
 

 

 

V torek, 26. 4. 2016, se je 46 učencev OŠ Brežice v okviru izbirnega predmeta nemščina 

odpravilo na ekskurzijo v Salzburg. Najprej so se ustavili v rudniku soli Hallein. Spoznali so, da 

so vire soli najprej odkrili lovci in zbiratelji. Sol je omogočila delanje zalog živil in je naredila 

jedi okusnejše. Kasneje so profitno trgovino s soljo prevzeli nadškofje, salzburški vladarji, in 

izgradili Salzburg kot sijočo, baročno rezidenco. 

Od leta 1994 so zgodovinsko bogati rovi iz Halleina razstavni ambient rudnika, čeprav še 

danes avstrijska sol prihaja iz tega gorskega sveta, natančno iz mesta Altaussee, kjer se je 

zaklad iz pramorja ohranil več kot 250 milijonov let. 

 

V Halleinu so se učenci popeljali v rov z rudarskim vozičkom in doživeli potovanje v 

preteklost. Vodili so jih izkušeni rudarji in jim pripovedovali o zgodovini rudnika. 

Sistem nenehno vzdržujejo, da se prepreči sesedanje hriba. Od skupno 65 kilometrov rovov, 

ki se raztezajo preko 21 horizontov – tako se imenujejo podzemeljska nadstropja rudnika – je 

pohodnih dvanajst kilometrov in devet horizontov. Učence je navdušila vožnja s 

splavom po podzemeljskem jezeru in spust po dveh drčah. 

 

 



Učence je nato vodila pot v mesto Salzburg, kjer se nad mestom, ki šteje okoli 150.000 

prebivalcev, kot simbol vzpenja mogočna trdnjava Hohensalzburg, največji v celoti ohranjen 

grad v Srednji Evropi. Ogledali so si nadškofovsko rezidenco, razkošno zgradbo iz zgodnjega 

baroka z reprezentativnimi sobanami in rezidenčno galerijo in Salzburško katedralo, kjer je bil 

krščen Wolfgang Amadeus Mozart, ki je kot genius loci v svojem rojstnem mestu povsod 

prisoten. 

 

 

Pripravila: Petra Vaš, prof. 

Prosti čas so učenci izkoristili v svetovno znani 

Žitni ulici/Getreidegasse, kjer za pravo 

vzdušje poskrbijo številne visoke, ozke hiše, 

mamljive trgovine in romantična notranja 

dvorišča. 

 

Za konec pa jih je čakalo še presenečenje – 

Red Bullov Hangar 7. Do danes se je v njem 

nabralo že toliko razstavnih eksponatov, da 

razstavo lahko menjajo včasih tudi štirikrat 

dnevno. Razstavljeni so različni predmeti – od 

zgodovinskih letal, helikopterjev, formul, 

drugih dirkalnih avtomobilov do motorjev in 

celo posebnih eksponatov, ki so očem še 

posebej zanimivi.  

 


