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Ljubezen ne pozna ne let, ne vere, ne spola, ne pravil in ne zakonov,  

tudi agregatnega stanja ne.  

Ljubezen preprosto je ali pa je ni. 

Boštjan Dermol (v Richardson in Parnell, 2010)1 

 

 

Mnogi so se trudili, da bi rešili uganko ljubezni do istega spola,  

a kaj ko v tem ni nič bolj zagonetnega kot v katerem koli drugem naravnem pojavu?  

Magnus Hirschfeld (v Erić 2011, str. 399) 

 

 

 

 

 

1 (Slikanica nima označenih strani.) 



POVZETEK (PROBLEMSKE TEME V SLIKANICAH) 
 

 

V diplomskem delu sem se osredotočila na problemske teme v slikanicah, predvsem na 

tematiko spola. Mladinska književnost vsebuje veliko tem, ki opisujejo življenje, o katerem 

odrasli menijo, da mora ostati skrito pred otroki. Čeprav živimo v pluralni in sodobni družbi, je 

v Sloveniji še veliko detabuiziranih tem.  

 

Obravnavana tematika je v sodobni družbi vsekakor aktualna, čeprav so tovrstni predsodki še 

živi. V diplomskem delu sem raziskala, kakšen je odnos študentov Pedagoške fakultete 

Univerze (Ljubljana) in učencev 2. razreda Osnovne šole Toneta Čufarja (Ljubljana) do 

problemske tematike. 

 

Prek obravnave problemskih slikanic in obravnave izbrane slikanice v razredu sem prišla do 

naslednjih ugotovitev: Študentje oziroma bodoči vzgojitelji bi z otroki obravnavali slikanice s 

tematiko spola, učenci 1. triletja še nimajo predsodkov do drugačnih, kar kaže na premagovanje 

predsodkov pri mlajših generacijah. Najprimernejša slikanica za obravnavo omenjene teme je 

In s Tango smo trije (Justin Richardson in Peter Parnell, 2010), najmanj pa Sosedje in prijatelji 

(Lawrence Schimel, 2008). Omenjeni slikanici s problemsko tematiko spola sta prvi, ki sta 

prevedeni v slovenščino.  

 

Ključne besede: problemska tema, slikanica, tematika spola  

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY (PROBLEM TOPICS IN PICTURE BOOKS) 
 

 

In my diploma, I concentrated on the problem topics in picture books, especially on topics of 

sex. 

 

The youth literature contains a lot of topics that describes life, for who many adults prefer hide 

away from children. Even we live in a plural and different world are many topics still taboo.  

 

Selected topics is certainly topical in the modern world, even many prejudices are present in 

daily life. In my diploma, I researched what about selected topics think students on teaching 

faculty and what students the second grade on primary school Toneta Čufarja in Ljubljana.  

 

Through analysing picture books on teaching faculty and reading selected picture book in a 

second grade on primary school I got next conclusions. The first, students would read with 

children picture books with topic of sex and the second, children already don΄t have prejudices 

to different people. Apparently younger generation overcomes prejudices.  

 

Analysis revealed that the most suitable picture book is In s Tango smo trije (Justin Richardson 

and Peter Parnell, 2010) and the least Sosedje in prijatelji (Lawrence Schimel, 2008). Those 

picture books which represent problem topic of sex are first translated in slovene language.  

 

Keywords: problem topic, picture book, topic of sex  
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1  UVOD 
 

 

V diplomskem delu se osredotočam na problemske teme v slikanicah. Problemske teme so me 

zanimale že v najstniških letih, saj sem največkrat posegala po knjigah z omenjeno tematiko. 

Posebno pozornost sem posvetila tematiki spola. Idejo za diplomsko delo sem dobila lani ob 

objavi zgodbe Očka (Maja Lupša) v Cicibanu (2012: 18−19). Zgodba pripoveduje o deklici 

Ani, ki ima dva očeta . Ker so bili odzivi javnosti na zgodbo različni, sem se odločila raziskati, 

kaj o problemski tematiki, ki se pojavlja v slikanicah, menijo študentje Pedagoške fakultete 

(Ljubljana) in učenci 2. razreda Osnovne šole Toneta Čufarja (Ljubljana). 

 

Slika 1: Očka 

 

Vir: Maja Lupša: Očka, 2012 

 

Slikanice s tovrstno tematiko smo lahko še pred nekaj leti na knjižnih policah v Sloveniji iskali 

zaman, čeprav je tematika aktualna v sodobni družbi, v kateri živimo. Zanimivi pa so tudi odzivi 

odraslih na slikanice. Pojavlja se vprašanje, ali je bolje biti zaščitniški do otrok ali jih je s 

problemskimi temami dobro seznaniti. 
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Poleg obravnave problemskih slikanic in obravnave izbrane slikanice v razredu sem raziskala 

Ustavo Republike Slovenije, osnutek družinskega zakonika, Listino o temeljnih pravicah 

Evropske unije, stališče psihologije, začetke omenjene literature in sloge pisanja tovrstnih 

besedil. 

 

V diplomski nalogi bom poskušala potrditi oziroma zavreči naslednje hipoteze (H): 

 

H1: Slikanica In s Tango smo trije  (Justin Richradson in Peter Parnell, 2010) je 

najprimernejša za obravnavo v 1. triletju osnovne šole. 

H2: Slikanica Sosedje in prijatelji (Lawrence Schimel, 2008) je najmanj primerna za 

obravnavo v 1. triletju osnovne šole. 

H3: Pri učencih 2. razreda Osnovne šole Toneta Čufarja (Ljubljana) se pojavljajo predsodki 

do drugačnih (posvojenih). 

H4: Študentje Pedagoške fakultete (Ljubljana) z učenci 1. triletja ne bi obravnavali 

problemskih tem.  
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2  SLOVENSKA ZAKONODAJA  
 

 

Čeprav so v Sloveniji že po ustavi vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne 

svoboščine, praksa kaže, da so nekatere družbene skupine ali posamezniki velikokrat deležni 

neenakega obravnavanja. Tako pa ni samo v Sloveniji, ampak tudi v drugih državah Evropske 

unije, zato je bila sprejeta Listina o temeljnih pravicah Evropske unije.  

V Sloveniji pa se je pripravil tudi družinski zakonik, ki naj bi sistemsko urejal področje 

družinskega prava, vendar je bil na referendumu zavrnjen.  

 

2.1 Ustava republike Slovenije (1991) 

 

(Vir: Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/2000, 24/03 in 69/04) 

 

Ustavo Republike Slovenije je državni zbor ratificiral na skupščinski seji 23. decembra 1991. 

Vsebuje 175 členov, ki so razdeljeni v deset sklopov, ki sledijo preambuli: 

 

I. Splošne določbe 

II. Človekove pravice in temeljne svoboščine 

III. Gospodarska in socialna razmerja 

IV. Državna ureditev 

V. Samouprava 

VI. Javne finance 

VII. Ustavnost in zakonitost 

VIII. Ustavno sodišče 

IX. Postopek za spremembo ustave 

X. Prehodne in končne določbe 

Spremembe in dopolnitve ustave 

 

O človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah govori 2. poglavje v Ustavi Republike 

Slovenije. O enakosti pred zakonom, svobodi vesti ter prepovedi spodbujanja k 

neenakopravnosti in nestrpnosti govorijo naslednji navedeni členi v Ustavi Republike 

Slovenije. 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ustava
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEavni_zbor
http://sl.wikipedia.org/wiki/23._december
http://sl.wikipedia.org/wiki/1991
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Preambula&action=edit&redlink=1
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ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE 

 

14. člen (enakost pred zakonom)  

 

V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, 

raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, 

invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino.  

Vsi so pred zakonom enaki.  

 

41. člen (svoboda vesti) 

 

Izpovedovanje vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnem življenju je svobodno. Nihče se ni dolžan 

opredeliti glede svojega verskega ali drugega prepričanja. Starši imajo pravico, da v skladu s svojim prepričanjem 

zagotavljajo svojim otrokom versko in moralno vzgojo. Usmerjanje otrok glede verske in moralne vzgoje mora 

biti v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo ter z njegovo svobodo vesti, verske in druge opredelitve ali 

prepričanja. 

 

63. člen (prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti ter prepoved spodbujanja k nasilju in 

vojni) 

 

Protiustavno je vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje 

narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti. Protiustavno je vsakršno spodbujanje k nasilju 

in vojni. 

 

Ustava ne sme postati le ne neki pravni akt, s katerim država predpiše splošna načela in oblike 

svoje politične in družbene ureditve. Vsa načela iz ustave naj bi se uresničevala v vsakdanjem 

življenju državljanov Slovenije.  

 

Pomembno je, da se o ustavi oziroma splošno veljavnih načelih, ki naj bi jih spoštovali vsi 

državljani, pogovarjamo že z otroki. V veliko pomoč nam je lahko tako imenovana ilustrirana 

ustava, ki otrokom skozi strip na njim razumljiv način predstavi glavna načela, ki naj bi jih 

spoštovali.  
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Slika 2: Enakost pred zakonom 

 

 

Vir: http://www.us-rs.si/strip/, 2011 

 

2.2  Družinski zakonik (2012) 

 

Na referendum o družinskem zakoniku smo se odpravili 25. 3. 2012. Vsi volilni upravičenci 

smo glasovali o tem, ali naj se uveljavi družinski zakonik, ki ga je državni zbor sprejel 16. 6. 

2011. Družinski zakonik je bil zavrnjen. Na referendumu ga je podprlo 45 odstotkov volivcev, 

proti pa jih je glasovalo 55 odstotkov. Volilna udeležba je bila skoraj 30-odstotna. 

 

Družinski zakonik je razdeljen na osem delov, in sicer:  

 

1. del: UVODNE DOLOČBE 

2. del: ZAKONSKA ZVEZA 

3. del: RAZMERJA MED STARŠI IN OTROKI 

4. del: PREDHODNO SVETOVANJE IN DRUŽINSKA MEDIACIJA 

5. del: POSVOJITEV 

6. del: REJNIŠTVO 

7. del: SKRBNIŠTVO 

8. del: ZBIRKE PODATKOV 

            PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
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Ta zakonik ureja zakonsko zvezo, zunajzakonsko skupnost, partnersko skupnost, 

zunajpartnersko skupnost, razmerja med starši in otroki, oblike pomoči države pri težavah 

partnerskega in družinskega življenja ter preživljanje, posvojitev, rejništvo in skrbništvo za 

otroke in druge osebe, ki potrebujejo posebno varstvo. Družinski zakonik vsebuje 309 členov, 

v nadaljevanju pa bom izpostavila le tiste, ki se dotikajo istospolnih parov.  

 

Prvi del: Uvodne določbe 

 

2. člen (družina) 

 

(1) Družina je življenjska skupnost otroka z enim ali obema od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za 

otroka in ima po tem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice. 

 

(2) Zaradi koristi otrok uživa družina posebno varstvo države. 

 

5. člen (partnerska skupnost) 

 

(1) Partnerska skupnost je življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, katere sklenitev, pravne posledice in 

prenehanje ureja ta zakonik. 

(2) Taka skupnost ima enake pravne posledice, kot jih ima zakonska zveza, razen če zakon določa drugače. 

 

6. člen (zunajpartnerska skupnost) 

 

(1) Zunajpartnerska skupnost je dalj časa trajajoča življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, ki nista 

sklenila partnerske skupnosti, in ni razlogov, zaradi katerih bi bila partnerska skupnost med njima neveljavna. 

