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Povzetek 

 
Raziskovalna naloga predstavi projekt Rastem s knjigo oz. knjige v prozi, ki so bile podarjene 
sedmošolcem v sklopu imenovanega projekta. Natančneje se usmeri na letošnje darilo – 
mladinski roman Janje Vidmar Elvis Škorc – genialni štor, pravzaprav izraze, s katerimi je nam, 
mladim predstavljen predmetni svet. V ta namen so bile izvedene ankete za tri različne ciljne 
skupine, katerih pa se knjige dotikajo: za sedmošolce, njihove starše in naključno izbrane 
učitelje z različnih koncev Slovenije. 
Naloga potrdi hipotezo, da kljub novejšim trendom v sodobni slovenski mladinski književnosti 
in seznanjanje učencev z le-to previdnost pri izbiri knjig ni odveč, gre za čtivo, ki je namenjeno 
prav vsem učencem v generaciji in zanašanje na pogovor o prebranih delih z učitelji – mentorji 
in starši ni dovolj. 
 
 
Ključne besede: mladinska književnost, Rastem s knjigo, Elvis Škorc – genialni štor, 
slogovni postopki, motivi, teme 
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1 UVOD 
 
V slovenski šoli je danes nešteto projektov, bodisi takšnih, ki so ozko predmetno usmerjeni, 
bodisi takšnih, ki so medpredmetni ali celo mednarodni. Z več izmed njih sva se srečali tudi že 
midve tekom šolanja, prim. Erasmus +, Mladi raziskovalci (za razvoj Žirov), Žiri živimo zeleno, 
Živeti čipko, Kulturna šola … Po naslovih sodeč je kar nekaj samo žirovskih, torej lokalnih, ki 
so jih na naši šoli učitelji zasnovali v namen spodbujanja, ozaveščanja določenih vrednot. 
Nekaj projektov pa je tistih, ki smo jih prevzeli z namenom slediti vzgojnim in učnim smernicam 
za nas, osnovnošolce. S področja bralne pismenosti smo bili že vključeni v projekt Bralna 
pismenost (Linpilcare), na šoli poteka vsakoletno tekmovanje za Cankarjevo priznanje, prav 
tako vsi razredi sodelujejo pri bralni znački, vključeni smo v več različnih natečajev, šola 
sodeluje v več raziskavah bralne pismenosti (PISA); drugih projektov s področja književnosti, 
jezika (Objem, Razvezani jezik …) pa se zaenkrat nismo lotili. Naj bi bil projekt Rastem s knjigo 
dovolj, da bi skupaj in primerno odraščali. Pa je to res? V lanskem letu  - in tudi leta prej - smo 
bili vanj vključeni tudi žirovski sedmošolci in bili zelo veseli darila. Tematika je namreč sodobna, 
najstniki se zlahka poistovetimo z glavnimi junaki, kar pomeni, da so motivi v delih in tematika 
sodobni, in lahko rečemo, da s(m)o rasli tudi s podarjeno knjigo. Letošnji sedmošolci pa te 
možnosti nimajo, saj se letos naša šola ni vključila v projekt. Pojavila se je namreč dilema, 
koliko in v kakšni meri s(m)o 13-letniki pripravljeni za vzgojne sprejeti določene motive, ki v 
našem vsakdanu niso običajni, oz. jezikovna sredstva, s katerimi so le-ti izraženi.  
Glavno raziskovalno vprašanje, ki se nama je postavilo, je, če so knjige, ki jih dobijo sedmošolci 
v dar, primerne njihovi starosti in stopnji odraslosti, namen pa je bil ugotoviti, kaj o primernosti 
motivov in jezikovnih sredstev, ki jih zasledimo v delih projekta Rastem s knjigo, menijo sami 
sedmošolci, njihovi starši, učitelji in nenazadnje tudi stroka. Menimo, da je tovrstna raziskava 
aktualna; razmišljanje o letos ponujeni knjigi zagotovo še ni bilo aktualno v preteklih letih. 
 
 
Po branju teorije in strokovnih prispevkov o teh temah sva si postavili naslednje hipoteze: 

 

1. Izbrana pripovedna dela v projektu Rastem s knjigo niso vsa realistična mladinska dela. 

2. Večini mladostnikov so književna dela, v katerih so prisotni vulgarni izrazi, vabljiva. 

3. Starši bi delovali na principu Grdega račka, če bi dobili zagotovilo, da se v šoli o tem 

pogovarjajo. 

4. Učitelji v izogib težavam v družbi delujejo na principu Motovilke. 

5. V prihodnje si učitelji želijo knjige z manj spornim izrazoslovjem. 
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2 TEORETIČNI DEL  

2.1 PROJEKT RASTEM S KNJIGO 

 

Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušajo osnovnošolce 
in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih 
spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. 
  
Projekt je Ministrstvo za kulturo začelo izvajati v šolskem letu 2006/2007, najprej zgolj za 
osnovne šole. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije ga je začela voditi ob ustanovitvi 
leta 2009. Izvajajo ga v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi in 
srednjimi šolami, z osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in 
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter osnovnimi in srednjimi šolami 
v zamejstvu (Avstrija, Madžarska, Italija). Sodelujemo tudi z učitelji, ki poučujejo slovenščino 
v t. i. sobotnih šolah (Amerika, Avstralija), pri dopolnilnem pouku v tujini (Belgija, BiH, Srbija, 
Hrvaška, Francija idr.) in v Evropskih šolah (Bruselj, Luksemburg, Frankfurt idr.). 
  
Cilji nacionalnega projekta Rastem s knjigo so: 
 

 spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega 
leposlovja;  

 promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja; 
 spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic; 
 motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške 

programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega 
mladinskega leposlovja. 
 

Kako poteka projekt 
 
Projekt Rastem s knjigo je pripravljen v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport, Pionirsko knjižnico – centrom za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana (MKL), Zavodom RS za šolstvo, Združenjem 
splošnih knjižnic, Sekcijo šolskih knjižnic pri ZBDS, Društvom šolskih knjižničarjev Slovenije in 
Društvom slovenskih pisateljev. 
Prve priprave na projekt, ki je vezan na šolsko leto, se pričnejo v spomladanskih mesecih z 
javnim razpisom, v okviru katerega pristojna strokovna komisija med prijavljenimi slovenskimi 
mladinskimi deli izbere dve – eno za sedmošolce in eno za dijake prvih letnikov. 
Vsako leto sta izbrani dve drugi deli. Delovna skupina, ki vključuje predstavnike sodelujočih 
institucij, pripravi natančne informacije o izvajanju projekta za šole in knjižničarje, v 
sodelovanju z založnikom in avtorji pa tudi promocijsko gradivo in predstavitvena filma za obe 
deli.  
Uradni začetek projekta je vsako leto 8. septembra ob mednarodnem dnevu pismenosti. Takrat 
so izbrane knjige dostavljene v vse splošne knjižnice v Sloveniji. 
Vsi sedmošolci in dijaki prvih letnikov srednjih šol prejmejo vsak svoj izvod izbrane knjige ob 
posebej za to priložnost organiziranem obisku najbližje splošne knjižnice, ki je vključen v letni 
delovni načrt slovenskih osnovnih in srednjih šol. Obisk knjižnice poleg prejema knjige 
vključuje še spoznavanje knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim 
mladinskim leposlovjem ter predstavitev avtorjev in knjige. Med šolskim letom potekajo tudi 
srečanja učencev in dijakov z avtorji izbranih knjig po številnih slovenskih šolah, ponekod pa 
tudi v zamejstvu in drugod po svetu. Te nastope sofinancirata Društvo  Bralna značka 
Slovenije – ZPMS in Društvo slovenskih pisateljev. Hkrati se pri promociji branja že vrsto let 
povezujejo tudi s Košarkarsko zvezo Slovenije.  
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Vsi podatki o projektu Rastem s knjigo so pridobljeni na spletni strani: 
https://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/ 

 

2.1.1 Izbrane knjige 
 
Šolsko leto Osnovnošolci 
 
2019/2020 Janja Vidmar: Elvis Škorc, genialni štor 
2018/2019 Nataša Konc Lorenzutti: Avtobus ob treh 
2017/2018 Miha Mazzini: Zvezde vabijo 
2016/2017 Vinko Möderndorfer: Kit na plaži 
2015/2016 Damijan Šinigoj: Iskanje Eve 
2014/2015 Slavko Pregl: Odprava zelenega zmaja 
2013/2014 Vinko Möderndorfer: Kot v filmu 
2012/2013 Tadej Golob: Zlati zob 
2011/2012 Desa Muck: Blazno resno o šoli 
2010/2011 Tone Pavček: Majnice: fulaste pesmi 
2009/2010 Dušan Čater: Pojdi z mano 
2008/2009 Ervin Fritz: Vrane 
2007/2008 Slavko Pregl: Spričevalo 
2006/2007 Neli Kodrič: Na drugi strani 

 
 

2.1.2 Statistika projekta  

 
Tabela 1: Vključenost šol in učencev v projekt Rastem s knjigo 

Iz tabele je razvidno, da se je odstotek vključenosti slovenskih šol do šolskega leta 2017/2018 
dvigal, saj je prišel na 100 %, vključenih je bilo 453 šol - toliko, kot je sploh vseh.  
 

2.2 SESTAVINE LITERARNEGA PRIPOVEDNEGA DELA   

 

2.2.1 Motiv 
 
Motivi so delci snovi, predmeti, situacije, značilni, tipični življenjski položaji, razmerja med 
osebami, dogodki v določenem času in prostoru, čustva …, ki si jih bralec lahko predstavlja. 
Povzročajo kako dejanje, ravnanje, nagib. Tako za avtorja kot razumevanje je najpomembnejši 
glavni motiv, poznamo pa tudi stranske. Lahko se združujejo v večje sklope. Isti liki, situacije 

https://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/
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… se lahko kot motiv v različnih oblikah ponavljajo v več delih. Pri iskanju, prepoznavanju 
motivov nam lahko pomaga vprašanje, kateri dogodki, osebe … so del (določene) snovi  (npr. 
motiv zapornika v Kosmačevi Gosenici, motiv prevzetnosti v Prešernovem Povodnem možu) 
(Honzak, 1996). 
Motiv (lat. poganjajoče, tisto, kar žene) je značilen pomensko zaokrožen položaj, izluščen iz 
splošne snovi. Del snovi, oblikovan v poseben, značilen, človeško pomenljiv in ponovljiv 
položaj, ki pogosto zaradi svoje dinamičnosti zahteva pripravo v predhodnem in iztek v 
naslednjem motivu; je pač napeta situacija, ki je iz nečesa nastala in v nekaj uplahne (Kmecl, 
1983). 

 

2.2.2 Tema 
 
Tema je tista snov, ki je v književnem besedilu tehtnejša za sporočilo, tako da največkrat 
označuje smiselno ali ideološko opredeljeno snov. Pogosto je tema, zlasti pogovorno, kar 
naslov (Kmecl, 1983).  
 
