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POVZETEK 

 

V vrtcih slovenske literarne junake vse bolj spodrivajo tuji fantazijski junaki, za katere se 

otroci navdušijo prek risank, revij in video igric. Slovenski junaki so pomemben del naše 

kulture in so lahko nekakšni spremljevalci v domovinski vzgoji pri najmlajših. To delo naj 

služi kot promocija slovenskih literarnih junakov pri otrocih vseh starosti, z začetkom v 

predšolskem obdobju. V delu je opredeljeno merilo izbire likov; predstavljene so njihove 

zgodbe, posebne lastnosti in upodobitev; junaki so po izvoru opredeljeni kot ljudski ali 

umetni; navedeni so avtorji in zgodovinske okoliščine nastanka; raziskane so njihova 

prepoznavnost in zastopanost v različnih medijih (slikanice, avdio- in video mediji, oglasi) ter 

dostopnost teh medijev.  

 

Ključne besede: slovenski literarni junaki, prepoznavnost, dostopnost, predšolski otroci, 

domovinska vzgoja 

 

 

ABSTRACT 

 

In preschools, Slovenian literary heroes are being displaced by foreign fantastic heroes that 

impress children via cartoons, magazines and video games. Slovenian heroes are an important 

part of our culture and can act as companions of sorts within citizenship education of 

youngsters. This thesis should serve as a promotion of Slovenian literary heroes for children 

of all ages, beginning with the preschool period. The thesis defines the selection criterion of 

characters; it introduces their stories, special characteristics and depictions; it defines heroes 

by origin as folk or artificial; it lists the authors and historical circumstances of production; it 

investigates their recognisability and representation in various media (picture books, audio- 

and video media, advertisements) and the accessibility of these media. 

 

Keywords: Slovenian literary heroes, recognisability, accessibility, preschool children, 

citizenship education 
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1 UVOD 

 

Podoba je v virtualni dobi vseprisotna in nam v trenutku posreduje množico 

informacij. S pomočjo brane besede te podatke predelamo in ločimo pomembne od 

nepomembnih. Otroci v predbralnem obdobju pa tega ne morejo storiti, zato so za podobe 

dovzetnejši. Priljubljeni so spletni in televizijski mediji, kjer otroci dostopajo do risank in 

igric z junaki, ki jih poznajo. To poznavanje zagotovi potrošništvo: kupovanje revij, igrač, 

pobarvank ter celo hrane, kozmetičnih izdelkov in oblačil z motivi njihovih priljubljenih 

junakov. Tako se odnos do junakov ohranja in hkrati intenzivira.  

V vrtcih je še vedno priljubljeno povezovanje knjižne vzgoje in zunajliterarnih 

dejavnosti. Primer tega je izlet v Kekčevo deželo, vendar pa vse več otrok šele tik pred 

izletom prvič sliši za Kekca. Tudi drugi izvirni slovenski literarni junaki so potisnjeni v 

ozadje, ker v digitalni dobi niso tako dobro zastopani kot tuji medijski junaki, na primer: 

Ben10, Batman, Spiderman, Ninjago in Winx.  

Slovenski literarni junaki so specifični za našo kulturo. Do neke mere so že simboli, 

nosilci identitete. To niso akcijski in fantazijski junaki, saj nimajo pravljičnih zmožnosti 

letenja, metamorfoze, nevidnosti ali vplivanja na naravo. Imajo pa na videz običajne lastnosti, 

zaradi katerih se z njimi poistovetimo v resničnem svetu: so močni, uporabljajo razum, so 

sočutni do drugih, imajo moralne vrednote in se znajo soočati s svojimi težavami.  

Diplomsko delo definira, klasificira in obravnava izbrane reprezentativne slovenske 

literarne like, ki so osebe (otroci ali odrasli), junaki (premagajo določene okoliščine in imajo 

dobre namene), imajo posebno moč ali osebnostne lastnosti in so splošno znani. To so Kekec, 

Kralj Matjaž, krojaček Hlaček, Martin Krpan, Lambergar, Peter Klepec, Alenka, Bogdanka, 

Marjetica, Miklova Zala, lik najmlajše hčere in Jelka. 

Opredeljeno in pojasnjeno je merilo izbire junakov; raziskane so njihove zgodbe, 

posebne lastnosti; predstavljeni so avtorji in zgodovinske okoliščine nastanka; preverjene so 

njihova prepoznavnost in zastopanost v različnih medijih (slikanice, avdio- in video mediji, 

oglasi) ter dostopnost teh medijev. Pri študiju virov in literature sem ugotovila, da so ženski 

junaški liki manj zastopani kot moški, vendar sem poiskala take, ki ustrezajo predvsem 

kriteriju junaštva in niso le pasivni liki, ki čakajo na odrešitev. Sledi sklep s primerjavo 

junakov in junakinj ter zaključkom diplomskega dela. 
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2 ZAKAJ SLOVENSKI LITERARNI JUNAKI? 

 

To vprašanje je kompleksno in poraja večplasten odgovor. Zakaj ravno slovenski 

junaki, kaj pa priljubljena Pika Nogavička? Zakaj literarni in ne risani? Zakaj junaki, ko pa 

imamo like, kot so Videk in Vida, Maček Muri in Muca Maca, Piki Jakob in Mojca 

Pokrajculja?  

Ljudsko slovstvo je »najpristnejši izraz narodnega duha, njegove življenjske 

ustvarjalnosti, samobitnosti in posebnosti« (Kmecl, 1995, 321). Slovensko ljudsko izročilo je 

bogato s pesmimi in pripovedmi o junaških bojih, zlatih časih in pobegih iz nezavidljivih 

zapletov. »Slovenska tradicija in starejša kulturna zgodovina sta zaznamovani z ljudsko, tj. 

peto pesmijo, saj smo dobili umetno pisano pesništvo veliko kasneje kot drugi narodi.« 

(Terseglav, 1987, 121). Sprejemljivi so bili le lokalni junaki, Terseglav (1987) navaja 

Lambergarja, Ravbarja in kralja Matjaža, ki je iz zgodovinske osebnosti prerastel v mitski lik 

z vlogo deus ex machine. Ker se je ljudska pesem prenašala ustno, je vsak 'prenašalec' nekaj 

dodal ali izpustil. Tako je nastalo več različic ene pesmi, od katerih vsaka odraža »ljudski 

okus in ustvarjalni delež« (Kmecl, 1995, 320).  

Slovenski pisatelji so iz izročila črpali in slovenski literaturi dodali še svoj pečat z 

ustvarjanjem izvirnih junaških likov. Predšolski otroci se z junaki lahko močno poistovetijo. 

Sami še nimajo veliko vpliva na svet, zato jih dogodivščine likov s posebnimi močmi, s 

katerimi uveljavijo svojo voljo, navdušujejo in spodbujajo k posnemanju. Tako se 

uporabljanje junaka kot uvoda v domovinsko (pa tudi etično) vzgojo kaže kot učinkovit 

prijem. Otrok se v junaka vživi in se z njim poistoveti, zato do neke mere prevzame tudi 

njegov vrednotni sistem.  

Poleg tega lahko otrok obišče tudi kraje iz teh zgodb. Kekec v Julijskih Alpah, kralj 

Matjaž pod Peco, krojaček Hlaček v kateremkoli večjem mestu, Martin Krpan na Sveti 

Trojici, Lambergar na gradu Kamen pri Begunjah na Gorenjskem, Peter Klepec ob Kolpi, 

Alenčica na Gorenjskem, Bogdanka v eni od graščin in Marjetica v stolpu gradu Šoštanj, 

Miklova Zala na zamejskem Koroškem, najmlajše hčere in Jelka pa v bližnjem gozdu, ob 

jezeru ali na travniku (Moč ti je dana, 2005). 
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Zakaj literarni liki? Kurikulum za vrtce (1999) narekuje zgodnje navajanje na rabo 

knjige ter zbliževanja otroka s knjigo kot pisnim prenosnikom. Med cilji s področja jezika so 

navedeni: razvijanje jezika z vidika moralno-etične dimenzije; identifikacija s književno 

osebo in doživljanje književnega dogajanja; razvijanje sposobnosti miselnega in čustvenega 

sodelovanja v literarnem svetu; spoznavanje besede, knjige kot vira informacij; pridobivanje 

pozitivnega odnosa do literature itn.  

Na področju družbe pa v je Kurikulumu za vrtce (1999) poudarjeno vključevanje v 

lastno kulturo in nacionalno tradicijo ter uporabljanje skupne dediščine (v katero spadajo tudi 

pravljice). Omenjeno je tudi razvijanje kritične distance do številnih reklam pri starejših 

otrocih zaradi izpostavljenosti komercialnim vplivom in modnim trendom (Kurikulum za 

vrtce, 1999).  

Zakaj junaki? Pri poimenovanju sem izbrala termin 'junak' in ne 'lik', ker so vsi liki v 

izboru res junaki. Poimenovanje 'junak' izhaja iz klasicistične poetike, kjer je bila osrednja 

oseba »boljši človek, heroj, mitični junak iz davne preteklosti, pri starih Grkih pogosto 

potomec zveze med božjim in človeškim bitjem« (Kmecl, 1995, 209). Junaki imajo moralo in 

vedenje skladno z ustaljenimi moralnimi pravili (Kmecl, 1995). Junak je lahko tudi nekdo, ki 

deluje v interesu občega dobrega in se bori proti negativnim likom. V celotnem diplomskem 

delu bom uporabljala moško obliko besede 'junak' zaradi večje preglednosti. 

Fran Levstik je v svojem književnem programu zapisal, da so junakova dejanja in 

misli mnogo pomembnejša od njegovega videza. Tej misli sledi večina karakterizacij junakov, 

saj je videz le redkokdaj omenjen. Tudi osebnostne lastnosti večkrat razberemo posredno, iz 

dejanj, ne pa iz neposrednih pridevnikov v besedilu (Kmecl, 1995). 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) opredeljuje junaka kot nekoga, ki stori 

izredno pogumno dejanje; ki opravlja stvari, za katere sta potrebni požrtvovalnost in napor; ki 

je pogumen in neustrašen; ki se v nečem ali ob nekem dogodku odlikuje; ki vzbuja 

občudovanje in željo po posnemanju; ki je postaven in krepak; ki je osrednja oseba v 

literarnem delu (SSKJ, 2000). 

