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POROČILO ZA PRIREDITEV OB DNEVU DRŽAVNOSTI: DOMOVINA, PRISLUHNI MI … 

V petek, 23.6. 2017, smo prvo in del druge šolske ure namenili proslavi ob našem državnem prazniku.  

Proslave so se udeležili g. Marjan Grabnar (podpredsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo), g. 

Jože Ribič (predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Dolenjske) in župan 

Občine Škocjan, g. Jože Kapler. 

Voditelja Nika Lenart in Borut Jerele sta lepo vodila prireditev, na kateri so se izkazali pevci 

mladinskega pevskega zbora pod vodstvom Milana Pavliča s pesmima Barkarolo iz Hoffmanove 

pripovedke in Habanero iz opere Carmen. Pri slednji je solistično vlogo izvrstno odpela Julija Srpčič, 

na klavirju pa jih je spremljala Tinkara Čelesnik. S klavirskim vložkom sta sodelovali tudi Ema Medved 

in Lara Gornik. Proslavo je obogatil  tudi otroški pevski zbor pod vodstvom Janje Lesjak. Dekleta iz 

oddelkov podaljšanega bivanja pod vodstvom Teje Harmandič, pa so zaplesala špicpolko. Učenci so 

sodelovali tudi z deklamacijami o domovini in prijateljstvu, tretješolci pa so nam predstavili misli o 

Sloveniji, domovini in drugačnosti.  

Posebnost letošnje prireditve je bil gost, upokojeni brigadir g. Marjan Grabnar, ki sta mu voditelja 

zastavila vprašanja učencev, ki so se nanašala na čas osamosvojitve Slovenije. Na zanimiv način je z 

nami podelil svoje izkušnje iz osamosvojitvene vojne. Šolski knjižnici je podaril knjigo Vloga TO 

Dolenjske v procesu osamosvajanja Slovenije na vojaškem področju I – II. Tudi voditelja sta se mu za 

sodelovanje zahvalila s pozornostjo (izdelkom naših učencev in kozarčkom medu iz šolskega 

čebelnjaka). 

G. župan Jože Kapler nas je nagovoril, naj nikoli ne pozabimo, kako velika vrednota je domovina in da 

se moramo vsi skupaj truditi, da jo bomo ohranili, nadgradili, jo vedno cenili in spoštovali … Ga. 

ravnateljica Irena Čengija Peterlin pa nas je spomnila, kako moramo biti hvaležni, da živimo v miru in 

da se lahko izobražujemo. Oba sta zaželela lepe in sproščene počitnice. 

V zadnjem sklopu proslave je ga. ravnateljica skupaj z razredniki  podelila knjižne nagrade 

najuspešnejšim učencem za doseženo povprečje 4,65 in več. 

Za zaključek smo vsi prisotni s številnimi slovenskimi zastavicami (izdelki učencev iz OPB) pomahali 

naši domovini za 26. rojstni dan in se pridružili petju tretješolcev s Kekčevo pesmijo, s katero nas je 

navdušil solist Janez Strašek. 

  

Zapisala: Anemari Kapler 

Foto: Jan Cerle 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

   



 

 

 

 



  

 

 



 

  



 

 



 

 