Taka skupnost ima v razmerju med njima enake pravne posledice po tem zakoniku, kakor če bi sklenila partnersko 

skupnost. Zunajpartnerska skupnost ima pravne posledice tudi na tistih pravnih področjih, na katerih ima pravne 

posledice zunajzakonska skupnost, razen če zakon določa drugače. 

 

(2) Če je odločitev o pravici ali obveznosti odvisna od vprašanja obstoja življenjske skupnosti iz prejšnjega 

odstavka, se o tem vprašanju odloči v postopku za ugotovitev te pravice ali obveznosti. Odločitev o tem vprašanju 

ima pravni učinek samo v stvari, v kateri je bilo to vprašanje rešeno. 

 

Peti del: Posvojitev 

 

Pogoji za posvojitev in razmerja, ki nastanejo s posvojitvijo. 

 



7 

 

 217. člen (posvojitelj) 

 

(1) Zakonca ali zunajzakonska partnerja lahko samo skupaj posvojita otroka, razen če eden od njiju posvoji otroka 

svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja. 

 

(2) Partnerja partnerske skupnosti ali partnerja zunajpartnerske skupnosti ne moreta skupaj posvojiti otroka, lahko 

pa partner partnerske skupnosti ali partner zunajpartnerske skupnosti posvoji otroka svojega partnerja. 

 

(3) Izjemoma lahko otroka posvoji tudi ena oseba, če ta ni v zakonski zvezi ali v zunajzakonski skupnosti ali v 

partnerski skupnosti ali v zunajpartnerski skupnosti, če je to v otrokovo korist. 

 

224. člen (pravne posledice posvojitve) 

 

(1) S posvojitvijo prenehajo pravice in obveznosti posvojenca do njegovih staršev in drugih sorodnikov ter pravice 

in obveznosti staršev in sorodnikov do njega. 

 

(2) Če posvoji otroka zakonec ali zunajzakonski partner ali partner partnerske skupnosti ali partner zunajpartnerske 

skupnosti enega od otrokovih staršev, ne prenehajo pravice in obveznosti posvojenca do tega od staršev in njegovih 

sorodnikov ter pravice in obveznosti tega od staršev in njegovih sorodnikov do posvojenca. 

 

(3) Če posvoji otroka eden od njegovih starih staršev ali oba, ne prenehajo pravice in obveznosti posvojenca do 

sorodnikov tistega izmed njih, ki ga je posvojil, in tudi ne pravice in obveznosti teh sorodnikov do posvojenca. To 

ne velja v razmerju med posvojencem in njegovimi starši. 

 

226. člen (vpis in dostop do osebnih podatkov bioloških staršev in posvojenca) 

 

(1) Po posvojitvi se v matični register vpišejo posvojitelji kot posvojenčevi starši. 

 

(2) Po pravnomočnosti odločbe o posvojitvi posvojenec nima pravice do seznanitve z osebnimi podatki svojih 

bioloških staršev, ki se vodijo v matičnem registru in v drugih evidencah osebnih podatkov, prav tako ti nimajo 

pravice do seznanitve z osebnimi podatki otroka, ki so ga dali v posvojitev. Seznanitev s temi podatki je mogoča 

le ob pisnem soglasju osebe, na katero se nanašajo. Otrok, ki je dopolnil 15 let, lahko sam poda soglasje, če je 

sposoben razumeti njegov pomen in posledice, v nasprotnem primeru pa njegov zakoniti zastopnik. Soglasje 

pridobi center za socialno delo na pobudo posvojenca ali bioloških staršev. 

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko posvojenec ali njegov zakoniti zastopnik zahteva od centra za 

socialno delo podatke o zdravstvenem stanju bioloških staršev v obsegu in pod pogoji, ki jih določa zakon. V tem 

primeru center za socialno delo pridobi podatke od zdravstvenih zavodov in jih v anonimizirani obliki pošlje 

posvojencu. 
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(4) Določbe drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo v primeru posvojitve otroka zakonca, 

zunajzakonskega partnerja, partnerja partnerske skupnosti ali partnerja zunajpartnerske skupnosti. 

 

Družinski zakonik, ki sicer sistemsko ureja področje družinskega prava, je vse od predstavitve 

leta 2009 razdvajal javnost. Največ pozornosti je bilo namenjene vprašanju izenačevanja pravic 

istospolnih parov s heterospolnimi pari, javnost pa je delila tudi definicija družine. Ker je bil 

družinski zakonik na referendumu zavrnjen, državni zbor v enem letu ne sme sprejeti zakona, 

ki bi bil v nasprotju s to odločitvijo. Tako še vedno ostajajo pereči problemi tako istospolni 

partnerji in posvojitev otrok kot obravnava tovrstnih slikanic v šolah in vrtcih, kar je potrdila 

zavrnitev družinskega zakonika na referendumu. Za slovensko družbo je še vedno značilna 

zaprtost družbe do problemskih tem. Istospolna tematika še vedno predstavlja nekaj 

drugačnega, negativnega, nasprotnega. 

 

2.3  Listina o temeljnih pravicah Evropske unije (2000) 

 

Listina o temeljnih pravicah Evropske unije je bila oblikovana v korist njenih državljanov, 

stremela naj bi enotni, humani in raznoliki Evropi. 

 

Primarni namen Listine je državljanom in svetu pokazati, da sta politika in zakonodaja 

Evropske unije zavezani skupnim vrednotam in zavezujočemu skupnemu pravu. Cilj Listine ni 

bil oblikovanje nabora temeljnih pravic držav članic samih, ker te že uživajo svoje temeljne 

pravice v okviru lastne zakonodajne suverenosti, kot tudi ne oblikovanje novih pravic. Njena 

naloga je bila le narediti obstoječe pravo preglednejše. 

Evropska unija, zgrajena v zadnjih 50 letih, naj bi bila več kot le območje proste trgovine, 

temeljila naj bi na skupnih vrednotah. 

Leta 2000 je bila Listina podpisana v Nici, v Franciji. Omenjena listina je postala drugi del 

evropske ustave.  

 

Listina je razdeljena na 6 poglavij:  

 

1. poglavje: DOSTOJANSTVO 

2. poglavje: SVOBOŠČINE 

3. poglavje: ENAKOST 

4. poglavje: SOLIDARNOST  
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5. poglavje: PRAVICE DRŽAVLJANOV 

6. poglavje: SODNO VARSTVO  

 

Poglavje o enakosti zajema tudi prepoved diskriminacije. O tem govori izbrani 81. člen.  

 

81. člen (prepoved diskriminacije) 

 

a) Prepovedana je vsakršna diskriminacija na podlagi spola, rase, barv kože, etničnega ali socialnega 

porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti 

narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. 

 

b) Na področju uporabe Ustave in ne glede na njene posebne določbe je prepovedana vsakršna 

diskriminacija na podlagi državljanstva.  

 

Kljub omenjenemu členu smo v Sloveniji in po svetu namreč še vedno priča številnim primerom 

diskriminacije in neenakih možnosti. Teorija se še vedno razlikuje od prakse. Miselnost ljudi 

ne bomo preprosto spremenili le z določenimi členi, treba bo postoriti več, saj so omenjene 

pravice povezane z odgovornostmi do soljudi, človeške skupnosti in prihodnjih generacij.  
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3  PROBLEMSKE TEME 
 

 

Mladinska književnost vsebuje veliko tem, ki opisujejo življenje. Med njimi najdemo tudi 

problemske teme, o katerih odrasli menijo, da morajo ostati skrite pred otroki. 

 

V mladinski književnosti najdemo veliko del, ki bi jih odrasli najraje postavili na najvišjo 

polico, saj obravnavajo problemske teme (bolezni, homoseksualnost, incest, mamila, najstniška 

nosečnost, nasilje, odvisnost, posilstvo, prostitucija, rasizem, smrt, spolna zloraba, spolnost, 

transseksualnost). »Zato se zdi pomembno pregledati knjige, ki ubesedujejo različne tabuje in 

so na naš knjižni trg prišle s prevodi. Na ta način bo mogoča primerjava s slovenskim literarnim 

prostorom. Videli bomo, kateri tabuji so v slovenski mladinski književnosti že detabuizirani ter 

katere teme so še neubesedene in zato še vedno tabuji.« (Lavrenčič 2000: 61) 

 

Čeprav je problemska tematika v sodobni družbi, v kateri živimo, aktualna, pa so zanimivi 

odzivi odraslih na tovrstne slikanice. Vsak zagovarja svoje prepričanje, ki se tesno navezuje na 

pojmovanje otroka in otroštva. Nekateri trdijo, da je problemske mladinske književnosti 

premalo, drugi pa, da je tovrstne mladinske književnosti še preveč. Slednji zagovarjajo 

»nedolžnost otrok, ki je seveda sveta, toda zdi se, da pozabljajo, da morajo tudi ti otroci nekoč 

odrasti. Je sploh mogoče imeti otroke ves čas na očeh in na 'dosegu roke'?« (Lavrenčič 2000: 

15) 

 

Zaskrbljenost za otroke in skrb za njihovo zaščito izvirata iz želje odraslih pomagati otrokom, 

da ne bi zašli na življenjske stranpoti. Ampak ali otrokom s tem, ko jih držimo v nevednosti, 

sploh pomagamo? Ali ni bolje pripravljati otroke za realnost in resnično življenje? Današnje 

generacije otrok so tisto, »kar želijo vedeti in kar jim odrasli skrivajo, sposobne odkriti po eni 

ali drugi poti. Tudi tovrstne knjige so ena od možnosti za to.« (Lavrenčič 2000: 15–16) 

 

Odrasli bi vsekakor radi obvarovali otroke pred določenimi problemskimi temami v literaturi, 

namesto da bi v njih prepoznali odličen pripomoček, s katerim bi otroka seznanili z njimi. 

Vsekakor imajo veliko vlogo pri branju odrasli, ki morajo najprej premagati lastne predsodke 

do drugačnosti. Predsodek vsekakor ni nekaj prirojenega, ampak nanj vplivata predvsem okolje 

in verska prepričanost, pa tudi politična opredelitev in stopnja izobrazbe. Premagovanje 

predsodkov je vsekakor večgeneracijsko delo, saj pri starejših generacijah večinoma še vedno 
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prevladuje odklonilen odnos do določenih družbenih skupin. V preteklosti so bile številnih 

predsodkov deležne matere samohranilke, do katerih so družbe gojile izrazito odklonilen odnos, 

v današnjem času pa so omenjeni predsodki v celoti izginili.    

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je beseda predsodek razložena kot: 

 
»predsódek 1 -dka m (o  ̣̑ ) negativen, odklonilen odnos do koga ali česa, neodvisen od izkustva: to je le predsodek; 

imeti najrazličnejše predsodke; niso bili obremenjeni s predsodki / ekspr. otresel, znebil se je vseh predsodkov / 

ideološki, moralni predsodek; zaradi rasnih predsodkov ga je sovražil; iz verskih predsodkov živine ne koljejo / 

brez predsodkov je govorila o problemih« 

 

Obstaja veliko vrst predsodkov, vnaprejšnjih sodb o nečem, česar sploh ne poznamo. Včasih 

imamo ljudje predsodke, ker so nam bili privzgojeni, ne da bi se sami tega zavedali, in zato se 

moramo, če jih hočemo preseči, kulturno razmišljati drugače. Predsodki po navadi izvirajo iz 

nevednosti o tem, kakšni so ljudje.  

