
France Prešeren se je rodil 3.  

decembra 1800 v                                                          

Vrbi na Gorenjskem, umrl pa 8. 

februarja 1849 v Kranju. 
 

          FRANCE PREŠEREN 

 

 

                                                      

 

 

Šolanje                                                                           

Prva znanja je usvajal v Ribnici, kjer je 

obiskoval ljudsko šolo, šolanje pa nadaljeval v 

gimnaziji v Ljubljani in na Dunaju, kamor se je 

odpravil študirat pravo.  

 

Dela Franceta Prešerna  
 

Prešeren je svoje prve zrele pesmi napisal 

pri približno 25 letih. Daj jih je v oceno 

Jerneju Kopitarju, ki pa jih je skritiziral, zato 

je pesnik ohranil le tri izmed njih, vsa druga 

dela pa je zažgal. 

France Prešeren je napisal le eno pesniško 

zbirko, ki nosi naslov Poezije. 

Znane Prešernove pesmi so še: Povodni 

mož, Turjaška Rozamunda, Apel in čevljar, 

Krst pri Savici, Zdravljica, Sonetni venec, 

Dohtar, Gazele, Glosa, Kam?, Ribič, Hčere 

svet … 

 

 

         O Vrba! srečna, draga vas domača,  

         kjer hiša mojega stoji očeta …  

                                                                             (F. Prešeren: O Vrba) 

 

Pesnikova rojstna hiša, Vrba na Gorenjskem 



Prešeren in ljubezen  

Ženski, ki sta verjetno najbolj vplivali na Prešernovo življenje in  

poezijo, sta bili Julija Primic, ki mu je bila navdih v največ pesmih,  

in Ana Jelovšek, s katero je pesnik imel tri otroke.  
  

                                       

                                                                                                                                                                            

                                                            ANA JELOVŠEK 

 

 

 

 

 

                                    JULIJA PRIMIC 

Prešernova prijatelja 

Njegova najboljša prijatelja sta bila:  

- Andrej Smole, ki je bil tudi pesnik in zbiralec ljudskih pesmi, 

- Matija Čop, ki je imel bogato znanje iz literarne teorije in je govoril kar 19 

jezikov.  

 

Zakaj je France Prešeren največji slovenski pesnik? 

Ker mu je uspelo našo poezijo dvigniti na evropsko 

raven in dokazati, da se v našem jeziku da pisati  

tudi najzahtevnejše pesniške oblike (sonet, sonetni  

venec, gloso, gazele …).  
 

Sedmo kitico njegove Zdravljice smo Slovenci izbrali za državno himno.  
 

Več o življenju in delu Franceta Prešerna: https://www.youtube.com/watch?v=EivGZpWs5Hg  

Prešernova poezija:  http://www.preseren.net/slo/3-1_poezije.asp  

Pripravila: Urška Dragovan 

… Trnovo! kraj nesrečnega imena; 
tam meni je gorje bilo rojeno 

od dveh očetov čistega plamena. 

Ko je stopila v cerkev razsvetljeno, 
v srce mi padla iskra je ognjena, 

ki ugásnit se ne da z močjo nobeno. 

Verzi, s katerimi je Prešeren opisal svoje prvo 
srečanje z Julijo Primic.  

F. Prešeren: Je od vesel'ga časa teklo leto 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EivGZpWs5Hg
http://www.preseren.net/slo/3-1_poezije.asp

