ŠTALENSKA GORA (1059 m)

18.05.2019

Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik
Odhod: sobota, 18.maja 2019 ob 7.00 uri stadion Portovald, pri Tušu
Vodja izleta: Borut Vukovič – vodnik PZS

POTEK TURE: Novo mesto – mejni prehod Karavanke – Gospa Sveta / Maria Saal (505 m)
– Štalenska gora / Magdalensberg (1059 m) – Gospa Sveta – Novo mesto
Štalenska gora ali Magdalenska gora (nemško Magdalensberg) je 1059 m visoka gora z
arheološkim najdiščem nad Gosposvetskim in nad Celovškim poljem v Avstriji ter istoimenska
dvojezična občina na avstrijskem Koroškem. Na mestu arheoloških izkopavanj naselja Noreja
pod vrhom gore na višini 900 m se nahaja muzej na prostem. Z vrha se odpre lep pogled na
Koroško z mogočnim Triglavom v ozadju.
TURA: Z avtobusom se bomo zapeljali do Gospe Svete na Gosposvetskem polju in od tu nadaljevali peš do
Štalenske gore. Gospa Sveta na Gosposvetskem polju je najstarejša cerkev na ozemlju nekdanje Karantanije.
Že njeno nekdanje ime Cerkev pri Krnskem gradu pove, kako pomembna je za zgodovino Slovencev. V bližini
sta namreč stala Krnski grad in knežji kamen, od prvega ni ostalo nič, drugi pa je sedaj shranjen v Celovcu. Le
nekaj kilometrov stran pa še danes stoji vojvodski prestol, ki si ga bomo tudi ogledali. Štalenska gora je eno
najpomembnejših arheoloških najdišč v Avstriji. Na višini okrog 1000 m je stal zgornji Virinium, ki je skupaj s
spodnjim Viriniumom predstavljal prestolnico rimske province Norik. Cerkev na vrhu Štalenske gore je
posvečena sveti Heleni in sveti Magdaleni, prva je zaslužna za slovensko, druga pa za nemško ime. Kljub
temu, da je bilo to obmocje srce Karantanije, pa je danes tukaj Slovencev le še za vzorec. Štalenska občina je
leta 1991 štela 2717 prebivalcev, med njimi je bilo le 33 slovensko govorečih. Pot ni zahtevna, ves čas pa se

nam bodo odpirali zanimivi pogledi na naše gore od Pece do Trupejevega poldneva. Hoje bo za 4 do 5 ur. Po
daljšem postanku v gostišču na Štalenski gori bomo po isti poti sestopili v dolino, kjer nas bo čakal avtobus.
Vrnitev v Novo mesto načrtujemo do 20. ure.

SKUPAJ HOJE: 4 – 5 ur
ZAHTEVNOST: lahka markirana pot
VREDNOST TURE: 15 točk
HRANA: malica, pijača iz nahrbtnika,
možnost toplega obroka v gostilni
CENA: 20 EUR
PREVOZ: Mrgole d.o.o. (031 633 922)
PRIJAVE: do 16. maja 2019:
Marko: 041 779 205; 031 442 715

Dokument: osebna izkaznica ali potni list

www.pd-pohodnik.si