Pri predšolskih otrocih je pomembno predvsem to, da junaki delujejo v skladu z 

moralno normo in da vzbujajo željo po posnemanju. Levstikov program sicer omogoča 

poistovetenje z junakom, ker njegov videz ni definiran, vendar pa je pri predšolskih otrocih to 

pomanjkljivost, saj ni določne podobe, ki bi jim junaka predstavljala. V nekaterih primerih so 

ilustratorji to zadrego lepo rešili s svojo likovno interpretacijo junaka, ki je 'ponarodela', v 

drugih primerih pa to ostaja problem, saj ilustracij sploh ni. 
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3 IZBOR LITERARNIH JUNAKOV 

3.1 Utemeljitev merila izbire junakov 

Želela sem narediti izbor junakov, ki bi lahko konkurirali priljubljenim tujim junakom, zato 

sem postavila cilju ustrezna merila: 

1. Junaki naj bodo slovenskega izvora: bodisi so si jih izmislili slovenski avtorji, bodisi 

izvirajo iz slovenskega ljudskega izročila.  

2. Junaki naj bodo literarni, ker je slikanica pri nas izredno dobro razvita knjižna oblika 

in je v predbralnem obdobju nadvse priljubljena. 

3. Junaki naj bodo reprezentativni, da so vsaj do neke mere prepoznavni, priljubljeni in 

splošno razširjeni. 

4. Junaki naj bodo osebe (otroci ali odrasli), da se otroci lahko z njimi bolj poistovetijo in 

da niso preveč abstraktni ali fantastični. Likov, ki so oživljene igrače ali predmeti, 

poosebljene živali, rastline, nebesna telesa ali pojavi idr. (Kobe, 1999), v tem izboru 

ni.  

5. Liki naj bodo junaki, kar pomeni, da premagajo določene okoliščine, imajo dobre 

namene in vzbujajo željo po posnemanju. 

6. Junake naj odlikuje posebna moč ali osebnostne lastnosti, ki so moralno dobre. 

Pri nekaterih junakinjah vseh meril nisem mogla upoštevati, ker so manj zastopane kot junaki. 

Vsi junaki z izjemo Bogdanke, Jelke in krojačka Hlačka so izbrani iz leksikona Slovenski 

literarni junaki (Lah, Inkret, 2002). Krojaček Hlaček, Bogdanka in Jelka so izbrani iz 

Priporočilnega seznama za predšolske otroke Bralne značke Slovenije (Haramija, Jamnik, 

2012).  

 

3.2 Seznam junakov 

Junaki so navedeni po abecednem vrstnem redu. Najprej je navedeno ime junaka, v oglatem 

oklepaju pa je zapisano polno ime avtorja in ime literarnega dela, v katerem se junak pojavi. 

Če je junak ljudski, je v oglatem oklepaju najprej zapisana oznaka L!, nato pa sledi avtor in 

ime literarnega dela, kjer je zapisana oblika prvič objavljena (razen pri Petru Klepcu, ki izvira 

iz ljudskega izročila, vendar mu je današnjo prepoznavno podobo vdahnil France Bevk). Če 

se isti junak (npr. Kekec) pojavi v več literarnih delih, je navedeno le prvo po časovnem 
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vrstnem redu. Če si različni junaki delijo ime (npr. Alenka), so navedeni vsi različni avtorji in 

naslovi izbranih del. Nekateri junaki se pojavljajo v paru; drugi navedeni junak v paru je manj 

poznana različica prvega. Najprej so navedeni junaki, nato pa še junakinje.  

1. Kekec [Josip Vandot: Kekec na hudi poti, 1918] + Jožek [Mirko Kunčič: Triglavska 

roža, 1940] 

2. Kralj Matjaž [L! Miha Kastelic: Kranjska zhbelica: Perve bukvize, Od kralja Matjaža, 

1832] + Vida [Anton Aškerc: Balade in romance, Atila in slovenska kraljica, 1890] 

3. krojaček Hlaček [Leopold Suhodolčan: Krojaček Hlaček, 1970] 

4. Martin Krpan [Fran Levstik: Martin Krpan z Vrha, 1858] + Ravbar [L! Miha Kastelic: 

Kranjska zhbelica: Perve bukvize, Pesem od Ravbarja, 1830] 

5. Lambergar [L! priredil Valentin Vodnik: Dvoboj junaka z velikanom, 1785] 

6. Peter Klepec [France Bevk: Peter Klepec, 1864] + Markec [L! zbral Štefan Kühar: 

Slovenske narodne pravljice, O bikcu Markcu, 1914]  

7. Alenka [L! zbral Stanko Vraz: Narodne pěsni ilirske: koje se pěvaju po Štajerskoj, 

Kranjskoj, Koruškoj i zapadnoj strani Ugàrske, 1839] 

8. Bogdanka [Dragotin Kette: Šivilja in škarjice, 1896]  

9. Marjetica [L! Matevž Ravnikar – Poženčan: Stare péſine, Trdoglav in Marjetica, 1838]  

10. Miklova Zala [Jakob Sket: Miklova Zala, 1884] 

11. Najmlajša hči oz. dekle (L! zapisal Tone Ljubič, zbral Franček Bohanec: Slovenska 

ljudska pripoved, Pastirček in čarovnikova hči, 1966 / L! zapisal Josip Jurčič, zbral 

Alojzij Bolhar: Slovenske narodne pravljice, Deklica in pasjeglavci, 1965 / L! zapisal 

Andrej Gabršček, zbral Alojzij Bolhar: Slovenske narodne pravljice, Vrag se ženi, 

1965] 

12. Jelka [Ela Peroci: Hišica iz kock, 1952] 
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4 PREDSTAVITEV IN ANALIZA JUNAKOV IN 

JUNAKINJ 

 

Vsak junak je sistematično predstavljen v treh sklopih. Prvi sklop obsega ime avtorja, 

leto nastanka in botrujoče (zgodovinske) okoliščine. Jasno je razvidno, če je junak po 

nastanku ljudski ali avtorski, zabeleženi sta tudi izvorna književna zvrst in vrsta. V drugem 

sklopu so zajeti dogajalni kraj in čas, kratek povzetek vsebine z omembo nasprotnika in 

dobrotnika, junakove posebne lastnosti (v abecednem vrstnem redu) ter upodobitev videza in 

značilnosti v slikanicah. Zadnji sklop vključuje prepoznavnost in zastopanost junaka v 

medijih, dostopnost le-teh ter predloge za obravnavanje junaka v vrtcu in doma. Pri različicah 

so praviloma navedene le najpomembnejše razlike.  

 

4.1 Junaki 

4.1.1 Kekec 

Epika, daljša mladinska pripoved, avtorski junak 

Nastanek: Josip Vandot, 1918 

Okoliščine: Vandot je bil mladinski pisatelj, rojen v Borovški vasi. V otroštvu mu je mati  

pripovedovala zgodbe o pravljičnih bitjih z domačih gora. Prvo službo na slovenskem 

Koroškem je pustil zaradi poniževalnega odnosa Nemcev do slovenstva (Slovenska biografija, 

2014). Nekaj časa je delal tudi kot pastir – med pašo je bral, pisal pesmi in povesti in se družil 

z drugimi pastirji (Štupar, 2011). Otroške pesmi in črtice je objavljal v slovenskih mladinskih 

listih (Slovenska biografija, 2014).  

 

Dogajalni kraj in čas: slovenski gorski svet, sodobni (glede na nastanek) čas 

Kratek povzetek vsebine: Kekec, s pravim imenom Mežnarčev Gregec, je 8-letni (kasneje 

starejši) pustolovski pastir, ki se zapleta v najrazličnejše dogodivščine. Zgodbe se dogajajo v 

slovenskem gorskem svetu, v tedanjem času. Sooči se s samotarsko zeliščarico Pehto, divjim 

lovcem Bedancem in divjim možem Prisankom. Iz zapletov reši sebe in svoje prijatelje. 

Včasih je tudi nespameten in kaj ušpiči – ni idealiziran.  
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Junakove posebne lastnosti: bister, iznajdljiv, jezičen, močan, neustrašen, odločen, 

optimističen, prijazen, pripravljen pomagati, skromen, zvit 

Upodobitev (v slikanicah): Kekec je v Rozmanovih slikanicah opisan kot: »vesel«, »bister« 

»znal se je presneto dobro tepsti«, »pogumen«, je prijazen, skromen, iznajdljiv in »zvit« ter se 

»dela nedolžnega«, »radoveden«, »previden«, »takoj pomaga«, »brezskrben«, nagajiv, 

uporen, »nikoli ne bi pobegnil in pustil drugih v nesreči«, neizprosen, se je »vneto učil igrati 

na piščalko«, »nespameten« in »neubogljiv« (citirano po Vandot, 2000-2002).  

 

 

Slika 1: Kekec, ilustriral Zvonko Čoh 

Vir: 

http://www.emka.si/img/product/41t_2011/kekec-

in-pehta3.jpg 

 

 

 

 

 

Slika 2: Kekec, 1951 

Vir: http://www.film-

center.si/modules/fdb/film/image/images/Kekec3.J

PG_ae6db29f79ebd4ac506a3e61ac89cad6.jpg

 

 

Slika 3: Kekec, ilustrirala Marička Koren 

Vir: http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/e4/f6/98/e4f6982af62ec0e48ff4b5821934786b.jpg 

http://www.emka.si/img/product/41t_2011/kekec-in-pehta3.jpg
http://www.emka.si/img/product/41t_2011/kekec-in-pehta3.jpg
http://www.film-center.si/modules/fdb/film/image/images/Kekec3.JPG_ae6db29f79ebd4ac506a3e61ac89cad6.jpg
http://www.film-center.si/modules/fdb/film/image/images/Kekec3.JPG_ae6db29f79ebd4ac506a3e61ac89cad6.jpg
http://www.film-center.si/modules/fdb/film/image/images/Kekec3.JPG_ae6db29f79ebd4ac506a3e61ac89cad6.jpg
http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/e4/f6/98/e4f6982af62ec0e48ff4b5821934786b.jpg
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Prepoznavnost in zastopanost: Kekec je eden najbolje poznanih in priljubljenih junakov.  Pod 

geslom »Kekec« je v Cobiss-u 313 zadetkov. Izdanih je bilo mnogo slikanic, en leporello, 

napisani so bili zvezki za opismenjevanje, posneti so bili zvočni posnetki in trije filmi, ki so 

bili zelo uspešni tudi v tujini. Priljubljeni sta tudi pesmi Dobra volja je najbolja in Jaz pa 

pojdem. Zgodbe so bile prevedene v srbščino, hrvaščino in slovaščino. Vandot je napisal celo 

učbenik Hrabri Kekec, ki je bil preveden tudi v makedonščino. Janko Moder pa je zgodbo 

priredil v mladinsko igro v štirih dejanjih. Po njem je poimenovanih mnogo vrtcev, tečajev, 

gostiln, znana pašteta in pa seveda Kekčeva dežela za otroke in Kekčeva domačija, namenjena 

odraslim. V Kranjski gori poleti potekajo Kekčevi dnevi, Slovensko mladinsko gledališče 

uprizarja gledališko-gibalno predstavo Kekec, Google pa je ob 130-letnici rojstva Josipa 

Vandota objavil »doodle« z vriskajočim Kekcem: http://www.zurnal24.si/kekec-osvojil-

google-clanek-219548. 