 

Diskriminacija je vsako zapostavljanje, izključevanje posameznika ali skupine ljudi na podlagi 

spola, spolne usmerjenosti, starosti, rase, narodnosti, vere, videza, prepričanja, invalidnosti ali 

druge okoliščine. »Današnjo družbo zaznamujeta pluralnost in različnost in pomembno je, da 

se naučimo spoštovati razlike med ljudmi, to pa je tudi način, kako spoznavamo, kaj nam je 

skupno: da imamo vsi ljudje, ne glede na raso, spol, spolno usmerjenost ali narodnost, 

enakovredna čustva in da nihče ne mara, če ga podcenjujemo ali žalimo.« (Schimel 2008: 31) 

 

Igor Saksida, pisec spremne besede v romanu s problemsko tematiko Fantje iz gline (Janja 

Vidmar, 2005) poudarja, da »izkušnje učiteljev, ki so se spoprijeli s tovrstno problematiko, 

govorijo o tem, da celo zelo mlade bralce, na primer otroke v prvem razredu devetletke, tovrstne 

teme zanimajo – da torej sprejemajo in dojamejo knjige, ki prikazujejo smrt, ločitev staršev, 

nasilje, drugačnost, mamila in spolnost, tudi homoseksualnost in spolno zlorabo. Je pa tudi res, 

da zahtevajo tovrstne teme veliko skupnega pogovora in kritičnega vrednotenja sporočila, 

navsezadnje pa tudi pedagoške občutljivosti za izkušnje mladega bralca in za morebitne stiske, 

ki iz njih izhajajo.« (Vidmar 2005: 215–216) 

 

Istospolno usmerjeni spadajo v izpostavljeno družbeno manjšino, čeprav si tako kot vsi drugi 

ljudje željo pripadnosti, bližine in trajnejših odnosov. Zaradi vztrajnega družbenega zavračanja 

zaradi drugačne spolne usmerjenosti pa problem istospolne usmerjenosti še vedno ostaja.    
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3.1  Slikanica in problemske teme 

 

Slikanica tematizira otroštvo in ima lahko najrazličnejše razsežnosti, ker želi otroka soočiti z 

realnim svetom. Zato ni presenetljivo, da lahko predvsem v tujih slikanicah, ki so izšle zlasti v 

90. letih, odkrijemo tudi prodiranje problemskih tem, ki so otrokom približane na način, ki je 

primeren njihovi starosti. V Mestni knjižnici Ljubljana (Pionirska - center za mladinsko 

književnost in knjižničarstvo) premoremo največjo zbirko tujejezičnih slikanic v Sloveniji. 

 

Nasilje med vrstniki: 

 

– Bergström, Gunilla: Bist du feige, Willi Wiberg? [Si reva, Vili Novak?], 1987  

 

Slika 3: Bist du feige, Willi Wiberg? 

 

 

Vir: Gunilla Bergström: Bist du feige,Willi Wiberg?, 1987 
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Smrt otroka: 

 

– Kaldhol, Marit: Abschied von Rune [Slovo od Runeja], 1987 

 

Slika 4: Abschied von Rune 

 

 

Vir: Marit Kaldhol: Abschied von Rune, 1987 

 

Predstavljeni slikanici sta le primer množice slikanic s problemskimi temami, ki se praviloma 

detabuizirajo v mladinski prozi, namenjeni nekoliko mlajšim najstnikom. »V glavnem to velja 

za tuje slikanice, ki izhajajo iz nemškega, skandinavskega ali celo ameriškega okolja. V vseh 

primerih gre za kvalitetna besedila, ki otroku na primeren način, psihološko pretanjeno, 

predstavijo problem in ga razrešijo, kjer je to potrebno. Na naš knjižni trg prihajajo prevodi 

nekaterih slikanic s podobno problematiko (nasilje, smrt, ločitev staršev), čeprav slikanic, ki bi 

obravnavale še temnejše ali pa drznejše teme, kot je homoseksualnost ali pa spolna zloraba, še 

ni.« (Lavrenčič 2000: 77)  

 

Kot lahko opazimo, Lavrenčič v svojem magistrskem delu ugotavlja, da v Sloveniji (1991–

2000) slikanice s problemskimi temami še vedno ostajajo neprevedene na knjižnih policah v 

čitalnicah, nedosegljive otrokom. Vendar smo v Sloveniji v zadnjih letih dobili slovenski 
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prevod dveh slikanic, ki obravnavata tematiko spola. Leta 2008 je bila prevedena slikanica 

Sosedje in prijatelji (Lawrence Schimel, 2005), leta 2010 pa slikanica In s Tango smo trije 

(Justin Richardson in Peter Parnell, 2005). 

 

Letos pa smo v Sloveniji dobili prvo avtorsko slikanico, ki obravnava tematiko spola, in sicer 

Mavrična maškarada avtorice Alenke Spacal. Kljub temu pa slovenske avtorje čaka še veliko 

neubesedenih življenjskih tem, pa čeprav neprijetnih za ubeseditev.   

 

3.2  Homoseksualnost 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je beseda homoseksualec razložena kot:  

 

»homoseksuálec  -lca m (ȃ) kdor čuti spolno nagnjenje do oseb istega spola« 

 

Homoseksualnost je nagnjenje, ki odstopa od večinske heteroseksualne kulture. V Sloveniji še 

vedno predstavlja pereč problem glede istospolnih partnerjev.  

 

Španska zakonodaja je veliko liberalnejša od slovenske in omogoča, da se lahko osebi istega 

spola poročita ter lahko tudi posvojita otroka. V Sloveniji lahko dva moška ali dve ženski, ki 

imata formalno zvezo, zgolj registrirata svoje partnerstvo.  

 

V veliko državah, predvsem v Afriki in Aziji, je zveza med osebama istega spola kazniva, 

ponekod jo kaznujejo celo s smrtjo. Takim zakonom nasprotujejo vse človekoljubne 

organizacije. »V Sloveniji so jo prenehali kaznovati leta 1976. Šele leta 1995 pa je pri nas 

postala kazniva diskriminacija na osnovi spolne usmerjenosti.« (Schimel 2008: 30) 

  

Istospolni posamezniki so živeli v vsej človeški zgodovini. Različne družbe so jih obravnavale 

različno, nekatere so jih sprejemale, druge obsojale. »Strokovnjaki menijo, da je vsaj 5 % ljudi 

nagnjenih samo do istega spola. Med njimi so nam iz zgodovine znani veliki umetniki, pa tudi 

vojskovodje, igralci, pevci, današnji pop idoli ali pa so med njimi tudi naši sosedje in prijatelji, 

morda zdravnik, učiteljica, avtomehanik, trgovka, nogometaš lokalnega kluba ali kdo drug, ki 

ga poznamo.« (Schimel 2008: 30)  
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Slovenski istospolni posamezniki so »svojo organizacijo ustanovili že leta 1984.« (Schimel 

2008: 30) Vse od tedaj se borijo za svoje pravice, za enakopravnost v družbi, organizirajo 

številne kulturne prireditve, pogovore, oblike pomoči, imajo svoje revije in klube, kjer se 

spoznavajo in družijo. 

 

Parada ponosa (Pride Parade) je spomin na protest ameriške istospolne skupine proti racijam in 

nasilju policistov v Stonewallu v New Yorku leta 1969. Parade ponosa odtlej prirejajo po vsem 

svetu, v Sloveniji pa je bila prva leta 2001. 

 

Glavni namen povorke je predvsem ta, da daje vidnost skupnosti istospolnih. Marsikdaj se 

namreč pozabi, koliko je teh ljudi v naši družbi in kako velika populacija je diskriminirana. 

Marsikdo se povorke udeleži zgolj zato, ker podpira strpno družbo, v kateri spolna usmerjenost 

pri podeljevanju človekovih pravic ni pomembna. 

 

3.3  Transseksualnost 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je beseda transvestit razložena kot:  

 
»1. transvestít  -a m (ȋ) psih. kdor ima potrebo nositi oblačila in se vesti, govoriti kot osebe drugega spola: 

transvestiti in ekshibicionisti  2. travestít  -a m (ȋ) psih. kdor ima potrebo nositi oblačila in se vesti, govoriti kot 

osebe drugega spola; transvestit: travestiti in homoseksualci« 

 

Transseksualnost naj bi bila odraz notranjosti. Med ljudmi živi prepričanje, da so moški/ženske, 

ki se preoblačijo v ženske/moške, istospolno usmerjeni. Kar pa ni nujno, kot vidimo v razlagi 

besede v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. 

 

Motiv tematike spola lahko najdemo v slikanici Mulan (Walt Disney, 1998) in Mavrična 

maškarada (Spacal, 2013). 
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3.3.1  Walt Disney: Mulan (1998)2 

 

Kratek povzetek vsebine: 

 

Glavni literarni lik Mulan je junakinja starodavne kitajske zgodbe, ki se je z določenim 

razlogom preoblekla, vedla in govorila kot oseba drugega spola. Zgodba se dogaja v času 

dinastije Han (206 pr. n. št.–220 n. št.), ko hči Mulan nadomesti očeta v vojni proti Hunom. 

Preobleče se v moškega,  si nadene oklep, opaše meč in se odpravi v cesarsko vojsko. 

 

Slika 5: Mulan 

 

 

Vir: Walt Disney: Mulan, 1998 

 

Interpretacija: 

 

Kategorija maskulinosti, kakršno je izoblikovalo razsvetljenstvo, lastnosti, kot so avtonomnost, 

intelektualnost, racionalnost, samozadostnost, pa tudi izredno telesno moč, junaškost in 

vztrajnost, pripisuje izključno moškim.  

 

 

2 (Disney΄s Mulan, Disney Pr, 1998) 
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Kategorija femininosti pa označuje bolehnost, čustvenost, iracionalnost, krhkost,  nemoč in 

pasivnost. 

»Femininost in maskulinost se torej izkažeta za historično specifična in kulturno pogojena 

načina bivanja in normativne konstrukcije telesa, ki nimata izvorne danosti v bioloških telesih.« 

(Burcar 2007: 186) 

 

Glavni literarni lik Mulan je sprva predstavljeno kot nepomembno, nemočno in problematično 

dekle, ki zadeve v nasprotju s pravili vzame v svoje roke. V nadaljevanju zgodbe pa žanje 

uspehe, ki štejejo za domeno moških, obenem pa postane tudi nesporna junakinja. Mulan je s 

preseganjem družbenih pravil, s svojo borbenostjo, drznostjo in iznajdljivostjo na koncu vredna 

občudovanja, uživa visok ugled in je na osnovi lastnih zaslug zaslužna posameznica za zmago 

in uspeh, čeprav so omenjene značilnosti v skladu z maskulinostjo. Kljub prestopništvu je ob 

koncu nagrajevana in predstavljena kot vir uspeha za zmago nad vojsko Hunov, čeprav tovrstno 

početje ni bilo pravilno in družbeno zaželjeno ter naj bi bilo posledično primerno sankcionirano. 

Mulanino družbeno nesprejemljivo, rizično in drzno vedenje ni bilo ovrednoteno kot 

antidružbeno, odstopajoče in negativno. Na začetku jo njena dejanja razveljavljajo in smešijo, 

kar povzroči zavračanje in grajanje, a se kasneje postavi ob bok drugim vojakom. 

