
NEKOGA MORAŠ IMETI RAD 
 

 

V petek, 5. 2. 2016, smo dopoldne s šolsko, popoldne pa z občinsko prireditvijo 

obeležili slovenski kulturni praznik Prešernov dan. Poimenovali smo jo Nekoga moraš 

imeti rad ter skozi glasbo in poezijo smo obiskovalce prireditve popeljali v svet ljubezni. 

 

Po slovenski in evropski himni, ki ju je zapel mladinski pevski zbor pod vodstvom g. 

Milana Pavliča, sta nas pozdravila povezovalca programa Janez in Martin Strašek. Nato 

nas je nagovoril  župan Občine Škocjan g. Jože Kapler. V nadaljevanju sta se izmenjavali 

glasba in poezija. Tereza Zupet je na violino zaigrala Romanco Petra Iljiča Čajkovskega, 

pianistka Kristina Cvitko je zaigrala Valček v a-molu Frederica Chopina, Tina Kraljić pa na 

klarinet pesem Med iskrenimi ljudmi. S svojim obiskom nas je počastila tudi naša bivša 

učenka, danes pa študentka na akademiji za glasbo v Gradcu flavtistka Alenka Klobučar, ki 

nam je dopoldne zaigrala stavka Jeana Bodina de Boismortiera: Prelude ter Rondeau, 

popoldne pa skladbo Louisa Ganne: Andante et scherzo. Otroški pevski zbor pod 

vodstvom ge. Janje Lesjak je zapel dve pesmi, in sicer Čuk se je oženil ter Mačke in psi. 

Mladinski pevski zbor, ki ga vodi g. Milan Pavlič, nam je zapel naslednje pesmi: Mlade oči, 

Ti si moja ljubezen, Zrejlo je žito in Dan ljubezni. Na popoldanski prireditvi je sodeloval tudi 

CeMPZ Dobrava, ki je pod vodstvom ge. Fanike Martinčič zapel pesmi: Luna sija, Glej, glej, 

kak mimo gre in Nocoj pa, oh, nocoj. Deklamatorji so predstavili pesmi slovenskih 

ustvarjalcev: Karmen  Luzar pesem Ljubezen Barbare Gregorič Gorenc, Ema Kapler pesem 

Ferija Lainščka Sreča, tretješolci Aleš Žagar, Jure Kalin, Gal Cvitko, Maša Kalin, Maruša 

Blatnik, Tjaša Kirn in Sara Kopina pesem Bogdana Novaka Frčafela ter Neja Jerman je 

deklamirala pesem Anje Štefan Prepelice. Tudi petošolci so predstavili pesmi Bogdana 

Novaka, in sicer Maja Gorenc pesem Sprememba, Blaž Lenart pesem Jaz sem blazno vate 

ter Špela Prešeren in Lana Zakšek pesem Stara zgodba. Četrtošolki Leja Dimec in Nika Kralj 

sta skupaj povedali pesem Ivana Minattija Nekoga moraš imeti rad, po kateri smo tudi 

poimenovali prireditev. Jernej Trbanc je predstavil pesem Barbare Gregorič Gorenc Stečaj, 

Jaka Šinkovec pa pesem Janeza Menarta Stara pesem. V nadaljevanju so sledile pesmi, ki 

jih je napisala naša nekdanja učenka Nika Jelenič, ki nas je popoldne tudi počastila s svojim 

obiskom in je na prireditvi prebrala Ljubezensko pismo, ki ga je napisala še kot 

devetošolka in je bilo leta 2014 izbrano za najboljše ljubezensko pismo v Sloveniji med 

osnovnošolci. Njene pesmi so deklamirale: Ana Pirh – Rekel si midva, Valentina Pirh – 

Bolečina v srcu, Lea Zakšek – Sama, na tleh, Adrijana Gornik – Skupaj – jaz in ti, Lara 

Pungeršič – Pravijo …, Anamarija Čarman – Ob tebi in Tinkara Kovač – Jutri, vem … 

Boštjan Ziherl, Nika Kralj, Marjetka Kralj in Ines Komljanec so deklamirali štiri sonete iz 

cikla Ljubezen dvoedina Cirila Zlobca. Med prireditvijo sta bila predvajana tudi dva krajša 



posnetka, in sicer so učenci odgovarjali na vprašanje: kaj je ljubezen. Ob koncu prireditve 

nas je nagovorila tudi ravnateljica ga. Irena Čengija Peterlin. 

 

Po prireditvi so si obiskovalci lahko ogledali tudi razstavo likovnih del naših 

metelkarjev na  temo ljubezen, ki jo je pripravila ga. Vida Cizel,  ter razstavo o Francetu 

Prešernu, ki jo je skupaj z učenci pripravila ga. Lidija Kalin.  

 

Tim za pripravo prireditve 

 

  
  

 
 

 

  



  
 

 
 

 

 
 

 

  
 