Dostopnost medijev: Video DVD-ji so dostopni v velikem številu, prav tako slikanice in 

slikopisi. Slikopise je priredil Niko Grafenauer, nekatere slikanice pa Andrej Rozman Roza. 

Slikanice sta ilustrirala Marička Koren ali Zvonko Čoh, slikopise pa Ajda Erznožnik. Na voljo 

je tudi veliko zvočnih posnetkov, predvsem na zgoščenkah, dosti manj pa na kasetah. 

Iztočnice za obravnavanje: Preberemo slikanice, ogledamo si filme, naučimo se petja pesmic. 

Lahko si ogledamo gledališko predstavo, se odpravimo v Kekčevo deželo, izdelamo piščalke 

ali frače. Otroke lahko peljemo na izlet v Veliko Pišnico, kjer se dogaja zgodba Kekec in 

Prisank. Izlet je natančno popisan v družinskem izletniškem vodniku Pravljične poti Slovenije 

(Cerar, 2004, 166-167).  

 

Različica: Jožek 

Dramatika, dramska igra s petjem, avtorski junak 

Nastanek: Mirko Kunčič, 1940 

Okoliščine: Kunčič je bil mladinski pisatelj, rojen v Lescah. Pisal je mladinsko poezijo, prozo 

in dramatiko.  

Primerjalna analiza junakov: podobnosti in razlike: Jožek je reven otrok, ki hoče sebe in 

mater rešiti revščine. Pri iskanju zaklada naleti na številne ovire in sovražnike, nazadnje pa 

mora mati ozdraviti slepote, kot je Kekec ozdravil Mojco. Prav tako pa se zgodba dogaja v 

alpskem svetu, kjer bivajo vsa čudežna bitja, od belih žen do Zlatoroga in divjih mož.  

 

http://www.zurnal24.si/kekec-osvojil-google-clanek-219548
http://www.zurnal24.si/kekec-osvojil-google-clanek-219548
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4.1.2 Kralj Matjaž 

Lirika, ljudska pesem, ljudski junak 

Nastanek: 1832, zapisal Miha Kastelic 

Okoliščine: Lik kralja Matjaža je osnovan na vodji kmetov, ki so se borili proti Turkom na 

Kokovem polju, navezoval pa naj bi se tudi na ogrskega kralja Matijo Korvina in vodjo 

kmečkih uporov Matijo Gubca. Najstarejše pesmi o kralju Matjažu izvirajo iz tolminskega 

območja v 16. stoletju. Vsem besedilom o kralju Matjažu je skupno občudovanje pravičnega 

in dobrega vladarja, ki je tudi simbol za zlate čase izobilja in miru na Koroškem oz. 

Slovenskem. Ozadje »bogobornih« zgodb temelji na sporu nemškega cesarja Friderika II. s 

papežem Gregorjem IX. 

 

Dogajalni kraj in čas: na Koroškem, pod Peco; čas je okvirno določen 

Kratek povzetek vsebine: O kralju Matjažu obstaja mnogo različnih zgodb, delijo pa se na 

»bogoborne« in zgodbe o »dobrem kralju«. V zgodbah o dobrem kralju nastopajo Matjaževa 

nevesta Alenka, njegovi vitezi in Turki kot sovražniki. V »bogobornih« zgodbah pa se kralj 

Matjaž zaplete v spor z Bogom (ali drugimi nadnaravnimi bitji, npr. vilami). V obeh primerih 

mu gora (Peca) nudi zavetje pred nevarnostjo. Tam kralj Matjaž čaka, da se mu brada 

devetkrat ovije okrog mize –  takrat se bo zbudil iz sna in deželi prinesel blagostanje. 

Junakove posebne lastnosti: dober, neustrašen, odločen, pravičen, skromen 

Upodobitev (v slikanicah): Med drugim je opisan kot »skromen kralj«, »drži obljube«, želi 

»pravico in enakost za vse«, »pogumen«, »sreča mu je mila / naklonjena«, »preudaren«, 

»krepak«, »vešč v orožju«, »ljubezen zaslepila njegov razum in previdnost«, ni krvoločen, 

upošteva nasvete drugih (citirano po Čater, 1996), je »dobri kralj«, ima »močne roke« in je 

»junaški borec« in »silno bogat« (citirano po Novosel, 2003).  

 

Slika 4: Kralj Matjaž na panjski končnici 

Vir: http://www.etno-muzej.si/files/oc/panjske_koncnice/em2339.jpg 

http://www.etno-muzej.si/files/oc/panjske_koncnice/em2339.jpg
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Slika 5: Kralj Matjaž, ilustriral Matjaž Schmidt 

Vir: Skenirano iz knjige v javni lasti Kralj Matjaž 

in sol, 2003 

 

 

Slika 6: Kralj Matjaž, ilustriral Rudi Skočir 

Vir: Skenirano iz knjige v javni lasti Slovenske 

pravljice, 2002 

 

Slika 7: Kralj Matjaž, ilustriral Iztok Križan 

Vir: Skenirano iz knjige v javni lasti Kralj Matjaž, 

1996 

 

 

Slika 8: Kip kralja Matjaža na Peci 

Vir: http://www.gore-

ljudje.net/objave/pikon/IMG_2420.jpg 

 

Prepoznavnost in zastopanost: Kralj Matjaž je precej dobro poznan lik, saj nastopa v bibariji 

»Križ-kraž, kralj Matjaž«. Oton Župančič je napisal tudi otroško pesem Ples kralja Matjaža. 

Blizu koče na Peci je že od leta 1962 njegov kip, ki sta ga oblikovala Marjan Keršič in France 

Rotar (Planinsko društvo Mežica, 2014). Hinko Smrekar ga je upodobil za slovenski tarok. V 

dolini Mežica vsako leto poteka tekmovanje v grajenju snežnih gradov, Gradovi kralja 

Matjaža. V mariborski Drami je bila uprizorjena lutkovno-dramska predstava Kralj Matjaž. O 

http://www.gore-ljudje.net/objave/pikon/IMG_2420.jpg
http://www.gore-ljudje.net/objave/pikon/IMG_2420.jpg
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kralju Matjažu obstaja še posebej veliko zgodb, ljudskih pravljic in pripovedk v knjigah 

Slovenske pravljice, Slovenska dežela v pripovedki in podobi ter drugih knjigah. Različice 

zgodbe ali pesmi so bile izdane tudi na zgoščenkah, npr. Babica pripoveduje. 

Dostopnost medijev: Na spletnem portalu Wikivir je dostopnih veliko različic zgodbe. V 

obliki slikanice kralj Matjaž ni zelo priljubljen, saj je na voljo malo različic in malo izvodov v 

knjižnicah. Zgodbe so tudi v knjigah 7 slovenskih ljudskih junakov, Moč ti je dana, Slovenske 

pravljice in Slovenske narodne pravljice, ki so v knjižnicah dostopne v zadostnem številu. 

Veliko je tudi zvočnih posnetkov v obliki zgoščenk. Na spletu je dosegljiv kratek posnetek 

predstave iz mariborske Drame. 

Iztočnice za obravnavanje: Poslušamo pesmi in zgodbo na zgoščenki, preberemo slikanico. 

Lahko se udeležimo prireditve Gradovi kralja Matjaža ali pa jo poustvarimo v vrtcu, bodisi 

pozimi s snegom ali med letom v peskovniku. Otroke lahko peljemo na izlet pod Malo Peco, 

kjer kralj Matjaž spi pod goro. Izlet je natančno popisan v družinskem izletniškem vodniku 

Pravljične poti Slovenije (Cerar, 2004, 234-236). Zgodbo o kralju Matjažu lahko povežemo z 

zgodbo o Arturju in vitezih okrogle mize ali pa s Homerjevo Odisejo.  

 

Različica: Vida 

Lirika, balada, ljudska junakinja 

Nastanek: 1890, Anton Aškerc 

Okoliščine: Aškerc je motive za »boj« med slovensko kraljico Vido in hunskim vladarjem 

Atilo povzel iz zgodovine.  

 

Primerjalna analiza junakov: podobnosti in razlike: Lik kraljice Vide je pomemben, ker je 

edina opevana ženska vladarica. Kot kralj Matjaž se tudi ona postavi po robu tujim 

zavojevalcem, vendar pa ona to stori z lastno bistroumnostjo, ponosom in neuklonljivostjo. 

Vida je opisana kot lepa. Kralj Matjaž in Vida zavetje najdeta v jami, vendar pa Vida v 

Landrijski jami ne zaspi, temveč po zmagi kraljuje naprej.   

 



12 

 

 

Slika 9: Kraljica Vida, ilustriral Igor Ribič 

Vir: Skenirano iz knjige v javni lasti 7 slovenskih ljudskih junakov, 2007 

 

4.1.3 Krojaček Hlaček 

Epika, pravljica, avtorski junak 

Nastanek: Leopold Suhodolčan, 1970 

Okoliščine: Suhodolčan je bil rojen v Žireh, v Prevaljah je delal kot učitelj in ravnatelj. Bil je 

ploden mladinski pisatelj, ustvaril je tudi več gledaliških, lutkovnih in radijskih iger 

(Slovenska biografija, 2013). Leta 1961 je s Stankom Kotnikom ustanovil Bralno značko, ki 

danes poteka v večini osnovnih šol v Sloveniji (Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, 

2014).  