Temo dobiš kot besedo ali poved, ki odgovarja na vprašanje, o čem govori delo. Pojavlja se v 
določenem delu besedila (npr. naslovu) ali pa jo moraš ugotoviti iz besedila. Tema je tista 
snov, ki je v besedilu najbolj tehtna za sporočilo (npr. ljubezenska ali domovinska, tema o 
pesništvu …) (Honzak, 1996). 

 

2.2.3 Jezikovna sredstva 
 
Besedilo lahko oblikuješ (razvijaš) na več načinov, ubeseditvenih postopkov, ki se med seboj 
lahko tudi prepletajo. Pravimo jim slogovni postopki ali literarne prvine.  
Opisuješ,  pripoveduješ,  razlagaš … lahko objektivno, neosebno ali subjektivno, osebno. 
Kakor vsako celoto lahko razčlenimo na njene sestavine, lahko razčlenimo tudi literarno delo. 
Tako dobimo literarne prvine. Najbolj vidne literarne prvine so opis, oris, označitev, dvogovor, 
pripovedovanje in razpravljanje. 
 

2.3 VZGOJNA FUNKCIJA KNJIŽEVNOSTI, PROBLEMSKOST IN 

TABUJI 
 
Vsaka literatura je na nek način poučna, če že ne neposredno, pa vsaj posredno. Klasična 
poetika je po Horacu poznala posebno geslo glede razmerja med poučnostjo in razvedrilnostjo, 
lepotnostjo literature. Opredelitev poučnosti besedila je v mnogočem seveda odvisna od 
bralca: eden bo v branju kar naprej iskal samo poučnost, drugi pa bo gluh zanjo,  pa če ga bo 
tolkla po glavi. Vendar velja glede ustreznega ločevanja preprosto merilo: če pri prvem branju 
prevladuje eidetično sprejemanje, potem besedila ne bomo imenovali poučno; če pa si z 
branjem predvsem bogatimo znanje, pa če so občasni lepotni užitki še tako tehtni, potem je 
zadeva obratna. Kadar se odločimo brati  ljubezensko liriko, prav gotovo ne pričakujemo, da 
se bomo iz nje naučili bogve česa koristnega; če pa se bomo potrudili prebrati literarno kritiko 
teh pesmi, potem seveda že vnaprej pričakujemo od tega napora obogatitev svojega znanja 
(Kmecl, 1987). 
 
Kot pa menita Saksida (2014) in Lavrenčič Vrabec (2001) za sodobno mladinsko leposlovje ni 
nobena tema preveč črna in preveč depresivna (Lavrenčič Vrabec, 2001). Naivnega bralca bi 
lahko napeljala na misel, da tabujev v mladinski književnosti (celo na Slovenskem) ni več. Še 
več, na seznam tematskih sklopov »detabuizirane mladinske književnosti« bi lahko razgledani 
bralec uvrstil veliko izvirnih slovenskih besedil. Kot meni Saksida, je dejstvo, da tabuji brez 
dvoma tudi danes so – navsezadnje se pojmovnik, ki zajema tabuje, književne probleme, 
cenzuro ter književno in širšo vzgojo, vedno znova aktualizira, ko se v medijih pojavi 
»nenavadna« književna tematika – torej tudi v letošnjem šolskem letu knjiga v projektu Rastem 
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s knjigo. Vprašanja problemske oz. tabujske mladinske književnosti so zapletena, prav tako 
kompleksna je (bi morala biti) analiza medijskih odzivov nanjo: književni problemi in posledično 
tabuji se namreč vedno pojavljajo v kontekstu družbe, njenega pojmovanja vzgoje, javne šole, 
učiteljeve avtoritete in strokovne avtonomije, pa tudi ideologije. 
 
Problemsko delo bi tako bil oznaka za posebno vrsto romana, ki ima prepoznavne in 
določujoče poteze predvsem na ravni teme, zgodbe in razvoja književnih oseb; v njegovem 
središču je torej posameznikova stiska, konflikt, pogosti so prikazi žrtve in posledično krivde, 
značilne teme so drugačnost, smrt, nasilje, bolezni, odvisnost ipd. (Kos, 2013). 
Na drugi strani oznaka tabujsko izhaja iz razmerja med književnostjo in družbo; med 
vrednotami, ki jih bralec prepoznava v besedilu, in tistimi, ki jih zagovarja v vsakodnevnem 
življenju. Tabujsko je to, kar se zdi bralcem v kompleksnem in družbeno pogojenem 
sprejemanju (doživljanju, razumevanju in vrednotenju) književnih besedil za (mladega) bralca 
neprimerno ali celo nesprejemljivo, zato je podvrženo bolj ali manj neposredni (samo)cenzuri. 
Pojmovanje neprimernosti besedil praviloma izvira iz družbenega pojmovanja otroštva: če je 
za odrasle otroštvo naivno in nedolžno, potrebuje zaščito pred (po njihovo) neprimernimi 
temami, predvsem pred prikazi spolnosti, nasilja …Tovrstne cenzorske predpostavke se lahko 
oblikujejo tudi v nasprotju s tem, kar o vsebinskih prvinah književnosti mislijo mladi bralci: velike 
simpatije mladih bralcev, ne pa tudi cenzorjev; nesporazum med odraslimi in njihovimi 
pričakovanji do podobe otroškosti ter stvarnim otroškim svetom je kot tema sicer opazen tudi 
v književnosti. 
Javna branja nekaterih »učinkovitih« odlomkov pa so pokazala, da se cenzorski posegi 
osredotočajo predvsem na jezik.  
 
Bistveni dejavniki problemskosti kot vsebinske in tabujskosti kot družbeno recepcijske oznake 
za to vrsto mladinske književnosti so: 
 
a) tema: problemska tema ruši predpostavko o varnem otroštvu: prikazuje otrokove/ 
mladostnikove stiske, bolečino odraščanja; problemske so tudi upodobitve izrazite 
drugačnosti, npr. invalidnosti ali istospolnosti, saj delujejo kot odstop od (najpogostejših, 
tradicionalnih) prikazov odraščanja in odnosov v mladinski književnosti – tovrstne problemske 
teme so torej za bralca svojevrstna »potujitev« pričakovane vsebine na podlagi horizonta 
pričakovanj, ki sooblikuje njegovo branje; 
 
b) perspektiva: problemske teme praviloma sodijo v perspektivo oporekanja, ki prevzema 
otroško uporniško držo do sveta – a čeprav je oporekanje lahko tudi humorno, so v tej skupini 
problemska predvsem dela (npr. o holokavstu, a tudi o smrti in trpljenju nasploh – A. Makuc: 
Oči) z »naivn(o) perspektiv(o), v kateri je najbolj strašljivo to, da otroci sploh ne razumejo, kaj 
se dogaja z njimi in okoli njih« (Haramija 2010); 
 
c) zgodba: problemsko besedilo mora vsebovati konflikt, »poškodbo«, katere žrtev je osrednja 
oseba ali kdo drug – (samo)poškodba je lahko usodna, npr. smrt, poskus samomora; 
 
d) književna oseba: je v problemski literaturi praviloma »izobčenec« ali je vsaj opazno 
drugačna od okolice, kar jo postavlja pred zgodbene preizkušnje in poškodbe; 
 
e) jezik: pogoste so kletvice, vulgarizmi in druge jezikovne poteze, ki zaznamujejo književne 
osebe in zgodbo, npr. prvine tujega jezika – ker tovrstne jezikovno-slogovne prvine v mladinski 
književnosti niso pogoste, na bralca delujejo kot provokacija – in če odrasli bralec meni, da jih 
bodo mladi posnemali, jih označi za tabujske; 
 
f) razpoloženje, ki ga v bralcu vzbudi književno besedilo: to je povezano s čustvenimi prvinami 
književnega besedila, ki izhajajo iz opisov trpljenja, umiranja, spolnosti ipd. ter 
 
g) subjektivne predstave o tem, kaj je otroštvo ter kakšna je vloga branja – ideološki koncept 
otroštva in branja tudi danes niha med dvema metaforično opredeljenima modeloma 



6 

 

(Lavrenčič Vrabec 2001): prvi je »model Motovilke« (naloga odraslega je, da pred tabujskimi 
temami otroka varuje poznavanje stisk in temnih plati odraščanja ter pogovori o vsem tem so 
torej škodljivi), drugi je »model Grdega račka«; ta »odstira tudi temne in problematične strani 
življenja« (prav tam). 
 
Tabujskost torej nikakor ni zgolj besedilna kategorija; kot vsako literarnoestetsko doživetje je 
predvsem posledica součinkovanja besedilnih pomenov ter bralčeve bralne zmožnosti, 
njegovih medbesedilnih izkušenj in občih ideoloških predpostavk. Vendar o tabujskosti poleg 
sporočanjskega potenciala besedila (problemskih prvin kot vsebinsko-slogovne besedilne 
tvorbe) brez dvoma soodločajo tudi subjektivne predstave, celo predsodki o tem, kaj je v 
književnosti še primerno.  
 
Branje pri bralnem dogodku, kakor se opredeljuje vsako vodeno skupinsko branje in 
razpravljanje o književnosti (književni pouk, domače branje, Cankarjevo tekmovanje, projekti 
za promocijo branja, npr. Bralna značka), ni niti spontano niti zgolj subjektivno branje. Razlike 
med bralnim dogodkom in nevodenim prostočasnim branjem posameznika je najti na ravni 
bralne motivacije, izbire besedil (zasebni bralec bere na podlagi bralnih interesov, bralec pri 
bralnem dogodku bere tudi to, kar berejo drugi bralci – mentor branja oblikuje seznam besedil, 
ki so podlaga za pogovor o prebranem) ter dejavnosti: spontano branje se osredotoča na 
bralno doživetje, ne na izražanje ali celo utemeljevanje mnenja o prebranem (Saksida, 2014). 
Mentor branja v dialogu z mladimi bralci razvija njihovo kritično branje zahtevnejših besedil, 
kar pomeni, da sistematično vodi bralni dogodek tako, da učenci odkrivajo prezrte in 
pojasnjujejo nejasne sestavine besedila, se na prebrano kritično odzivajo z osebnim mnenjem, 
ki ga utemeljujejo.  
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3 EKSPERIMENTALNI/EMPIRIČNI/RAZISKOVALNI DEL  

3.1 METODOLOGIJA  

 
Da bi potrdili ali ovrgli najine hipoteze, povzete po prispevku Igorja Sakside, češ da je 
povezovanje vsebine (problemskih tem) in družbenega odziva (označevanje besedil s 
problemsko temo kot neprimernih, torej tabujskih) vendarle nekoliko prepovršno in ker sami 
do enoznačnega odgovora na najina zastavljena vprašanja ne bova prišli, sva po krajših 
obnovah del in temeljitem branju zadnje, letošnje knjige izvedli več anket in vprašanje zastavili 
preko spleta. 

 

3.1.1 Opis vzorca raziskave 

 
V vzorec sva zajeli pripovedna dela, saj meniva, da imajo zaradi pripovednega značaja, 
večjega nabora besed in s širšim naborom motivov večjo sporočilno moč.  
Prav tako sva zajeli sedmošolce, torej učence tiste starostne stopnje, ki jim je roman namenjen, 
njihove starše ter učitelje, ki so se oz. se niso odločili za vstop v projekt. V analizo sva zajeli 
vsa pripovedna dela od začetka samega projekta do danes: gre za dvanajst pripovednih del. 
Anketirali sva letošnje sedmošolce, njihove starše – v anketo je bilo vključenih 63 sedmošolcev 
in prav toliko staršev. Sedmošolci so rešili vsi, od tega  34 deklet in 29 fantov; staršev pa je 
vrnilo 27. Spletno anketo sva poslali preko spletnih naslovov, dobili smo 20 izpolnjenih 
vprašalnikov.  
 

