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Povzetek 
 

V zadnjih desetletjih se predšolskim otrokom pri nas ponuja cela vrsta različnih literarnih in 

glasbenih del, od katerih nedvomno niso vsa enako kakovostna. Ravno tako je tudi v vrtcih 

postala velikokrat praksa, da vzgojitelji in vzgojiteljice otrokom prebirajo, pojejo ali pa jim 

pripravijo za poslušanje zelo širok spekter različnih del, ki se ponujajo na spletu in v mladinski 

periodiki. 

Ker ni vsa ponudba tudi kakovostna, je v diplomski nalogi raziskano področje uglasbenih 

literarnih del, objavljenih v reviji Cicido, ki skupaj s Cicibanom še zmeraj "ostajata vrhunski reviji 

za najmlajše", kot ju je opisala docentka za glasbeno pedagogiko na ljubljanski Akademiji za 

glasbo Branka Rotar Pance. 

Opravljena je kvalitativna literarna analiza trinajstih uglasbenih pesmi (pesmi z notami), izdanih 

v reviji Cicido, teoretična podlaga zanjo pa je strokovni članek slovenske literarne zgodovinarke 

in raziskovalke Marjane Kobe z naslovom Sodobna pravljica, objavljen v reviji Otrok in knjiga 

(1999, 2000). Omenjeno teorijo smo primerjali tudi z novejšimi (2013) teoretičnimi dognanji 

avtoric Dragice Haramija in Janje Batič v delu Poetika slikanice. 

Kvalitativna analiza je pokazala, da so slovenske sodobne pesmi, objavljene v reviji Cicido, 

primerne ciljni skupini predšolskih otrok ter da se tematsko ukvarjajo s tistimi temami, ki so 

otroškemu bralcu najbližje. Otrok se iz njih lahko marsičesa nauči, pri tem pa predvsem uživa in 

se neobremenjeno igra – v domišljijskem in realnem svetu. 

Opravljena je tudi kvantitativna analiza vseh objavljenih pesmi, iz katere je razvidno, da imamo 

pri nas bogat izbor sodobnih mladinskih avtorjev besedil, uredništvo revije pa skrbi, da 

kakovostna poezija dobi tudi glasbeno podobo. Na ta način so otroci v pristnem stiku z resnično 

kakovostno poezijo. Zadovoljni so, ker so se naučili novo pesmico, vsak član organizacijskega in 

izvedbenega kolesja pa je zadovoljen zato, ker je otrokom ponudil celoto kakovostnih vsebin. In 

ker se melodija vtisne globoko v otrokov um, jo otrok pozna, tudi ko je odrasel. To pa je največ, 

kar lahko dosežemo. 

 

 

Ključne besede: 

Cicido, mladinska periodika, uglasbene pesmi, kakovostna poezija, sodobni mladinski avtorji, 

predšolski otrok, igra  
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Summary 
 

In the past few decades preschool children in Slovenia have had access to a variety of different 

literary and musical works, undoubtedly not all of equal quality. Likewise it has become quite 

common for nursery school teachers to choose from a very wide spectrum of different works 

available on the internet or in different children magazines when reading, singing or deciding 

what to listen to.  

Since not everything that is supplied is quality this thesis explores the field of literary works set 

to music published in the magazine Cicido which, together with Ciciban, still remains a “topmost 

magazine for the youngest”, as described by assistant professor of musical pedagogy at the 

Ljubljana Academy of Music, Branka Rotar Pance.  

The thesis contains a qualitative analysis of thirteen poems set to music (poems with musical 

notes) published in the magazine Cicido. The theoretical part is based on the article titled 

“Sodobna pravljica” (“The Modern Fairy Tale”) by the Slovenian literary historian and researcher 

Marjana Kobe, published in the magazine Otrok in knjiga (The child and the book). (1999, 2000) 

This theory has been compared with some more recent (2013) theoretical conclusions taken 

from the work “Poetika slikanice” (“The poetics of the picture book”) by authors Dragica 

Haramija and Janja Batič. 

The qualitative analysis showed that the modern Slovenian poems published in the magazine 

Cicido are appropriate for preschool children and also deal with themes that are closest to the 

young reader. A child can learn a lot from them but most of all enjoy in carefree play – in the 

imaginative and the real world. 

The thesis also includes a quantitative analysis of all the published poems which reveals the 

wide selection of modern Slovenian authors of youth literature while the editorial department 

makes sure that quality poetry receives a musical image. In this way children get in proper 

contact with poetry of true quality. They are satisfied with learning a new song and each 

member of the organisational and executional teams is satisfied with offering the children 

quality content on the whole. Furthermore, since the melody is etched deep into the child’s 

mind they will recognise it even as adults. And that is the most we can achieve. 

 

Key words: 

Cicido magazine, youth periodicals, poems set to music, quality poetry, modern youth authors, 

the preschool child, play 
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Uvod 
 

V strokovni oceni revij Ciciban in Cicido dr. Branka Rotar Pance komentira današnji čas kot 

obdobje "vsakdanje zvočne prenasičenosti, hiperprodukcije komercialne glasbe, različnih 

glasbenih dogodkov in vsebin" (Rotar Pance, 2006). Ker so torej otroci na vsakem koraku 

izpostavljeni različnim glasbenim delom, nas je zanimalo, kaj je predšolskim otrokom na 

področju glasbe ponujeno v eni najbolj znanih slovenskih revij za otroke, reviji Cicido. 

Omejili smo se na objave uglasbenih literarnih del v reviji, in sicer od začetka njenega izhajanja 

leta 1998 do konca 17. letnika izhajanja revije, to je do poletne številke leta 2015. Analizirali smo 

jih glede na teoretične opredelitve sodobne pravljice avtorice Marjane Kobe, saj so kratke 

uglasbene pesmi, kakršne so objavljene v Cicidoju, pravzaprav primerljive s kratkimi sodobnimi 

pravljicami – glede na motive in tematiko spadajo med pravljice, s to razliko, da so zapisane v 

pesniški obliki, v našem primeru pa so tudi uglasbene. 

Z raziskavo smo želeli preveriti kakovost objavljanih pesmi in ugotoviti, ali so primerne za 

predšolske naslovnike, ki so zaradi svoje neizkušenosti in zaupanja dovzetni za vse vplive, 

katerim so izpostavljeni. 

Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov: 

v teoretičnem delu obravnavamo revijo Cicido, njene glavne značilnosti, cilje izhajanja, 

opisujemo delo uredništva in glasbenega uredništva ter podajamo nekatere strokovne ocene 

revije s strani nekoliko strokovnjakinj z različnih področij pedagoškega dela z otroki. V 

nadaljevanju obravnavamo teoretično podlago za izpeljavo literarne analize izbranih pesmi; 

v empiričnem delu sledi najprej literarna analiza trinajstih izbranih pesmi trinajstih najpogosteje 

izbranih avtorjev za objavo v reviji Cicido. Vsaki obravnavani pesmi je priložena pripadajoča 

ilustracija iz revije. Nato je opravljena tudi kvalitativna analiza celotnega vzorca objavljenih 

pesmi oz. vzorca, po katerem se sprašujemo v ciljih in hipotezah. 

 

Po lastni presoji in dosedanjih izkušnjah revijo Cicido sicer ocenjujemo kot najkakovostnejši del 

slovenske periodike za otroke, ki pa je takšen le, če ga tudi uporabimo. Pri tem opozarjamo na 

pomembno, a prevečkrat zanemarjeno dejstvo, da je v prvi vrsti od staršev in pozneje tudi od 

pedagoških delavcev odvisno, s čim se bodo otroci seznanjali in katere vsebine jih bodo 

oblikovale v odrasle osebnosti naše družbe. Zato želimo spodbuditi čim več vzgojiteljev in 

vzgojiteljic, staršev in drugih odraslih, naj se poslužujejo obravnavane revije in naj pomagajo 

otroku, kolikor je to potrebno, da usvoji zanj pripravljene kakovostne vsebine v reviji Cicido.  
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Teoretični del 
 
 

1. Revija Cicido 
 

1.1 Predstavitev revije 
 

Cicido je slovenska otroška revija, namenjena najmlajšim, torej predšolskim otrokom. V zadnjem 

času je na področju slovenske periodike za otroke zelo veliko ponudbe, cenovno zelo različno 

dostopne, vsekakor pa tudi različno kakovostne. 

 

Cicido je torej ena od obstoječih revij, ki mesečno izhaja že od leta 1998, kar je celih 17 let. Pred 

tem obdobjem so objave, primerne za predšolske otroke, bile objavljane v Cicibanu, starejšem 

bratu, od katerega se je Cicido ločil ravno iz razloga, ker je bilo v eni reviji zelo težko zaobjeti 

različne potrebe velike starostne skupine otrok (od 2. do 10. leta) in s tem različne razvojne 

stopnje. Ciciban je do leta 1998 izhajal že 53 let, do danes pa je dosegel zavidljivih 70 let 

neprekinjenega izhajanja. (Predstavitev revije Cicido) 

  

Ko so na uredništvu Mladinske knjige začeli izdajati dve različni reviji, so bolje in laže poskrbeli za 

obe starostni skupini otrok, predšolske in šolske otroke. V prid temu govori tudi tale več kot 

zgovoren podatek, zapisan ob drugih podatkih o reviji Cicido: "Novoustanovljena revija Cicido je 

takoj dobila veliko bralcev in je po podatkih Nacionalne raziskave branosti za leto 2012 na 

drugem mestu med opazovanimi slovenskimi mesečniki za otroke in mladino, takoj za 

Cicibanom." Cicido je torej poučno gradivo, ki predšolskim otrokom nudi umetniško literaturo 

"za estetsko vzgojo na področju besedne, likovne in glasbene umetnosti". Vendar se ne 

osredotoča samo na estetsko vzgojo, pač pa poudarja tudi intelektualno in gibalno vzgojo, ne 

pozablja pa niti socialnega učenja (prav tam), ki je v sodobnem času vse večje tehnološke 

pismenosti otrok vsekakor nepogrešljiv del vzgoje otroka. 

 

Ime revije izhaja iz vsem zelo znane slovenske ljudske pesmice Sinička se je usedla gor na drobno 

vejico, kjer se sinička oglaša z značilnim "cicido" oglašanjem. (Prav tam) Ime je na eni strani zelo 

podobno imenu prve revije (Ciciban), še zmeraj pa je drugačno oz. nosi svoj, drugačen pomen, 

pa tudi otroci z lahkoto razločijo in vedo, katera revija je namenjena njihovi starosti. 
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Revija svojo podobo dobiva s prispevki in prizadevanji najboljših slovenskih kulturnikov: piscev, 

ilustratorjev, glasbenikov, psihologov in pedagogov, biologov ter drugih strokovnjakov. Na 

uredništvu se povezujejo tudi s celo vrsto specializiranih organizacij in ustanov, ne nazadnje pa 

tudi z vrtci in šolami ter starši mladih bralcev. Ravno vzgojitelji in vzgojiteljice v vrtcih so tisti, od 

katerih ustvarjalci v procesu nastajanja revije pričakujejo povratne informacije, kar pripomore k 

temu, da je revija aktualna, uporabna v praksi ter primerna za malčke in njihovo stopnjo razvoja. 

(Prav tam) 

 

Kakovost revij Cicido in Ciciban je tudi v tem, da v uredništvu s posebno rubriko poskrbijo tudi za 

odrasle, ki otroke vodijo skozi prebiranje revij in so jim nasploh v pomoč pri odraščanju ter 

spopadanju z različnimi izzivi. Starši, vzgojitelji oz. učitelji tukaj lahko najdejo nasvete na 

področju vzgoje, branja, zdravja, umetnosti, naravoslovja in še česa. Nekdanja revija Za starše je 

začela izhajati dve leti pred Cicidojem in je v tiskani obliki izhajala 10 let (do leta 2007), potem 

pa so jo objavljali samo še v elektronski obliki. Zadnji dve leti revija kot taka ne izhaja več niti v 

elektronski obliki, so pa rubrike za odrasle bralce revij Ciciban in Cicido še zmeraj dostopne na 

spletnih straneh www.ciciban.si in www.cicido.si (v zavihku Svetovanje), kjer lahko najdemo 

praktična sporočila, strokovne svetovalne članke, poljudne razlage, učne priprave, nabiralnike z 

otroškimi pisnimi in likovnimi izdelki, glasbo in druge vsebine, povezane z revijama. Preberemo 

pa lahko tudi članke iz nekdanje revije Za starše. 

(Remškar, osebna komunikacija po e-pošti, 4. nov. 2015) 

 

Žal je v sodobnem času tako, da nikjer več ne gre brez oglasnih sporočil oz. reklam in niti 

najkakovostnejša mladinska periodika se tej usmeritvi ni mogla izogniti. Tako je že od leta 2008 

Cicidoju in Cicibanu vse bolj pogosto pripeta oglasna priloga, trenutno imenovana Pogled. Ta 

sicer ne izhaja pod pokroviteljstvom uredništva revij Ciciban in Cicido in je predvsem oglasnega 

značaja, a se tudi tu lahko najde veliko zanimivih in uporabnih prispevkov (septembrska številka 

revije Pogled obsega celo 75 strani). V letošnjem letu (2015/2016) bo revijama Cicido in Ciciban 

priložena kar osemkrat.                       (Remškar, osebna komunikacija po e-pošti, 4. nov. 2015) 

 

Tako Cicido kot Ciciban sofinancira Javna agencija za knjigo RS. (Strokovne ocene revije Cicido) 
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1.2 Fizični opis revije 
 

Revija večinoma obsega 52 strani, na sredini pa so vpete različne priloge za otroke:  

Nalepke za rešitev nalog in igro; 

delovni zvezek Zmorem. Znam. Sama! Sam! (od novega šolskega leta se ta imenuje Se igram. 