 

Dogajalni kraj in čas: posredno določeno mestno okolje v sodobnem času 

Kratek povzetek vsebine: Vsaka izmed treh slikanic o krojačku Hlačku vsebuje več kratkih 

pravljic. V njih Hlaček pomaga otrokom, živalim in staremu možičku. Stranske osebe so: 

prijatelji Borko, Breda in Bine, razbojnik Cincin in drugi. Hlaček je pravičen, prijateljski, rad 

ima naravo, nikoli mu ni dolgčas in vedno pomaga drugim z neskončno zalogo idej in s 

svojim šivalnim priborom.   

Junakove posebne lastnosti: bister, dobrotljiv, iznajdljiv, pogumen, pripravljen pomagati, rad 

ima otroke, živali in naravo, usmiljen, zaščitniški 
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Upodobitev (v slikanicah): Junakov značaj je v slikanicah opisan le posredno, videz pa sploh 

ne. 

 

 

Slika 10: Krojaček Hlaček, ilustrirala Marlenka Stupica 

Vir: Skenirano iz knjige v javni lasti Krojaček Hlaček, 2005 

 

Prepoznavnost in zastopanost: Hlaček je še kar dobro poznan. Po njem je poimenovan vrtec v 

Prevaljah in trgovina z drobnimi popravili v Novem mestu. Pravljice so prevedene v 

slovaščino, češčino, francoščino, ruščino, madžarščino, makedonščino in srbščino. Na voljo je 

zvočni posnetek na zgoščenki ali kaseti, Hlaček pa nastopa tudi v Suhodolčanovi radijski igri 

Čudežna srajca. Na spletu je dostopen posnetek Krojaček Hlaček in gumbki Konservatorija za 

glasbo in balet Ljubljana s koreografijo Vesne Cestnik Tehovnik, na naslovu 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXhZH5sH_zU&feature=player_detailpage#t=707.  

Dostopnost medijev: Slikanice so dostopne v vseh knjižnicah, leta 2013 je slikanica Krojaček 

Hlaček doživela ponatis s spremnim didaktičnim gradivom Mihe Mohorja. Zvočna kaseta z 

radijsko igro iz leta 1991 je v knjižnicah dostopna v majhnem številu, zgoščenka iz leta 2013 

Ani bani, vsi smo zbrani, na kateri pravljice različnih avtorjev pripoveduje Pavle Ravnohrib, 

pa je v knjižnicah razpoložljiva v velikem številu (67 izvodov v Mestni knjižnici Ljubljana).  

Iztočnice za obravnavanje: Z otroki se pogovarjamo o vrednotah, predstavljenih v slikanicah. 

Hlaček je vedno pripravljen pomagati, rad ima živali in naravo, zaščiti šibkejše pa tudi 

neprijaznim ljudem se ne maščuje, temveč jih le potegne za nos. Idealen zgled za nenasilno 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXhZH5sH_zU&feature=player_detailpage#t=707
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reševanje konfliktov. Uvod v ročna dela, povezava z Muco Copatarico in Šiviljo in 

škarjicami. 

 

4.1.4 Martin Krpan 

Epika, umetna pripovedka, avtorski junak 

Nastanek: Fran Levstik, 1858 

Okoliščine: Levstik je pripovedko osnoval po ljudski pesmi Pegam in Lambergar, hkrati pa je 

želel uresničiti svoj literarni program Popotovanje od Litije do Čateža. Prikazano je nasprotje 

med kmečkim in mestnim, naravnim in izumetničenim. Je simbol nacionalnega prebujenja 

Slovencev, saj zahteva večje pravice, hkrati pa priznava avstrijsko oblast (povzeto po Lah, 

Inkret, 2002).  

 

Dogajalni kraj in čas: Vrh pri Sveti Trojici, Dunaj; čas je posredno določen z označevalci: 

»pozimi«, »leto in nekateri dan pozneje«, »sv. Erazma dan« (citirano po Levstik, 2010). 

Kratek povzetek vsebine: Cesar Janez na Dunaj pokliče Krpana, ko jim grozi Brdavs. Leto 

prej sta se srečala, ko je Krpan z lahkoto odmaknil svojo kobilico spred kočije. Krpan si v 

dvorni kovačnici sam pripravi orožje – mesarico in kij – ter da domov poslati po svojo 

majhno, a močno kobilico. Krpan premaga Brdavsa in mu odseka glavo. Pri nagradi pride do 

zapletov, vendar se cesar na koncu le izkaže in ga nagradi z mošnjo cekinov ter dovoljenjem 

za tovorjenje soli. 

Junakove posebne lastnosti: bister, iskren, iznajdljiv, jezičen, močan, neustrašen, ponosen, 

pošten, pripravljen pomagati, zvit 

Upodobitev (v slikanicah): »Močan in silen človek«, »tihotapec«, »kmečki človek«, »hitre 

pameti«, »uboren človek«, »samovoljen«, »mož beseda«, veren, »moder«, »šaljiv«, ponosen, 

vdovec, »neučakaven«, »zvitorepec«, »debel«, »smešen«, »jezičen«, pravičen, iskren, pošten 

in pripravljen pomagati (citirano po Levstik, 2010). 
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Slika 11: Martin Krpan, ilustriral Marjan 

Amalietti 

Vir: Skenirano iz knjige v javni lasti Martin Krpan, 

1977 

 

 

Slika 12: Martin Krpan in kobilica v stolpu LGL 

Vir: http://www.lgl.si/si/imagelib/14-

land/default/slike/ostalo/ura-martin-krpan.jpg 

 

 

Slika 13: Martin Krpan, naslikal Tone Kralj 

Vir: Skenirano iz knjige v javni lasti Martin Krpan, 2010 

 

Prepoznavnost in zastopanost: Je med najbolje poznanimi junaki. Po Martinu Krpanu se 

imenuje tržna znamka soli, model kolesa Pošte Slovenije in letno tekmovanje za 

najmočnejšega Slovenca. Krpan in njegova kobilica se vsako polno uro prikažeta nad 

Lutkovnim gledališčem Ljubljana, njegov kip stoji v Cerknici. Je eden od likov na tarok 

kartah z ilustracijami Hinka Smrekarja. Več slovenskih slikarjev ga je upodobilo, najbolj 

znana podoba pa je tista, ki jo je ustvaril Tone Kralj. Slikanice z njegovimi ilustracijami so 

http://www.lgl.si/si/imagelib/14-land/default/slike/ostalo/ura-martin-krpan.jpg
http://www.lgl.si/si/imagelib/14-land/default/slike/ostalo/ura-martin-krpan.jpg
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bile ponatisnjene kar 13-krat. Preveden je bil v angleščino, esperanto, srbščino, slovaščino, 

hrvaščino, švedščino, nemščino, ruščino, makedonščino, madžarščino in italijanščino. Po 

njem se imenuje vrtec v Cerknici in osnovna šola v Fužinah, trgovina, tovorna ladja, društvo 

in neprofitna organizacija. Zgodba je bila uprizorjena kot lutkovna in kot animirana predstava. 

Dostopnost medijev: Zvočni posnetki so v knjižnicah dostopni v dovolj velikem številu (npr. 

zvočna zgoščenka Hi, konjiček!, kjer Krpana bere Polde Bibič), slikanic pa je na voljo 

ogromno v večjih in manjših knjižnicah. 

Iztočnice za obravnavanje: V stolpu LGL lahko vsako polno uro opazimo Martina Krpana in 

njegovo kobilico. Poslušamo lahko zvočni posnetek in preberemo slikanico. Lahko ga 

omenimo tudi v povezavi s soljo in slovenskimi solinami, pa seveda s Petrom Klepcem. 

Otroke lahko peljemo na izlet na Sveto Trojico, kjer je Krpan živel. Izlet je natančno popisan 

v družinskem izletniškem vodniku Pravljične poti Slovenije (Cerar, 2004, 84-87). 

 

Različica: Ravbar 

Lirika, ljudska pesem, ljudski junak 

Nastanek: Ohranjen zapis iz leta 1830, priredil Valentin Vodnik. 

Okoliščine: Pesem črpa snov iz vojne pri Sisku, ki ga je napadel bosanski poveljnik Hasan 

Predojević, Ravbar je poveljeval delu konjenice, ki je bil ključen za zmago (Lah, Inkret, 

2002).  

Primerjalna analiza junakov: podobnosti in razlike: Kot Krpan je tudi Ravbar kranjski silak, 

ki se uspešno zoperstavi Turku, vendar pa je to spopad dveh vojsk, ne dveh posameznikov. 

Izid spopada je navidezno odvisen od naključja – od barve zastav turške vojske, ne pa od 

Ravbarjevih sposobnosti. 

 

4.1.5 Lambergar 

Lirika, ljudska pesem, ljudski junak 

Nastanek: Najstarejši ohranjen zapis ljudske pesmi je iz leta 1758 (Cerjak, 2009, 12). 

Okoliščine: Snov je ljudska pesem črpala iz različnih zgodovinskih drobcev. Viri si v 

marsičem nasprotujejo, vendar je izvor spopad viteza Lamberga s češkim vojskovodjo Janom 

Vitovcem za zapuščino Celjskih grofov v 15. stoletju (Petrovčič, 2010). Kasneje so se 

spominjali Lambergarjevega boja z Vajkardom Turjaškim ali pa uspehov Gašperja 

Lambergarja, ki je zmagal na 85 viteških turnirjih (Cerjak, 2009, 12). Posledično obstaja tudi 
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več različic pesmi, ki navajajo različne vzroke za spopad ter različne dogajalne kraje in 

opisujejo Pegama kot troglavega silaka ali pa kot pasjeglavca. 

