
 

SKRITI KOTIČKI KNOBLEHARJEVE OBČINE 

V četrtek, 30. maja 2019, smo v prostorih Osnovne šole Frana Metelka Škocjan pripravili otvoritev 

fotografske razstave Skriti kotički Knobleharjeve občine, s katero smo obeležili Knobleharjevo leto 

2019. 

V okviru UNESCO projekta Dediščina v rokah mladih. Mladi posvojijo spomenik. smo se metelkarji 

odločili, da posvojimo kip Ignacija Knobleharja, ki stoji v novo urejenem parku ob župnijski cerkvi sv. 

Kancijana v samem središču Škocjana ter ga vsakodnevno srečujemo na poti v šolo. Ignacij 

Knoblehar je bil naš rojak, duhovnik, misijonar in raziskovalec Belega Nila. Rodil se je 6. junija 1819 v 

vasi Škocjan in na ta dan tudi praznujemo občinski praznik, ki smo ga poimenovali po njem. Letos 

mineva 200 let od njegovega rojstva, zato je Občina Škocjan leto 2019 razglasila za Knobleharjevo 

leto. Devetošolke so v okviru projekta pripravile kratko predstavitev njegovega življenja in dela ter 

jo v začetku oktobra predstavile po oddelkih vsem učencem naše šole; odločili pa smo se, da maja 

izvedemo tudi fotografski natečaj, katerega motiv bo Knobleharjev spomenik. 

V letošnjem šolskem letu smo sodelovali tudi z Razvojno-izobraževalnim centrom Novo mesto, in 

sicer z Večgeneracijskim centrom Skupaj, ki je organiziral fotografski tečaj pod mentorstvom ge. 

Ajde Zorko. Na pobudo gospe Gabi Ogulin Počrvina, vodjo Večgeneracijskega centra Skupaj, smo se 

odločili, da v okviru praznovanja Knobleharjevega leta pripravimo razstavo z naslovom Skriti kotički 

Knobleharjeve občine, na kateri bomo razstavili fotografije metelkarjev, ki so prispele na natečaj. 

Razpisani sta bili dve temi: Knobleharjev spomenik ter skriti kotički občine. Da bi k sodelovanju 

pritegnili čim več metelkarjev, smo se odločili, da najboljše fotografije po mnenju žirije tudi 

nagradimo. Nagrade so prispevali RIC Novo mesto, Občina Škocjan in šola. Žirija je prispele 

fotografije skrbno pregledala, ga. Mateja Korenič, profesorica likovne umetnosti,  pa je v njenem 

imenu zapisala utemeljitev:  

Letošnja tematika fotografskega natečaja je izpolnila naša pričakovanja. Pregled prispelih fotografij 

nam govori o pestrosti ujetih motivov. Narava je sredi maja najbolj dehteča, deževni dnevi pa so 

oprali naše vaške ceste. 

Kotičke naše občine so avtorji upodobili neposredno s preprostim prikazom kot tudi s simbolno 

sporočilnostjo. Med prispelimi deli je opaziti nekaj dobrih zamisli, ki sporočajo o lepoti narave in 

kulturnih znamenitostih.  

Med deli je bilo opaziti nekaj dobrih idej in izvirnih motivov, ki pa jih avtorjem ni uspelo tehnično – 

fotografsko kakovostno realizirati. Po mnenju žirije je fotografija še vedno osnova sporočila. Motiv 

nam razkrije misel in nas popelje v zgodbo našega kraja. Kompozicija mora biti trdna in nositi 

fotografsko podobo. Barvna paleta zelenih tonov narave in sivine stavb  je poudarila svetlo temen 

kontrast in  nas popeljala v nežen estetski doživljaj. Vse našteto je prepričljivo zajeto v štirih izbranih 

fotografijah in malo manj dovršeno v preostalih fotografijah ožjega izbora – vse  omenjene 

fotografije so predstavljene na razstavi.  

Izbrali smo tehnično zadovoljivo zamisel, ki v gledalcu sproži estetski občutek pomirjenosti in ga 

povabi k raziskovanju skritih kotičkov naše občine. 

 

 



Žirija se je odločila, da nagrado prejmejo štirje metelkarji, in sicer:  

HANA ZUPET za fotografijo kipa Ignacija Knobleharja in župnijske cerkve svetega Kancijana;  

                             

                                                                                                                                    NINA KOS za fotografijo, na 

kateri je v fotografski objektiv ujela odsev Knobleharjevega spomenika na vodni gladini;  

TEREZA ZUPET za fotografijo narave, in sicer s soncem obsijanega drevesa  

 

ter MIHA TONI BOBIČ za panoramsko fotografijo Knobleharjevega parka. 

 

 

Nagrade so podelili ravnateljica ga. Irena Čengija Peterlin, vodja Večgeneracijskega centra Skupaj 

ga. Gabi Ogulin Počrvina in g. župan Jože Kapler, ki so nam predtem namenili tudi nekaj besed.  



Na prireditvi, ki sta jo povezovala osmošolka Špela Prešeren in šestošolec Vid Pleterski, sta nastopili 

tudi šestošolka Ana Marija Globevnik, ki je recitirala himno v čast Knobleharju izpod peresa 

devetošolke Julije Srpčič ter violinistka Tereza Zupet, učenka sedmega razreda.  

  

   

  

  
 


