
NA KOROŠKO, GREMO NA KOROŠKO 
V lepem majskem jutru smo se tokrat odpravili na izlet proti zahodu in sicer 
na Koroško. Pot nas je vodila po Dravski dolini do Dravograda in nato skozi 
Ravne na Koroškem, Prevalj do Mežice. Prvi postanek je bil pri 
opuščenem rudniku Mežica. Za ogled podzemlja Pece se je bilo potrebno 
predhodno dobro opremiti.  

  

Oblekli smo si plašče ter si nadeli čelade, nekateri pa so se opremili tudi z 
akumulatorskimi svetilkami. Pred nami je bilo še zelo težavno opravilo, saj 
smo se morali po štirje skupaj spraviti v zelo majhne rudarske vagone. Ko 
nam je to uspelo, pa je bila pred nami zelo razburljiva vožnja po rudniških 
rovih. Čeravno smo imeli občutek, da zelo hitro drvimo, smo se premikali 
s kakšnimi 10 km na uro. Vožnja po 3,5 km dolgem Glančnik rovu je bila 
edinstveno doživetje in je trajala približno 15 minut. Izstopili smo na postaji 
v osrčju gore 600 m pod površjem Velikega vrha. Ob spremstvu izkušene 
vodnice smo se podali po turistični poti, kjer nam je bila predstavljena 
zgodovina rudarjenja in s pomočjo razstavljenih eksponatov smo doživeli 
pravi »knapovški šiht«. Polni vtisov smo se nato vrnili iz rudnika z 
rudarskim vlakom.  

  



Po krajšem okrepčilu smo se iz Mežice odpeljali v smeri Slovenj Gradca, 
kjer nas je v starem predelu mesta čakala vodnica za ogled mesta.  

 

Ogledali smo si rojstno hišo skladatelja Huga Wolfa, v cerkvi sv. Elizabete 
nam je bila predstavljena zgodovina mesta, pot pa nas je vodila še mimo 
pokrajinskega muzeja, dvorca Rotenturn, kjer je sedež občine, proti 
avtobusni postaji, kjer nas je čakal avtobus. 

 



  

Naslednji cilj je bil mejni prehod Holmec. Tu so nas pričakali komandir 
Policijske postaje Ravne na Koroškem Dimitrij Gaberšek in njegov 
pomočnik ter upokojeni policist in veteran vojne za Slovenijo, magister 
Zlatko Halilovič.  

Ogledali smo si spominsko obeležje na mejnem prehodu, zatem pa nam 
je komandir Gaberšek predstavil varnostno situacijo na območju Policijske 
postaje Ravne na Koroškem.  

  

Osredni namen našega obiska mejnega prehoda je bil, da se seznanimo 
z dogodki in bojem, ki je potekal v vojni za samostojno Slovenijo junija leta 
1991. To nam je zelo podrobno in slikovito predstavil gospod Halilovič, 
kateri je v teh bojih na tem območju aktivno sodeloval. 



  

Do zadnje točke našega druženja nas je pot peljala preko mejnega 
prehoda Holmec v Avstrijo, mimo Pliberka in Labota ter čez mejni prehod 
Vič do turistične kmetije Vrajenk na Viču, kjer nas je čakalo težko 
pričakovano kosilo.  

  

Po obilni potešitvi lakote in žeje je bila pred nami še prijetna vožnja po 
Dravski dolini proti Mariboru. 
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