 

Mulan se loti reševanja problema na lastno pest, neodvisno od drugega mnenja. V končni fazi 

je za trenutek njeno delo nično in je odrinjena na rob dogajanja, a prevzame pobudo in na koncu 

s svojo domislico doprinese k zmagi, ki je rezultat njene bistrosti. Vsekakor pa je lahko Mulan 

delovala edino v preobleki deškega protagonista, s katero je lahko zakrita uporabljala svoje 

znanje in sposobnosti v prid uspešnosti vojske. Le anonimno je lahko neovirano vstopila v 

vojsko ter pripomogla k uspehu in končni zmagi. Dekliška protagonistka je bila lahko le tako 

priključena vojski kot enakovredna partnerica, kar je sicer domena moških in dečkov. Mulan je 

s preobleko delovala samoiniciativno zunaj parametrov družbe, saj ji je sicer določena vloga 

gospodinje in matere. Dekliške protagonistke načeloma ne vznikajo kot močne, modre in 

pogumne osebnosti, saj je to prihranjeno izključno za deško-moške protagoniste. »Ne gre 

pozabiti, da je znotraj teh konservativnih družbenospolnih shem deško-moškim združbam 

podeljena aktivna vloga pri doseganju zastavljenih ciljev, medtem ko so dekliško-ženske 

naveze pomaknjene v ozadje, zgolj v podporno in oskrbovalno funkcijo.« (Burcar 2007: 128) 

 

Mulan je vsekakor omejena s togo tradicijo ter s tradicionalnimi pravili, saj vloge, kot sta vlogi 

vojaka in heroja, pripadajo izključno deškim in moškim akterjem, obrobnost in pasivnost pa je 
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značilna za dekliško-ženske like. »Dekliški protagonistki je tako dovoljeno, da svoje znanje 

potihoma izkazuje le v zakulisju osrednjega dogajanja …« (Burcar 2007: 136) Tako se Mulan 

kljub družbeni zaznamovanosti s preobleko prestavi v polje, značilno izključno za deškega 

protagonista, kjer lahko aktivno nastopa in pomaga voditelju ob pomoči  pokroviteljstva.  

 

Družbeno-kulturna zaznamovanost otroškemu protagonistu omogoča aktivno delovanje v 

spopadih in fizičnih obračunih le skritost za masko. Zgodba predstavi glavno protagonistko kot 

bistro in iznajdljivo dekle, ki se izogiba pretečim nevarnostim in se uspešno zoperstavi znatno 

močnejšim nasprotnikom. »V vseh teh pogledih dekliška protagonistka nastopa kot preudarna, 

iznajdljiva in neustrašna deklica. Deluje torej kot odlična strateginja in voditeljica, kot odločen 

in zmožen otrok, ki zaupa v svoje sposobnosti in se zanaša na lasten, aktivno spodbujeni 

razum.« (Burcar 2007: 164)   

 

Mulan vsekakor ni »vdana v usodo«, čeprav je primarno postavljena v gospodinjsko-

oskrbovalno vlogo, ampak se iz nemočne deklice pri nadomeščanju očeta v vojski skozi aktivni 

osrednji lik preobrazi v junakinjo. Uspešno lahko deluje le s preobleko in se tako zoperstavi 

možnosti neaktivnega nastopanja, ki ji je dodeljena na podlagi naturalizacije družbenospolnih 

vlog. 

 

3.3.2  Alenka Spacal: Mavrična maškarada (2013) 

 

O avtorici: 

 

Alenka Spacal (1975) deluje kot umetnica in teoretičarka, natančneje, teorijo spola iz 

strokovnih člankov prevaja v slikarski medij in ilustracijo. O vprašanjih spola piše v strokovnih 

člankih za odrasle in v pravljicah za otroke. Diplomirala in magistrirala je iz filozofije ter 

doktorirala iz sociologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.  

 

Kratek povzetek vsebine:  

 

Sredi oljčnega gaja živali pripravljajo zabavo v maskah, na kateri se bodo preoblačile v različne 

spole. Nekatere se bodo našemile v nasprotni spol, druge bodo oponašale svoj spol ali si nadele 

kostume, ki bodo razkrivali več spolov hkrati. Na maškarado je povabljena tudi želva, ki ne 

pozna svojega spola. O različnih spolih in poigravanju s preoblekami razmišlja med 

dogodivščinami z veverico, srno, polžem, črnoglavko, zajcem, deževnikom in pikapolonicama.  
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Slika 6: Mavrična maškarada 

 

 

Vir: Alenka Spacal: Mavrična maškarada, 2012 

 

Interpretacija: 

 

Alenka Spacal je avtorsko slikanico Mavrična maškarada ustvarila z namenom, da predstavi 

tematiko spola na neklasičen, binaren ali heteroseksualni način, da bi otroci tako spoznali 

raznolikost socialnega tkiva in da bi jim bila v oporo pri doživljanju lastnega spola. Slikanica 

Mavrična maškarada je prva slovenska avtorska slikanica, ki obravnava tematiko spola, kar 

pomeni, da so predsodki do določenih skupin ljudi še vedno prisotni, saj niso zastopani v 

literaturi oziroma slikanicah.  

 

Avtorska slikanica skozi metaforiko preoblačenja podira stereotipe in spodbuja k premisleku o 

mnoštvu spolov. Besedilo kratke sodobne pravljice dopolnjujejo izvirne avtoričine ilustracije. 

Posamezne liste iz slikanice je umetnica pred tem razstavila na 10. slovenskem bienalu otroške 

ilustracije v Ljubljani (2012). 

Ime osebe po navadi izhaja iz podelitve spola, vendar avtorica meni, da ne bi smeli preresno 

upoštevati klasičnega determinizma spola, češ da se lahko z mnoštvi spolov tudi poigramo.  

Mavrična maškarada je sodobna pravljica, spodbuja k premisleku o mnoštvu spolov, od 
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takšnih, ki jih že poznamo, do takšnih, za katere se še odpirajo možnosti in domišljija. Avtorica 

je prepričana, da je spol samo biološko dejstvo, družbeni spol pa nekaj priučenega, saj se lahko 

z njim tudi poigramo ali ga zamenjamo. 
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4  TEORIJE SPOLA 
 

 

Teorije spola lahko raziskujemo na različnih področjih (sociološkem, andragoškem in 

psihološkem). Čeprav moj primarni namen ni raziskovanje omenjenih področij, sem za boljše 

razumevanje teorij spola raziskala stališče psihologije. 

 

4.1  Homoseksualnost 

  

Homoseksualna aktivnost naj bi se skozi zgodovino civilizacije v neki obliki odvijala v večini 

človeških kultur, če ne celo v vseh. K pojavu pa naj bi znanstveno pristopili leta 1860, ko je 

»Karl-Maria Kertbeny (1824–1882), madžarski novinar in borec za človekove pravice v 

literaturo uvedel pojem »homoseksualizem«, ki ga je izpeljal iz grške besede homos – podoben. 

Z njim je označeval vse oblike telesne ljubezni med dvema osebama, ki biološko pripadata 

istemu spolu.« (Erić 2011: 404) 

 

V 19. stoletju so psihiatri omenjeni pojav opredeljevali s slabšalnimi kategorijami, z nastankom 

in razvojem psihoanalize pa se je razumevanje v veliki meri spremenilo.  

   

V današnjem času se stališča do istospolnosti spreminjajo v političnem kontekstu. Številne 

države Evrope manjšinski skupini prebivalstva dajejo svobodo − dovolijo jim sklepanje zakona 

ali registriranje partnerstev in celo posvojitev otrok.  

 

Vendar pa še naprej obstaja odpor proti takšni liberalizaciji, saj je pred kratkim papež Benedikt 

XVI. kritiziral preveč liberalno stališče do istospolnih partnerjev. Izkazalo se je, da novi papež 

Frančišek ne deli mnenja svojega predhodnika Benedikta XVI., saj je javno izrazil svoje 

revolucionarno stališče, da istospolnih partnerjev ne bi smeli diskriminirati ali omejevati.  

 

4.1.1  Etiologija 

 

Številne teorije še vedno poskušajo ugotoviti morebitno osnovo za nastanek homoseksualnosti. 

Nekatere prispe k etiologiji bom predstavila v nadaljevanju, in sicer družinske in socialne 

dejavnike ter biološke in psihoanalitične teorije. 
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Glede družinskih in socialnih dejavnikov se je večina teorij o vzrokih osredotočila na vpliv 

staršev in interakcijo med njimi in otroki, saj naj bi starši najbolj vplivali na razvoj omenjene 

teorije spola. Glavni dejavniki pri tem je pretirano dominantna mati, ki vlada družini in poskuša 

v vseh smereh zmanjšati vrednost očeta, in nasproti njej – odmaknjen oče. Omenjena teorija 

naj bi danes veljala za stereotipno. 

 

Za biološke teorije pa so »možgani mesto, kjer se je iskalo odgovor na vprašanje, ali ima ta 

pojav biološko osnovo« (Erić 2011: 428), saj je za razumevanje vedênja treba najprej razumeti 

delovanje možganov.  

 

Psihoanalitično teorijo je Sigmund Freud (1856–1939), avstrijski nevrolog in psiholog, razvijal 

dolga leta, s teorijo objektnih odnosov pa je britanska psihoanalitičarka, rojena v Avstriji, 

Melanie Klein (1882–1960) na svojem področju psihoanalize s pomembno dodatno dimenzijo 

prispevala k psihoanalitični teoriji v celoti. »S stališča specifičnosti naše teme je zelo 

pomembno dejstvo, da Freud ni omenjal možnosti predojdipske oblike homoseksualnosti, ker 

celotna njegova teorija homoseksualnosti temelji na predpostavki obstoja primarnega 

narcisizma, na drugi strani pa na negativnem rezultatu razrešitve Ojdipovega kompleksa.« (Erić 

2011: 468) Za Freuda je istospolnost negativni rezultat razrešitve Ojdipovega kompleksa (deček 

se identificira z materjo, deklica pa z očetom) neposreden odraz primarnega narcisizma 

(popolna fiksacija na mater, kar je Freud pokazal na primeru Leonarda da Vincija).   

 

4.2  Transseksualnost 

 

Transseksualnost naj bi označevala občutek nelagodja zaradi neskladnosti med anatomskim 

spolom in občutkom pripadnosti spolu. Občutek se lahko razteza od blage želje, da bi bili 

podobni osebi nasprotnega spola, do močne želje po spremembi spola.    

 

Močna in vztrajna identifikacija z nasprotnim spolom, ki jo spremlja vztrajno nelagodje, je bila 

v medicini prvič prepoznana v začetku druge polovice 19. stoletja, prva zahteva po spremembi 

spola pa je bila izražena leta 1945 v Švici. Predpostavlja se, da je »zelo redka in da je pogostejša 

pri moških kot pri ženskah.« (Erić 2011: 363) 
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4.2.1  Etiologija 

 

Danes vzroke za to teorijo spola opredeljujemo kot psihično entiteto, vendar lahko iščemo 

vzroke v več smereh. Nekateri od pristopov k etiologiji bolj poudarjajo biološke dejavnike, 

drugi behavioristične teorije.  

 

Na žalost še vedno ni dovolj dokazov za izključno biološko ali socialno podlago pojava. 

Najverjetneje gre za »rezultat interakcije med biološko predispozicijo (genetskih in hormonskih 

– prenatalnih, postnatalnih in postpubertetnih dejavnikov) in družinskih (identifikacija s starši, 

modeliranje, podkrepitev) ter širših socialnih dejavnikov (vzgoja, spolna vloga, mediji, 

internet), ki so prepleteni in kompleksni.« (Erić 2011: 371–372) 

 

Robert Stoller (1925–1991), ameriški psiholog in psihoanalitik, je sistematično predstavil 

psihoanalitične teorije. »Razvoj človeške spolnosti je po njegovem mnenju pogojen s številnimi 

dejavniki – evolucijo, genetiko, hormoni – oziroma nujno potrebnimi androgeni v prenatalnem 

razvoju, da bi se izrazilo moško vedênje, nevrofiziologijo, pogojevanjem, potlačitvijo, okoljem 

in spolom, opredeljenem po rojstvu.« (Erić 2011: 364) Podobno kot že omenjeni Sigmund 

Freud je Stoller poudarjal, da se maskulinost razvije z razrešenim Ojdipovim kompleksom in 

identifikacijo z očetom.  

