
 

 

 

Počastitev slovenskega 

kulturnega praznika 

 

Letos bomo slovenski kulturni praznik obeležili v ponedeljek, 13. februarja 2023, s 

spoznavanjem delčka kulturne ustvarjalnosti Slovencev v Italiji. 

Kot gostje goriškega Kinoateljeja se bomo srečali z Dušanom Jelinčičem, dobitnikom nagrade 

Prešernovega sklada za leto 2022, in si ogledali dokumentarni film Tržaške prikazni o 

literarnih delih tega pisatelja, novinarja, alpinista in zavednega tržaškega Slovenca. 

O filmu scenarista Robija Šabca in režiserja Dušana Moravca so zapisali, da je »svojevrsten 

sprehod po čisto posebnem Trstu in ponuja nabor potencialnih odgovorov, zakaj naj bi 

Dušan Jelinčič upravičeno veljal za najuspešnejšega, najverjetneje tudi največkrat 

nagrajenega slovenskega pisatelja med alpinisti oziroma alpinista med pisatelji«. 

Kulturni dan bomo zaključili s sprehodom po Gorici in ogledom krajev, ki pričajo o slovenski 

prisotnosti  v mestu in živosti slovenske kulture v preteklosti in sedanjosti. 

Pouk bo potekal prvi dve uri po urniku. Tretjo uro bo krajši odmor za malico (suha malica). 

Dijaki, ki ta dan ne želite prejeti malice, se pravočasno odjavite. 

Ob 9.50 se dijaki zberete pred vhodom v šolo, od koder boste v spremstvu razrednikov in 

učiteljev šli peš v Gorico, v kinodvorano Kinemax. Dogodek se bo pričel s krajšim uvodom, 

sledil bo ogled filma in pogovor s pisateljem Dušanom Jelinčičem. 

Po končanem dogodku, se bomo skupaj sprehodili po Gorici. (zemljevid in preglednica s 

spremljevalci oddelkov sta v prilogi) 

Cena vstopnice znaša 3,50€, poravnali jo boste prek položnice. 

Za obisk Gorice potrebujete veljaven osebni dokument. 

V Novo Gorico se bomo vrnili do 14.00. 

 

         Tanja Čefarin, ravnateljica 

 

 

Nova Gorica, 1. 2. 2023 



 

 

Spremljevalci na dogodku in sprehodu: 

Oddelki Spremljevalci Vodja  

1.AZ,1.BZ Karmen Kete, Manuela Morvai, Mateja Kulot Tjaša Horvat Ferfolja 

1.AB, 1.GA, 1.GB Dean Horvat, Adrijana Špacapan, Ksenja Ušaj Gulin Nina Mozetič 

2.AZ, 2.BZ Tina Gabrijelčič, Vika Plemeniti Sonja Žežlina 

2.AB, 2.GA Katarina Bittner Gerželj, Petra Kosovel Mojca Stubelj 

3.AZ, 3.BZ Barbara Sitar, Nives Kragelj Benedetič Jan Jelen 

3.AB, 3.GA Mirijam Pirc, Irena Rutar (Vanda Fiegl) Tanja Ožbolt 

4.AZ, 4.BZ, 4.GA Tjaša Šapla Troha, Vesna Mozetič Černe, Mitja Trošt Ksenija Ferjančič 

 