Mnogo znam!) obsega kar 12 strani zanimivih nalog za otroke; 

 

Cici Vesela šola – tradicionalna vzgojno-izobraževalna rubrika na določeno temo za prijetno in 

zabavno učenje z igro. 

(Mladinska knjiga, revija Cicido) 

 

 

Posebni in bolj obsežni številki sta decembrska ter junijska in julijska (poletna dvomesečna 

številka), ki jima je po navadi priložena glasbena ali pravljična zgoščenka, včasih pa tudi kakšna 

knjižica ali plakat. (Predstavitev revije Cicido) 

 

 

Trenutne cene posamezne številke revije Cicido so: 

- 3,99 EUR za naročnike v vrtcu;  

- 4,30 EUR za individualne naročnike; 

- 4,99 EUR v prosti prodaji. 

(Poverjeništvo revij v Mladinski knjigi) 

 

 

Povprečna naklada revije Cicido je trenutno 17.000 izvodov, od tega je 13.000 naročniških. Obe 

reviji pa imata povprečno naklado 30.000 izvodov na mesec. 

(Cenik oglaševanja za leto 2015, 14) 
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1.3 Uredništvo 
 
1.3.1 Urednica – Slavica Remškar 
 

Slavica Remškar je urednica revije Cicido že od samega začetka njenega izhajanja oz. je ena od 

oseb v uredništvu, ki so prišle na idejo, da bodo prispevke iz revije Ciciban razdelile na dva dela, 

tiste, primernejše predšolskim otrokom, pa zbrale pod novim imenom Cicido. Uredništvo 

otroške periodike je pri Mladinski knjigi Remškarjeva prevzela leta 1995, pet let pozneje pa je 

postala odgovorna urednica takrat že obeh revij. Skupaj z Majo Žugič in Jasno Merc osmišlja, 

oblikuje, pripravlja in uresničuje željo po ustvarjanju kakovostne mladinske periodike. (Eržen 

2015, 24) 

Remškarjeva je napisala tudi nekaj slikanic, glasbenih pravljic in poezijo. (Cobiss.si)  

 

1.3.2 Urednica glasbenega dela – Katja Virant Iršič 
 

Svojemu delu pri Cicidoju in Cicibanu je zelo predana in ga opravlja z zavestjo, da "je treba 

otrokom tudi z glasbenega vidika ponuditi in dati le najboljše". Njen namen je "ohranjati in 

spodbujati senzibilnost otrok", kar dosega s kakovostnim izborom skladb, obenem pa staršem 

ter vzgojnemu kadru v vrtcih in šolah podaja dodatne usmeritve za delo z otroki na glasbenem 

področju. "Spodbuja jih k petju umetniško dovršenih otroških pesmi, k estetski interpretaciji in k 

podoživljanju različnih glasbenih vsebin." Glasbene cilje pri uredniškem delu dosega tako, da pri 

nastajanju objav k sodelovanju vabi "najpomembnejše sodobne skladatelje resne glasbe." 

(Predstavitev revije Cicido) 

 

Marsikatera kakovostna pesem v besedi dobi čisto novo podobo, ko urednica gradivo pošlje 

glasbenikom, ki besedo oblečejo v glasbo. Tako nastajajo vedno nove in nove pete pesmi, 

vsekakor pa urednica posega tudi po ljudskem izročilu in nove rodove otrok seznanja s kulturno 

dediščino slovenskega prostora. 

 

Virant Iršičeva je po poklicu muzikologinja, redno zaposlena na Srednji vzgojiteljski šoli in 

gimnaziji Ljubljana, kjer poučuje predmete s področja glasbene vzgoje. 
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1.3.3 Lasten pogled na delo glasbenega uredništva 
 

Blažić je v eni od razprav razložila pojmovanja mladinske književnosti – ožje (tradicionalno) 

pojmovanje razdeljuje literarna dela glede na zvrst: lirika, epika in dramatika. Vendar je pri 

pojmovanju mladinske književnosti takšna razvrstitev preozka, saj "besedila pogosto presegajo 

eno samo literarno zvrst ali omogočajo sožitje med različnimi zvrstmi". (Blažić 2011, 17-18) 

Predvidevam, da ravno zaradi širine literarnih zvrsti mladinske književnosti dobi določena 

pesem, ki je bila v začetku "samo" poezija (torej brana pesem), velikokrat tudi glasbeno podobo. 

Glede na lastne dolgoletne glasbene izkušnje in tiste pri delu z otroki lahko trdim, da je péta 

pesem otroku bliže oz. si jo laže in hitreje zapomni. Verjetno iz tega razloga na uredništvu 

Cicidoja velikokrat posegajo ravno po kakovostni poeziji za otroke in navdušujejo skladatelje, da 

tem pesmim dodajo novo, glasbeno preobleko. Tako so otroci v pristnem stiku z resnično 

kakovostno poezijo. Tak način dela ali bolje sodelovanja med vsaj na videz različnimi področji je 

zelo dober in uspešen. Otroci, ki so tudi glavni razlog takšnega sodelovanja, so zadovoljni, ker so 

spoznali in se naučili novo pesmico, vsak član organizacijskega in izvedbenega kolesja pa je 

zadovoljen zato, ker je otrokom ponudil celoto kakovostnih vsebin. In ker se melodija vtisne 

globoko v otrokov um, jo otrok pozna, tudi ko je odrasel. To pa je največ, kar lahko dosežemo. 