 

Za biološke teorije je najznačilnejša razlaga neskladnega prenatalnega razvoja genitalnega in 

možganskega tkiva. »Predpostavlja se, da po stadiju spolnih kromosomov in žlez pride do 

razcepa, v katerem razvojna pot za biološki spol krene proti tkivu za spolne organe, za družbeni 

spol in psihosocialni spol pa proti tkivu možganov.« (Erić 2011: 368) 

 

Behavioristične teorije poudarjajo socializacijo in menijo, da sta za pojave, povezane s spolom, 

najodgovornejša podpiranje in krepitev vedênja, značilnega za nasprotni biološki spol. 
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5  ZAČETKI PROBLEMSKIH TEM V SLOVENSKI KNJIŽEVNOSTI  
 

 

V slovenski književnosti se podobe istospolne ljubezni pojavijo šele konec 19. stoletja.  

 

Prvi je istospolno ljubezen prikazal Fran Govekar v noveli Institutka v zbirki O, te ženske! 

(1897): 

 
Ko pa so šle istega večera gojenke spat v tisto obširno spalno dvorano, ko je večina zadremala in se tudi 

nadzorujoča, sitna učiteljica ni več oglašala s svoje postelje tam poleg vrat, tedaj se je prikradla Idi v sami 

ponočnici Tilka ter smuknila pod njeno odejo. Ida jo je pričakovala. /…/ Ida ji ni odgovorila, le nemo jo je pritiskala 

k sebi ter ji bujno poljubljala usta, lica in oči, v hipni strastnosti jo je objela z obema rokama ter skrila svoj goreči 

obrazek na nežnih Tilkinih prsih. /…/ Institutki sta šepetali še dolgo časa, plakali, smejali se ter burno objemali in 

poljubljali. (Govekar 1897 citirano po Labirinti ljubezni 2008: 199–200) 

 

Pisateljica Marica Nadlišek Bartol je v romanu Fata morgana (1898) prikazala istospolno 

ljubezen v liku Olge.  

Ona sama pa je pripovedovala svojim prijateljicam, da se zato ni omožila, ker doslej še ni našla moškega, ki bi 

napravil nanjo tak vtis, da bi do njega čutila kaj takega, kar se imenuje ljubezen. Zaljubljala se je le v lepe ženske, 

ki so ji kar razkosavale srce, kakor je pravila sama. (Nadlišek Bartol 1998 citirano po Labirinti ljubezni 2008: 145) 

 

O odnosu slovenske javnosti do istospolnih prizorov v literaturi priča že Govekarjev zagovor 

lastnega pisanja, še ostreje pa se je javnost odzvala na Cankarjev roman Hiša Marije Pomočnice 

(1904), v katerem je avtor v šestem in osmem poglavju v ospredje postavil spolnost.   

 

Najbolj celostno predstavitev Cankarjevega romana Hiša Marije Pomočnice je dal Janko Kos 

z obsežno razpravo Cankar in problem slovenskega romana. Cankarjev roman bi lahko označila 

za revolucionarnega, saj »ob takšnih motivih in idejah so seveda téme prejšnjih slovenskih 

romanov, kjer je večinoma šlo za to, ali se bosta junak in junakinja srečno vzljubila in poročila, 

nato pa vztrajala v varnem socialnem zakotju, sebi in narodu v korist, morale pokazati kar 

nenadoma ne le za preproste, ampak že kar za otročje; toda prav to je bilo razlog, da se je 

motivika Hiše Marije Pomočnice pokazala sodobni literarni kritiki kot nekaj tujega, Slovencem 

nedostopnega in neprimernega, kot da gre res samo za neznane grehote tujih velemest, ne pa za 

nekaj, kar je morda bistveno za slovensko usodo.« (Cankar 1989: 32) 

 

Cankarjeva Hiša Marije Pomočnice vsekakor velja za revolucionarno, saj je za »slovenski 

roman skoraj nezaslišano posegla v območje spolno dražljivega, sprevrženega, spolzkega in 
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nedovoljenega. V opisih takšnega sveta je na vsakem koraku čutiti, kako so občutki Cankarjevih 

junakinj razpeti med skrajnostma prikrite naslade in resničnega studa.« (Cankar 1989: 54) 

 

V nadaljevanju sem izbrala dva pomembnejša odlomka iz romana.  

 

Slika 7: Hiša Marije Pomočnice 

 

 

Vir: Ivan Cankar: Hiše Marije Pomočnice, 1989 

 

Lucija je hodila v goste k njim in, kadar sta bili sami doma, jo je Marija pestovala, slačila jo je in ji je ponujala 

gole prsi, kakor majhnemu otroku. Lepo je bilo od začetka – je pripovedovala Lucija – in zelo sta se smejali, ali 

naposled se je naveličala, ker je bila Marija tako divja in grda. Polt je imela na stegnih rumeno in Luciji, ki je bila 

vsa bleščeče bela, se je to gnusilo. Prestrašila se je časih, kadar so se zalile Mariji oči in je dihala težko in so se 

prikazale potne kaplje izpod las na sencih in čelu. Stiskala jo je tako tesno k sebi, da jo je dušila, in kadar sta se 

izpustili, sta bili trudni obedve. (Cankar 1989: 137) 

 

Lucija je zagrnila okno. Objela je Tončko in je prosila: »Gorko je, Tončka, sleci se!« Tončki se je smilila, ker se 

je tresel njen glas in je bil tako plah. »Sama se sleci, tako je lepše … da te vidim, kako odpenjaš bluzo!« Tončki 

sami je bilo motno v glavi in roke so bile neokretne, ko so odpenjale. »Kako si lepa, lepa; kakor angel, tako se 

smeje tvoj obraz. Zasmej se, Tončka!« Tončka ni hotela, ali zasmejala se je. »Še čisto otroške so tvoje prsi, ali 

bele kakor sneg!« Lucija se je sklonila in jo poljubila na prsi, da je Tončko spreletelo. »Poljubi me še ti, objemi 
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me! Glej, potipaj, kako se že vzdigajo moje prsi … ali bele so, ne tako rjave in velike, kakor so Marijine …«  

(Cankar 1989: 138) 

 

Šele konec 30. let pa je istospolna tematika na Slovenskem doživela tudi romaneskno 

upodobitev. France Novšak jo je prikazal kot mladostniško iskanje v romanu Dečki (1938).  
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6  SLOG IN PRIMERJAVA ODLOMKOV IZ PROBLEMSKIH  

    ROMANOV    
 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je beseda slog razložena kot:  

 

 »slóg  in slòg slóga m (o  ̣̑ ; ȍ o  ̣́ ) 1. kar je določeno z izborom in uporabo izraznih, oblikovnih 

sredstev v posameznem delu ali v več delih«. 

 

S primerjavo izraznih in  oblikovnih sredstev v izbranih delih lahko raziskujemo slog pisanja, 

ki je pri problemskih temah še kako pomemben. Primerjava odlomkov iz romanov Dečki avtorja 

Franceta Novšaka in Fantje iz gline avtorice Janje Vidmar pokaže, kako zelo se razlikujeta po 

slogu pisanja. Roman Janje Vidmar po slogu pisanja močno odstopa od Novšakovega romana 

Dečki. Oba izbrana romana pa opisujeta problemsko tematiko spola.  

 

6.1  France Novšak: Dečki (1938) 

 

Leta 1938 je na Slovenskem istospolna tematika dočakala prvi slovenski roman Dečki pisatelja 

Franceta Novšaka. Pisatelj je za dogajalni prostor izbral Zavod Svete Marije v Zagrebu, 

katoliški internat, med katerimi se znajdeta učenca Nani Papali in Zdenko Castelli. Med 

dečkoma se splete prijateljstvo, ki privzema znake zaljubljenosti. 

 

V nadaljevanju sem izbrala tri pomembnejše odlomke iz romana Dečki. 
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Slika 8: Dečki 

 

 

Vir: France Novšak: Dečki, 1970 

 

Zdenko se je slačil! Najprej je vrgel na posteljo suknjič, nato telovnik, naramnice. Papali ga je prvič videl golega 

do pasu. Zdel se mu je vse lepši. 

– Kako je njegovemu telesu vse pristajalo! 

Ali je Zdenko čutil njegov pogled, ki ga je božal?  

Je! Kajti tako gol se je privil k njemu in dejal: 

– Nani, prosim te, stisni me z vso močjo k sebi! Objemi me z obema rokama! Tako. Zdaj pa še jaz. 

Zdenko je bil spet oblečen. Šla sta skozi umivalnico. Ustavila sta se. 

– Dragi Nani, moj dečko! Nisi me še poljubil  − je spregovoril nenadoma. – Če me imaš res rad, poglej, tu 

ni nikogar! 

Položil mu je roke na ramena. Iz oči v oči je zaplamenelo.  

Papaliju so se ponujale ustnice lepega Zdenka Castellija, plemenito urezane in tople. Bile so ustnice dečka, sicer 

lepega, toda kljub vsemu le – dečka. Ali jih je vredno sprejeti? 

Telesi sta bili prižeti drugo k drugemu. Val toplote je prehajal iz enega v drugo. Papali ni hotel več misliti.  

Saj sta res sama! 

Prvič je poljubil dečka več ko prijateljsko. Pritisnil je ustnice k njegovim. Zdenko se mu je odzval drgetaje. Bil je 

lep kakor deklica in vdan kakor otrok. 

Nani se je zaman upiral opojnosti, ki jo je pil iz njega.  

Nani je ljubil! (Dečki 1970: 114–115)  
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– Rad te imam – je rekel in močno zadihal. Stopil je čisto k njemu, da je začutil sapo njegovih ust. Nato ga je objel 

z vso močjo svojega telesa. Nani je tedaj gledal njegove ustnice. Bile so kot ustnice deklice, ki so razburjene iskale 

dotika z njegovimi. Že sta se dotaknila z njimi, da si potrdita prijateljstvo, ki ga je zahtevala njuna mladost, ko je 

nenadoma vstal pred njima sam gospod ravnatelj. Zaripel od jeze je zavpil: 

– Narazen! Da vaju nikdar več ne vidim skupaj! (Dečki 1970: 193) 

 

Nani se je trudil, da bi pogovor ne zašel tja, kjer razum odpove. Imel je občutek, da Zdenko vse svoje gibe vnaprej 

preračuna.  

– Ali ne bi rajši odšla?  

– Ne, ne! Ostaniva Nani! – je prosil Zdenko in mu šel z roko po laseh.  

– Preveč sem truden, da bi hodil po dvorišču. Najrajši bi ti zaspal v naročju.  

Še preden je Papali to na zunaj dovolil, zakaj v srcu ni imel proti temu pomisleka, je Castelli že sedel na stol in 

položil glavo v tovariševo naročje. Na tej nerodni postelji je včasih bežno pogledal Nanija, ki se je na videz zatopil 

v branje. (Dečki 1970: 228)  

 

Čeprav je komaj 22-letni pisatelj istospolno tematiko v romanu prikazal zelo tankočutno, je z 

njegovo vsebino sprožil številne kritike. Njegov slog pisanja najlepše opiše Pavšič v reviji 

Ljubljanski zvon leta 1939. »Priznam, da lahko postane podobna snov v rokah pisatelja, ki nima 

dovolj takta in okusa, odurna in odbijajoča. Notranji boji, prebujanje ljubezni v Zdenku 

Castelliju, njegova ljubezenska sreča in polom, njegovo velikodušje, zgodnja zrelost in otroška 

preproščina tega štirinajstletnika, njegova zunanja prikupnost in napol dekliška lepota, njegovo 

razmerje do dečkov v internatu in do predstojnikov, vse to je prikazano na tako lep, in če hočete, 

resen način, da ne more užaliti človeka, ki mu moralni problemi niso le beseda.« (Pavšič 1939: 

311–312) 

 

6.2  Janja Vidmar: Fantje iz gline (2005) 

 

Leta 2005 pa je roman z istospolno tematiko Fantje iz gline napisala Janja Vidmar. Gimnazijska 

sošolca Ajk in Mali na prvi pogled nimata veliko skupnega – prvi je športnik, ki mu šolske 

obveznosti ne pomenijo veliko, drugi pa je umetniška duša, netekmovalen in zelo razumevajoč. 