3.1.2 Opis merskega instrumenta 

 
Merski instrument je bila primerjava posameznih motivov ter pridobivanje podatkov s pomočjo 
vprašalnikov in vprašanj posameznikom. 
 

 
Slika 1: Zaslonski posnetek spletnega vprašalnika za učitelje 

 

3.1.3 Opis postopka zbiranja podatkov 
 
Najprej sva pregledali vsa dela in izbrali prozna. Sledilo je branje zadnjega dela, torej romana 
Janje Vidmar: Elvis Škorc -  Genialni štor in iskanje tem, motivov.  
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Anketo sva namenili tistim, ki (naj bi) jim bila knjiga namenjena in njihovim staršem. Največkrat 
s svojim mnenjem le-ti posežejo v šolsko avtonomijo oz. avtonomijo učitelja. Z odgovori, ki naj 
bi jih dobili, bi tako lahko tudi v prihodnje na šoli zagovarjali stališča staršev glede 
problemskosti v izbranih književnih besedilih, s katerimi se srečujejo njihovi sedmošolci na 
ravni šolskega sistema. 
V nadaljevanju sva prosili za odzive učiteljev, ki (ni)so pristopili k projektu Rastem s knjigo tudi 
v letošnjem šolskem letu in nenazadnje sva o stanju povprašali Javno agencijo za knjigo. 
Učitelje smo izbrali naključno (slepo) iz vse Slovenije in jih preko spletne povezave povabili k 
reševanju ankete.  
 

3.1.4 Obdelava podatkov 
 
Podatke sva obdelali z deskriptivno, torej opisno metodo, analizirali sva motive in tematiko 
ter mogočo uporabo slengovskih/slabšalnih izrazov. 
 

3.2 REZULTATI  

 

3.2.1 Rezultati, vezani na vsebino knjig 

 

3.2.1.1 Neli Kodrič: Na drugi strani 
 
Neli Kodrič je slovenska mladinska pisateljica, ki se je rodila 12. maja 1964 v Postojni, 
odraščala pa je v Vipavski dolini. Po gimnaziji, ki jo je obiskovala v Ajdovščini, se je vpisala na 
akademijo za likovno umetnost v Ljubljani, vendar je takrat ugotovila, da so ji bolj všeč knjige.  
 
Zgodba se vrti okoli oseb Tomaža, Denisa in Svita, ki so šolski razgrajači. Vsak dan so iskali 
nove žrtve, da bi jih lahko zasmehovali, jih malo prestrašili, in za razne majhne nasilnosti dobijo 
naziv dežurne šolske barabice. 
Njihova najpogostejša žrtev je bil učenec iz šestega razreda Milan Kojdić in nekega dne so ga 
fantje pričakali s šole na poti domov. Milan je pospešil hojo, a ga je trojica kmalu dohitela. 
Začeli so ga obmetavati s kamenjem in tako je padel v velik prepad na železniške tire ter se 
še pravočasno rešil, da se je umaknil s tirov. Prijel se je za glavo in občutil kri ter si želel oditi 
samo še domov. Fantje pa so le tiho opazovali in se kasneje porazgubili vsak v svojo smer. 
Svit je na poti domov razmišljal o tem dogodku in ko je prišel domov, se je usedel pred televizor 
in naveličano menjaval programe na televiziji. Naenkrat pa se mu je zvrtelo v glavi in pred sabo 
ni videl ničesar več. V njegovih mislih pa je bil samo dogodek o Milanu. Čez nekaj časa se je 
zbudil in ležal je na sredi dnevne sobe. Počasi ga je začelo skrbeti in dogodek z Milanom mu 
ni in ni hotel dati miru. Po nekaj dneh se je Milan vrnil v šolo in že ga je čakala trojica in ga kot 
po navadi zbadala z žaljivkami.  Po pouku so se odpravili v mesto in tavali so sem ter tja. Nato 
so spet šli vsak v svojo smer; Svit se je odpravil domov. Ko je prišel domov, staršev kot 
običajno ni bilo doma, zato je legel na kavč in zaspal. 
Zjutraj se je prebudil v svoji postelji ves začuden in poleg njega je ležala smrdeča mačka, polna 
bolh. Nemudoma je vstal in odhitel v kopalnico pod tuš. Naslednjega dne bi moral Svit oditi v 
šolo, vendar je zaradi slabe vesti rekel mami, da je zbolel in da bi rajši ostal doma. Mama mu 
je dovolila in kmalu zatem odhitela v službo. Takoj ko je odšla, se je Svit odpravil v mesto in v 
eni izmed trgovin ukradel dva CD-predvajalnika ter se nato odpravil proti domu. 
Na pragu doma ga je čakal gospod, ki ga je videl pri kraji. Svita je zvlekel v svoje stanovanje 
in ga hotel na vsak način slikati, da bi lahko sliko poslal policiji. Svit se je upiral in hotel na vsak 
način zbežati, kar mu je na koncu tudi uspelo. Rešil se je tako, da je splezal skozi okno in 
padel čez v grm ter pri tem izgubil zavest. 
Nato je prišla njegova mama domov in izza grma slišala stokanje. Odšla je proti grmu in tam 
zagledala svojega sina, ki je počasi prihajal k zavesti. Mama se je zamislila in prišla do sklepa, 
da bi bilo najbolje, da gresta konec tedna na morje, da si vzame zelo malo časa zanj. 
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Bližal se je konec šolskega leta in v šoli je postajalo vedno bolj vroče. Svit pa je nekega dne 
odšel v bolnišnico k Milanu in izvedel, da so mu ugotovili bulo v glavi. Zaradi tega se je počutil 
krivega. Čez nekaj dni se je spomnil, da bi imel satelitni telefon in ker ni imel dovolj denarja 
zanj, se je odločil, da oropa očetov sef. Šifro je vedel že od malih nog, saj mu jo je oče zaupal. 
Iz sefa je vzel nekaj zlatnine in gotovine, vendar še vedno ni imel dovolj za nakup telefona. Ob 
sefu pa je še pustil tri sive lase njihove pomočnice Ane, ki jih je našel na njenem plašču, 
medtem ko je ona kuhala kosilo. Tako sta oče in mama sprva mislila, da je sef oropala Ana, a 
se je kmalu ugotovilo, da ga je izpraznil Svit. Mati in oče sta se prerekala okoli svojega sina in 
en drugemu očitala, da je postal takšen kriminalec. Svitu je bilo iskreno žal in zato je pojedel 
nekaj uspavalnih tablet ter nekaj drugih tablet in nato izgubil zavest. S tem je želel narediti 
samomor. Mama ga je nemudoma odpeljala v bolnišnico na izpraznitev želodca. Zdravnik mu 
je svetoval obisk pri psihologu in nasvet je mama vzela zelo resno. Res ga je odpeljala do 
psihologinje, kar je Svitu navsezadnje zelo odleglo, saj se je končno lahko zaupal eni osebi in 
se pogovoril z njo o vseh njegovih težavah in zapletih (https://www.domacebranje.com/na-
drugi-strani/). 
Ugotovimo, da gre za najstniško tematiko, odraščanje; motivi pa so: nesprejemanje, kriminal, 
poškodovanje, nasilje. 
Jezikovna sredstva, slabšalni izrazi: Nekaj besed je takšnih, ki so vezane na kriminal, 
vulgarizmov pa ne zasledimo. 
 

 
Slika 2: Naslovnica Na drugi strani 

 

3.2.2.2 Slavko Pregl: Spričevalo 
 
Z novinarskim in literarnim delom je avtor začel ukvarjati v gimnaziji, ko je deloval kot urednik 
šolskega glasila Utripi. Ves čas urednikovanja se je ukvarjal s pisanjem. Pisal je humoristične 
črtice, basni, povesti, satire, ki so najprej izhajale v revijah in časopisih, za katere je dobil več 
priznanj. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani leta 1972. Med letoma 1969 in 1991 
je bil zaposlen v založbi Mladinska knjiga. Od 1991 do 2002 je bil samostojni založnik, direktor 
založbe EWO. Od leta 2003 je imel status samozaposlenega v kulturi. 
V letih 1998–2002 je bil predsednik Društva slovenskih založnikov, od leta 2004 do marca 
2008 je bil predsednik Društva Bralna značka. V letih od 2005 do 2007 je bil podpredsednik 
Društva slovenskih pisateljev, konec leta 2007 (do konca 2009) pa je postal predsednik 
omenjenega društva. Je soustanovitelj gibanja Forum 21 in njegov podpredsednik od 
ustanovitve leta 2004 dalje. Leta 2009 je postal direktor Javne agencije za knjigo, to funkcijo 
je opravljal do upokojitve leta 2012 (https://sl.wikipedia.org/wiki/Slavko_Pregl). 
 

https://www.domacebranje.com/na-drugi-strani/
https://www.domacebranje.com/na-drugi-strani/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slavko_Pregl
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Mateju, ki končuje mestno osnovno šolo, ter njegovemu mlajšemu bratu Lenartu se bliža konec 
šolskega leta. Sta člana pobalinske Denisove druščine. Na valeti se pokaže, kakšen je bil 
Matejev razred, in na proslavi se med Matejem in Sinjo začne razvijati posebna zgodba. V 
času, ko mama in oče obeh fantov zaslutita, da o svojih sinovih ne vesta vsega, se življenje 
hitro zapleta: problematično spričevalo, radovedna babica, neotesani fantje in ženska 
pronicljivost med smehom in solzami zakuhajo godljo, ki se z veliko dobre volje celo da 
prebaviti. Na prvi pogled prijateljska druščina se na tatinskem pohodu za novimi kolesi boleče 
sreča s policisti in razpade. Pri tem zelo zanimivo vlogo odigrajo punce. 
(https://www.bralnica.com/knjiga/spricevalo/) 
 
Značilen je realističen slog pisanja. Tematika vsebuje zabavne in napete pripovedi o mladih, 
pri čemer je problematika tudi soočanje mladih s svetom odraslih. Opazili sva vedrino, 
radoživost in humor. Potrdi se dejstvo, da Slavka Pregla vodi pereč motiv mladostnikov in otrok 
s problemi v družini in družbi; drugi motivi so še prijateljstvo, problematična mladina, zaključek 
pouka. 
 

 
Slika 3: Naslovnica Spričevalo 

 

3.2.2.3 Dušan Čater: Pojdi z mano 

 
Dušan Čater je slovenski pisatelj, urednik, prevajalec in scenarist. Rodil se je decembra leta 
1968. V Ljubljani je študiral novinarstvo in sociologijo. Delal je kot urednik založbe in sodeloval 
pri nekaterih časopisih in revijah. Napisal je scenarije za različne igre, med njimi tudi Peter 
Klepec. Njegova dela pa so prevedena v več jezikov. 
 