 

1.4 Mnenja stroke o reviji 
 

Ob pregledu predstavitvene spletne strani revije Cicido ne moremo mimo strokovnih ocen 

revije, ki vsekakor gredo v prid prej omenjenemu podatku, da se revija Cicido in Ciciban skupaj 

tiskata v nakladi 30.000 izvodov. Poglejmo nekatere ocene in poudarke: 

 

 

1.4.1 Dr. Livija Knaflič: 

Doktorica psiholoških znanosti z Andragoškega centra Slovenije Livija Knaflič je pohvalila izbiro 

uredništva, da je največ prostora v reviji namenilo prav leposlovju. Izpostavila je "bogastvo in 

raznovrstnost vsebin kot tudi oblike leposlovnega ustvarjanja", pa tudi prepletanje besedila in 

ilustracij, "kar pritegne in vzdržuje otrokovo pozornost in spodbuja otroka k večji dejavnosti med 

branjem ali poslušanjem". Samo pozitivne odzive je namenila tudi izbiri kakovostnih leposlovnih 

del, zaradi katerih je otroškim bralcem omogočeno "spoznavanje kakovostne književnosti v 

najzgodnejših letih", s tem pa tudi širjenje besednega zaklada oz. seznanjanje s slovenskim 

knjižnim jezikom pri otrocih iz okolij z močnim narečjem. 
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V sklepni misli je povzela svojo oceno obeh revij in zapisala, da sta "reviji odlično dopolnilo 

tradicionalnim oblikam knjižnega gradiva za otroke: slikanicam, leksikonom ipd.". Z vzgojnega 

zornega kota pa je pohvalila tudi prilogo Za starše, a je izrazila upravičene pomisleke oz. 

obžalovanje, ker se s povečevanjem komercialnih oglasov "zmanjšuje sporočilnost revije, saj so 

tradicionalne kulturne in družbene vrednote, ki jih reviji izžarevata, zasenčene s potrošništvom". 

(Knaflič, 2006) 

 

1.4.2 Dr. Vida Medved Udovič: 
 
Tudi Vida Medved Udovič, sicer izredna profesorica za didaktiko slovenščine in slovensko 

književnost na Pedagoški fakulteti v Kopru, ne skopari s pohvalami na račun primernosti 

prispevkov revije Cicido predšolskemu prejemniku. V svoji že drugi strokovni oceni revije Cicido 

ugotavlja, da "revija tenkočutno prisluhne bralnim potrebam predšolskega otroka, predvsem pa 

njegovemu živemu sodelovanju pri razvijanju različnih tem". Dokaz za svojo trditev poišče v 

likovno opremljenih nalogah, ki so "namenjene otrokovemu opazovanju, besedni, gibalni in 

simbolni igri, pa tudi didaktični. Posebej so za otroke privlačne prve domiselne vaje za 

pridobivanje grafomotoričnih spretnosti, globalnega branja, 'branja' sličic." (Medved Udovič, 

2012 

Potrditev takšne teze pa so vsekakor malčki, ki jih v praksi vidimo, kako z velikim zanimanjem 

listajo revijo ter se z igro in zabavo naučijo različnih spretnosti. 

Zanimiv je še avtoričin zaključek, v katerem se dotakne široke ponudbe različne periodike za 

otroke: "Reviji je kljub agresivnosti potrošniškega tiska in drugih medijev uspelo ohraniti visoke 

standarde tiskanega medija za predšolskega otroka in ni podlegla trivialnim pristopom 

množičnih medijev." (Prav tam) 

 

 

1.4.3 Dr. Branka Rotar Pance: 
 

Po podrobnem pregledu revij Cicido, Ciciban in priloge Za starše docentka za glasbeno 

pedagogiko na ljubljanski Akademiji za glasbo komentira današnji čas kot obdobje "vsakdanje 

zvočne prenasičenosti, hiperprodukcije komercialne glasbe, različnih glasbenih dogodkov in 

vsebin" ter podaja oceno, da tako Ciciban kot Cicido kljub tolikšni ponudbi še zmeraj "ostajata 

vrhunski reviji za najmlajše". (Rotar Pance, 2006) 

 



8 
 

1.4.4 Dr. Marcela Batistič Zorec: 
 

Podobno mnenje glede revij Ciciban in Cicido ima tudi Marcela Batistič Zorec, docentka za 

razvojno psihologijo na oddelku za predšolsko vzgojo Pedagoške fakultete v Ljubljani, ki obe 

reviji označuje za "gotovo najkakovostnejši slovenski reviji za otroke, ki ne bi smeli manjkati v 

nobeni družini z mlajšimi otroki, oddelku vrtca ali šolskem razredu". 

Pri pregledu nekaj letnikov izdanih revij Batističeva podaja oceno glede na vseh šest področij 

kurikuluma v predšolski vzgoji. Ugotavlja, da revija "upošteva vsa področja otrokovega razvoja", 

obenem pa poudarja, da imajo odgovorni pri oblikovanju revije v mislih tudi socialno-čustveni in 

moralni razvoj otrok. Omenja detabuiziranje različnih problematičnih tem, o katerih se do 

nedavnega v vzgoji še ni toliko govorilo. 

Omenimo samo še en kompliment, ki jih v vseh ocenah revij nikakor ni manjkalo. Batističeva 

podaja pohvalo tudi glede stopnje zahtevnosti revij, ko pravi, da "reviji ne podcenjujeta otrok – 

njihovih interesov in zmožnosti, temveč ponujata tudi vsebine in naloge, ki jih ne zmore nujno 

rešiti vsak otrok, a so vsaj nekaterim lahko v izziv (npr. »starinski« izrazi v ljudskih pravljicah, 

predstavitve tujih mitologij …)". (Batistič Zorec, 2006) 

 

 

Po vseh ocenah sodeč lahko z gotovostjo trdimo, da obe reviji otrokom ponujata najboljše, kar 

pri nas premoremo. Seveda pa je največje zadoščenje uredništvu in vsem ustvarjalcem, ko se 

otrok veseli vsake nove številke revije in s še večjim veseljem sodeluje pri ustvarjanju prispevkov 

za različne natečaje, Cici nabiralnik in podobne druge dejavnosti, ki jih pripravljajo na 

uredništvu. 

 

1.5 Utemeljitev obravnave pesmi kot literarne zvrsti pravljic 
 

Kratke, uglasbene pesmi, kakršne so objavljene v Cicidoju, so pravzaprav primerljive s kratkimi 

sodobnimi pravljicami, saj glede na motive in tematiko spadajo med pravljice, s to razliko, da so 

zapisane v pesniški obliki, v našem primeru pa so tudi uglasbene. 

Teoretična podlaga za literarno analizo uglasbenih pesmi (pesmi z notami) bo zato strokovni 

članek slovenske literarne zgodovinarke in raziskovalke Marjane Kobe (1999, 2000) z naslovom 

Sodobna pravljica, ki je izdan v štirih delih v štirih zaporednih številkah strokovne revije Otrok in 

knjiga. Omenjeno teorijo bomo primerjali tudi z novejšimi (2013) teoretičnimi dognanji avtoric 
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Dragice Haramija in Janje Batič v delu Poetika slikanice, kjer podrobno opisujeta slikanico v vsem 

njenem bistvu, sestavi in pomenu. Lotevata se zgodovinskega vidika in razvoja slikanice na tujem 

ter pri nas. Ker izbrane slovenske slikanice, ki sta jih obravnavali, "sodijo v otroško književnost, 

torej do približno 9. leta starosti", ima njuno delo vsekakor pomen tudi za tokratno raziskovanje 

sodobne pravljice, saj je sodobna pravljica ena od zvrsti literarnih del za otroke. 

