, mimo mestne hiše, 
gledališča, glavnega trga, galerije, stare mestne hiše, ogledali pa smo si 
tudi sedež dežele Koroške z deželno dvorano in parlamentom v deželnem 
dvorcu ter knežji kamen. 
 

 
 



 
 
Pot nas naprej vodila na Gosposvetsko polje. Tu smo obiskali kraj in 
cerkev Marijinega vnebovzetja Gospa Sveta (Maria Saal), katera je 
najstarejša cerkev, ki je bila zgrajena na slovenskem ozemlju. Na 
Gosposvetskem polju smo si ogledali Vojvodski prestol iz 9. stoletja, na 
katerem so potekali obredi ustoličevanja  koroških vojvod.  
 

   
 
Obiskali smo tudi Krnski grad (Karnburg), kjer je bilo nekoč središče 
Karantanije. Tukaj je nekoč stal knežji kamen, ki smo si ga predtem 
ogledali v Celovcu. Dvorca karantanskih knezov ni več, na vzpetini pa 
danes stoji manjša cerkev Sv. Petra in Pavla ter kapelica Sv. Ane.  



Po obisku Avstrijske Koroške smo se vrnili v domovino, v Mežico, kjer nas 
je še pravočasno pred kratkotrajnim močnim dežjem pričakalo obilno in 
okusno koroško kosilo na kmečkem turizmu Kajžar. 
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