V nadaljevanju sem izbrala tri pomembnejše odlomke iz romana, s pomočjo katerih bomo 

podrobneje spoznali slog pisanja pisateljice problemskih tem. 
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Slika 9: Fantje iz gline 

 

 

Vir: Janja Vidmar: Fantje iz gline, 2005 

 

Vrata predzadnje straniščne kabine so priprta. Mogoče zapah ne deluje. Najprej sem mislil, da gre za privid, ampak 

skozi režo priprtih vrat je pogledala bela ritnica. Potem pa jo je prekrila moška dlan.  

Prooosim? Halo? 

Blede se mi. Na vsakem stranišču vidim homoseksualce (Vidmar 2005: 139). 

Ajka nisem prepoznal po hrbtu. Njegovega hrbta sploh ne poznam. Po laseh sem ga. Nihče od fantov, ki sem jih 

videl v svojem življenju, nima tako dolgih in gostih. Konice se mu kodrajo. Že to, da se mu hlače, znamke Gap ali 

podobno drage, valjajo po tleh, pove, koliko mu pomeni fant, ki mu z roko sega med noge. Spremljam gibanje 

temnih, koščenih prstov, ki izginjajo v Ajkovem koraku. Lica mi zagorijo. Umaknem pogled. Tresem se, ker 

postajata kot mehka, topla in dvobarvna kopica. Iz misli me iztrga trušč. Sredi dušeče, vlažne tišine odjekne kot 

rafal. Eden od njiju, zdi se mi, da Ajk, je z nogo očitno iskal oporo na smetnjaku s kovinskim pokrovom, ki se je 

ropotaje prevrnil. Spoznam, da mu je prišlo. Iz smetnjaka popadajo zmečkane papirnate brisače in uporabljen 

kondom. (Vidmar 2005: 140)   

 

»Bom dežural pri telefonu,« je vstal Vilson, ki je porniče gledal zaradi druženja z nami. »Če bi se Despotu slučajno 

zaskočila roka«. 

Nihče se ni zarežal, ker se je črnka ravno spustila po stopnicah v podzemno. Nikjer nikogar. Njene visoke pete 

odmevajo skozi meglo. Nenadoma jo obstopijo naši trije znanci. Jasno, da jo bodo posilili. Ampak izkaže se, da 

ima naša bejba tiča.  

»O, fuj!« je zatulil Vilson. Z obraza mu je izginilo pol nasmeška R. Williamsa. Ostal je samo Vilson. 
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»Čveke o črncih torej držijo,« je rekel Kitak in se strokovno zabuljil v ekran. »Najmanj četrt metra …« 

Premaknil sem se: »Nikoli! To še dva deci ni!« 

Kitak je s prstom pokazal proti vijoličastemu udu, ki je bingljal sredi ekrana: »Tale? Saj je prekleto daljši od moje 

pumpe za bickel!« 

Vsi trije tipi črnca v minici vržejo po tleh. 

»Pa ja ne bomo gledali pedrov!« se je spet oglasil Vilson. 

»Zakaj ne? Cvikaš, da se boš prek devedeja okužil z aidsom?« ga je nedolžno vprašal Buco.   

 

Moški je oblečen v obleko z dvorednim zapenjanjem. Spodnja gumba na suknjiču ima nemarno odpeta. Nočem 

pogledati tja. Nočem! Pogledam tja. Ud se premakne. Zakaj nihče ne vstopi? Zakaj nikogar ne pritisne scat od 

prevelike nakupovalne mrzlice? 

  »Si naspidiran?« zašepeta tip.  

 Rad bi mu vljudno odgovoril: Jebite se! 

 »Saj ti nič nočem,« pomirljivo reče. »Mislil sem … Te ne mika, da bi kaj zaslužil? Da bi punci kupil 

nekaj lepega?« 

 Primanjkuje mi zraka.  

 Ven moram.  

 »Lahko bi se malo poigrala. Rad se igram. Ti ne?« 

 Zdi se mi, da sem na barki. Vzpenja se in mi pada pod nogami. Vsakič ko se spusti, moj želodec naredi 

preval. Ne morem se premakniti.  

 »Kaj praviš na sto petdeset evrov?« 

 Rok! Rok! Rok! 

 Nekdo z zunanje strani odpre vrata in jih zaniha, ne da bi vstopil. Odpirajo in zapirajo pogled na hodnik, 

kot da se je zaskočil diaprojektor.  

 »Dvesto brez gume.« 

 Noro naključje, ampak na hodniku stoji Dorin Ajk.  

Samo zazdelo se mi je. 

 Vrata obmirujejo.  

 Zahlastam za zrakom.  

 »V rit se zaleti, peder!« zavreščim in tipa odrinem, da kar poleti proti pisoarjem. (Vidmar 2005: 76–77) 

 

Besedilo, zapisano v prvi osebi, pisateljici omogoča veliko prostora za manevriranje z jezikom 

in slogom. Prvo branje romana bi označila za naporno, saj je zgodba polna preskokov, 

odstavkov, stereotipov in poglobljenega samospraševanja. Pisateljica v veliki meri uporablja 

najstniški sleng in pogovorni jezik, s katerima naj bi se približala mladim bralcem, ki pa 

besedilu zmanjšuje občutljivost za tematiko.  
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Čeprav se romana med seboj nedvomno razlikujeta po slogu pisanja, pa je obema skupna 

problemska tematika spola. V obeh romanih se glavni literarni liki spoprijemajo s problemom 

istospolne usmerjenosti. Ne glede na naše lastnosti, prepričanje ali mišljenje se moramo 

zavedati, da smo nenazadnje vsi ljudje in da nihče ne mara žaljenja, zasramovanja in 

podcenjevanja, saj smo kljub na videz trdni zunanjosti navznoter krhki in ranljivi kakor glina. 

»Glina je prispodoba človekove notranjosti. Na začetku je vsak od nas brezoblična kepa, 

prepuščena na milost in nemilost rokam, skozi katere polzi. Vendar le, dokler njena površina 

ne otrdi. Takrat ne moremo več posegati vanjo, ne da bi pri tem tvegali črepinje. Glina postane 

močna in trdna. A le navzven, znotraj ostaja krhka in ranljiva kot človeška duša.« (Vidmar 

2005: 48)  
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7  OBRAVNAVA KRATKIH SODOBNIH PRAVLJIC V SLIKANIŠKI  

    OBLIKI 
 

 

Idejo za diplomsko delo sem dobila lani ob objavi zgodbe Očka (Maja Lupša) v reviji Ciciban 

(2012: 18–19). Zgodba pripoveduje o deklici Ani, ki ima dva očeta. Ker so bili odzivi na objavo 

v javnosti različni, sem se odločila raziskati, kaj o omenjeni tematiki, ki se pojavlja v slikanicah, 

menijo študentje Pedagoške fakultete (Ljubljana) in učenci 2. razreda Osnovne šole Toneta 

Čufarja (Ljubljana). 

 

V ponedeljek, 25. 2. 2013, sem s 15 študentkami 3. letnika Pedagoške fakultete Univerze v 

Ljubljani, oddelka za predšolsko vzgojo, in mentorico Mileno Milevo Blažić obravnavala 

naslednje kratke sodobne pravljice v slikaniški obliki:  

1. Babette Cole: Mummy Never Told Me (Red Fox Books) 

2. Holly Hobbie: Rilko in Cvilko (založba Epta) 

3. Justin Richardson in Peter Parnell: In s Tango smo trije (založba Mladinska knjiga) 

4. Lawrence Schimel: Sosedje in prijatelji (založba ŠKUC, zbirka Lambda) 

5. Richard Hamilton: Če bi bil ti (založba Morfem)  

Obravnava je bila razdeljena na dva dela. Začela sem s teoretičnim uvodom, ki je trajal dve 

šolski uri, v njem sem študentkam predstavila temo diplomskega dela in problemske teme, ki 

se pojavljajo v kratkih slikaniških oblikah. Na kratko sem jim predstavila tudi kratke sodobne 

pravljice, ki smo jih nato obravnavale v drugem delu. 

 

V drugem delu, ki je prav tako trajal dve šolski uri, smo s študentkami najprej prebrale skenirane 

slikaniške oblike. Po vsakem branju smo jih obravnavale posamično, na koncu pa smo vse še 

primerjale med seboj. 

 

7.1  Babette Cole: Mummy Never Told Me [Mami mi ni povedala] (2004) 

 

O avtorici:  

 

Angleška pisateljica in ilustratorka Babette Cole se je rodila leta 1949 v Jerseyju. 
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Kratek povzetek vsebine: 

 

Avtorica v slikanici z zanimivim besedilom in humornimi ilustracijami raziskuje vprašanja o 

problemskih temah, ki mučijo vsakega otroka.  

 

Slika 10: Mummy Never Told Me 

 

 

Vir: Babette Cole: Mummy Never Told Me, 2004 

 

Interpretacija:  

 

Kratka sodobna pravljica s problemsko tematiko je na obravnavi zaradi svoje preprostosti in 

humornosti pri študentkah predšolske vzgoje prejela veliko pozitivnih odzivov.  

 

Slikanica predstavlja številne tematike, ki pa jih ne obravnava prepodrobno kot slikanica 

(Sosedje in prijatelji). Odlična je za začetno predstavitev problemskih tem, saj nobene ne 

izpostavlja. Šele kasneje lahko z drugimi problemskimi slikanicami spoznavamo posamezne 

teme.  
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Slikanica vsebuje tako zabavna kot kontroverzna vprašanja, ki so lahko odlično izhodišče in 

pomoč odraslim za pogovor z otroki. Slikanica je prejela številne pohvale, pa tudi kritike zaradi 

ilustracij, ki vključujejo goloto, nudizem in estetiko grdega. 

 

Kratka sodobna pravljica nič ne olepšuje, ampak prikazuje življenje tako, kot je. Pomembno je, 

da se o problemskih temah, ki zanimajo vsakega otroka, pogovorimo z otrokom na njemu 

primeren način. Zatiskanje oči pred resnico pa je na žalost vse preveč pogosta domena odraslih.  

 

7.2  Holly Hobbie: Rilko in Cvilko (1997)3 

 

O avtorici:  

 

Ameriška pisateljica in ilustratorka Holly Hobbie se je rodila leta 1944. Izdala je več kot deset 

knjig o dveh prijateljih: Rilku in Cvilku. V slovenščino sta prevedeni le dve, in sicer Rilko in 

Cvilko (1999) in Rilkov rojstni dan (2000).  

 

Kratek povzetek vsebine:  

 

V slikanici Rilko in Cvilko se kljub odhodu Rilka na potovanje prijateljstvo med glavnima 

likoma ne konča, zadovoljna pa sta šele, ko sta spet skupaj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (Toot & Puddle, Little, Brown Books for Young Readers, 1997) 
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Slika 11: Rilko in Cvilko 

 

 

Vir: Holly Hobbie: Rilko in Cvilko, 1999 

 

Interpretacija:  

 

V kratki sodobni pravljici nismo prepoznali tematike istospolnosti.  

