
Z babičinega podstrešja … o ljubezni - poklon kulturnemu prazniku 

Rdeča nit letošnjega praznovanja slovenskega kulturnega praznika na OŠ Frana Metelka Škocjan  je 

bila ljubezen, zato smo brskali po babičinem podstrešju – po skrinji, v kateri se najdejo pehar, razbito 

ogledalo, stare knjige, plet, porumeneli  prti in  zavese;  staro podstrešje pa hrani tudi ptičjo hišico, 

grablje, zibko,  gugalnik, radio …  Ustvarjalci  so se pri snovanju tako spomnili tudi letošnjega 

evropskega leta  kulturne dediščine.  

 Avtorici Marinka Cerinšek  in Sabina Klemenčič  sta v scenarij vpletli vesele in otožne ljubezenske 

verze naših pesnikov: Mileta Klopčiča, Simona Jenka, Simona Gregorčiča, Josipa Murna, Otona 

Župančiča, Dragotina Ketteja, Toneta Pavčka, Nika Grafenauerja, Ivana Minattija in Neže Maurer. 

Obudili pa smo tudi mokrocveteče rožce poezije našega pesnika Franceta Prešerna. 

 Scenarij sta obogatili z ljubezenskimi ljudskimi in umetnimi pesmimi otroškega in mladinskega 

šolskega pevskega zbora pod vodstvom učitelja glasbe Milana Pavliča.  Solistka osmošolka Julija 

Srpčič je ob klavirski spremljavi Tinkare Čelesnik in mladinskega  zbora zapela Habanero iz  opere 

Carmen.   

Raziskovalci iz Vrtca Radovednež so ob spremljavi kitaristke osmošolke Klare Žagar spremljali svojega  

vzgojitelja solista Jerneja Straška pod mentorstvom vzgojiteljice Lidije Benčina – obiskovalci smo tako 

prisluhnili uglasbeni Prešernovi pesmi  O, Vrba.   

Zelo  lepo in ubrano pa so svoje dekliške pevske glasove združila dekleta pevske skupine Vokalnih 5 in 

razkrila ljubezen v sodobni slovenski zabavni in narodnozabavni  glasbi. 

Prireditev pa je popestril  tudi ples.  Plesalci metelkarji Lara Pungeršič, Tinkara Kovač, Klara Povše, Eva 

Prelec, Žiga in Amadej Vovk  so zaplesali  valček v taktu harmonikarjev Nike in Blaža Lenarta,  Neli 

Klevišar pa se je s soplesalcem Lukom  Blažičem zavrtela v ritmih rumbe.  

Poezija v interpretaciji učencev Gašperja Gorenca,  Tine Kraljić, Nine Pungerčar, Mihe Dulca   pa je  

obiskovalce popeljale v ljubezenski svet črk, besed, verzov. Vse skupaj pa sta lepo povezala 

razmišljanja o ljubezni učenca devetošolca Maja Gorenc in Borut Jerele.  

Ljubezensko razmišljanje  pa je bilo zaključeno  z Minattijevimi verzi iz pesmi Nekoga moraš imeti 

rad v interpretaciji učitelja Milana Pavliča.  

Tako so nastopajoči obiskovalce spomnili na misel Ivana Tavčarja, da nam je ljubezen vsem v 

pogubo, vendar brez nje ne bi bilo toliko pesmi in zgodb, ki bogatijo in tudi grenijo naša življenja.   

Danes pa pravimo:  

Ljubezen je kot vožnja z avtomobilom: spelješ sunkovito, voziš prehitro in ustaviš, ko je že prepozno.  

Za kostume, sceno in rekvizite sta  poskrbeli učiteljici Mateja Korenič in Urška Rudman, za ozvočenje 

pa učitelj Igor Pangrčič  z učenci Lukom Novakom, Mitjem Kirnom in Janom Gornikom. Za glasbeni 

izbor je poskrbel glasbeni pedagog  Milan Pavlič. Vse utrinke pa je v svoj objektiv ujel fotograf  Jan 

Cerle. Nastopajoči in mentorji se iskreno zahvaljujemo  staršem, ki so nas spodbujali,  vodstvu šole in 

kuhinji. 



Močno so nam zaploskali učenci in zaposleni na šolski prireditvi v sredo, 7. 2. 2018, 1. šolsko uro. 

Navdušena pa je bilo tudi občinstvo   na osrednji občinski prireditvi na predvečer praznika kulture ob 

18. uri v večnamenskem prostoru šole. Zbrane sta nagovorila župan Občine Škocjan g. Jože Kapler in 

pomočnik ravnateljice domače šole g. Andrej Primc, pri čemer sta spregovorila o  razsežnosti ljubezni 

ter  poudarila pomen kulture v vsakdanjem življenju  doma, pri srečanju z drugimi kulturami in za naš 

zgodovinski obstoj. 

Zadovoljstvo  obiskovalcev, ki so ga izkazali  z aplavzom  in pohvalnimi besedami, je bilo za 

nastopajoče in mentorje  veliko priznanje za dosedanje ustvarjanje in spodbuda za delo v prihodnje. 

Marinka Cerinšek in Sabina Klemenčič,  

foto: Jan Cerle 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 


