
KNJIGOBEŽNICA 
 

21. marca, na drugi pomladni dan, na mednarodni dan 

boja proti rasni diskriminaciji in svetovni dan poezije smo 

v središču Škocjana ob Knobleharjevem kipu s prerezom 

traku predali v uporabo knjigobežnico. 

 

Ideja za knjigobežnico se je leta 2011 rodila na družbenem 

omrežju Facebook in se kasneje preselila v resnično 

življenje. Gre za hišice različnih oblik, v katerih so 

shranjene knjige. Gre za živo knjižnico, za prosto 

izmenjavo knjig, brez članarine in drugih obveznosti. 

Vsak, ki vzame knjigo iz knjigobežnice, v zameno zanjo 

podari svojo. Tako je raznoliko branje različnim 

generacijam dostopno tudi zunaj knjižnice. 

Knjigobežnice so že zaživele povsod po Sloveniji in v 

Knobleharjevem letu tudi v Škocjanu. 

 

Pobudo za postavitev knjigobežnice je podala ga. 

Patricija Haler, ki je ves čas skrbno bedela nad 

uresničitvijo projekta. Hišico je izdelal hišnik g. Milan 

Markelc, ga. Mateja Korenič  pa je poskrbela za njeno 

zunanjo podobo. 

 

Metelkarji so pripravili kratek kulturni program, ki sta ga povezovali Eva Šraj in Ana 

Kapler. Po uvodnem pozdravu smo lahko prisluhnili dramskemu besedilu izpod peresa 

devetošolke Špele Gorenc Na poti, ki so ga predstavile Špela Gorenc v vlogi Špele, Špela 

Prešeren v vlogi Prihodnosti 1, Ana Blatnik kot Prihodnost 2, Prihodnost 3 pa je 

predstavljala Julija Srpčič.  

 

  
 



Nato so zbrane nagovorili ravnateljica ga. Irena Čengija Peterlin, g. župan Jože Kapler ter 

domači župnik g. Tone Dular.  

 

   

 

Prisluhnili smo lahko deklamaciji pesmi o pomladi, ki jo je napisala Tina Kraljić, 

predstavila pa njena sestra Ana Kraljić ter pesmi Trpim, ki jo je napisal in povedal Vid 

Pleterski. Prireditev je popestrila devetošolka Klara Žagar, ki je na kitaro zaigrala pesem 

Roberta Burnsa Auld Lang Syne. 

  

   
 

Nato je sledil slavnostni prerez traku, ki so ga prerezali ga. ravnateljica Irena Čengija 

Peterlin in g. župan Jože Kapler ter predsednica šolske skupnosti učencev devetošolka 

Julija Srpčič in s tem knjigobežnico predali v uporabo.  

 

 



Prvi so vanjo položili knjige ga. ravnateljica, ki je podarila zbornik ob 160-letnici šolstva 

na Bučki, g. župan, ki je podaril slikanico o Ignaciju Knobleharju, g. župnik Tone Dular je 

podaril Sveto pismo, ga. Zala Štamcar je v imenu Knjižnice Mirana Jarca  podarila knjigi 

Kraljestvo miru ter Ptice, ga. Patricija Haler pa je podarila svojo knjigo o škofu Leniču. 

 

Prireditev smo zaključili z verzi Toneta Pavčka: 

 

Ko hodiš, 

pojdi zmeraj do konca. 

Spomladi do rožne cvetice, 

poleti do zrele pšenice, 

jeseni do polne police, 

pozimi do snežne kraljice, 

v knjigi do zadnje vrstice, 

v življenju do prave resnice, 

v sebi do rdečice čez eno in drugo lice. 

 

A če ne prideš ne prvič, ne drugič 

do krova in pravega kova 

poskusi: vnovič in zopet in znova. 

 

ter željo, da nas pot čim večkrat zanese mimo knjigobežnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisala Irena Pleterski, fotografiral Jan Cerle 