(Haramija in Batič 2013, 10) 

 

Od vseh zvrsti fantastične kratke proze so tako po obsegu kot po zahtevnosti ravno pravljice 

najprimernejše za predšolskega otroka. Zato si bomo pobliže pogledali najsodobnejšo obliko 

pravljic, ki je sodobnemu mestnemu otroku najbližja in se z njo najlaže poistoveti. 

Obenem pa je glasba tisti medij oz. prenosnik, s katero se otrok običajno sreča prej kakor s 

pravljicami. Že od najzgodnejšega obdobja mu starši, stari starši in drugi pojejo uspavanke in 

različne druge pesmice, in še preden se sreča s kakršno koli pravljico, je že gotovo poslušal 

pesmi. Zato menimo, da so pesmi prve oblike literarnih del, ki imajo kakršen koli vpliv na otroka. 

 

1.6 Pravljica 
 

Ko slišimo izraz pravljica, ga največkrat povezujemo z ljudskim izročilom ali pa s skoraj 

ponarodelimi Andersenovimi pravljicami in pravljicami bratov Grimm. Teh se vsi spomnimo še iz 

otroških časov, ko so nam jih pripovedovali doma, v vrtcu, šoli, ali pa smo jih pozneje prebirali 

kar sami. 

To potrjuje tudi naslednja izjava Tancer-Kajnihove: "Termin pravljica najpogosteje in najbolj 

samoumevno enačimo z ljudsko pravljico." To vsekakor ni posebnost ne pri nas ne na tujem, saj 

so se avtorske oz. umetne pravljice "nedvomno razvile iz bogate tisočletne tradicije ljudske 

pravljice", čeprav so se po besedah avtorice vseeno tudi že dokaj oddaljile od "tipičnih vzorcev 

priljubljenega in razširjenega ljudskega pripovedništva." (Tancer-Kajnih 1993, 8) 

Avtorica povzema tudi del ugotovitev Ulrike Bastian, ki je uredila svetovni leksikon mladinske 

književnosti in v njem med drugimi zabeležila cele štiri strani gesel o pravljici. Tam je pravljica 

med drugim opredeljena kot "vrsta fantastično-čudežne pripovedi (najpogosteje namenjena 

otrokom), ki ne upošteva naravnih zakonitosti in tudi ne historičnih determinant. Odločilne 

elemente za potek dogajanja predstavljajo irealne postave, liki in čudeži." (Lexikon der Kinder- 

und Jugendliteratur, po Tancer-Kajnih 1993) 
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1.7 Predstavitev teorije Sodobna pravljica 

 
1.7.1 Kratek pregled članka 
 
V članku avtorica opredeljuje sodobno pravljico kot umetni oz. avtorski literarni vzorec v 

nasprotju s klasično umetno pravljico, značilno za 19. stoletje. Sodobna pravljica se običajno 

dogaja v sodobnem prostoru in času, obenem pa članek utemeljuje uporabo izraza 

"sodoben/sodobna" kot primernejšega in širšega od izraza "moderen/moderna", ki nakazuje na 

trenutno modnost oz. ki sledi modnemu trendu. Poleg tega je naziv sodobna pravljica pojmovan 

kot nadpomenka za dva različna vzorca besedil, in sicer za kratko sodobno pravljico in  

fantastično pripoved. Oba vzorca besedil imata kar nekaj podobnosti in razlik, pomembna 

lastnost obeh vzorcev pa je vstop iracionalnih prvin v realni svet. (Kobe 1999a, 5–6) 

Lahko bi torej zaključili, da je sodobna pravljica tista, ki se dogaja v realnem sodobnem, 

današnjemu otroku znanem času in prostoru (to je mestno okolje z mestnimi značilnostmi), v 

katerega občasno vdirajo iracionalne ali domišljijske prvine s svojimi pravljičnimi značilnostmi 

oz. lastnostmi. 

Vse to pa so tudi značilnosti pesmi za otroke, zato bomo pesmi, objavljene v reviji Cicido, 

analizirali po teoriji omenjene avtorice. Omejili se bomo na uglasbene pesmi (pesmi z notami). 

Kobe večji del razprave posveča analizi kratke sodobne pravljice kot vzorcu literarnih del, ki do 

takrat še ni bil dovolj raziskan, ni pa bila definirana niti oblikovno-žanrska klasifikacija ali 

enotnost v terminologiji. (Prav tam, 6) 

Zato je avtorica na osnovi primerov izvirnih slovenskih pravljic različnih avtorjev postavila 

naslednjo klasifikacijo: 

Literarni vzorec kratka sodobna pravljica je glede na glavni literarni lik avtorica ločila na šest 

različnih oblik: 

- pravljice z OTROŠKIM glavnim lit. likom, 

- pravljice z oživljeno IGRAČO/PREDMETOM kot glavnim lit. likom, 

- pravljice s poosebljeno ŽIVALJO kot glavnim lit. likom, 

- pravljice s poosebljeno RASTLINO kot glavnim lit. likom, 

- pravljice s poosebljenim NEBESNIM TELESOM/POJAVOM kot glavnim lit. likom ter 

- pravljice z glavnim literarnim likom, znanim iz LJUDSKEGA IZROČILA. 
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Najpogostejša oblika kratke sodobne pravljice je pravljica z otroškim glavnim literarnim likom, 

saj je glavna tema teh pravljic otrok oz. otroštvo. "S tem v največji meri (pravljice) izpričujejo 

svojo intencionalnost, se pravi naravnanost na otroškega sprejemnika kot poglavitno ciljno 

skupino." (Prav tam) 

Avtorica nato podrobno analizira značilnosti vsake od naštetih vrst kratke sodobne pravljice in 

jih utemeljuje s primeri literarnih del takratnih sodobnih avtorjev. 

 

Glede na zgoraj omenjene teoretične opredelitve kratke sodobne pravljice se bomo v 

empiričnem delu pri literarni analizi uglasbenih pesmi osredotočili na nekaj osnovnih motivno-

tematskih in morfološko-strukturnih značilnosti kratke sodobne pravljice. Opazovali in 

raziskovali bomo naslednje značilnosti pesmi: 

 

- temeljno temo, snov, motiv, 

- glavne in stranske literarne like, 

- pojavljanje likov odraslih ljudi, 

- dogajalno raven, 

- pripovedovalca oz. pripovedno perspektivo, 

- dogajalni prostor in čas in 

- moralni nauk oz. sporočilnost. 

  

V nadaljevanju predstavljamo bistvene ugotovitve Marjane Kobe glede kratkih sodobnih pravljic. 