 

Dogajalni kraj in čas: Dunaj, pri Kranj' na belem kamen; čas je okvirno določen 

Kratek povzetek vsebine: Silak Pegam od dunajskega cesarja zahteva junaka za dvoboj. Cesar 

pošlje po Lambergarja, ki se prestraši, a ga potolaži mati in mu svetuje, naj Pegamu odseka 

srednjo glavo. Lambergar odide na Dunaj in v tretjem poskusu premaga Pegama. Pred 

vrnitvijo ga cesar bogato nagradi. 

Junakove posebne lastnosti: odločen, pogumen, pošten 

Upodobitev (v slikanicah): Junakov značaj je opisan posredno, videz pa je v eni od različic 

bežno omenjen: »Velik ni, pa je širok.« (Wikivir, 2011).  

 

 

Slika 14: Slavni vitez Lambergar, ilustrirala Chiara Sepin 

Vir: Skenirano iz revije v javni lasti Galeb : mladinska revija, letn. 57, št. 10, 2011 

 

 

Slika 15: Pegam in Lambergar, panjska končnica (1884) 

Vir: http://web.bf.uni-lj.si/jbozic/muzej/konc4l.jpg 

http://web.bf.uni-lj.si/jbozic/muzej/konc4l.jpg
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Prepoznavnost in zastopanost: Lambergar ni zelo široko poznan. Upodobitev boja je 

priljubljen motiv na panjskih končnicah: leta 1977 je bila v LGL uprizorjena predstava Pegam 

in Lambergar v stilu panjskih končnic. Milorad Krstić je zgodbo moderniziral v angleškem 

stripu. Znana je interpretacija pokojnega kantavtorja Tomaža Pengova Pegam in Lambergar, 

dostopna na spletnem naslovu https://www.youtube.com/watch?v=fTwJFxnqJKs. V bližini 

gradu Kamen se nahaja posest Lambergh s hotelom v obnovljenem dvorcu iz 11. stoletja.   

Dostopnost medijev: Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva Jakoba Kelemine so v 

manjšem številu na voljo v večini slovenskih knjižnic, prav tako Pravljične poti v zgodovino 

Irene Cerar in Krstićev strip. Verzija Frančka Bohanca je zapisana tudi v Slovenski deželi v 

pripovedki in podobi (Kunaver, 1991). Na spletnem portalu YouTube je dostopnih nekaj 

posnetkov z brano, glasbeno ali uprizorjeno različico. Na portalu Wikivir sta dostopni dve 

inačici pesmi. 

Iztočnice za obravnavanje: Preberemo krajšo verzijo ali poslušamo odsek interpretacije 

pesmi, pogovarjamo se o vitezih, gradovih. Povezava z Martinom Krpanom. Otroke peljemo 

na izlet po Lambergovi poti v Begunjah na Gorenjskem. Izlet je natančno popisan v 

družinskem izletniškem vodniku Pravljične poti v Zgodovino (Cerar, 2009, 34-37). Na gradu 

Kamen se v poletnih mesecih odvija kresovanje O kresi se dan obesi in druge prireditve, ki 

nas popeljejo v Lambergarjev čas. Z obravnavo v vrtcu se ukvarja tudi diplomsko delo Petre 

Stare Pegam in Lambergar – projekt v vrtcu.  

 

4.1.6 Peter Klepec 

Epika, ljudska pripoved, ljudski junak 

Nastanek: 1864, zapisal Matevž Ravnikar 

Okoliščine: Turški vpadi na Kranjsko v 15. in 16. stoletju so večkrat prihajali prek Kolpe ali 

Kočevja (Voje, 1996), zato se je legenda o pogumnem Petru Klepcu ohranila tako na 

slovenski kot hrvaški strani Kolpe. Osnovan naj bi bil po resnični osebi, vendar dokazov za to 

ni. Zgodbe o vilah in živalih, ki podarijo čudežno moč, so v slovenskem ljudskem slovstvu 

zelo razširjene. 

 

Dogajalni kraj in čas: pod gorami, v Čabru, planjava blizu turškega tabora; čas je okvirno 

določen 

https://www.youtube.com/watch?v=fTwJFxnqJKs
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Kratek povzetek vsebine: Peter Klepec je reven in šibek pastirček, ki si želi postati močnejši, 

da bi se lahko branil pred drugimi pastirji. Zgodba se nadaljuje po dveh različicah. V prvi za 

moč prosi Boga, v drugi pa mu jo podari vila v zahvalo za senco, ki ji jo je napravil. V prvi in 

drugi gre domov, kjer z materjo lepo zaživita, vendar pa v prvi kasneje premaga še turško 

vojsko, ki ogroža cesarstvo.  

Junakove posebne lastnosti: dobrosrčen, nesebičen, močan, skromen 

Upodobitev (v slikanicah): Klepec je v slikanici, ki jo je ilustriral Iztok Križan, opisan kot 

»majčken fant«, visok »poldrugi meter«, »čez ramena ga ni bilo kaj dosti«, »šibkega telesa«, z 

»drobceno glavico«, ki je »ponižno prenašal« nagajanje pastirjev. Bil je »dobrega srca«, »ni 

bil maščevalen«, »preprosto oblečen«, »mlad in šibak«, »šibke postave in silne moči« ki jo 

»nesebično razdaja« (citirano po Čater, 1995). V slikanici, ki jo je ilustriral Marjan Manček, 

pa je opisan kot »sinček edinec uboge vdove«, »šibek in droban«, »ubogljiv«, »rad je imel 

mater«, »usmiljen«, »brglez« (citirano po Bevk, 1978).  

 

 

Slika 16: Peter Klepec, ilustriral Marjan Manček 

Vir: Skenirano iz knjige v javni lasti Peter Klepec, 1978
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Slika 17: Peter Klepec, ilustriral Iztok Križan 

Vir: Skenirano iz knjige v javni lasti Peter Klepec, 

1995 

 

 

 

Slika 18: Peter Klepec, ilustriral Rudi Skočir 

Vir: Skenirano iz knjige v javni lasti Slovenske 

pravljice, 2002 

 

Prepoznavnost in zastopanost: Osilnico turistično promovirajo kot »deželo Petra Klepca«, 

zato tam stoji tudi spomenik junaku. Je eden od likov na tarok kartah, ki jih je ilustriral Hinko 

Smrekar. Po likovni predlogi Marjana Mančka je bila v gledališču TRI leta 1994 uprizorjena 

lutkovna predstava (Lutkovno gledališče TRI, 2009). Kostja Gatnik ga je upodobil v stripu, 

Koni Steinbacher v risanki, Dane Škerl pa je napisal tudi balet. Po Klepcu se imenuje telefon 

v stiski za mlade, adrenalinski park, fitnes studio, helikopter Slovenske vojske in sesalni bager 

v Luki Koper (GeaTV, 2014).  

Dostopnost medijev: Različni slikanici sta le dve, knjižnice so zelo dobro založene predvsem 

s tisto, ki jo je ilustriral Manček. Zgodba je tudi v knjigi 7 slovenskih ljudskih junakov Dušice 

Kunaver. Veliko je tudi zvočnih zgoščenk Za dva groša fantazije, na kateri ljudsko pravljico 

pripoveduje priznana slovenska pravljičarka Anja Štefan.  

Iztočnice za obravnavanje: Z otroki lahko preberemo obe slikanici, primerjamo zgodbi in 

ilustracije. Pravljico lahko poslušamo, pogovarjamo se o tem, kako močan je bil Klepec. 

Povežemo lahko s področjem gibanja, zasnujemo na primer gibalne vaje. Otroke lahko 

peljemo na izlet ob Mirtoviškem potoku v deželi Petra Klepca. Izlet je natančno popisan v 

družinskem izletniškem vodniku Pravljične poti Slovenije (Cerar, 2004, 72-75). 

 

Različica: Markec 

Lirika, ljudska pravljica, ljudski junak 

Nastanek: Zapisal Štefan Kühar, objavil 1914 v knjigi Národno blágo vogrskij Sloväncof. 
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Okoliščine: Štefan Kühar je bil prekmurski zbiralec narodnih in ljudskih pesmi, pripovedk in 

pravljic. Zelo se je trudil za prebujanje narodne zavednosti z branjem v slovenščini, predvsem 

med mladimi ogrskimi Slovenci (Slovenska biografija, 2014).  

 

 

Slika 19: Bikec Markec, ilustiral Veno Dolenc 

Vir: Skenirano iz knjige v javni lasti Moč ti je dana, 2005 

 

Primerjalna analiza junakov: podobnosti in razlike: Markec je kot Klepec »nezakonski sin 

revne matere«, ki moč dobi v zahvalo od »stare vile«, vendar pa pred soncem zaščiti »tri 

mlade vile«, ne ene (citirano po Slovenske narodne pravljice, 2004). Ni plah, temveč je 

bojevit. Premaga številne preizkušnje in se na koncu naseli na gradu. V nasprotju s Klepcom 

se Markec vzpne po socialni lestvici, dobi ženo modre krvi in posestvo. Poleg moči Markec 

uporabi tudi svojo bistroumnost in iznajdljivost. 
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4.2 Junakinje 

4.2.1 Alenka 

Lirika, ljudska pesem, ljudska junakinja 

Nastanek: Ljudsko pesem Alenčica, sestrica Gregčeva je izdal Stanko Vraz v knjigi Narodne 

pěsni ilirske: koje se pěvaju po Štajerskoj, Kranjskoj, Koruškoj i zapadnoj strani Ugàrske leta 

1839.  

Okoliščine: Ljudska pesem je nastala v poznem srednjem veku, motiv sestre, ki se bori 

namesto brata, pa je iz zgodnje fevdalnih časov (Osolin, 2012).  

 

Dogajalni kraj in čas: Turška dežela; čas lahko razberemo posredno 

Kratek povzetek vsebine: Alenčica od turškega sluge izve, da so njenega brata Gregca ubili 

Turki. Obleče se v njegova oblačila in odjezdi v turški tabor, kjer ubije veliko vojakov. Nato 

junaško stopi do turškega carja in se razkrije kot ženska, saj mu pokaže lase in prsi. 

Junakinjine posebne lastnosti: neustrašna, odločna, pogumna, ponosna 

Upodobitev (v slikanicah): Alenčica je opisana kot »junaško« dekle, ki ima dve »černi kiti« in 

»dva lepa bela cuzika« (citirano po Alenčica, sestrica Gregčeva, 1973).  