 

Kratka sodobna pravljica naj bi prikazovala le močno čustveno navezanost med dvema 

prijateljema. Marsikateri študent bi lahko tak odnos primerjal z odnosom, ki ga ima s svojim 

najboljšim prijateljem.  

 

Slika in beseda nista v nobeni drugi vrsti knjige tako povezani kot v slikanici, včasih ilustracija 

besedilo samo dopolnjuje, včasih je zgovornejša od njega. V slikanici Rilko in Cvilko lahko s 

pomočjo ilustracij ugotovimo, ali gre le za prijateljstvo ali tudi za kaj več.  

 

Indirektne aluzije lahko najdemo, če želimo, v poimenovanju glavnih literarnih oseb (Rilko, 

Cvilko), postavitvi krempeljčkov, podpisovanju na razglednicah (Tvoj prijatelj Rilko, Tvoj 

prijateljček Rilko, Vedno tvoj prijatelj Rilko, Tvoj planinski prijatelj Rilko, Vedno tvoj Rilko, 

Tvoj prijatelj Rilči).  
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7.3  Justin Richardson in Peter Parnell: In s Tango smo trije (2005)4 

 

O avtorjih:  

 

Ameriška avtorja Justin Richardson (rojen leta 1963 v New Yorku) in Peter Parnell (rojen leta 

1953 v New Yorku) sta najbolj znana po otroški slikanici In s Tango smo trije. Slikanica je 

druga knjiga o istospolnih družinah, ki je prevedena v slovenščino. 

 

Kratek povzetek vsebine:  

 

Slikanica naj bi nastala po resničnih dogodkih. Ogrličasta pingvina Roy in Silo sta se leta 1998 

našla v živalskem vrtu Centralnega parka (New York) in vse odtlej sta par. Njuna edina 

mladička, Tango, se je izlegla iz jajca nekega drugega pingvinskega para − Betty in Porkey. Ta 

par je pogosto valil svoja jajca, vendar pa ni bil nikoli sposoben skrbeti za več kot eno hkrati.  

Ko je Betty leta 2000 znesla dve oplojeni jajci, se je oskrbnik živalskega vrta Rob Gramzay 

odločil, da Royu, Silu in pingvinu iz enega od jajc omogoči, da postanejo družina.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (And Tango makes three, Simon & Schuster Books For Young Readers, 2005) 
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Slika 12: In s Tango smo trije 

 

 

Vir: Justin Richardson in Peter Parnel: In s Tango smo trije, 2010 

 

Interpretacija:  

 

Kratka sodobna pravljica nas je s preprosto zgodbo in ilustracijami prepričala, da bi jo 

obravnavali z najmlajšimi bralci. Na preprost način prikazuje proces dozorevanja, neplodnost, 

željo po otroku in posvojitev. Edina slabost, ki jo lahko izpostavimo, je pomanjkanje dialoga.  

 

Negativno naj bi bili prikazani tudi plodni pari, saj naj ne bi bili sposobni skrbeti za več kot eno 

jajce hkrati. Kot zanimivost naj omenim, da samice pingvinov znesejo le eno jajce, zelo redko 

dve. Če se to zgodi, ima šibkejši mladič manj možnosti za preživetje. Valijo samci, tako da si 

jajce naložijo na nart in ga prekrijejo s trebušno kožno gubo.   

 

Slikanica se je največkrat znašla na seznamu prepovedanih knjig, obenem pa je prejela številne 

nagrade, kar je tipično za problemske slikanice. Očitalo naj bi se ji, da je protidružinska, 

proizvod istospolne skupine. V primerjavi s slikanico Sosedje in prijatelji, ki omenjeno 

tematiko promovira, v slednji ni tako opazna niti tako diskriminatorska.  
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Tematika omenjene slikanice pa ni prepričala vseh odraslih. V neki slovenski šoli je učiteljica 

z obravnavo sodobne pravljice v razredu sprožila ogorčenje odraslih. Kako torej otroke naučiti 

določenih vrednot, če jih nimajo odrasli? V omenjeni šoli strarši otrok obravnavo sodobne 

pravljice niso doumeli kot način za ustvarjanje boljše in strpnejše družbe, ampak so menili, da 

se z njo spodbuja istospolnost. Kljub avtonomiji učitelja, da sam izbere obravnavano čtivo, je 

priporočljiv predhoden pogovor z odraslimi na roditeljskem sestanku. 

 

7.4  Lawrence Schimel: Sosedje in prijatelji (2005)5  

 

O avtorju:  

 

Ameriški pisatelj Lawrence Schimel se je rodil leta 1971 v New Yorku. Piše v angleščini in 

španščini. Doslej je izdal več proznih del za odrasle, s špansko ilustratorko Saro Rojo Pérez, ki 

se je rodila leta 1973 v Madridu, pa več kot 30 knjig za otroke.   

 

Slikanica Sosedje in prijatelji je prva otroška knjiga o istospolnih družinah, ki je prevedena v 

slovenščino. 

 

Kratek povzetek vsebine:  

 

Zgodba predstavlja istospolno in hetereseksualno družino in odpira vrsto vprašanj, s katerimi 

bi se morali seznaniti današnji otroci: različne oblike družine, ljubezen do istega spola ter ne 

nazadnje spoštovanje in sprejemanje raznolikosti vseh ljudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (Amigos y vecinos, La librería, 2005) 
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Slika 13: Sosedje in prijatelji 

 

 

Vir: Lawrence Schimel: Sosedje in prijatelji, 2008 

 

Interpretacija:  

 

Slikanica ni primerna za najmlajše bralce (1. triletje), saj bralca neposredno nagovarja k 

prepoznavanju različnih predsodkov, mlajši bralci pa bi potrebovali razlago določenih pojmov. 

Avtor se manj osredotoča na zgodbo, saj dobimo vtis, da je zgodba napisana na silo. Zgodba 

predstavlja le neko osnovo, v kateri je avtor zajel cel kup možnih vprašanj obravnavane 

tematike. Primarni namen je predstavitev različnih vrst družin in vprašanj o različnih 

predsodkih.  

 

Za kratko pripovedno prozo je značilna črno-bela tehnika. Avtor istospolno družino predstavi 

kot izrazito pozitivno, heteroseksualno družino pa kot izrazito negativno. Glede na to, da je delo 

stvarna pripoved, je takšna tehnika vprašljiva. Istospolna družina predstavlja tople, ljubeče 

odnose in vzor starševstva, heteroseksualna družina pa ravno nasprotno – prikazuje slabosti 

enostarševskih družin, odsotnost očeta in otroka kot žrtev ločitve heteroseksualnih staršev. 
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Vložek o različnih vrst družin je odličen, saj se tako seznanimo še z drugimi oblikami družin, 

ne le s heteroseksualno in istospolno, a je vprašljiva povezanost zgodbe, saj se rdeča nit zgodbe 

prekini.   

 

Slikanica nas ni prepričala, da bi jo obravnavali v 1. triletju osnovne šole, saj je prepodrobna, 

vsebuje namreč preveč tem. Vsaka od tem bi si zaslužila svojo slikanico, povezovala pa bi jih 

lahko okvirna zgodba.   

 

7.5  Richard Hamilton: Če bi bil ti (2003)6 

 

O avtorju:  

 

Angleški pisatelj Richard Hamilton se je rodil leta 1960 v Londonu.  

 

Kratek povzetek vsebine:  

 

Marjetka, glavni lik, ni bila zaspana, a je morala v posteljo. Ko jo je oče pokril, si je zaželela, 

da bi zamenjala vlogi. Ne bi ji bilo treba spat, kadarkoli bi lahko jedla sladkarije in počela, kar 

bi hotela.  

Pozabila pa je, da odrasli počnejo tudi reči, ki niso tako prijetne, in sicer čistijo, pospravljajo in 

kuhajo. To pa Marjetki ni dišalo, zato se je odločila, da bo raje zaspala in bila to, kar je.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 (If I were you, Bloomsbury USA Children's Book, 2003) 
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Slika 14: Če bi bil ti 

 

 

Vir: Richard Hamilton: Če bi bil ti, 2010 

Interpretacija:  

 

Slikanica naj bi predstavljala tematiko preoblačenja, ki je prikazana skozi otroško željo po 

odraslosti in očetovo željo po otroškosti.   

 

Študentke so v slikanici prepoznali svojo otroško željo po odraslosti. Kljub želji po odraslosti 

v mlajših letih so kasneje spoznali plati otroškosti in odraslosti.  

 

V slikanici je opaziti tudi dvojno kodiranje, aluzije: 

− »Umila tvoj obraz bi in lasé, za ušesi te zdrgnila in še kje.«  

− »… in zjutraj bi oba skočila nate.« (Hamilton 2010)7 

 

Izbrane aluzije so produkt avtorja, saj se ilustratorka Babette Cole, ki je tudi avtorica številnih 

slikanic, v svojih delih nikoli ne poslužuje takšnega kodiranja (tekst za otroke − kontekst za 

odrasle).  

 

7 (Slikanica nima označenih strani.) 
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Naslednji izbrani citat v kratki sodobni pravljici pa predstavlja tudi odraz družbe. Zunanji svet 

nedvoumno izraža neodobravanje preoblačenja v ženske ali moške. Vse to pa pri posameznikih 

povzroča krivdo in sram, saj omejujoče moralne norme pretirano idealizirajo podobo moškosti: 

»Kaj?« je rekel očka. 

»Pred sosedi? Oblečenega v rožnato? Si lahko predstavljaš, kaj bi si mislili?« (Hamilton 2010)8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 (Slikanica nima označenih strani.) 



44 

 

8  OBRAVNAVA KRATKE SODOBNE PRAVLJICE IN S TANGO SMO 

    TRIJE 
 

 

V torek, 21. 3. 2013, sem v 2. a razredu na Osnovni šoli Toneta Čufarja v Ljubljani z 

razredničarko Marino Doblekar obravnavala kratko sodobno pravljico In s Tango smo trije. 

Ta pravljica s problemsko tematiko je na analizi 25. 2. 2013 namreč prepričala vse študentke 

predšolske vzgoje, da bi jo obravnavale z otroki.  

 

8.1  Učna priprava  

 

Preglednica 1: Učna priprava 

 

PRIPRAVA NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 

Datum: 21. 3. 2013 

Razred: 2 

Št. ur: 2 

Učiteljica: Maja Prebil                                               

Predmet: SLOVENŠČINA – umetnostna besedila                               

UČNA TEMA: Obravnava slikanice 

UČNA ENOTA: Justin Richardson in Peter Parnell: In s Tango smo trije  

CILJI:  

Doživljajo interpretativno prebrano pravljico.  

Prepoznavajo glavne književne osebe. 

Obnavljajo zgodbo tako, kot so jo slišali. 

Podatke iz besedila dopolnijo s podobami iz vsakdanje izkušnje.  

Upovedujejo temo besedila z učiteljevo pomočjo.  

Struktura učne ure: dejavnosti in didaktično-metodična priporočila 

OBILKE: frontalna, individualna 

METODE: pogovor, opisovanje, razlaga, pripovedovanje 
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MOTIVACIJA: 

Z učenci najprej rešimo uganko D _ _ _ _ _ _ (DRUŽINA). Ko učenci uganejo skrito 

besedo, se pogovarjamo o tej temi. 

Najprej učitelj opiše svojo družino, kje živi, s kom. 