Zaradi lažje predstave in primerjave ugotovitev avtorice ter olajšanja razumevanja poznejše 

analize naših vzorcev smo ugotovitve uredili v strnjeno tabelo (ob šestih stolpcih šestih različnih 

oblik kratkih sodobnih pravljic smo dodali tudi stolpec "ljudska pravljica", čeprav je avtorica v 

članku ne obravnava – včasih samo nakaže na bistvene razlike med avtorskimi in ljudskimi 

pravljicami, zato dodajamo tudi ta stolpec. 
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Glavni 
literarni lik 
 

Značilnosti 

OTROK 
Oživljena 

IGRAČA/predmet 
Poosebljena 

ŽIVAL 
Poosebljena 

RASTLINA 

Poosebljeno 
NEBESNO 

TELO/POJAV 
 

Lik, znan iz 
LJUDSKEGA 

IZROČILA 

LJUDSKA 
PRAVLJICA 

1. Značilnosti 
glavnega lit. lika  

Sodoben mestni otrok; 
star cca. 3–10 let 

Igrače in predmeti, 
pogosto iz družinskega 

okolja 
 

Samostojna eksistenca 
oživljene igrače, oživljena je 
ves čas, neodvisno od otroka 

(otrok ne vpliva na njeno 
stanje, je ne oživi v svoji igri); 

Igrača je antropomorfna – 
človeku podobna, pogosto 
prevzame držo majhnega 
otroka (čustvuje, se vede, 

govori ...) 
 

Ko lik deluje 
antropomorfno, 

pogosto 
prevzame 

otroško dikcijo in 
držo razvajenega 

mestnega  
otroka – 

npr. ne zna 
povedati vseh 

glasov ... 

 
Ko lik deluje 

antropomorfno, 
pogosto 

prevzame otroško 
dikcijo in držo 
razvajenega 
mestnega  
otroka – 

npr. ne zna 
povedati vseh 

glasov ... 
 

Ko lik deluje 
antropomorfno, 

pogosto 
prevzame otroško 

dikcijo in držo 
razvajenega 
mestnega  
otroka – 

npr. ne zna 
povedati vseh 

glasov ... 

Ko lik deluje 
antropomorfno, 

pogosto 
prevzame 

otroško dikcijo in 
držo razvajenega 

mestnega 
otroka – npr. ne 

zna povedati 
vseh glasov ... 

 

2. Sintetična 
dogajalna linija 

Droben izsek iz 
otrokovega vsakdanjika 

Droben izsek iz 
"vsakdanjika" oživljene 

igrače/predmeta 

Droben izsek iz 
"vsakdanjika" 
oživljene živali 

Droben izsek iz 
"vsakdanjika" 

oživljene 
rastline 

Droben izsek iz 
"vsakdanjika" 

oživljenega 
nebesnega 

telesa/pojava 

Droben izsek iz 
"vsakdanjika" 

lika, znanega iz 
ljudskega 

izročila 

 

3. Tema, snov, 
motiv  

Otroški doživljajski svet; 
Igra 

      

4. Stranski liki 

1. Osebe 
2. Pooseb. živali 

3. Pooseb. rastline 
4. Pooseb. predmeti ... 

1. Otrok – tudi če je 
prvoosebni pripovedovalec 

2. Odrasla oseba 
3. Pooseb. živali 

4. Pooseb. rastline 
5. Pooseb. predmeti ... 

1. Ljudje (tudi 
otroci) 

2. Pooseb. živali 
3. Pooseb. 

rastline 
4. Pooseb. 

predmeti ... 

1. Ljudje (tudi 
otroci) 

2. Pooseb. živali 
3. Pooseb. 

rastline 
4. Pooseb. 

predmeti ... 

1. Ljudje (tudi 
otroci) 

2. Pooseb. živali 
3. Pooseb. 

rastline 
4. Pooseb. 

predmeti ... 

1. Ljudje (tudi 
otroci) 

2. Pooseb. živali 
3. Pooseb. 

rastline 
4. Pooseb. 

predmeti ... 
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5. Liki odraslih ljudi 
Če so navzoči, imajo 

večinoma stransko vlogo 
oz. sekundarno funkcijo 

      

6. Dogajalna raven 
(dimenzionalnost 
dogajanja) 

Dvodimenzionalna 
Realna in irealna 
(doživljajska in 
domišljijska): 

– v istem svetu 
– v dveh različnih 

svetovih  

Dvodimenzionalna 
– v istem svetu (v 

ospredju je domišljijski 
svet) 

– na dva načina: 
1. S komunikacijo 

2. Brez komunikacije 

Dvodimen-
zionalna 

– v istem svetu 
(v ospredju je 

domišljijski 
svet) 

Dvodimen-
zionalna 

– v istem svetu 
(v ospredju je 

domišljijski 
svet) 

Dvodimen-
zionalna 

– v istem svetu 
(v ospredju je 

domišljijski 
svet) 

Dvodimen-
zionalna 

– v istem svetu 
(v ospredju je 

domišljijski 
svet) 

Enodimen-
zionalna 

– na eni sami 
ravni, na ravni 
čudeža (samo 

domišljijski 
svet) 

7. Bivanjske 
sposobnosti 
glavnega 
literarnega lika 

 

Otroci prehajajo iz 
realne v irealno raven in 

nazaj; 
Odrasli samo v 

realnosti 
 

Irealno raven dogajanja 
vzpostavi glav. lit. lik, ko se 
(delujoč antropomorfno) 
sooči z realnim svetom 

ljudi 

Irealno raven dogajanja 
vzpostavi glav. lit. lik, 

ko se sooči  
z realnim svetom ljudi 

Irealno raven 
dogajanja 

vzpostavi glav. 
lit. lik, 

ko se sooči  
z realnim 

svetom ljudi 

Irealno raven 
dogajanja 

vzpostavi glav. 
lit. lik, 

ko se sooči  
z realnim 

svetom ljudi 

Irealno raven 
dogajanja 

vzpostavi glav. 
lit. lik, 

ko se sooči  
z realnim 

svetom ljudi 

Irealno raven 
dogajanja 

vzpostavi glav. 
lit. lik 

ko se sooči  
z realnim 

svetom ljudi 

 

8. Vzrok/povod za 
vdor irealnih 
prvin v realni 
vsakdanjik 

 

1. Otrokova psihična 
stiska/problem; 

2. Osamljenost in potreba po 
igri; 

3. V realnosti neuresničljiva 
želja 

 majhnega otroka; 
4. Bolezen, vročinske 

halucinacije 
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9. Pripovedovalec, 
pripovedna 
perspektiva 

 Avktorialni (vsevedni) 
pripovedovalec; 

