
SODELOVANJE PREŽIHOVCEV NA KULTURNI PRIREDITVI 

OB 70-LETNICI SMRTI PREŽIHOVEGA VORANCA v Kotljah 

(18. 2. 2020, ob 18. uri) 

 

S kulturno prireditvijo, katere se je udeležil tudi predsednik Republike 

Slovenije g. Borut Pahor, smo se poklonili Lovru Kuharju – Prežihovemu 

Vorancu, našemu domoljubu, ki se je pred sedmimi desetletji poslovil, 

a v svojih delih, s katerimi je postavil nesmrten spomenik sebi in 

Korošcem, še vedno živi. 

Uvodno melodijo himne Republike Slovenije je na trobento zaigral naš 

osmošolec Anej Gorenjak, ob pesmi Ko šmarnice spet zadehtijo so 

sledili plesni gibi naših učenk (Maruše Sedovnik, Lane Ilić, Špele 

Spanžel in Ine Belaj) pod mentorstvom profesorice športne vzgoje 

Aleksandre Knez. 

 



 

Fotografirala: Alijana Tertinek, učiteljica 

 

  



Prežihovci smo ponosni, da nosimo ime našega pisatelja. Strinjamo se z 

mislimi, da je umetnik tisti, ki ustvarja in oblikuje dela estetske 

vrednosti, da lepa slika razjasni oko, lepa beseda potolaži dušo, lepa 

glasba in ples pa razveselita srce. Za sceno na prireditvi je poskrbela 

naša profesorica likovne vzgoje Alijana Tertinek. 

 

Prešernova Zdravljica vošči Slovencem srečo, spravo, oblast in čast, 

vsem narodom pa mir in prijateljstvo. Tudi PREŽIHOVCI imamo svojo 

himno. Poje o srečanjih vseh šol, ki nosijo ime po našem rojaku doma in 

izven meja v Italiji, da si podamo roke in da pesem brezskrbno zadoni 

povsod, kjer živi Prežihov rod – od Trsta do Prekmurja, tam pa si 

vsakdo nabira solzice za prihodnje dni. 

MI SMO PREŽIHOVCI in zborček PREŽIHOVCEV je pod mentorstvom 

profesorice glasbene vzgoje Tanje Krivec zapela svojo himno. 

 

 

Fotografirala: Alijana Tertinek, učiteljica 



 

Foto: Nace Zavrl 

 

Fotografirala: Alijana Tertinek, učiteljica 

 

Prireditev je bila polna umetnosti (plesnih in glasbenih točk različnih 

društev). Obogatila nam je večer in življenje, da bomo iz nje črpali 

novo moč zase. Sprejemanje glasbe in njeno razumevanje ima 

sporočilno vlogo. Pomembno je že v fazi odraščanja in oblikovanja 



osebnosti. Glasba človeka plemeniti, pesmi nas povezujejo in nam 

polepšajo trenutke življenja. 

 

 

 



 

Fotografirala: Aleksandra Knez, učiteljica 

 

Več o prireditvi lahko preberete na spletnih straneh 

(mojaobcina.si/ravne-na-koroskem/novice/kultura/70-let-od-smrti-lovra-kuharja). 

 

Zapisala: Vanja Benko, učiteljica 