Manc se  na podeželje odpravi v družbi treh prijateljev. Odnosi med njimi so na trenutke zelo 
negativni, velikokrat je vladalo napeto vzdušje, kjer je bilo polno medsebojnega obračunavanja 
in pikrih opazk. Ko so se Manc in prijatelji znašli pred kakšno težavo ali oviro na njihovi 
pustolovščini, so drug drugega obtoževali s krivdo in namesto da bi drug drugega bodrili, so 
se obtoževali ter med seboj iskali krivca za svoje težave. Manca so obtoževali za slabo 
vodenje, Ota za slabo orientacijo, Špurča za požrešnost in krajo koruze, ki ni bila ravno dobra 
poteza, Mino pa so obtoževali zganjanja panike ter za nerodnost pri hoji. Sicer pa si kljub 
izraziti individualizaciji, sebičnosti in samozadostnosti, ki so na splošno velik problem današnje 
družbe, Čatrovi junaki na določenih mestih pomagajo in so drug drugemu v oporo. 
 
Tematika je povsem mladostniška, odnosi med mladimi, prijateljstvo, motivi pa krivda, 
(ne)vodenje, požrešnost, nerodnost, strah, drznost, sebičnnost.  Jezik je sicer najstniški, brez 
vulgarizmov, slabšalnih izrazov. 
 

https://www.bralnica.com/knjiga/spricevalo/
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Slika 4: Naslovnica Pojdi  z mano 

3.2.2.4 Desa Muck: Blazno resno o šoli 
 
Desa Muck je slovenska pisateljica, dramatičarka ter igralka, rojena leta 1955 v Ljubljani. 
Delala je kot pomočnica vzgojiteljice v vrtcu. Bila pa je tudi Slovenka leta. Napisala je več kot 
50 del, ki so v večini prevedena v tuje jezike. Je pa tudi največkrat izposojena pisateljica v 
knjižnicah. Najbolj znana je po pisanju proze za otroke ter mladino. 
 
Glavna junakinja je Neža, ki je junakinja v pravem pomenu besede, saj je pridna, marljiva in 
vzorna učenka. Žane ima sprva vse lastnosti antijunaka, v nadaljevanju pa zaljubljenost iz 
njega napravi drugačnega človeka. 
Učenje, domače naloge, spraševanje, špricanje, plonkanje, izsiljevanje, zamujanje … vam je 
kaj od tega znano? Tretja knjiga serije Blazno resno govori prav o tem, o tegobah in nadlogah, 
s katerimi se soočajo šolarji že od Marije Terezije dalje. Da ne bo pomote, špricanje, plonkanje 
in druge šolske discipline niso samo domena luzerjev, prav vsakomur se lahko zgodi, da se 
hram učenosti zanj spremeni v nočno moro. Toda »šole ne moreš premagat, ampak si jo moraš 
udomačit«, pravi Desa Muck. 
(https://www.mladinska.com/fejstbuk/ko_zagusti/1176) 
 
Tematika je ponovno mladostniška, odnosi med mladimi, šola/pouk, motivi pa že zgoraj 
navedeni: izsiljevanje, plonkanje, učenje, spraševanje. Glavni kot stranski motivi sovpadajo z 
naslovom knjige, da gre za blazno (v največji meri) resno o šoli. Jezik je humoren, zabaven, 
tudi najstniški sleng, ni pa slabšalnih, vulgarnih izrazov.  
Knjiga je poučna, vzgojna, omogoča identifikacijo, brez slabih nasvetov. 
 

https://www.mladinska.com/fejstbuk/ko_zagusti/1176
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Slika 5: Naslovnica Blazno resno o šoli 

 

3.2.2.5 Tadej Golob: Zlati zob 

 
Tadej Golob je slovenski pisatelj, novinar, kolumnist in alpinist. Golob se je rodil leta 1967 v 
Mariboru. Po poklicu je novinar in sodi med pisatelje mlajše generacije. V času študija je delal 
kot honorarni sodelavec športnega programa TV Slovenija, nato pa je postal urednik revije za 
avtomobilistične ter motociklistične športe Gard Prix, kasneje pa urednik revije Grif, ki je 
izhajala za plezalce, raziskovalce in alpiniste. Kot pisatelj je nase opozoril leta 2010, ko je za 
svoj roman Svinjske nogice prejel nagrado kresnik. Leto pozneje je izšel mladinski pustolovski 
roman Zlati zob. V vzajemnem katalogu COBISS ima zabeleženih kar nekaj literarnih del, 
večinoma za odraslo populacijo. Zlati zob, mladinski roman, je bil ocenjen z najvišjo oceno, 
zlato hruško, uvrščen pa je tudi med White Ravens, bele vrane Mednarodne mladinske 
knjižnice v Munchnu. 
(www.miszalozba.com/avtorji/tadej-golob)  
 
Ko se Tomaž, Tina in Peter nekega poletja podajo v Log pod Mangartom, da bi preplezali 
Loško steno, še ne vejo, kakšna pustolovščina je pred njimi. Pri štopanju spoznajo Franka, ki 
jih sredi naliva pelje do Loga, tam pa v gostilni njegovega nonota. Ta jim pove srhljivo zgodbo 
o dnevih v rudniku, kjer sta s prijateljem Mlekužem našla zlato in ga nato skrila v eno od jam 
pod Briceljkom, ki sta jo našla med lovom na gamsa. Toda, sklene nono, gams ni bil gams, 
ampak hudič. Obetavna zgodba se tako žalostno konča; Mlekuž ostane ujet v jami in še danes 
vaščani slišijo njegovo tuljenje v dolino. Trije prijatelji se odpravijo v steno, preplezajo 
nameravano smer in se vrnejo domov, toda Tomažu in Petru jama Zlati zob ne gre in ne gre 
iz glave ...  
 
Knjiga nosi označbo 13 let dalje, vendar vsebina ni sporna, gre za pustolovščino, tematika je 
povsem adrenalinska, med katero pa se pojavijo motivi prijateljstva, alpinizma, plezalnih smeri, 
zaklada.  
Jezik romana je bogat v izrazoslovju, obravnavana tematika je avtorju očitno dobro pozna in 
tako je sposoben bralca popeljati v sredo stene in ga tam pustiti, da se na skalni polici meter 
krat pol metra v tesnobi sprašuje, kako bo preživel noč.  
 
 

http://www.miszalozba.com/avtorji/tadej-golob
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Slika 6: Naslovnica Zlati zob 

3.2.2.6 Vinko Moderndorfer: Kot v filmu  
 
Vinko Moderndorfer je slovenski pisatelj, pesnik, dramatik, esejist, gledališki, radijski, filmski in 
televizijski režiser. V Celju je obiskoval gimnazijo, študiral pa je na Akademiji za gledališče, 
televizijo, film in radio. Kasneje pa je veliko časa posvetil režiranju. Prejel pa je tudi veliko 
nagrad. 
 
Skoraj 12-letni Gašper je bister in radoveden fant. Rad brska po internetu ter si s filmi in glasbo 
širi obzorja svoje domišljije. Ima najboljšega prijatelja in simpatijo, s katero pa se v živo ne 
druži, ampak le pogovarja prek skypa. Stvari se zapletejo, ko Gašper spozna, da se odnos 
med njegovimi starši spreminja, poleg tega tudi sam doživlja stisko zaradi težav v šoli in z 
vrstniki. Po prepiru staršev in maminem odhodu Gašperjevo življenje postane »kot v filmu«: 
oče ga namreč odpelje k prijaznemu neznancu, ki živi v koči sredi gozda, ima svinjo za hišnega 
ljubljenčka, se pogovarja s ptički in nima niti računalnika niti televizije; skratka, živi življenje, ki 
je bilo Gašperju do nedavnega nepredstavljivo. Roman je pripoved, v kateri bo delček sebe 
prepoznal vsak mladostnik, pa tudi odrasel. Avtorjev način pripovedovanja je duhovit, zgodba 
pa razgibana in ponekod napeta. 
(https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=102) 
 
Tematika je ponovno mladinska, je pa prvo delo, ki se iz skupinskega oz. kolektivnega junaka 
premakne na individualno raven. Motivi, ki jih najdemo, so družina, odnosi med  otroki in starši, 
očetovstvo, nenavadne osebe, neciviliziranost. Jezikovno je besedilo nesporno, brez 
vulgarizmov, kletvic. 
 

https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=102
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Slika 7: Naslovnica Kot v filmu 

 

3.2.2.7 Slavko Pregl: Odprava zelenega zmaja 
 
(Podatki o avtorju v razdelku 3.2.2.2) 
 
Miha, Pipi in Andrej končno prepričajo Boba, da jih z rabljenim avtomobilom Old punco odpelje 
na izlet, toda že kmalu jim jo zagode nepredviden zaplet. Fantje nato naletijo na Janjo, ki je 
pobegnila od doma in ki enemu od njih ukrade srce. A kaj, ko se Bob na skrivaj dogovarja z 
miličniki. Zgodbi Velika pustolovščina in Odprava zelenega zmaja sta prvič izšli leta 1976, v 
eni knjigi z naslovom Odprava zelenega zmaja, po kateri so posneli tudi slovito televizijsko 
nadaljevanko. Brezčasni zgodbi sta pred vami v novi podobi z več ilustracijami in vsaka v svoji 
knjigi. Odprava zelenega zmaja se lahko bere kot nadaljevanje Velike pustolovščine, lahko pa 
tudi kot samostojna knjiga. 
(https://beletrina.si/knjiga/odprava-zelenega-zmaja) 
 
Tematika je najstniška pustolovščina, kolektivni junak, motivi pa odnosi med starejšimi in 
mladino, izlet, pobeg od doma, kraja. Jezik je humoren, zabaven, z veliko predelanih stalnih 
besednih zvez, a brez vulgarizmov. 
 

https://beletrina.si/knjiga/odprava-zelenega-zmaja
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Slika 8: Naslovnica Odprave Zelenega zmaja 

 

3.2.2.7 Damijan Šinigoj: Iskanje Eve 
 
Damijan Šinigoj (1964) je pisatelj, prevajalec, urednik, scenarist ter publicist, član Društva 
slovenskih pisateljev ter Društva književnih prevajalcev Slovenije. Napisal je dva romana 
(Vojake ubijajo, mar ne? in Neizstreljeni naboj), tri zbirke kratkih zgodb (Očkov kotiček, Kratek 
dnevnik jamarskega zasvojenca ter Očkov kotiček 2), prevedel je več kot deset knjig, po 
njegovem scenariju pa sta bila posneta dokumentarni film Ko potrka vojna in celovečerni igrani 
film 1991–Neizstreljeni naboj. Je Trdinov nagrajenec za literaturo, njegove knjige pa so 
prevedene v več tujih jezikov. (https://www.miszalozba.com/avtorji/damijan-sinig) 
 