 
Personalni 

pripovedovalec (z 
otrokovimi očmi) 

 
Vsevedni pripovedovalec; 

 
Personalni pripovedovalec 

(z očmi igrače/pred.) –  
pogosto sproži zabavne 

učinke na bralca 
 

Vsevedni 
pripovedovalec 

 
Personalni 

pripovedovalec 
(z očmi 

glavnega lit. 
lika) 

Vsevedni 
pripovedovalec 

 
Personalni 

pripovedovalec 
(z očmi glavnega 

lit. lika) 

Vsevedni 
pripovedovalec 

 
Personalni 

pripovedovalec 
(z očmi glavnega 

lit. lika) 

Vsevedni 
pripovedovalec 

 
Personalni 

pripovedovalec 
(z očmi 

glavnega lit. 
lika) 

 

10. Dogajalni 
prostor in čas 

Na realni ravni: sodobno 
mestno okolje; 

sodobnost 

Na realni ravni: sodobno 
mestno okolje; 

sodobnost 

Na realni ravni: 
sodobno 

mestno okolje; 
sodobnost 

Na realni ravni: 
sodobno 

mestno okolje; 
Sodobnost 

Na realni ravni: 
sodobno 

mestno okolje; 
sodobnost 

Na realni ravni: 
sodobno 

mestno okolje; 
Sodobnost 

 

11. Moralni nauk 

 
Ne moralizira – 

avtor je "na strani" 
otroka 

 

Ne moralizira 

Včasih je 
sporočilo 
basensko 

naravnano 

Večinoma ne 
moralizira 

Večinoma ne 
moralizira 

Večinoma ne 
moralizira 

Podaja etično 
sporočilo ali 
moralni nauk 

12. Predhodni 
literarni vzorec 

Andersenov model 
klasične umetne 

pravljice (le druge 
različice, kjer otrok ni 
kreator irealne ravni) 

Andersenov model 
klasične umetne pravljice 

Andersenov 
model klasične 

umetne 
pravljice 

Andersenov 
model klasične 

umetne 
pravljice 

Andersenov 
model klasične 

umetne 
pravljice 

Andersenov 
model klasične 

umetne 
pravljice 

 

Tabela 1: značilnosti kratkih sodobnih pravljic po Marjani Kobe 
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1.8 Dognanja M. Kobe 
 

Kobetova v sklepnem delu razprave o kratki sodobni pravljici ugotavlja, da ima vseh šest oblik ali 

različic naslednje skupne točke (v Tabeli 1 so označene s temnejšo barvo ozadja): 

 

 oblikovanost, funkcija in razsežnosti bivanjskih sposobnosti glavnega literarnega lika; 

 vloga stranskih literarnih likov; 

 dvodimenzionalnost dogajanja, ki se pojavlja na dva načina: soočanje doživljajske in 

domišljijske ravni v enem samem svetu ali pa v dveh različnih svetovih; 

 dogajalni čas in prostor sta vedno del sodobnosti (realnega mestnega okolja); 

 sintetična dogajalna linija, ki pomeni droben izsek iz vsakdanjika glavnega lit. lika; 

 pojavljanje dveh pripovednih položajev: avktorialnega ali vsevednega in personalnega oz. 

prvoosebnega položaja); 

 pojavljanje sporočila ter 

 enak predhodni literarni vzorec: model Andersenove umetne pravljice. 

(Kobe 2000b, 14-15) 

 

Klasifikacija različnih oblik kratke sodobne pravljice, kakor jih razume avtorica, se zdi primerna in 

zelo dobro obdelana, tako da lahko natančno opravimo analizo izbranih kratkih sodobnih 

uglasbenih pesmi, objavljenih v reviji Cicido. 
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1.9 Drugi avtorji o sodobni pravljici 
 

1.9.1 Dragica Haramija, Janja Batič: Poetika slikanice (2013) 
 

V novejši monografiji iz leta 2013 z naslovom Poetika slikanice, ki je dobilo same pohvale od 

strokovnjakov na področju mladinske književnosti, avtorici podrobno opisujeta slikanico v vsem 

njenem bistvu, sestavi, pomenu. Lotevata se zgodovinskega vidika ter razvoja slikanice na tujem 

in pri nas. 

Podobno kot Kobetova sta avtorici pravljice razdelili glede na vrsto: folklorne pravljice (Kobe 

uporablja izraz ljudske) ter avtorske – klasične in sodobne pravljice. (Haramija in Batič 2013, 45–

47). 

 

Avtorici nato ugotovita, da se slovenska sodobna pravljica od drugih vzorcev razlikuje po tem, 

da: 

- so njeni literarni liki individualizirani – z individualnimi lastnostmi (niso več tipski kakor 

pri ljudski ali klasični pravljici) ter so poimenovani z imeni, 

- sta književni čas in prostor dokaj natančno določena: sodobnost in mestno okolje (za 

razliko od "nekoč za devetimi gorami" pri folklorni ter "v starih časih, v vasi, gozdu, na 

gradu ..." pri klasični pravljici), 

- se pripovedovalec osredotoča na zgodbo, ne da bi izražal svoje mnenje, ter ne nagovarja 

bralca (kakor je to pogosto pri zgledih obeh drugih vzorcev) – pripovedovalec torej na 

neki način nevtralno pripoveduje zgodbo, 

- se kljub netipiziranim začetkom in koncem pravljice sodobna pravljica večinoma še 

zmeraj konča srečno, 

- so teme, ki se jih loteva sodobna pravljica, sodobne. 

 

 

Po naslednjih lastnostih pa so sodobne pravljice še zmeraj podobne ljudskim (folklornim) in 

klasičnim avtorskim pravljicam: 

- pripovedovalec je tretjeosebni avktorialni oz. vsevedni, 
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- otrok spoznava, da je dobro nagrajeno, zlo pa kaznovano, 

- sintetična zgradba enakomerno pospešuje in zavira potek zgodbe, 

- srečujemo enodimenzionalnost dogajanja: domišljijski (fantastični) elementi so združljivi 

z realnimi (doživljajskimi) ter ne vzbujajo posebnega čudenja. 