 

 

Slika 20, Alenčica, sestrica Gregčeva 

Vir: Skenirano iz knjige v javni lasti Alenčica, sestrica Gregčeva, 1973 
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Prepoznavnost in zastopanost: Alenčica, sestrica Gregčeva je precej slabo poznana med 

odraslimi, med otroki pa še sploh. Lik Alenke je morda še najbolj znan v različici, kjer 

nastopa kot nevesta kralja Matjaža. Sicer pa je v različnih zgodbah Alenka poimenovana tudi 

Alenčica, Alenčka, Lenčka, Lenčica. Je izvrstna junakinja, nepodrejena stereotipom tedanjega 

in današnjega časa, ki pa je na žalost vse premalo poznana in zastopana. 

Dostopnost medijev: Slikanica Alenčica, sestrica Gregčeva in zgoščenka Slovenska gruda: 

Pesmi, ki je bila izdana leta 2008, sta v nekaj izvodih dostopni v večjih knjižnicah. 

Iztočnice za obravnavanje: Pesem lahko poslušamo na zgoščenki, preberemo slikanico. 

Povežemo jo lahko tudi s področjem družbe – razlike med spoloma. Junakinjo lahko 

obravnavamo skupaj z ljudsko pravljico Kralj Matjaž in Alenčka (Slovenske pravljice, 2002), 

pravljico Alenčica in dvanajst razbojnikov, ki jo je zapisal Tone Ljubič, in z ljudskima 

pesmima Deklica vojak na preizkušnji in Marko pobije turške goste iz zbirke Slovenske 

ljudske pesmi, kjer je naslovni junakinji prav tako ime Alenka. Pri ljudski pesmi Deklica 

vojak na preizkušnji pa se tudi ponovi motiv preoblečene deklice – vojakinje.  

 

4.2.2 Bogdanka  

Epika, pravljica, avtorska junakinja 

Nastanek: Dragotin Kette, 1896 

Okoliščine: Kette je znan po svoji poeziji, pisal pa je tudi basni, pravljice, pesmi in povesti za 

otroke. Zaradi ekonomskega pomanjkanja je moral prekiniti in spremeniti smer šolanja. 

Navezan je bil na otroke, naravo in živali. Pod psevdonimom je objavljal v mladinskih revijah 

(Slovenska biografija, 2013). 

 

Dogajalni kraj in čas: »neki grad« »v starih časih« (citirano po Kette, 2012) 

Kratek povzetek vsebine: Grajska šivilja Bogdanka si nekega dne iz dolgčasa zamisli škarjice, 

ki bi rezale na ukaz. Željo ji izpolni ptičica, učinek pa kmalu opazi grajska gospa, ki škarjice 

želi zase. Ker ji jih Bogdanka noče dati, jo spodi z gradu. Bogdanki ptičica zagotovi, da bo 

škarjice dobila nazaj. Grajski gospe škarjice napravijo veliko škodo, zato steče za Bogdanko, 

ki ji pomaga, vendar zavrne ponovno vabilo v službo. Doma z delom obogati ter še naprej 

pomaga ljudem. 

Junakinjine posebne lastnosti: dobrotljiva, ne maščevalna, odločna, poštena, prijazna, 

pripravljena pomagati, resnicoljubna, skromna, ustvarjalna 
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Upodobitev (v slikanicah): Bogdanka je opisana kot »mlada«, »zelo prijazna« in »ponižna« 

(citirano po Kette, 2012).  

 

 

Slika 21: Bogdanka, ilustrirala Jelka Reichman 

Vir: Skenirano iz knjige v javni lasti Šivilja in 

škarjice, 2012 

 

 

 

 

Slika 22: Bogdanka in grajska gospa, ilustriral 

Rudi Skočir 

Vir: Skenirano iz knjige v javni lasti Slovenske 

pravljice, 2002 

 

Prepoznavnost in zastopanost: Pravljica je dobro poznana. Na voljo je v obliki slikanice, 

zvočnega posnetka, dosegla pa je tudi več različnih lutkovnih uprizoritev. Prva slikaniška 

objava je izšla leta 1976, sedmi ponatis slikanice pa je nastal leta 2012. 

Dostopnost medijev: Prevedena je v makedonščino, madžarščino, hrvaščino, srbščino in 

nemščino. Skrajšana verzija uprizoritve gledišča Lalanit je dostopna na spletnem naslovu 

https://www.youtube.com/watch?v=-92pM5tabDw. Slikanice so dostopne v vseh knjižnicah, 

prav tako kasete ali zgoščenke. 

Iztočnice za obravnavanje: Potegnemo lahko vzporednico s krojačkom Hlačkom, Muco 

Copatarico. Izpostavimo pomen vrednot, zaradi katerih je Bogdanko ptičica nagradila in ji 

olajšala delo – pravičnost, skromnost in delavnost. Pogovarjamo se o lastnostih grajske gospe 

in njenem obnašanju. 

 

4.2.3 Marjetica  

Lirika, ljudska pesem, ljudska junakinja  

Nastanek: 1838, zapisal Matevž Ravnikar - Poženčan 

https://www.youtube.com/watch?v=-92pM5tabDw
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Okoliščine: Ljudska pesem govori o zmagi sonca (španskega kraljeviča), ki osvobodi pomlad 

(Marjetico) iz primeža zime (Trdoglava). Ljudsko verovanje v nadnaravne sile pa se prepleta 

tudi z vplivi pokristjanjevanja, saj Trdoglav predstavlja »hudiča-zelenca«, ki ga z 

blagoslovom dokončno preženejo menihi (Milčinski, 1987).  

 

Dogajalni kraj in čas: posredno določena: pod zeleno lipo ob bistri vodi za Marjetičin 18. 

rojstni dan; podvodni stekleni grad; Pusti grad, kjer Marjetica čaka 7 let in pol; španski grad 

Kratek povzetek vsebine: Marjetico, grofovo hči, dojilje pustijo na križpotju, zato si jo za 

nevesto izbere povodni mož Trdoglav. Na njen 18. rojstni dan jo ugrabi in odpelje v Pusti 

grad. Čez 7 let in pol jo najde španski kraljevič. Marjetica mu pove, kako naj jo reši, skupaj 

pobegneta in Trdoglav ju dohiti šele, ko sta na varnem v španskem gradu. Marjetica odlaša z 

vrnitvijo k Trdoglavu. Medtem menihi blagoslovijo grad in s tem preženejo Trdoglava, ki 

poruši pol gradu.  

Junakinjine posebne lastnosti: odločna, pogumna, prebrisana 

Upodobitev (v slikanicah): Marjetica je grofična, opisana kot »prelepa drobna stvarca«, »od 

dne do dne lepša«, »mlada«, ima »rumene lase« iz katerih ji ob česanju v srebrno niško 

padajo »svetli biseri in dragi kamenci« (citirano po Milčinski, 1987).  

 

 

Slika 23: Marjetica, ilustrirala Marija Vogelnik 

Vir: Skenirano iz knjige v javni lasti Trdoglav in 

Marjetica, 1987 

 

 

 

 

Slika 24: Pusti grad Šoštanj 

Vir: 

http://kraji.eu/PICTURES/korosko_savinjska/sosta

nj_z_okolico/sostanj/grad_sostanj_pusti_grad/DSC

_9447_sostanj_pusti_grad_big.jpg 

 

Prepoznavnost in zastopanost: Marjetica je med slabše poznanimi junakinjami.  

http://kraji.eu/PICTURES/korosko_savinjska/sostanj_z_okolico/sostanj/grad_sostanj_pusti_grad/DSC_9447_sostanj_pusti_grad_big.jpg
http://kraji.eu/PICTURES/korosko_savinjska/sostanj_z_okolico/sostanj/grad_sostanj_pusti_grad/DSC_9447_sostanj_pusti_grad_big.jpg
http://kraji.eu/PICTURES/korosko_savinjska/sostanj_z_okolico/sostanj/grad_sostanj_pusti_grad/DSC_9447_sostanj_pusti_grad_big.jpg
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Dostopnost medijev: Najnovejša slikanica iz leta 1987 z ilustracijami Marije Vogelnik je 

imela naklado 12.000 izvodov. Največ jih je v Mariborski in Mestni knjižnici Ljubljana, 

vendar pa imajo tudi manjše knjižnice vsaj po 1 izvod. Zgodba je dosegljiva tudi na spletnih 

portalih Wikivir in dLib. Kratki risani film iz leta 2000 v režiji Eke Vogelnik je dostopen na 

spletnem naslovu http://ava.rtvslo.si/predvajaj/trdoglav-in-marjetica/ava2.84522881/, edini 

DVD izvod pa izposoja Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana.  

Iztočnice za obravnavanje: Potegnemo lahko vzporednice z naslednjimi zgodbami: 

Motovilka, Sinjebradec, Povodni mož, Pastirček in čarovnikova hči, Deklica in pasjeglavci, 

Vrag se ženi. Gradovi Šoštanj, Lož in Lipniški grad imajo za drugo ime Pusti grad 

(Wikipedija, 2014). Noben ob njih ni neposredno povezan z ljudsko pesmijo, vendar pa stolp 

gradu Šoštanj povsem ustreza opisu stolpa, v katerem je bila zaprta Marjetica. Prebiramo 

lahko ljudsko pesem in slikanico ter si ogledamo kratki risani film. Obravnavanje razširimo 

na dejavnosti s področja jezika, umetnosti in družbe. 

 

4.2.4 Miklova Zala 

Epika, zgodovinska povest, avtorska junakinja 

Nastanek: Jakob Sket, 1884 

Okoliščine: Jakob Sket je bil slovenski pisatelj, pedagog in urednik, rojen leta 1852 v 

Mestinjah pri Sladki gori. Pisal je slovenska šolska berila in slovnice, zaradi njega pa je 

slovenščina postala tudi predmet na maturi. 

 

Dogajalni kraj in čas: Šentjakob v Rožu, tabor, »globoko v Turčiji«, Carigrad, ob Donavi; 

»nekoč«, »sedem let v ujetništvu« (citirano po Kunaver, 1991). 

