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Ljubljana, 19 . 9. 2022 

Slavnostna obeležitev dneva šole ter 52. obletnica šole z odkritjem spomenika padlim borcem 

V petek, 16. 9. 2022, smo na Osnovni šoli Franceta Bevka obeležili 52. obletnico naše šole in odkrili spomenik 

padlim borcem pred šolo. Po skoraj treh letih smo se ponovno zbrali v polnem številu na prireditvi v šolski 

avli. Našo prireditev so s svojo udeležbo počastili tudi predstavniki borcev, župan Zoran Janković s 

predstavniki MOL-a, predsednik Četrtne skupnosti Bežigrad, povabili pa smo tudi predstavnike različnih 

organizacij in društev, s katerimi sodelujemo. Zelo smo bili veseli udeležbe Jasne Banjac, naše dolgoletne 

učiteljice in pomočnice ravnateljice.  

Prireditev je svečano otvoril šolski »bend« Škorci. Sledila je kratka kulturna prireditev, na kateri so nastopili 

učenci naše šole. Ravnateljica je pozdravila vse navzoče in predstavila namen prireditve. Za njo je imel svoj 

govor tudi župan mesta Ljubljana Zoran Janković. Prvi del prireditve smo posvetili junakom, tistim, ki so se 

med drugo svetovno vojno borili za svobodo, pa tudi junakom našega vsakdana. Šestim mladim fantov, 

tovarišem, ki so padli v boju za našo svobodo, je posvečen spomenik, ki ga je Mestna občina Ljubljana 

restavrirala in prestavila pred našo šolo. Odličen uvod v ta del je bila deklamacija pesmi Karla Destovnika 

Kajuha Naša pesem.  

Pod mentorstvom Marije Zupan je nastopil tudi pevski zbor in nam s pesmijo Sončna poslal pomembno 

sporočilo.  

V drugem delu je bila prireditev posvečena pisatelju Francetu Bevku, po katerem je naša šola dobila ime.  

Najprej so trije sedmošolci vodili poučen razgovor o Bevku in njegovih delih, nato je sledila manjša uprizoritev 

z naslovom Lukec in Nežika. Idejo za scenarij je mentorica gledališkega kluba črpala iz Bevkovih del Lukec in 

njegov škorec ter Pestrna. V vlogi Lukca in Nežike sta nastopila drugošolca, ki sta bila v tej vlogi res odlična.  

 

Svečani del prireditve se je zaključil ob prijetnih tonih klarineta, na katerega nam je mojstrsko zaigral 

osmošolec. Ob teh prijetnih tonih so se župan, predstavniki borcev s praporščakom, ravnateljica, dva učenca 

šolske skupnosti in še nekateri drugi gostje ter delavci šole sprehodili do spomenika.  

Slovesnost se je za učence nadaljevala še naprej, za dobro vzdušje pa je poskrbel šolski bend Škorci. 

Vzporedno s prireditvijo je bila pred šolo ponovno postavljena razstava, posvečena  petdesetletnici Osnovne 

šole Franceta Bevka, ki jo je uredila Lucija Ademoski. Ob tej priložnosti je bila izdana publikacija z naslovom 

50 let Osnovne šole, ki jo je pripravil in uredil Bojan Maričič.  

 

 Zapisala: učiteljica Mojca Planinc 
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