Leon in Eva sta iz povsem različnih koncev Evrope: Eva iz Slovenije, Leon iz Švedske. Čeprav 
današnji mladostniki veljajo za odtujene in nesocializirane, saj ogromno časa preživijo za 
računalnikom in v virtualnem svetu, Evo in Leona njuno prijateljstvo v »virtualnem« svetu 
spodbudi, da se želita srečati tudi v živo. Skujeta načrt, a ko ga želita uresničiti, se ta z 
nenehnimi in nadvse komičnimi, mestoma celo dramatičnimi zapleti ves čas sesuva, z 
mladostno improvizacijo in iznajdljivostjo pa na koncu le dosežeta cilj – srečata se. 
(https://www.miszalozba.com/knjige/iskanje-eve/) 
 
Tematika so socialni stiki, motivi pa virtualni svet, mednarodno prijateljstvo, pustolovščina. 
Jezik je primeren, z uporabo slenga oz. spletnega žargona, ni pa nižje pogovornih izrazov.  

https://www.miszalozba.com/avtorji/damijan-sinig
https://www.miszalozba.com/knjige/iskanje-eve/
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Slika 9: Naslovnica Iskanje Eve 

3.2.2.8 Vinko Moderndorfer: Kit na plaži 
 
Nika je živahna, radovedna najstnica, ki se s starši preseli v novo hišo in zadnji razred osnovne 
šole obiskuje v novi šoli, novem kraju, z novimi sošolci. Vse je na videz zelo lepo in tako, kot 
mora biti. Nika je priljubljena, zgovorna in duhovita, zna si pridobiti prijatelje. A izkaže se, da 
ima skrivnost, ki ne ostane skrita prav dolgo, skrivnost, ki bo spremenila življenje vsem okoli 
nje. (https://www.mladinska.com/fejstbuk/zivljenje_ni_izi/4963) 
 
Tematika je ponovno najstniška, gre za najstnico s problemom v sebi zaradi družinskih razmer, 
motivi pa so downov sindrom, pretvarjanje, žrtvovanje, asocialnost, odrekanje, sprejemanje. 
Kljub temu da gre za skupinski oris nekega kroga sošolcev/prijateljev, do izraza prihaja 
problem najstnice. Jezik je slengovski, na določenih mestih – ob kroničnem padcu 
samopodobe tudi precej pogovorni, na trenutke stresejo izrazi, ki so uporabljeni v odnosu otrok 
: starš, pa se zdijo neprimerni, čeprav zagotovo verjetni. 
 

 
Slika 10: Naslovnica Kit na plaži 

 

https://www.mladinska.com/fejstbuk/zivljenje_ni_izi/4963
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3.2.2.9 Miha Mazzini: Zvezde vabijo 
 
Miha Mazzini se je rodil 3. junija 1961 na Jesenicah. Je pisatelj, scenarist in publicist. Končal 
je podiplomski študij scenaristike na The University of Sheffield v Angliji in je redni član 
Evropske filmske akademije. Je režiser petih kratkih filmov in avtor scenarija za nagrajeni 
celovečerni film Sladke sanje, ki ga je leta 2001 režiral Sašo Podgoršek, in na podlagi katerega 
je nastal roman Kralj ropotajočih duhov. Med njegova prozna dela se šteje 26 objavljenih 
literarnih knjig, ki so prevedene v deset jezikov. Izdal je tudi devet računalniških priročnikov, 
saj je zaposlen kot računalniški svetovalec na področju uporabniških vmesnikov za internetne 
in mobilne aplikacije.  
Predaval je pisanje filmskih scenarijev - med drugim na scenaristični šoli Pokaži jezik (1999–
2005), bil je tudi gostujoč predavatelj na zagrebški Akademiji Dramske Umjetnosti (2001), na 
scenaristični delavnici Palunko (2004–2005) in Northwest Film Forum, Seattle, ZDA (2004).  
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Miha_Mazzini)  
 
Dvanajstletna Ana se spoprijatelji z nekaj let starejšo Kajo. Obe se udeležita izbora za 
resničnostni šov kot pevki. Ana si ne dela utvar, da je dobra pevka, Kaja pa misli, da je petje 
njena usoda. Problem je v tem, da so ji njeni prijatelji na socialnih omrežjih in v klepetalnicah 
nastop odsvetovali, češ da se bo osramotila. Še najbolj jo boli, ker ji isto zatrjuje tudi Robert, 
fant, s katerim sta si zelo blizu. Kaja tako na prvem nastopu zamrzne in ne more niti odpreti 
ust. 
Ana ugotovi, da Kaja še nikoli ni videla tega Roberta. Spoznala sta se preko klepetalnice. Prav 
tako Kaja zares ne pozna niti enega od ostalih "prijateljev". Ana zasluti, da za vsem skupaj tiči 
nekaj skrivnostnega in se odpravi iskat resnico in pomagat prijateljici. Knjiga se konča tako, da 
Kajin brat in Ana izvesta, da je Robert v resnici Peter, ki je hotel, da bi ga Kaja opazila. 
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Zvezde_vabijo) 
 
Tematika je mladinska, odnosi med mladimi, motivi pa resničnostni šov, klepetalnice, virtualno 
življenje, prekrivanje resnice. 
Jezik je primeren, ni nižje pogovornih izrazov. 
 

 
Slika 11: Naslovnica Zvezde vabijo 

 
 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=The_University_of_Sheffield&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Anglija
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Evropska_filmska_akademija&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Re%C5%BEiser
https://sl.wikipedia.org/wiki/Avtor
https://sl.wikipedia.org/wiki/Film
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sladke_sanje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kralj_ropotajo%C4%8Dih_duhov
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ra%C4%8Dunalni%C5%A1ki_priro%C4%8Dnik&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Svetovalec&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Uporabni%C5%A1ki_vmesnik
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Akademija_Dramske_Umetnosti&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Northwest_Film_Forum&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Seattle
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zdru%C5%BEene_dr%C5%BEave_Amerike
https://sl.wikipedia.org/wiki/Miha_Mazzini
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zvezde_vabijo
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3.2.2.10 Nataša Konc Lorenzutti: Avtobus ob treh 
 
Nataša Konc Lorenzutti je slovenska igralka, pesnica ter pisateljica. Po končani srednji šoli za 
oblikovanje in fotografijo je šolanje nadaljevala na akademiji za gledališče, radio, televizijo in 
film. Je tudi dobitnica Prešernove nagrade. Objavlja v revijah Cicido, Ciciban in Mavrica. 
 
Najstnik s podeželja Tine, prepričan, da mu manjka primerne družbe, spozna vrstnika Uroša 
iz Ljubljane in z njim preživi del poletja. Fanta se dobro ujameta, uživata ob Soči, Tinetovemu 
očetu pomagata pri kmečkih opravilih (kar se zdi Ljubljančanu še posebej zanimivo), debatirata 
o puncah in si omislita hišnega ljubljenca ... Poletje pa le ni zgolj zabavno, kajti vanj zarežejo 
dramatični dogodki. 
(https://www.miszalozba.com/knjige/avtobus-ob-treh/) 
 
Poleg najstniške tematike je viden še motiv drugačnosti, kar se tiče življenja na vasi in v mestu, 
motiv kmečkih opravil, hišnega ljubljenčka in seveda počitnic, prve svetovne vojne, bolezni, 
smrti in ponovne veze enega od strašev. 
Mladinski roman spodbuja dobre in pristne odnose v družini, med vrstniki in med sosedi, torej 
je poučen, brez kakršnega koli občutka nevzgajanja. 
 

 
Slika 12: Naslovnica Avtobus ob treh 

3.2.2.11 Janja Vidmar: Elvis Škorc, genialni štor 
  
Še pred osnovno šolo se je družina preselila v Maribor, kjer je Vidmarjeva dokončala osnovno 
šolo in se vpisala na tamkajšnjo Prvo gimnazijo. Po nedokončanem študiju v Ljubljani je v 
Mariboru na Pedagoški fakulteti diplomirala iz mladinske književnosti ter pedagogike. Po 
izobrazbi je tako profesorica slovenskega jezika in pedagogike. 
Avtorica pisateljuje od začetka devetdesetih let 20. stoletja in ima status samostojne delavke 
v kulturi. Je članica Društva slovenskih pisateljev, članica upravnega odbora tega društva in 
hkrati predsednica Sekcije za mladinsko književnost pri Društvu slovenskih pisateljev in 
pobudnica nagrade desetnica, ki je bila prvič podeljena leta 2004. Kot avtorica in predsednica 
sekcije se bori za postavitev mladinske literature v ospredje književnosti. Od leta 1996 je 
svobodna umetnica. Poleg knjig za otroke in mladostnike piše tudi scenarije za otroške oddaje. 
Leta 1997 je napisala scenarij za slovenski celovečerni film Blues za Saro. Na Slovenskem je 

https://www.miszalozba.com/knjige/avtobus-ob-treh/
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Janja Vidmar znana predvsem kot avtorica mladinske realistične proze, ki se uvršča na 
področje socialno-psihološkega romana. Svoja dela objavlja tudi v revijah in časopisih, 
večinoma zgodbe in romane - podlistke. (https://sl.wikipedia.org/wiki/Janja_Vidmar) 
 
Roman Janje Vidmar se sicer razrašča iz problemske osnove: njegov osrednji junak, Elvis 
Škorc, ima vrsto težav: mama in oče sta ločena, živi z mamo in problematično mlajšo sestro 
Elo, ki mora obiskovati šolsko psihologinjo. V šoli ni posebej priljubljen, med sovrstniki se ga 
je prijel slabšalni vzdevek Bajs. Zaljubljen je v Hanno, šolsko lepotico, ki se zanj ne zmeni, vse 
dokler ji ne pride prav kot »varuška« za njenega bratca. Je nesamozavesten in se ne zna 
postaviti zase, kadar je žrtev medvrstniškega nasilja. Šola mu sicer ne dela večjih težav, pri 
kemiji recimo prav blesti s svojimi genialnimi poskusi, kar mu vsaj malo pomaga pri soočanju 
s težavami. Na prvi pogled se torej zdi, da gre za še en problemski roman, vendar je pisateljica 
probleme ovila z dobršno mero situacijskega in besednega humorja ter jih začinila z odrezavo 
samoironijo glavnega junaka. Prevladujoče razpoloženje v besedilu je torej humorno, Elvisovi 
problemi pa zato niso zaostreni in radikalni, temveč so zmehčani in omiljeni s poudarjeno 
duhovitostjo. »Poetično oz. humorno in optimistično oblikovana problemska zgodba je torej 
praviloma manj problemska in posledično tudi manj tabujska od neposrednega in nazornega 
(ali celo strašljivega) realizma ali fantastike …« (Igor Saksida, 2019). Ena temeljnih odlik knjige 
je prav iskriva komika, ki je nakazana že v samem naslovu, med branjem pa včasih izzove 
glasen krohot. 
 