Kratek povzetek vsebine: Nekoč so Turki napadli Šentjakob v Rožu. Med ujetniki, ki so jih 

odvedli v sužnost v Turčijo, je bila mlada nevesta Miklova Zala. Turški gospodar se je hotel z 

Zalo poročiti, vendar ni želela prestopiti v turško vero in je preživela sedem let kot ujetnica. 

Kasneje sta s stricem pobegnila domov in se skrivala pred pesjanarji. Prišla sta še pravočasno, 

da sta preprečila poroko Zalinega moža z novo nevesto in slavila srečno snidenje. 

Junakinjine posebne lastnosti: bistra, pogumna, vztrajna, zvesta 

Upodobitev (v slikanicah): Zala je opisana kot »mladoporočena lepa žena« in »kmetica«, 

ostale lastnosti pa lahko razberemo posredno (citirano po Kunaver, 1991).

http://ava.rtvslo.si/predvajaj/trdoglav-in-marjetica/ava2.84522881/
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Slika 25, Miklova Zala, naslikala Helena 

Hramovna 

Vir: 

http://www.akropola.org/App_Upload/Image/galeri

je/slike/PR_SLO_Miklova-zala--big%281%29.jpg  

 

 

Slika 26, Miklova Zala, ilustriral Igor Ribič 

Vir: Skenirano iz knjige v javni lasti 7 slovenskih 

ljudskih junakov, 2007 

 

 

Prepoznavnost in zastopanost: Miklova Zala je med slabše poznanimi junakinjami, med 

starejšimi generacijami pa je bila zelo priljubljena, saj je bila dramatizirana kar v petih 

različicah. Prevedena je v slovaščino in češčino. Je »simbol protiturških bojev v Rožni dolini 

na Koroškem v 15. stoletju« in »do danes najbolj znana koroška junakinja, simbol vere, 

ljubezni do domovine, koroškega slovenstva.« (Lah, Inkret, 2002, 282-283).  

Dostopnost medijev: Skrajšana verzija je zapisana v knjigah Slovenska dežela v pripovedki in 

podobi ter 7 slovenskih ljudskih junakov avtorice Dušice Kunaver, ki sta dostopni tako v 

večjih kot manjših knjižnicah. 

Iztočnice za obravnavanje: V skrajšani verziji jo lahko obravnavamo v vrtcu vzporedno s 

Petrom Klepcem in Martinom Krpanom, kjer so nasprotniki oziroma sovražniki prav tako 

Turki, ter s pravljico Deklica in pasjeglavci, ker se tudi pri Miklovi Zali pojavijo. Povežemo 

jo z zgodovino kresovanja in taborov. Podobno tematiko obravnava tudi Lepi janičar pisatelja 

Rada Murnika, kjer je junakinja Alijana, vendar pa ta ni na voljo v skrajšani verziji, zato je za 

http://www.akropola.org/App_Upload/Image/galerije/slike/PR_SLO_Miklova-zala--big%281%29.jpg
http://www.akropola.org/App_Upload/Image/galerije/slike/PR_SLO_Miklova-zala--big%281%29.jpg
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predšolske otroke prezahtevna. Miklova domačija še vedno stoji, a ni ohranjena v prvotnem 

stanju in zato za otroke ni tako zanimiva. 

 

4.2.5 Najmlajša hči oz. dekle  

 

Epika, ljudska pravljica, ljudska junakinja 

Nastanek:  

Pastirček in čarovnikova hči: zapisal Tone Ljubič, prvič izdano leta 1966 v knjigi Slovenska 

ljudska pripoved.  

Deklica in pasjeglavci: zapisal Josip Jurčič, prvič izdano leta 1965 v knjigi Slovenske narodne 

pravljice. 

Vrag se ženi: zapisal Andrej Gabršček, prvič izdano leta 1965 v knjigi Slovenske narodne 

pravljice. 

Okoliščine: Osrednja tema ljudskih pravljic je, da so dobrota, junaštvo, zvestoba, skromnost 

in bistrost nagrajene, pohlep, krvoločnost, krivica in zavist pa kaznovane. V stiskah junakom 

priskočijo na pomoč bitja in narava, da na koncu prevlada pravica (Slovenske narodne 

pravljice, 2004, 235).  

 

Pastirček in čarovnikova hči 

Dogajalni kraj in čas: jezero, blizu vasi, Steklena gora v Deveti deželi, samotna koča, lep vrt 

s čarovnikovo hišo, dom 

Kratek povzetek vsebine: Pastirček med kopanjem zagleda tri deklice. Najmlajši skrije obleko 

in pravi, da ji jo vrne le, če se z njim poroči. Deklica mu pove, da je čarovnikova hči in da 

mora priti na Stekleno goro prosit za njeno roko. Čarovnik mu naloži tri naloge, ki pa jih vse 

namesto njega opravi nevesta. Po njunem odhodu pride domov nevestina mati, ki ve, da nalog 

ni opravil pastirček, in moža pošlje za ubežnikoma, vendar ju nevesta vsakič uspešno reši, da 

na koncu prideta domov in se poročita. 

Junakinjine posebne lastnosti: bistra, iznajdljiva, mila, pogumna, prijazna, zna čarati 

Upodobitev (v slikanicah): Opisana je kot »lepa«, »mila«, »kot bi bila rahla meglica« in da 

zna napraviti »čire čare« (citirano po Slovenske pravljice, 2002). Je čarovnikova hči, tudi 

sama zna čarati. Ostale lastnosti lahko razberemo posredno. 
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Slika 27: Pastirček in čarovnikova hči, ilustriral Rudi Skočir 

Vir: Skenirano iz knjige v javni lasti Slovenske pravljice, 2002 

 

 

Slika 28: Pastirček in čarovnikova hči, ilustriral Maksim Gaspari 

Vir: Skenirano iz knjige v javni lasti Slovenske narodne pravljice, 2004 

 

Deklica in pasjeglavci  

Dogajalni kraj in čas: njiva, smreka, »visok grad brez vrat«, kovačnica; »tačas, ko so bili še 

pasjeglavci po teh krajih« (citirano po Slovenske pravljice, 2002) 

Kratek povzetek vsebine: Pasjeglavci ulovijo lepo mladenko in jo zaprejo v visok grad, z lino, 

ki jo straži mačka. Dekle prosi boga za rešitev, nakar se pred njo pojavi star mož in ji svetuje, 

naj mački odreže rep. Deklica to stori in zbeži. Skrije se v očetovi kovačnici, v katero zleze 
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skozi luknjo povodnega kolesa. Dvanajst pasjeglavcev drug za drugim leze za deklico skozi 

luknjo, ona pa vsakemu odseka glavo. Zjutraj se srečno snideta z očetom, ki jo je ponoči iskal. 

Junakinjine posebne lastnosti: bistra, odločna, pogumna, vztrajna 

Upodobitev (v slikanicah): Deklica je opisana kot »lepa« in »mlada« (citirano po Slovenske 

pravljice, 2002), ostalo lahko razberemo posredno. Je kovačeva hči in kmetica. 

 

 

Slika 29: Deklica in pasjeglavci, ilustriral Rudi Skočir 

Vir: Skenirano iz knjige v javni lasti Slovenske pravljice, 2002 

 

Vrag se ženi 

Dogajalni kraj in čas: navidezen grad, pekel, dom; čas ni določen 

Kratek povzetek vsebine: Tri hčere ne najdejo ženina, zato jim oče nekoč reče, da bi jih 

omožil tudi z vragom. Vrag, preoblečen v grofa, drugo za drugo oženi vse tri sestre. Prvi dve 

sta preveč radovedni in sta pahnjeni v pekel, najmlajša pa je prebrisana in s potegavščino reši 

sestri in sebe. 

Junakinjine posebne lastnosti: bistra, nesebična, pogumna, zvita 

Upodobitev (v slikanicah): Najmlajša hči je opisana le kot »zvita« (citirano po Slovenske 

pravljice, 2002), ostale lastnosti pa lahko razberemo posredno. Njen videz ni opisan. 

Najverjetneje je pripadnica kmečkega sloja. 
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Slika 30: Vrag se ženi (Te že vidim), ilustriral Rudi Skočir 

Vir: Skenirano iz knjige v javni lasti Slovenske pravljice, 2002 

 

Prepoznavnost in zastopanost: Lik najmlajše hčere ni zelo poznan, naštete ljudske pravljice 

pa tudi ne. Posledično je najmlajša hči kot junakinja najmanj zastopana od tega izbora, kar je 

razvidno že iz količine ilustracij – večina jih je zbrana v tem diplomskem delu.  

Dostopnost medijev: Pravljice se nahajajo v različnih zbirkah slovenskih narodnih pravljic, 

kot so: Slovenske narodne pravljice, Slovenska ljudska pripoved, Slovenske pravljice, 

Slovenska dežela v pripovedki in podobi, Za devetimi gorami. Z njimi so knjižnice dobro 

založene. Pravljice so sicer poznane pod različnimi naslovi. Pravljica Vrag se ženi (Slovenske 

narodne pravljice, 2004) je poznana tudi kot Te že vidim (Slovenske pravljice, 2002); Te že 

vidim, te že vidim! v zbirki Za devetimi gorami pravljičarke Anje Štefan; Tri sestre, ki jo je 

zapisal Jože Tomažič; Tri vragove neveste, ki jo je zapisal Tone Ljubič; Od povodnega moža, 

ki jo je zapisala Monika Kropej. Pravljica Deklica in pasjeglavci (Slovenske pravljice, 2002) 

je poznana tudi kot Deklica in psoglavci (Kunaver, 1991). Pastirček in čarovnikova hči 

(Slovenske pravljice, 2002) pa je poznana tudi kot Čarovnikova hči, ki jo je zapisal Jože 

Tomažič.  

Iztočnice za obravnavanje: Pravljice lahko obravnavamo skupaj s katerokoli od pravljic, v 

kateri je glavni lik junak. Pokažemo, da so deklice tudi same junakinje, ki rešijo same sebe, 

zraven pa še svoje sestre ali svojega ženina. Te junakinje so pogumne in bistre, čarovnikova 

hči pa zna celo čarati – edina v izboru tega diplomskega dela. Pravljico Vrag se ženi lahko 
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obravnavamo skupaj s Sinjebradcem. Deklica in pasjeglavci ima motiv obglavljenja, ki ga 

najdemo tudi pri Pegamu in Lambergarju ter Martinu Krpanu, ter motiv rešitve iz stolpa in 

bežanja s pomočjo posebnih artefaktov ali čarovnije, ki ga najdemo pri Marjetici in 

Trdoglavu. Podobno zgodbo je zapisal tudi Tone Ljubič, imenuje pa se Alenčica in dvanajst 

razbojnikov. Čarovnikova hči pa lahko služi tudi kot protiutež vsem zlobnim čarovnicam in 

vsem kraljičnam, ki čakajo na rešitelja.  