Nato svojo družino opiše še nekaj učencev. Ugotovimo, da se družine med seboj 

razlikujejo, vsem pa je skupno, da se imamo v družinah radi med seboj.  

NAPOVED VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA CILJA:  

Slikanica naj bi nastala po resničnih dogodkih. Ogrličasta pingvina Roy in Silo sta se leta 

1998 našla v živalskem vrtu Centralnega parka (New York) in vse odtlej sta par. Njuna 

edina mladička Tango se je izlegla iz jajca nekega drugega pingvinskega para − Betty in 

Porkey. Ta par je pogosto valil svoja jajca, vendar pa ni bil nikoli sposoben skrbeti za več 

kot eno hkrati. Ko je Betty leta 2000 znesla dve oplojeni jajci, se je oskrbnik živalskega 

vrta Rob Gramzay odločil, da Royu, Silu in pingvinu, ki se bo izlegel iz enega izmed jajc, 

omogoči, da postanejo družina.   

Branje in literarno-estetsko doživetje 

PRVI STIK Z BESEDILOM: pripovedovanje 

Učitelj doživeto prebere zgodbo. Pripovedovanje lahko dopolni z gibom. 

DRUGI STIK Z BESEDILOM: interpretativno branje/poslušanje 

VPRAŠANJA ZA RAZUMEVANJE BESEDILA: 

Nato učitelj vodi pogovor z vprašanji. 

Kje se dogaja zgodba? Kaj vse lahko vidimo v parku? Kdo vse živi v živalskem vrtu? 

Kako je bilo ime pingvinoma, ki sta bila malce drugačna? Zakaj sta bila drugačna? Kaj 

vse sta skupaj počela? Kaj si je mislil o njiju skrbnik živalskega vrta? Kaj sta si naredila 

Roy in Silo? Kakšno je bilo njuno gnezdo? Kaj sta našla, kar je bilo videti kot tisto, na 

čemer so sedeli drugi pingvini? In kaj se je zgodilo? Kaj je storil skrbnik živalskega vrta? 

Kaj sta storila Roy in Silo, ko sta dobila svoje jajce? Kaj je pokukalo iz jajca? Roy in Silo 

sta tako postala ______? Kako sta dala mladički ime? Kaj je tango, da sta za tango 

potrebna dva? Tango je bila prvi pingvinček, ki je imela dva ________? Ali so bili 

obiskovalci navdušeni nad pingvinjo družino? Ali se je pingvinja družina vedla in počela 

enake stvari kot vse druge družine v živalskem vrtu?   
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Ali so živali (ljudje) med seboj enaki ali različni? Kaj bi bilo, če bi bili vsi enaki? Se 

spomnite zgodbe z naslovom Drugačen (Kathryn Cave)?  

Spomnimo se muce Rozalinde (Piotr Wilkon: Muca Rozalinda). Se imata lahko rada na 

primer črna muca in bel maček? Je barva pomembna? Kaj pa ljudje, ki drugače govorijo? 

Se imata lahko rada tudi dva pingvinčka?  

Mogoče poznate ptico, ki se imenuje kukavica? Veste, zakaj je drugačna od drugih ptic? 

Kukavica je ptica selivka, ki odlaga jajca v gnezda manjših ptic pevk. 

Mogoče veste, kaj se je zgodilo z grdim račkom (H. C. Andersen: Grdi raček)?  

INDIVIDUALNO DELO UČENCEV:  

Učenci narišejo svojo družino z barvnimi svinčniki.   

SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: 

– Richardson, J. in Parnell, P. (2010). In s Tango smo trije. Ljubljana: Mladinska 

knjiga.  

– Učni načrt za slovenščino 

 

Vir: Lastni vir, 2013 
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Slika 15: Učenci pozorno poslušajo kratko sodobno pravljico.  

 

 

Vir: Lastni vir, 2013 
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Slika 16: Učenci med individualnim delom 

 

 

Vir: Lastni vir, 2013 
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Slika 17: Učenci med individualnim delom 

 

 

Vir: Lastni vir, 2013 
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Slika 18: Učenke med individualnim delom  

 

 

Vir: Lastni vir, 2013 
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8.2  Analiza učne ure 

 

Z učenci smo najprej rešili uganko, da so se malo sprostili po učni uri matematike, obenem pa 

sem jih seznanila s temo današnje učne ure − družina. 

 

Z učenci smo se pogovorili o svojih družinah, s kom in kje živimo. Najprej sem opisala svojo 

družino, nato pa so svoje opisali še učenci. Veliko jih je k svoji družini prištevalo svoje hišne 

ljubljenčke in najljubše igrače. Očitno k družini prištevajo vse, kar jim je blizu in imajo radi.  

 

Učence sem vprašala, kaj je skupno vsem našim družinam. Odgovori so bili najrazličnejši. 

Povedali so, da smo vsi ljudje, da smo bili vsi nekoč otroci, da se imamo med seboj radi.  

 

Seveda pa se naše družine tudi razlikujejo, niti dve nista enaki. Ugotovili smo, da so nekateri 

starši učencev poročeni, drugi ločeni, nekateri imajo brate in sestre, drugi so edinci. Zanimivo 

je, da učenci ločenih staršev k družini prištevajo tako mamo kot očeta, čeprav ne živijo z obema 

skupaj.  

 

Učiteljica Marina je učencem doživeto prebrala kratko sodobno pravljico In s Tango smo trije. 

Učenci so ob gledanju ilustracij pozorno poslušali.  

 

Ob vprašanjih za razumevanje besedila smo obnovili zgodbo. Ugotovili smo, da je Tango prvi 

pingvinček z dvema očetoma. Nobenemu učencu se ni zdelo nič spornega, da se imata lahko 

rada dva pingvina moškega spola. Za učence sta bila Roy in Silo drugačna, ker nista imela 

dekleta oziroma se nista družila z dekleti. Ko sem učence vprašala, ali je s tem kaj narobe, so 

odgovorili da ne, saj se to dogaja tudi v Sloveniji in v drugih državah. Vsi so menili, da se iz 

jajca mladička ne bi izvalila, če Roy in Silo ne bi skrbela zanj.  

 

Z učenci smo našteli še nekaj pravljic, ki govorijo o drugačnih. Spomnili smo se sovice Oke, ki 

je bila raje pokonci podnevi kot ponoči, pa tudi, zakaj se je grdi raček razlikoval od drugih, saj 

se je labodje jajce po nesreči namreč znašlo v račjem gnezdu. Tu je še muca Rozalinda. Vsi 

njeni bratje in sestre so bili črne barve, le ona oranžne.  
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Z učenci smo se strinjali, da z drugačnostjo ni nič narobe, ravno zaradi drugačnosti je svet pisan 

in zanimiv. Kako dolgočasno bi bilo, če bi bili vsi med seboj enaki oziroma bi bile vse družine 

enake.  

 

Pred individualnim delom smo se spomnili še nekaterih ptic, ki se očitno razlikujejo od 

preostalih. Kukavica je ptica selivka, ki odlaga jajca v gnezda manjših ptic pevk. Nismo pa 

pozabili niti na goloba, ki je edina ptica, ki si ne spleta gnezda.  

 

Učenci 2. razreda na Osnovni šoli Toneta Čufarja (Ljubljana) še niso podvrženi predsodkom. 

Mislim, da omenjena razmišljanja in odgovori učencev potrjujejo, da so predsodki predvsem 

domena odraslih, čeprav bi o posploševanju težko govorili pri tako majhnem vzorcu. Učenci 

omenjenega razreda na izbrani šoli predsodkom vsekakor še niso podvrženi in z njimi niso 

obremenjeni.  

 

Prilagam izbrane risbe nekaterih učencev: 
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Slika 19: Družina učenke Chantal (7 let) 

 

 

Vir: Učenka Chantal, 2013 
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Slika 20: Družina učenke Kristine (7 let)   

 

 

Vir: Učenka Kristina, 2013 
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Slika 21: Družina učenke Rose (7 let) 

 

 

Vir: Učenka Rosa, 2013 
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9  SKLEP 
 

 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem na podlagi študijskih virov in literature predstavila 

problemske teme, ki se pojavljajo v mladinski književnosti. Osredotočila sem se predvsem na 

problemsko tematiko spola, ki se pojavlja v slikanicah. Raziskala sem še slovensko zakonodajo, 

stališče psihologije, začetke pisanja omenjene literature in sloge pisanja tovrstnih besedil. 

 

V empiričnem delu diplomskega dela pa sem z obravnavo problemskih slikanic s študenti in 

obravnavo izbrane slikanice v razredu raziskala, kaj o tematiki spola menijo študentje 

Pedagoške fakultete (Ljubljana) in učenci 2. razreda Osnovne šole Toneta Čufarja (Ljubljana).     

 

V diplomskem delu sem potrdila oziroma zavrgla naslednje hipoteze: 

 

H1: Slikanica In s Tango smo trije je najprimernejša za obravnavo v 1. triletju osnovne šole. 

Slikanica nas je s svojo preprostostjo in ilustracijami prepričala, da bi jo obravnavali z otroki. 

Na preprost način prikazuje proces dozorevanja, neplodnost, željo po otroku in posvojitev. S 

tem sem hipotezo potrdila.  

 

H2: Slikanica Sosedje in prijatelji je najmanj primerna za obravnavo v 1. triletju osnovne šole. 

Slikanica ni primerna za najmlajše bralce (1. triletje), saj bralca neposredno nagovarja k 

prepoznavanju  predsodkov. Mlajši bralci bi potrebovali razlago določenih pojmov. S tem sem 

hipotezo potrdila.  

 

H3: Pri učencih 2. razreda Osnovne šole Toneta Čufarja (Ljubljana) se pojavljajo predsodki do 

drugačnih (posvojenih). 

Z obravnavo slikanice v 2. razredu sem ugotovila, da učenci še nimajo predsodkov do 

drugačnih, kar kaže na premagovanje predsodkov pri mlajših generacijah. S tem sem zavrgla 

hipotezo, čeprav bi o posploševanju težko govorili pri tako majhnem vzorcu.  

 

H4: Študentje Pedagoške fakultete (Ljubljana) z učenci 1. triletja ne bi obravnavali problemskih 

tem.  

Izbrani študentje oziroma bodoči vzgojitelji bi z učenci obravnavali problemske slikanice s 

tematiko spola, s čimer sem hipotezo zavrgla.  
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Obravnavane kratke sodobne pravljice v slikaniški knjižni obliki (slikanice) so ene izmed prvih 

v Sloveniji (1991–2013), zato je kakovost vprašljiva. Zanimivo je, da v Sloveniji nimamo 

prevedenih veliko problemskih slikanic na tematiko spola, obenem pa smo šele pred nekaj 

meseci dobili prvo slikanico slovenskega avtorja s to tematiko.  

 

Slovenska družba še ni pripravljena na tovrstne slikanice, saj še vedno prevladuje zaprtost 

družbe do problemskih tem. Istospolna tematika še vedno predstavlja nekaj drugačnega, 

negativnega, nasprotnega. Tako še vedno ostajajo pereči problemi pri nas tako istospolni 

partnerji in posvojitev otrok kot obravnava tovrstnih slikanic v šolah in vrtcih, kar je potrdila 

zavrnitev družinskega zakonika na referendumu. Na spletnih forumih lahko zasledimo številne 

kritike na obravnavo nekaterih slikanic v šolah, namesto da bi odrasli v slikanicah videli odličen 

pripomoček za seznanitev otrok s problemi, ki jih lahko sreča v realnosti.  

 

Zatiskanje oči pred pluralnostjo družbe je povezano s premagovanjem predsodkov, ki pa je 

vsekakor rezultat večgeneracijskega dela.  
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