Roman je napisan kot Elvisova prvoosebna pripoved, s katero (tako se zdi na začetku) 
neposredno nagovarja bralca (pozneje izvemo, da je namenjena njegovi še nerojeni polsestri). 
Junakova bistrost se kaže v izboru besed, humorju in pristopu do življenja samega. Na primer: 
»Babica je bila neusmiljena: ‘Polona, za boga milega, fant se redi! Zmoli tri zdravamarije pa 
dve limoni mu stisni, razbijajo maščobe!’ Počakaj, da jo spoznaš, pri njej je vse na hard!« Elvis 
govori o sebi in svojem življenju zelo odkrito, pri tem pa pride do izraza tudi njegova ranljivost 
(»Moji domači. Smotani so, ampak jih imam rad.«). Ena od pomenskih niti zgodbe torej poudari 
misel, da morajo tudi fantje o svojih težavah govoriti ali pisati, saj je ubeseditev velikokrat 
najhitrejša pot do rešitve. Posredovanje zgodbe je zdravilno, če je pri tem prisoten humor (ki 
ustvari določeno distanco), še toliko bolj. Elvisa se ločitev staršev seveda zelo dotakne, vendar 
si o svojih strahovih upa spregovoriti, upa si jih priznati (npr. »Jaz sem bolj lene sorte po mami, 
ampak sem stisnil zobe, kaj pa drugega. V primerjavi z njuno ločitvijo so bili deseturni pohodi 
in skakljanje nad prepadi mala malica.«). 
 
Elvisova velika strast je prebiranje stripov, želi si celo odpreti bralno hišo. S tem pisateljica v 
roman vplete idejo o pomenu branja, predvsem pa zavest o tem, da je branje nekaj kulskega 
in potrebnega, čeprav »punce ne marajo knjižnih moljev«. /…/ 
(https://www.sodobnost.com/janja-vidmar-elvis-skorc-genialni-stor-sabina-burkeljca/ 
 
Ocena knjige ene od avtoric raziskovalne naloge  
 
Vse se začne z našim glavnim junakom Elvisom Škorcem, ki v knjigi igra pomembno vlogo. 
Elvis nam v knjigi razloži in jasno pove vse stvari, vsaj kar se tičejo mladih. Prav s svojim 
pripovedovanjem pa nam razprostre svojo zgodbo in vse težave, napake in dogajanja. Zaradi 
ločitve staršev ima Elvis kar naporno življenje in, kot sam pravi, je zaradi ločitve ubitačno 
zamorjen. Ves ta stres pa se mu pozna prav na kilogramih, saj se le-ti vztrajno kopičijo in kmalu 
ga vsi kličejo Bajs. Elvis si srčno želi postati izumitelj in vedno skuša narediti ali izumiti kaj 
novega, a se mu velikokrat ponesreči. Za pestrost doma pa poskrbi njegova mlajša sestra Ela, 
ki jo velikokrat pozabi pobrati po šoli. Elvisu skozi poglavja sledimo z vsemi njegovimi 
zabavnimi in nerodnimi dogodki. Od načrta pobega do hujšanja s pomočjo cigaret, seveda pa 
ne gre brez neusojene ljubezni do najlepše punce na svetu Hanne, ki ga je pretentala. Pa tudi 
medvrstniško nasilje s spletnim nadlegovanjem ne manjka. Ko mama razkrije, da pričakuje 
otroka z drugim moškim, se stvari še dodatno zapletejo, in Elvis pade na realna tla. Knjiga je 
prava zmešnjava najstniškega življenja in resnih tem, s katerimi se mladostniki 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Janja_Vidmar
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soočajo/soočamo.  Avtorica uporablja sleng in prav tako humorni jezik, za (popestritev) pa tudi 
nekatere neprimerne/slabšalne besede. 
 
Z mojega vidika ima knjiga zanimivo vsebino. Čeprav bi knjigo priporočila starejšim 
mladostnikom, se mi zdi prav, da se tudi sedmošolci že seznanijo s temo in vsebino. A morda 
ne vsi. 
Na splošno mi je bila knjiga všeč. 
 
 

 
Slika 13: Naslovnica Elvis Škorc, genialni štor 

 
 
 
 

Pregled po založbah kaže, da je največ knjig izdala založba Mladinska knjiga (kar 64 %), sledi 
Miš z 18 %, po eno knjigo oz. 9 % pa sta izdali Študentska založba in založba Goga. 
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Graf 1: Založbe, ki so izdale knjigo za projekt Rastem s knjigo 
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Iz sledečega grafa je razvidno, da je delež avtoric glede na delež avtorjev skoraj izenačen, 
knjige, ki so bile izbrane za projekt Rastem s knjigo, je napisalo 5 avtoric in 6 avtorjev.  

 

 
Graf 2: Delež avtorjev glede na spol 

 
 

 
Graf 3: Število izbranih motivov po posameznih delih 
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Anliza motivov po posameznih delih kaže, da se največkrat – v vseh – pojavi motiv prijateljstva 
(11-krat),v več kot polovici del se pojavi motiv kolektivnosti, splošnih odnosov v družini in 
zaljubljenost. Skrajna stopnja le-te, v precej pretirani obliki, tudi z izrazi, kot so joškarica, 
seksulja, se pojavi zgolj enkrat.   
Pri vseh delih ne gre za lajt (glavne motive), nakateri od teh so stranski, vendar se kljub vsemu 
pojavijo. Prav tako se pojavi še kateri od drugih motivov; v večini sva prikazali motive, ki se 
ponovijo.  

 

3.3.1 Rezultati anketnih vprašalnikov  

 

3.3.1.1 Rezultati anketnih vprašalnikov za starše 
 
Ankete je vrnilo 27 staršev sedmošolcev. 
 

 

Graf 4: Branje otrok 

Iz  grafa je razvidno, da 8 staršev,  to je 29 % meni, da njihovi otroci radi berejo. 16 staršev 

oz.  60 %  meni, da njihovi otroci radi ali neradi berejo glede na vsebino zgodbe oz. knjige. 

Trije starši oz. 11 % pa vedo, da njihovi otroci ne marajo brati. 

 

   

Graf 5: Želje staršev 
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Ugotovljeno je, da 7 oz. 26 % staršev želi, da njihovi otroci berejo realistične knjige, nobeden 

od staršev ne želi, da bi njegov otrok bral fantastične knjige in dvajsetim oz. 74 % vprašanih 

staršev  je odgovorilo, da jim je vseeno, kaj berejo njihovi otroci. 

 

     

Graf 6: Svetovanje pri izbiri knjige 

Iz grafa lahko ugotovimo, da 12 oz. 44 % staršev, ki so izpolnili anketo, svetuje pri izbiri knjige, 

medtem ko  15 oz. 56 % staršev ne svetuje pri izbiri in le-ti so najbrž  med tistimi, ki jim je 

vseeno, kaj berejo njihovi najstniki. 

 

 

Graf 7: Mladostniki in odraščanje 

Večina anketirancev je odgovorilo z da, in sicer 22, kar je 82 odstotkov. Starši menijo, da bi 

najstniki morali brati o mladostnikih in seveda tudi njihovem odraščanju. Le pet  oz. 18 % 

anketirancev je mnenja, da ni potrebno, da berejo knjige z vsebino o mladostnikih in njihovem 

odraščanju. 
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Graf 8: Vsebina knjige 

Iz grafa sva ugotovili, da  večini anketirancev ni prav, če govorijo knjige, ki jih berejo njihovi 

mladostniki,  o nasilju (55 %), drogah, alkoholu ali cigaretah in vojni  (44 %) …, spolnosti (37 

%). Najraje vidijo, da otroci berejo knjige, ki so povezane z družinskimi problemi (78 %) in 

knjige,  ki govorijo o težavah v puberteti (93 %). 

 

 

Graf 9: Neknjižne besede 

Iz grafa o neknjižnih besedah lahko sklepava, da je 8 oz. 30 % anketirancev odgovorilo, da 

se strinja, da se v besedilu pojavljajo navedene besede: porkadrek, kreten, zagaman, 19 oz. 

70 % pa se ne strinja, da se navedene besede pojavijo zapisane v besedilih, ki jih berejo 

njihovi otroci.  
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Povprašali sva po besedah, kot so joški, rajcati, seksulja, ki se pojavljajo v besedilu, in dobili 

odgovor, da se štiri osebe oz. 15 % odstotkov strinja, da se pojavijo, 23 oz. 85 % pa se ne 

strinja. 

 

Graf 10: Utemeljitev izbire 

Anketiranci so utemeljevali svojo izbiro oz. pod katerimi pogoji lahko vsebujejo takšne besede 

(prim. če je vsebina knjige poučna, zabavna). 

Utemeljitve pa so: 

Največ (11 oz. 41 %) jin ni odgovorilo, 7 oz. 26 % anketirancev je utemeljilo, da so besede 

lahko uporabljene, kadar je knjiga  poučna, s pogovorom in primerno razlago se strinjajo 4 

oz.15 % anketirancev. En anketiranec meni, da jih lahko nadomestimo s knjižnimi besedami, 

dva menita, da so besede neprimerne. 

 

 

Graf 11: Tabu teme 

Iz grafa lahko ugotovimo, da je 25 oz. 93 % anketiranih odgovorilo z da, kar pomeni, da se 

strinjajo s trditvijo, da lahko tabulizirane teme predstavimo s humornim jezikom. Le dva 

anketiranca se s strditvijo ne strinjata.  
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Graf 12: Neprimerna tema za otroško leposlovje 

Kot lahko razberemo iz osmega grafa,  6  oz.  22 % staršev ni odgovorilo. Drugo mesto si 

delita temi nasilje ter če je primerno predstavljeno otroku, oba z 18 odstotki. Na tretjem 

mestu je politika (3), četrto mesto pa si delita odgovora ne vem in pa odgovor droge (2). Na 

zadnjem mestu pa so spolnost, grozljivke, Grozni Gašper in pa slabo/dobro (1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kot lahko razberemo iz deveta grafa, večina (95 %) staršev meni, da bi se lahko otrok 

pogovoril tako z učitelji, starši kot tudi z vrstniki. 
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Graf 14: Pomoč pri odraščanju 

Iz grafa lahko razberemo, da samo en starš ne misli, da vsebine knjig ne pomagajo pri 

odraščanju.  96 odstotkov staršev meni, da branje knjig ter seveda primerne vsebine le-teh  

otrokom pomagajo pri odraščanju in pri premagovanju težav, na katere naletijo v otroštvu in 

mladostništvu. 

  

 

Graf 15: Knjige 

Iz grafa o vrsti knjig, ki jih berejo anketiranci, sva  razbrali in ugotovili, da prav vsi starši, ki so 

izpolnjevali anketo, vedo, kakšne oz. katere knjige berejo njihovi otroci. 
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3.3.2.2 Rezultati anketnih vprašalnikov sedmošolcev 

 
 

 

Graf 16: Rad berem 

Puncam (38 %) je branje veliko bolj všeč kot fantom (13%). 10 % fantov ne mara brati. Pri 

obeh spolih pa na branje veliko vpliva vsebina knjige, torej 72 % fantov je odgovorilo, da je 

vsebina pomembna, prav tako je tudi za 56 % deklet pomembna vsebina. Le enemu učencu  

je pomembno, s kakšnimi besedami se vsebina podaja. 

 

 

Graf 17: Rajši imam 
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Iz grafa je ugotovljeno, da imajo fantje (55 %) raje fantastične knjige, dekleta (55 %) pa 

realistične. En učenec pa se ni mogel odločiti med možnostima. 

 

 

Graf 18: O mladostnikih in njihovem odraščanju 

 

82 % deklet rado bere, 18 % pa jih brati ne mara. Pri fantih pa je tistih, ki radi berejo, le 55 %. 

