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Slovenski pisatelj LOVRO KUHAR-

bolj znan pod psevdonimom Prežihov 
Voranc.

*PSEVDONIM - ime, priimek, ki ga 
uporabljajo zlasti avtorji, pisatelji, 
da prikrijejo svoje pravo ime; 
izmišljeno ime, skrivno ime.



ROJSTNA HIŠA

• Rojstna hiša 
Prežihovega 
Voranca



ŽIVLJENJEPIS 
PREŽIHOVEGA VORANCA

10.avgusta 1893 se je v Podgori pri Kotljah rodil Prežihov 
Voranc - Lovro Kuhar. Obiskoval je osnovno šolo v domačem 
kraju. Že kot majhen je začel opravljati težka dela in 
spoznaval kmečka opravila. Bil je sin najemnika grofa 
Thurna. Osnovno šolo je končal v domačem kraju, nato pa se 
je izobraževal tako, da je naskrivaj bral in pisal knjige. Pri 
sedemnajstih letih je odšel v Trst iskat delo in kruh, toda tu 
je spoznal še več krivic in se vrnil domov. Svojo izobrazbo je 
dokončal v zadružni šoli v Ljubljani, nato še višjo zadružno 
šolo na Dunaju. Takrat je že sodeloval pri raznih 
socialističnih glasilih. Po izbruhu prve svetovne vojne je 
moral k vojakom.



Nato je pobegnil v Italijo, kjer so ga obdržali v ujetniškem 
taboru tri leta. Ko so ga spustili, je dobil službo v Thurnovi 
jeklarni na Ravnah. Takrat je postal tudi član Komunistične 
partije Jugoslavije, sodeloval je s političnimi članki v raznih 
listinah in je zato moral pobegniti v tujino. Sodišče ga je  
obtožilo na sedem let ječe. V emigraciji je preživel devet 
let, prepotoval je vso Evropo in bil čez eno leto zopet zaprt 
v dunajski ječi. Zelo si je želel domov, zato je odšel v 
domovino in bival pod spremenjenim imenom v Ljubljani.

EMIGRACIJA-izseljevanje v tujino, zlasti iz političnih vzrokov.



Konec leta 1942 so ga Italijani ujeli in ga predali Nemcem, ti pa 
so ga odgnali v nemška taborišča. Ko so ga spustili se je vrnil 
domov, vendar pa je bolezen načela njegovo zdravje . Pet let 
po osvoboditvi je umrl v Mariboru, pokopali pa so ga v 
Kotljah.

.



NEKAJ NJEGOVIH SLIK



SPOMENIK PREŽIHOVEGA 
VORANCA

• Ta spomenik je 
postavljen v 
Kotljah na 
Koroškem.

• Prežihov Voranc je 
pokopan v Kotljah.



DELA
• Napisal je zelo veliko del
• Romani: Požganica, Doberdob, Jamnica, Pristrah
• Črtice in povesti: Solzice, Povest, Samorastniki, 

Kanjuh iz Zagate, 
• Potopis: Borba, Od Kotelj do Belih vod
• Druge knjige: Naši mejniki, Čez goro k očetu, 

Opustošena brajda
• Novela: Stari grad, Boj na požiralniku, Jirs in 

Bavh, Ljubezen na odoru
• Drama: Pernjakovi







ZANIMIVOSTI
• Ali si vedel…

• da je že kot otrok napisal prvo črtico?
• da je leta 1939 v domovini bival pod tujim imenom?
• da je na delavskem odru režiral Cankarjevega Kralja na Betajnovi?
• da je prejel nagrado za mladinsko knjigo Solzice?
• da se je v Parizu izdajal za švicarskega trgovca?


