
 

 

OB SLOVENSKEM 

KULTURNEM PRAZNIKU 

 

Zg. Pirniče, 4. februar 2022 

 

 

Slovenska himna 

https://video.arnes.si/watch/hnERYdtZiJdb 

 

Nagovor gospe ravnateljice, prof. Damijane Božič – Močnik 

Dragi šolarji, spoštovani sodelavci, starši, vaščani, občani, ljubi Slovenke in Slovenci, 

že drugi leto zapored v šoli na drugačen, bolj virtualen način, obeležujemo Prešernov 

dan, ki ga s polnim uradnim imenom imenujemo Prešernov dan, slovenski kulturni 

praznik. Še vedno nam okužbe s Covid-19 in ukrepi za preprečevanje širjenja le-te 

onemogočajo sodelovanje in prisostvovanje večjega števila ljudi na kulturnih 

prireditvah. 

Slovenski kulturni praznik bomo praznovali v torek, 8. februarja, ko se spominjamo 

obletnice smrti našega največjega pesnika Franceta Prešerna. Na predvečer praznika 

običajno poteka osrednja državna proslava, na kateri podelijo Prešernove nagrade in 

nagrade Prešernovega sklada tistim posameznikom, ki so s svojim delom na področju 

umetnosti v ponos slovenskemu narodu, s pomočjo katerih je slovenski narod še bolj 

prepoznaven tudi v svetu. 

Med letošnjimi nagrajenci je kar pet takih, ki jih tudi osebno zelo dobro poznam in sem 

nanje resnično ponosna. Med njimi je tudi moj profesor in mentor pri diplomski nalogi 

dr. Mirko Cuderman, pa malce mlajši glasbenik, skladatelj in moj svak Damijan 

Močnik, zelo sem ponosna tudi na našo primorsko pesnico, pisateljico in pravljičarko 

Anjo Štefan!  

https://video.arnes.si/watch/hnERYdtZiJdb


Prav vsi prejemniki si te nagrade še kako zaslužijo, vsi se še kako dobro zavedajo, kako 

pomembno je skrbeti za lepo slovensko besedo, da smo dolžni s hvaležnostjo ohranjati 

vse, kar so nam zapustili naši predniki, da ohranjamo slovensko kulturno dediščino. Da 

smo pri vsem tem delovni, pošteni, odgovorni, vztrajni, da znamo s svojimi talenti 

narediti veliko dobrega za druge, za širšo družbo. Le na tak način smo in bomo Slovenci 

lahko tudi naprej obstali.  

Zato dragi mladi, vam polagam na srce željo, da ljubite in spoštujete slovenski jezik, 

slovensko besedo, smo namreč redki, ki uporabljamo dvojino, in mislim da edini, ki kot 

državni praznujemo praznik kulture! 

Cenimo to in se tudi letos veselimo z vsemi nagrajenci in z vsemi Slovenci doma in po 

svetu! 

Bog vas živi, Slovenke in Slovenci, v zdravju in veselju!  

 

  

 

 

Učenci 5. b razreda so se v šolski knjižnici pogovarjali o slovenskem kulturnem 

prazniku,  prebirali Prešernove pesmi in zgodbe iz njegovega življenja. V njih so 

naleteli na marsikaj, česar do zdaj še niso poznali. Spomnili so se na lanske petošolce 

in njihovo prav posebno uprizoritev Povodnega moža ter ugotovili, da eno od letošnjih 

Prešernovih nagrajenk odlično poznajo tudi prvošolčki.   

Vse to si lahko ogledate na tej povezavi: Prešernov dan OŠ Pirniče (arnes.si) 

 

  

 

Lepo vabljeni, da letošnji kulturni praznik, ki vsem šolarjem prinaša še dodatni pouka 

prost dan, obeležite tudi z ogledom državne proslave, na kateri bodo slavnostno 

podeljene Prešernove nagrade. 

 

https://video.arnes.si/watch/qm6k4m32xg9c


Letošnja dobitnika Prešernove nagrade za življenjsko delo sta: 

 

       akademik prof. dr. KAJETAN GANTAR                  dr. MIRKO CUDERMAN 
            klasični filolog in prevajalec                                  muzikolog in dirigent 
 

 

Nagrado Prešernovega sklada pa prejmejo naslednji ustvarjalci: 

- pesnica in pisateljica ANJA ŠTEFAN,   

- dramska igralka JETTE OSTAN VEJRUP,  

- skladatelj DAMIJAN MOČNIK,  

- sopranistka ANDREJA ZAKONJŠEK,  

- slikar DUŠAN KIRBIŠ in 

- režiserka ter avtorica animiranih filmov ŠPELA ČADEŽ.  

 

  

 

 

 



 

Kot v zadnji kitici Zdravljice pravi France Prešeren – 

naj nas vedno druži medsebojno spoštovanje, strpnost 

ter zaupanje in vera v človeško dobroto. 

 

Nazadnje še, prijat'li, 

kozarec zase vzdignimo, 

ki smo zato se zbrat'li, 

ker dobro v srcu mislimo. 

Dokaj dni 

naj živi 

Bog, kar nas dobrih je ljudi! 

 
 

 

Želimo vam lep praznični dan! 

 
Učenke in učenci 

ter vsi zaposleni v OŠ Pirniče 
 

 

  

 

 

Pripravili:  
ga. Barbara Kavčič in ga. Špela Verbič Trunk 