Ugotovili sva, da je puncam branje bolj pri srcu kot fantom. 

 

 

Graf 19: Nezanimivo 

Dekletom v primerjavi s fanti ni všeč, če knjige govorijo o nasilju, drogah, alkoholu, cigaretih, 

spolnosti, vojni. 
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Graf 20: Vabljive besede 

 

Fantje (66 %) raje vzamejo knjigo v roke, če se tam pojavijo besede: porkadrek, kreten, 

zagaman, ter 55 % fantov  joški, rajcati, seksulja. 13 oz. 38 % deklet so porkadrek, kreten, 

zagaman privlačne besede. Samo eno pa privlačijo besede joški, rajcati, seksulja. 

 

  

Graf 21: Nevabljive besede 

 

Iz grafa je razvidno, da se 35 % fantom ne zdijo vabljive besede porkadrek, kreten ali 

zagaman, 61 % deklet prav tako to ni vabljivo. Besede joški, rajcati ali seksulja niso vabljive 

za 48 % fantov in 95 % deklet. 
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Graf 22: Pogovor o prebranem 

Fantje (80 %) se o vsebini knjig veliko pogovarjajo s prijatelji. Pri puncah (15 %) pa pogovor 

le malokrat nanese na to temo. Zelo redko se tako o prebranem pogovarjajo s starši ali z 

učitelji ali s prijatelji oz. vrstniki. 

 

Graf 23: Nepogovarjanje o knjigah 
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Graf 24: Pomoč prebranega pri odraščanju 

 

Tako dekletom kot tudi fantom knjige pomagajo pri odraščanju. Pri fantih je tako odgovorilo 86 

%,  pri dekletih pa 80 %. 

 

Graf 25: Vživljanje v glavne junake 

 

Ugotovili sva, da se  oba spola skušata vživeti v glavne junake, in sicer 76 %  fantov je 

odgovorilo z da, 74 % deklet je prav tako odgovorilo z da. 
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Graf 26:  Prebral sem knjigo Janje Vidmar: Elvis Škorc, genialni štor 

Samo dva učenca, torej 3 % anketirancev, sta prebrala knjigo Elvis Škorc, genialni štor. 

Vendar ni nihče napisal svojega mnenja. To potrjuje tudi domnevo učiteljev, da učenci vedno 

manj berejo – večinoma berejo knjige v sklopu domačega branja in bralne značke. 

3.2.3.3 Analiza anketnega vprašalnika za učitelje 
 
Vsi učitelji, ki so izpolnili spletno anketo, pravijo, da so vključeni v projekt Rastem s knjigo, od 

tega jih je 75 % vključenih več kot 5 let, 25 % pa od 3 do 5 let. 

50 % anketiranih učiteljev učence vnaprej pripravi na podarjeno knjigo, 50 % pa tega ne stori,  

od prve polovice anketiranih pa jih polovica za to porabi eno ali dve uri, druga polovica (torej 

25 % vseh anketiranih) pa od tri do pet ur. Nihče temu ne nameni več kot pet ur. Kot način 

pogovora o izbrani knjigi navajajo npr.: knjigo preberejo za domače branje, nato jo 

obravnavamo na različne načine; z različnimi metodami: avtorja, obnovo, oznako oseb, 

predvsem pa me zanima učenčevo mnenje o prebrani knjigi; knjigo uporabim za domače 

branje in je lahko v obliki okrogle mize, testov, pisanje spisa ...; delo v skupinah, vodeni 

razgovor ...  

Učitelji so navedli, da se je kar nekaj staršev pritožilo na izbor knjige. V nadaljevanju pa tisti, 

ki so napisali književno delo, za katero je šlo, navajajo prav letošnji izbor: Elvis Škorc – 

genilani štor. 

Kar polovica anketiranih učiteljev pa je navedla, da letos je oklevala, če bi se vključila v 

projekt Rastem s knjigo, kar pomeni, da je najina raziskovalna naloga smiselna. 
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Graf 27: Primernost izbora knjige po mnenju učiteljev 

Kot kaže gornji graf pa kar 75 % aketiranim učiteljem izbor knjige ni všeč, kot glavni razlog pa 

navajajo, da ni primerna za sedmošolce, 12-letnike. 

Vprašanji odprtega tipa, in sicer Kaj menite o uporabi vseh – tudi slabšalnih, nižje pogovornih 

besed – v omenjenem  delu: jih je treba vključiti v književni pouk ali se jim izogibati, saj je le-

teh v vsakdanu najstnikov preveč? ter Kaj bi svetovali v prihodnje pri izboru knjige? pa 

sporočata sledeče: Naša naloga je, da skrbimo za lep jezik, zato vsekakor takšne besede niso 

primerne za osnovnošolce. Opozoriti je treba na njih, se jih lotiti drugače, da učenci razmišljajo, 

kaj je lepa slovenščina in kaj ne ter kdaj jo uporabljati. Potrebno jih je obrazložiti. Se o njih 

pogovarjati. O tej temi se je treba pogovarjati in jo razložiti s perspektive jezikoslovja, morale, 

vzgoje. Da bi bila komisija pri izbiri knjige pozorna in bi izbirala izključno knjige, ki ne vsebujejo 

slabšalnih besed in tabu tem. Naj bo blizu bralcem, a vseeno z literarno vrednostjo. Naj bo 

izbrana knjiga primerna za sedmošolce. 
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 3.2.4  Vključenost v projekt rastem s knjigo 

 

Graf 28: Število sodelujočih šol po posameznih letih  

 

Na spletni strani JAK-a smo dobili podatek o deležu vključenih šol vključno s šolskim letom 

2017/2018. Za lansko leto nimamo podatka, so nam pa letos v namen te raziskovalne naloge 

posredovali tiste podatke, ki jih lahko; glede ostalih podatkov pa so po zakonu dolžni podatke 

hraniti v skladu s splošno Uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR), saj jih smejo uporabljati le 

kot JAK za namen, za katerega so jih pridobili (Urankar, 2019). 

Iz dobljenih podatkov je razvidno, da je delež vključenosti šol padel na 98, 2 %, kar je bilo 

nazadnje 8 let nazaj. Iz grafa je razviden padec, zeleni odklon nakazuje, da nimamo podatka 

za leto 2018/2019.  

 

  

97
93

98 98 99 99 99 99,3 100

0

98,297
93

98 98 99 99 99 99 100 100 98,2

0

20

40

60

80

100

120

Število sodelujočih šol (%)



36 

 

4 RAZPRAVA  
 
V vseh mladinskih delih, ki jih podarja Javna agencija za knjigo v sklopu projekta Rastem s 
knjigo, so predstavljeni najstniki, bodisi kot kolektivni književni junak (Odprava Zelenega 
zmaja) bodisi si kot dvojica (Iskanje Eve, Zlati zob) ali kot individulaiziran književni junak, ki se 
sooča s problemom zunaj sebe – lahko zaradi staršev (Kot v filmu), zaradi družbe (Na drugi 
strani, Zvezde vabijo, Elvis Škorc – genialni štor). Motivi pa so zelo različni, avtorji posegajo 
tudi po tabuiziranih temah (prim. Kit na plaži – downov sindrom, Kot v filmu - nepoznavanje 
straša oz. življenje izven civilizacije), tudi skozi vsebino knjig se vidi razvoj in napredek družbe 
(Iskanje Eve, Zvezde vabijo), lahko pa so tudi povsem klasični pustolovski motivi (izlet v 
neznano -  Odprava Zelenega zmaja, Pojdi z mano, Zlati zob). Pri vseh izbranih besedilih gre 
za mladinsko realistično prozo, kar pomeni, da je najina prva hipoteza: Izbrana pripovedna 
dela v projektu Rastem s knjigo niso vsa realistična mladinska dela. ovržena. Pred samo 
analizo sva namreč predvidevali, da bi lahko šlo tudi za fantastične, nerealne pripovedi. Sicer 
pa je s tem tudi eden od namenov projekta Rastem s knjigo – identifikacija mladih s književnimi 
junaki – dosežen.  
 
Natančnejša analiza in štetje motivov je pokazala, da je proces identifikacije glede privlačnosti 
nasprotnega spola mogoč že na ravni zaljubljenosti, tudi v tem kontekstu lahko pride do 
reševanja zapletenih problemov. Ob izboru primernih knjig za sedmošolce pogrešiva recimo 
motiv športa (glede na to, da je med mladimi precej popularen), v prihodnosti pa lahko 
pričakujemo več primerov književnih del z motivi socialnih omrežij, računalniških igric, čeprav 
je bil virtualni svet tudi v dosedanjem izboru zastopan v delih Iskanje Eve in Zvezde vabijo. Po 
drugi strani pa bi bila izbrana dela, ki bi bila »predpisana kot obvezno branje 12-letnikov«, beg 
od ponorelega sveta računalniških in spletnih vsebin. A če želimo, da bomo slovenski otroci 
res rasli s knjigo, morda tudi to ne bo odveč. Po drugi strani se zdi – navkljub trditvi, ki jo je 

podal odlični slovenski učitelj za mladinsko književnost, ko je dejal, da je delo Janje Vidmar, 

ki ga navajate, izvrstno in si zasluži, da ga berejo vsi. Kdor se osredotoča na »joškarico« in 
podobne najstniške izraze, spregleda pa temeljno temo dela (iskanje identitete ipd.) – ta je pač 
slabo pismen.  da je vulgarnih, nizkih pogovornih in neprimernih izrazov že v vsakdanu dovolj. 
Morda res, in sicer ob primernem vodenju učitelja, čeprav se pri tem ponovno zastavlja 
vprašanje, koliko je takšnih učencev, ki bi razumeli skriti pomen, in koliko je takšnih 12-letnikov, 
ki za tovrstne vsebine še niso zreli in jih tudi ne sprejmejo s takšnim namenom, kot so jim bile 
posredovane.  
 
Kar se tiče jezika, gre povsod (tudi za) uporabo najstniškega slenga, pogovornih izrazov, 
humornega stila pisanja (predvsem Blazno resno o šoli, Odprava Zelenega zmaja in Elvis 
Škorc – genialni štor), avtorji pa večinoma ne posegajo po nižjih pogovornih izrazih, nekateri 
pa so pri romanu Elvis Škorc – genialni štor res povsem očitni.  
 