 

4.2.6 Jelka  

Epika, pravljica, avtorska junakinja 

Nastanek: Ela Peroci, 1952 

Okoliščine: Ela Peroci je bila pedagoginja, pisateljica in novinarka. Hčeri Jelko in Anko je v 

svojih pravljicah pogosto postavila za glavni junakinji. Za njene pravljice je značilen preplet 

realnega in fantastičnega sveta, osrednje osebe pa so otroci, ki sami rešujejo zapletene 

probleme (Emka, 2014).  

 

Dogajalni kraj in čas: hišica iz kock sredi travnika, deževen dan 

Kratek povzetek vsebine: Jelka stanuje v hišici iz kock sredi travnika. Z njo živijo kokoš, 

mačka in dimnikar, ki ji izročijo darove, ko sosedov pes podre Jelkino hišico. Jelka potrebuje 

šivanko, da si prišije dimnikarjev gumb. Ko je ne najde, se odpravi k šivilji skozi tri gozdove. 

S prišitim gumbom se vrne domov, pes ji pomaga pri zidanju hišice in ostane z njo namesto 

mačke. 

Junakinjine posebne lastnosti: odločna, prijazna, vljudna 

Upodobitev (v slikanicah): Junakinjin značaj je v slikanici le posredno opisan, videz pa sploh 

ni. Prav tako nikjer ni določena Jelkina starost, vendar jo lahko razberemo iz njenega načina 

govorjenja. 
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Slika 31: Jelka, ilustrirala Lidija Osterc 

Vir: 

http://www.emka.si/img/product/5t_2012/hisica-iz-

kock-spredaj.jpg 

 

 

 

Slika 32: Jelka, ilustriral Svjetlan Junaković 

Vir: http://www.simos.si/foto/8872.gif 

 

 

 

Prepoznavnost in zastopanost: Lik Jelke je poznan tudi iz pravljice Ele Peroci Moj dežnik je 

lahko balon iz leta 1955. Obe pravljici sta priljubljeni in dobro poznani med otroki in 

odraslimi. Hišica iz kock je bila leta 1979 posneta na gramofonsko ploščo (pripovedoval jo je 

Stane Sever), leta 1989 je bila posneta kot igrana pravljica na zvočni kaseti, leta 2003 pa je 

bila uprizorjena kot lutkovna predstava v režiji Edija Majarona LGL (RTV SLO, 2003).   

Dostopnost medijev: Slikanica je leta 2012 doživela najnovejši ponatis s 1.000 izvodi. 

Prevedena je bila v nemščino, francoščino, madžarščino, češčino, hrvaščino, srbščino, 

makedonščino in italijanščino. V nekaterih knjižnicah je v manjšem številu na voljo zvočna 

kaseta.  

Iztočnice za obravnavanje: Prebiramo lahko slikanico in poslušamo zvočno kaseto. Povezavo 

lahko naredimo s področji: matematika (oblike, liki, barve), narava (gozd) in družba (domače 

živali, poklici – dimnikar, šivilja) ter umetnosti.  
 

http://www.emka.si/img/product/5t_2012/hisica-iz-kock-spredaj.jpg
http://www.emka.si/img/product/5t_2012/hisica-iz-kock-spredaj.jpg
http://www.simos.si/foto/8872.gif
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5 SKLEP 

 

V diplomskem delu sem obravnavala izbrane slovenske junake in junakinje. Nekatere 

pozna vsak, za druge (predvsem izbrane junakinje) pa bo marsikdo slišal prvič. Junaki so 

Kekec, Kralj Matjaž, krojaček Hlaček, Martin Krpan, Lambergar in Peter Klepec, junakinje 

pa Alenka, Bogdanka, Marjetica, Miklova Zala, lik najmlajše hčere in Jelka. 

Že pri samem izboru junakov sem imela težave. V leksikonu Slovenski literarni junaki 

so namreč nekatere literarne osebe izpuščene, prav tako pa ni takoj razvidno, če spadajo v 

mladinsko ali odraslo književnost. Tako sem si morala pomagati še s priporočilnim seznamom 

za predšolske otroke Bralne značke Slovenije. Tam je bila izpuščena večina literarnih oseb, ki 

sem jih že izbrala iz leksikona. Še posebej težavno je bilo izbiranje junakinj, saj jih je 

neprimerno manj kot junakov. Razlogov za to je več, med njimi so zagotovo patriarhalna 

tradicija, število ženskih pisateljic in stereotipizacija spolov. 

Pomanjkanje pozitivnih in močnih ženskih literarnih oseb vpliva na otrokovo 

dojemanje družbe in spola. Ker je junakinj malo, dobijo otroci predstavo o ženski kot o 

pasivnem, manj pomembnem članu družbe, kar spodbuja obstoječe stereotipe o vlogah in 

pomenu spolov v družbi. Tega se morajo tako vzgojitelji kot starši zavedati in to preprečevati. 

Eden od možnih načinov je, da otrokom ponudimo ustrezno literaturo, ki vsaj do neke mere 

razbija tradicionalne predstave o spolih. 

Diplomski izbor junakov je torej edinstven in sledi smernicam, ki sem si jih zastavila. 

Junaki in junakinje so zares junaški in oblikujejo lastno usodo, bodisi z izjemno močjo, 

pogumom, zvitostjo ali bistrostjo.  

Preverjanje okoliščin nastanka pri junakih in junakinjah je bilo zahtevno pri ljudskih 

pesmih, saj so si viri dostikrat nasprotovali ali pa jih je bilo izjemno težko najti.  

V diplomsko delo sem vključila tudi nasvete za obravnavanje junakov in junakinj. 

Oseba se namreč lahko nekomu zdi zanimiva, vendar pa mu za predstavitev in vključevanje v 

letni načrt zmanjka idej. Za vsakega junaka lahko ustvarimo gibalno igro, lutkovno ali plesno 

predstavo, glasbeno spremljavo za zgodbo; poiščemo junakovo 'bivališče' na zemljevidu 

Slovenije; se pogovarjamo o njegovih lastnostih in dejanjih; ga likovno poustvarimo ipd. 

Vsakega junaka torej lahko povežemo z vsemi kurikularnimi področji, celo z naravo – 

Kekčeva Pehta je na primer zeliščarica. Možnosti je veliko, moji predlogi naj bodo iztočnice 

za motivacijo otrok in izhodišče za porajanje novih izvirnih idej. 
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Pri pregledu zgodb in lastnosti junakov sem opazila kar nekaj vzporednic. Najprej se 

bom posvetila posebnim lastnostim junakov in junakinj, saj te otrokom posredujejo vrednotni 

sistem. Lastnosti, ki junake najpogosteje odlikujejo, so: pogum, odločnost, bistrost, zvitost, 

moč in dobrosrčnost; sledijo jim še: pravičnost, pripravljenost pomagati, poštenost, 

dobrotljivost, resnicoljubnost, vztrajnost in ponos. Izognila sem se stereotipizaciji pri 

naštevanju lastnosti, zato lepote nisem navedla kot posebne odlike, čeprav je bila v nekaterih 

zgodbah omenjena. Junaki otrokom sporočajo, da se moraš zanesti sam nase in da je 

pomembno, kaj imaš v glavi in srcu. Vse to (razen izredne moči) so lastnosti, ki jih otroci 

lahko s pomočjo staršev in vzgojiteljev razvijajo in negujejo. So torej mnogo bolj življenjske 

in realne od moči, ki jih imajo tuji (predvsem risani in stripovski) junaki, ki znajo leteti, so 

nevidni, se lahko spreminjajo v različne pošasti itd.  

Drugo vzporednico lahko potegnem pri nasprotnikih naših junakov. Turek kot 

sovražnik se pojavi pri kralju Matjažu, Martinu Krpanu, Petru Klepcu, Alenki in Miklovi Zali. 

Pasjeglavci se pojavijo pri Lambergarju in najmlajši hčeri. Hudič ali povodni mož škoduje 

Marjetici, Lambergarju in najmlajši hčeri. Včasih pa neposrednega nasprotnika sploh ni, kot 

pri sodobnih likih: Krojačku Hlačku in Jelki.  

Nekateri od junakov so vitezi ali vojaki. To so Alenka, kralj Matjaž in Lambergar. 

Kekec in Peter Klepec sta pastirja, krojaček Hlaček in Bogdanka pa krojač in šivilja. Velika 

moč odlikuje Martina Krpana in Petra Klepca, prebrisanost in iznajdljivost pa predvsem 

Kekca, Krojačka Hlačka, Martina Krpana, Marjetico ter najmlajšo hči. Edine tri junakinje, ki 

niso posredno ali neposredno opisane kot lepe, so Bogdanka, najmlajša hči (Vrag se ženi) in 

Jelka. 

Sicer pa za večino junakov velja, da je videz opisan kvečjemu bežno in da mu ni 

posvečena posebna pozornost. Nam znane podobe junakov so ustvarili ilustratorji, kar je za 

predšolske otroke prav tako bistveno kot sama zgodba. Za junakinje sem ugotovila, da so 

upodobljene manjkrat, kar je premo sorazmerno s stopnjo njihove prepoznavnosti. Malokrat 

so uporabljeni tudi pridevniki, ki označujejo značaj. Večino lastnosti junakov ugotovimo iz 

njihovih besed in dejanj.  

Z diplomskim delom sem dosegla zastavljene cilje. Pokazala sem, zakaj so slovenski 

literarni junaki primerna in boljša alternativa tujim priljubljenim junakom; podrobno sem jih 

predstavila in raziskala njihovo zastopanost v različnih medijih. Upam, da bom s tem 

pripomogla k boljši prepoznavnosti slovenskih junakov pri vzgojiteljih, starših, in, kar je  

najpomembneje, pri otrocih. 
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