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V okviru projekta Koroška nekoč, danes, jutri se nas je 16 dijakov razreda 3. d pod vodstvom
profesorja Mirana Kodrina v torek, 14. junija, udeležilo ekskurzije po Prevaljah, kjer smo
spoznavali in odkrivali predvsem kulturno dediščino tega koroškega mesta. Verjetno se
marsikomu zdi, da je na Koroškem nemogoče videti skoraj kaj novega, pa vendar smo
ugotovili, da je to zmotno razmišljanje, saj smo bili presenečeni, začudeni in navdušeni nad
tem, kar nam Prevalje ponuja. Ekskurzijo so popestrili sošolci Prevaljčani, saj so ob postankih
predstavili in povedali nekaj o znamenitostih.
Ekskurzijo smo pričeli z zbiranje pred gostiščem Brančurnik, kjer smo izvedeli nekaj o sami
stavbi, ogledali pa smo si tudi znameniti rimski sarkofag. Pot smo nadaljevali do cerkve Svete
Barbare, ki jo naj bi dal po legendi sezidati oče treh hčerk, ki jih je izgubil v nevihti. Hčerke
Marija, Rozalija in Barbara so se nekega dne odločile, da bodo šle na obisk k sosednjemu
plemiču. S čolnom so se odpeljale po jezeru, ki je takrat še bilo na Prevaljah. Dohitelo jih je
neurje, zato so se utopile. Oče se je odločil, da vsaki izmed njih zgradi cerkev na mestu, kjer
bo našel njihova trupla. Barbari je posvečena cerkev Svete Barbare, Rozaliji je zaradi
neugodne lege posvečena kapelica, Mariji pa cerkev Svete Marije, kamor smo se odpravili
tudi mi. Predenj pa smo zapustili Barbaro, pa smo si na pokopališče šli še ogledat grob dr.
Franca Sušnika, nekdanjega ravnatelja naše gimnazije in človeka, ki je pomembno prispeval
kulturni in družbeni razvitosti Koroške.

Slika 1: Cerkev Svete Barbare in pokopališče
(Vir: http://1a-7368.antagus.de/geopulse/uploads/poiimages/10681/BARBARA%20001.jpg )
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Od pokopališča smo se napotili k cerkvi Svete Marije in si še vmes ogledali nekaj hiš, kjer so
živeli bolj poznani ljudje, ter zgradbo, kamor je bila iz Celovca prenešena Mohorjeva družba.
Nato smo nadaljevali pot do železniške postaje, kjer smo slišali nekaj o njeni zgodovini. V
bližini je naše zanimanje pritegnila tudi stara gostilna, ki je obratovala nekoč, danes pa je
zaprta.

Slika 2: Železniška postaja na stari sliki
(Vir:
http://www.slovenskenovice.si/sites/slovenskenovice.si/files/styles/s_1280_1024/public/dti_import/2012/11/20/imag
e_7081518_7.jpg?itok=4W5Ez_Wc)

Od železniške postaje smo se odpravili proti centru mesta. Ustavili smo se v Parku
spomenikov, kjer smo šli od spomenika do spomenika in izvedeli nekaj o osebah. Med
ostalim tudi o Leopoldu Suhodolčanu, nekdanjemu ravnatelju osnovne šole na Prevaljah in
priznanemu slovenskemu mladinskemu pisatelju. Naša pot se je nadaljevala še na drugi breg
Meže in nato nazaj. Ekskurzijo smo zaključili v centru Prevalj.
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