Naslovnice vseh del so ilustrirane, le pri dveh: Pojdi z mano in Avtobus ob treh je prisotna 
fotografija. 
Delež avtorjev glede na spol je primerno razpršen, tako da v tem primeru ne moremo govoriti 
o zapostavljenosti avtoric. Res pa je, da je večino (kar 63 %) knjig izdala založba Mladinska 
knjiga, čemur gotovo pripomore dejstvo, da je še vedno vodilna založba na slovenskem trgu 
glede na število (in tudi kakovost) izdaj leposlovja. 
Dogajalni prostor je v vseh knjigah realističen, slovenski prostor (prim. Bled, Tolmin, Ljubljana 
…), le pri Iskanju Eve se razširi na tujino.  
Tretjo in četrto hipotezo lahko potrdiva:  
Večini anketiranih fantov so književna dela, v katerih so prisotni vulgarni izrazi, vabljiva. O tem 
so naju prepričali v anketnem vprašalniku, za dekleta to ne velja. Tudi starši prelagajo veliko 
nalogo na šolo, torej je šola še vedno poleg izobraževalne tudi vzgojna institucija. Starši bi 
delovali na principu Grdega račka, če bi dobili zagotovilo, da se v šoli o tem pogovarjajo. 
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Učitelji so s svojim mnenjem, da so razmišljali o letošnji vključitvi v projekt, da so prejeli pritožbe 
staršev, in opozarjanjem v smislu, da bi bila komisija pri izbiri knjige bolj pozorna in bi izbirala 
izključno knjige, ki ne vsebujejo slabšalnih besed, naj bodo besedila z literarno vrednostjo in 
naj bo izbrana knjiga primerna za sedmošolce, potrdili najin dvom o primernosti knjige. S tem 
sva potrdili četrto in peto hipotezo, češ da učitelji ne marajo odstirati skrivnosti oz. tabu tem – 
delujejo na principu Motovilke (četrta hipoteza) ter si vzporedno s tem želijo izbora primernejših 
vsebin (peta hipoteza). 
 
O vključenosti slovenskih šol v projekt Rastem s knjigo in komentarjih anketiranih učiteljev 
učiteljev se, po najinem mnenju, pojavlja pomislek, da je temu najverjetnejši vzrok izbor knjige, 
tematika le-te in jezikovno izrazje. Morda pa je tudi v tem odgovor, da se slovenskim učiteljem 
letos zdi, da s tem književnim delom slovenski sedmošolci ne bi (z)rasli. Temu pa pritrjuje tudi 
več polemik v časopisih, osebnih ali strankarskih spletnih straneh (prim.www.sds.si: Anja Bah 
Žibert: Sta letošnji knjigi v projektu Rastem s knjigo res primerni za osnovno in srednješolce?, 
pridobljeno na: https://www.sds.si/novica/anja-bah-zibert-sta-letosnji-knjigi-v-projektu-rastem-
s-knjigo-res-primerni-za-osnovno), katerih knjige v preteklih izborih niso bile deležne. 
 

https://www.sds.si/novica/anja-bah-zibert-sta-letosnji-knjigi-v-projektu-rastem-s-knjigo-res-primerni-za-osnovno
https://www.sds.si/novica/anja-bah-zibert-sta-letosnji-knjigi-v-projektu-rastem-s-knjigo-res-primerni-za-osnovno
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Slika 14: Prispevek v Oni (Uvodnik – Knjiga, kdo bo tebe ljubil?) 



39 

 

 
Slika 15: Prispevek Knjiga, kdo bo tebe ljubil (Ona)  
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Slika 16: Odziv na Knjiga, kdo bo tebe ljubil? 

 
 

 
Slika 17: Zaslonski posnetek prispevka v Domovini 
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Slika 18: Zaslonski posnetek odlomkov v Domovini 
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5 ZAKLJUČEK 
 
Morda pa se ob vseh objektivnih odgovorih, predvsem pa stališčih, ki so povečini subjektivna, 
velja držati načela Igorja Sakside, da ne oseba ne motivni drobec ne beseda v književnosti, pri 
bralnem dogodku pa še posebej, nista zgolj »dejstvo«, ampak sta priložnost za razmislek, 
kritično presojo in izražanje vrednotenjskih stališč? Se strinjava, še vedno pa sva mnenja, da 
ne za celotno generacijo otrok (z različno stopnjo zrelosti, družinskimi zgodbami in izkušnjami 
in učiteljevo pripravljenostjo).  
 
Sicer pa naj književno besedilo vsakemu posamezniku da odgovore na vprašanja ali naj jim 
zastavi nove. Kajti vsak bralec se pred knjigo pojavi z različnimi vrednotami, znanji, 
sposobnostjo in stopnjo razvoja, tako kot tudi vsaka knjiga prinaša različne motive in izbor 
jezikovnih sredstev, s katerimi je določena tema oz. vsebina bralcu predstavljena. Na začetno, 
ne zgolj retorično vprašanje Rastem(o) s knjigo(?) lahko pritrdimo, če ugodimo številnim če-
jem v smislu vrednost, zredlosti, sposobnostmi … na poti interpretacije/uzaveščanja besedila. 
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7 PRILOGE  
 

Priloga 1: ANKETNI VPRAŠALNIK SEDMOŠOLCI 

 

Pozdravljen, v svoji raziskavi naju zanima, katere vsebine so vam privlačne v leposlovju. 

Prosiva, če odgovoriš na spodaj zastavljena vprašanja. Za odgovore se ti najlepše 

zahvaljujeva. Eva in Zoja 

 

Spol (obkroži): M/Ž 

 

1. V splošnem berem: 

a) Rad.  

b) Nerad.    

c) Odvisno od vsebine/zgodbe.  

d) Odvisno od jezika – s katerimi/kakšnimi besedami se vsebina podaja. 

 

2. Rajši imam: 

a) Realistične knjige – kar se v resnici lahko zgodi. b) Fantastične knjige. 

3. O mladostnikih in njihovem odraščanju: 

 

a) rad berem.  b) ne maram brati. 

 

4. Obkroži, s čim se bolj strinjaš. Zanimivo mi je, če knjige govorijo o:  

a) nasilju    DA NE 

b) dogah, alkoholu, sigaretih  DA NE 

c) spolnosti    DA NE 

d) vojni    DA NE 

e) družinskih problemih (ločitev staršev, nasilje v družini …) DA NE 

f) težavah v puberteti   DA NE 

 

5. Vabljivo se mi zdi, če se v delu pojavijo spodaj navedene besede, kot so: 

a) porkadrek, kreten, zagaman   DA NE 

b) joški, rajcati, seksulja    DA NE 

Utemelji svojo izbiro: ________________________________________ 

6. Obkroži ustrezno trditev. O vsebini, jeziku prebranih knjig se pogovorim: 

a) s starši   DA NE 

b) z učitelji  DA NE 

c) s prijatelji/vrstniki DA NE 

 

7. Se ti zdi, da ti knjige oz. vsebine v njih pomagajo pri odraščanju? DA NE 

 

8. Se skušaš vživeti v glavne junake zgobe?      DA NE 

 

 

9. Ali si prebral knjigo Elvis Škorc, genialni štor?  DA NE 

Če da, napiši svoje mnenje o knjigi. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 



 

 
Priloga 2: ANKETNI VPRAŠALNIK - STARŠI 

 

Pozdravljeni, v svoji raziskavi naju zanima, katere vsebine se vam zdijo primerne za 

vaše otroke. Prosiva, če odgovorite na spodaj zastavljena vprašanja. Za odgovore se 

vam najlepše zahvaljujeva. Eva in Zoja 

 

1. V splošnem vaš otrok bere: 

e) Rad.  

f) Nerad.    

g) Odvisno od vsebine/zgodbe.  

h) Odvisno od jezika – s katerimi/kakšnimi besedami se vsebina podaja. 

i) Ne vem. 

 

2. Želim si, da bi bral: 

a) Realistične knjige – kar se v resnici lahko zgodi. b) Fantastične knjige.     c) 

Vseeno mi je. 

3. Ali otroku svetujete pri izbiri knjige?  DA NE 

3. Menim, da bi o mladostnikih in njihovem odraščanju morali veliko brati.  

DA NE 

 

4. Obkrožite, s čim se strinjate. Prav je, če knjige, ki jih moj otrok bere, govorijo o:  

g) nasilju    DA NE 

h) dogah, alkoholu, sigaretih  DA NE 

i) spolnosti    DA NE 

j) vojni    DA NE 

k) družinskih problemih (ločitev staršev, nasilje v družini …) DA NE 

l) težavah v puberteti   DA NE 

 

5. Vseeno mi je, če se v delu pojavijo spodaj navedene besede, kot so: 

c) porkadrek, kreten, zagaman   DA NE 

d) joški, rajcati, seksulja    DA NE 

Utemeljite svojo izbiro oz. pod katerimi »pogoji« lahko vsebujejo takšne besede (prim. če je 

vsebina knjige poučna, zabavna):  

__________________________________________________________________________ 

6. Se vam zdi, da določene tabuizirane teme oz. teme, o katerih se ne 

pogovarjamo pogosto, če jih prikažemo s humornim jezikom lahko knjige 

otrokom približamo ? DA NE 

7. Katera tema se vam zdi za otroško leposlovje povsem neprimerna, črna? 

____________________________________________________________________ 

 

8. Obkrožite ustrezno trditev. O vsebini, jeziku prebranih knjig naj bi se otrok 

pogovarjal: 

d) s starši   DA NE 

e) z učitelji  DA NE 

f) s prijatelji/vrstniki DA NE 

 

9. Se vam zdi, da knjige oz. vsebine v njih pomagajo pri odraščanju? DA    NE 



 

 

10. Ali veste, katere oz. kakšne knjige vaš otrok bere?  DA NE 

 

 

Priloga 3: ANKETNI VPRAŠALNIK – UČITELJI 

 
Pozdravljeni, v naši raziskovalni nalogi se ukvarjava z vsebino knjig, ki so izbrane za 

sedmošolce v projetku Rastem s knjigo. Prosiva, če lahko odgovorite na zastavljena 

vprašanja. Anketa je anonimna. Za odgovore se vam vnaprej najlepše zahvaljujeva.  

 

1. Ali ste vključeni v projekt Rastem s knjigo?   a) DA      b) NE 

2. Kako dolgo ste že vključeni? A) Manj kot 3 leta.     b) 3-5 let.   c) Več kot 5 let.     

3. Ali učence, ki bodo prejeli knjigo v dar, že prej pripravite na vsebino, avtorja?    a) DA       

b) NE 

Če ste odgovorili z da, koliko šolskih ur približno traja priprava? a) 1-2    b) 3-5    c) 

več kot 5 

4. Ali se po prejemu knjige z učenci še pogovarajte o prebrani knjigi? a) DA      b) NE 

Če ste odgovorili z da, na kašen način potekajo ti pogovori? 

 

 

5. Ali ste kdaj že prejeli pritožbo staršev glede vsebine izbrane knjige? a) DA   b) NE 

Če da, za katero knjigo je šlo? __________________ 

6. Ali ste letos kaj razmišljali/oklevali, če bi se zaradi vsebine knjige Elvis Škorc, genialni 

štor sploh vključili v projekt?  a) DA   b) NE 

7. Ali je vam vsebina letošnje izbrane knjige všeč? a) DA    b) NE    

Prosimo, utemeljite svojo izbiro. 

 

 

8. Ali ste potrebovali kaj več časa za pripravo učencev na branje omenjene knjige?  a) 

DA  b) NE 

9. Kako so učenci v splošnem sprejeli knjigo?  

 

10. Kaj menite o uporabi vseh – tudi slabšalnih, nižje pogovornih besed – v omenjem 

delu: jih je treba vključiti v književni pouk ali se jim izogibati, saj je le-teh v vsakdanu 

najstnikov preveč? 

 

 

11. Kaj bi svetovali v prihodnje pri izboru knjige? 

 

Koliko let že poučujete? ______________ 

V katero regijo sodi vaša šola?______________ 

 

 
 
 

 