 

Ravno zadnjo omenjeno podobnost med omenjenimi tipi pravljic (torej enodimenzionalnost 

dogajanja) avtorici dodatno razložita: pravita namreč, da je enodimenzionalnost "temeljni 

pravljični element". Idejo podkrepita takole: "Združljivost fantastičnih in realističnih prvin v 

enovito celoto, ne da bi se glavni literarni lik zavedal vdora fantastike v svoj svet, se namreč zdi 

tista lastnost, ki pravljico loči od drugih književnih vrst, ki vsebujejo prvine obeh svetov." (Prav 

tam, 46–47) 

 

 

1.10 Povezava med omenjenima teorijama 
 

Prej omenjena ideja o eno- oz. dvodimenzionalni zgradbi dogajanja vsaj na videz zelo nasprotuje 

ugotovitvam Kobetove, ki za prav vsako vrsto sodobne pravljice (z otroškim glavnim likom ali z 

glavnim likom poosebljene igrače/živali/rastline ...) jasno poudari, da gre za dvodimenzionalnost 

dogajanja oz. dogajanje na realni in irealni (doživljajski in domišljijski) ravni. Kobe to torej označi 

kot "strukturno značilnost/stalnost vseh različic kratke sodobne pravljice". (Kobe 2000b, 7) Kot 

edino razliko Kobetova izpostavlja način, na kakršnega se realna in irealna raven soočita: ali gre 

za prvo različico, kjer se dogajanje odvija dvodimenzionalno v enem samem svetu, ali pa se 

dogajanje odvija dvodimenzionalno v dveh med seboj ločenih svetovih, kar je primer druge 

različice. (Kobe 1999a, 8) 

 

Kobe pojasnjuje tudi, da je v zgledih prve različice (kjer se dogajanje na obeh ravneh zgodi v 

istem svetu) ravno glavni otroški literarni lik tisti, ki kreira irealno raven, pri drugi različici 

(dogajanje se zgodi v dveh različnih svetovih, torej vsaka raven v svojem svetu) pa glavni otroški 

lik ni neposredni kreator irealne ravni, z njim je povezan le vzrok za prehod iz realnega sveta v 

irealnega. (Prav tam) 

Torej avtorici Haramija in Batič označujeta združevanje irealističnih in realističnih oz. 

domišljijskih in doživljajskih prvin kot enodimenzionalnost, medtem ko Kobetova takšno 

soočanje domišljijskega in doživljajskega dogajanja vedno razume kot dvodimenzionalno 

dogajanje, le da loči dve različici tega soočenja. Tudi če se ne oziramo na dve možni različici 
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dvodimenzionalnega dogajanja, dogajanje še zmeraj ostaja dvodimenzionalno, torej gre za 

soočenje realne (doživljajske) in irealne (domišljijske) ravni. Na kak način sta Haramija in Batič 

prišli do svojih ugotovitev, iz njune razprave ni razvidno, je pa vsekakor vredno razmisleka. 

Ker si torej tezi obeh teorij diametralno nasprotujeta, bomo ob primerih pesmi iz Cicidoja 

ugotavljali, katera od navedenih tez o dogajalni zgradbi bolj drži za raziskovani vzorec pesmi. 
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Empirični del 
 
 
2 Kvalitativna literarna analiza vzorca avtorskih pesmi 

 
 

2.1 Opis vzorca 
 

Pesmi za vzorec literarne analize so bile izbrane na podlagi števila pesmi, ki jih je posamezni 

avtor objavil v reviji Cicido, in sicer tako, da je bilo izbranih 10 avtorjev z največjim številom 

objav. Ker pa so na desetem mestu štirje avtorji z enakim številom objav, je v ožji izbor uvrščenih 

skupno 13 avtorjev in 150 pesmi. Za analizo je bila nato izbrana prva objavljena pesem 

posameznega avtorja, torej skupno 13 pesmi iz devetih letnikov revije. Skupaj je torej 

analiziranih trinajst pesmi trinajstih različnih avtorjev. 

 

 

 

  

 Št. 
objav 

Avtor poezije Naslov pesmi 
Zap. št. 
izdaje 

Leto izdaje Letnik 

1. 33 Štefan, Anja Iščemo hišico 6 1998/1999 1 

2. 27 Voglar, Mira Marsovska 21 1999/2000 2 
3. 22 Bitenc, Janez Burja piha 32 2001/2002 4 
4. 12 Černej, Anica Čuden možic 67 2003/2004 6 

5. 10 Arhar, Vojan Tihomir Mojster pek 97 2006/2007 9 
6. 10 Maurer, Neža Moja igračka 88 2005/2006 8 
7. 9 Štampe Žmavc, Bina Mucasta pesem 5 1998/1999 1 

8. 6 Gregorič, Barbara Dedek Mraz 99 2006/2007 9 
9. 5 Šoster Olmer, Ksenija Pesem za pospravljanje 52 2002/2003 5 

10. 4 Albreht, Vera Gugalnica 22 2000/2001 3 
11. 4 Bedrač, David Veseli vrtiljak 150 2010/2011 13 
12. 4 Košuta, Miroslav Kje stanuješ, mala miška? 12 1999/2000 2 

13. 4 Perpar, Anica Ciciškrat 90 2005/2006 8 

Tabela 2: izbrane avtorske pesmi za literarno analizo 
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2.2 Metodologija 
 

Opravili bomo kvalitativno literarno analizo podatkov (študija primera) za opisni oz. teoretični 

del raziskave – lotili se bomo literarne analize izbranih avtorskih pesmi glede na teoretične 

opredelitve sodobne pravljice po Marjani Kobe. 

 

 

2.3 Cilji 
 

Z raziskavo bomo analizirali motivno-tematski vidik in zgradbo izbranih avtorskih uglasbenih 

pesmi. Poiskali bomo odgovore na naslednja vprašanja: 

 katere so najpogostejše motivno-tematske prvine v vzorcu objavljenih uglasbenih pesmi; 

 kateri glavni oz. stranski liki nastopajo v pesmih (lik otroka, lik poosebljene živali, igrače, 

naravnega pojava, predmeta, pravljični lik, izvirni lik); 

 kakšna je dogajalna linija v izbranih pesmih: doživljajska, domišljijska ali 

dvodimenzionalna; 

 kako pripovedovalec vzpostavlja komunikacijo z otrokom: s personalnim (prvoosebnim) 

ali vsevednim (tretjeosebnim) pripovednim položajem in ali neposredno nagovarja 

otroka ali ne; 

 ali sta dogajalni prostor in čas določena ali ne; 

 ali izbrane avtorske pesmi vsebujejo sporočilo/moralni nauk ter kako je to sporočilo 

podano – indirektno ali direktno in ali je "na strani otroka" 
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2.4 Analiza pesmi 
 

Zaradi lažjega razumevanja literarne analize smo pri zapisu dognanj sprejeli naslednji dve pravili: 

 avtorski poudarek izbranih besed, ki se pri posamezni analizi zdijo pomembne, je 

označen s krepkim tiskom. To je poudarek avtorice Sare Jurčić in gre za njeno lastno 

mnenje oz. interpretacijo določenega problema; 

 besede, zapisane s poševnim tiskom, so dobesedni navedki iz pesmi, s katerimi 

dokazujemo določeno interpretacijo. 

 

Pomembno je poudariti tudi dejstvo, da so bile v literarni analizi obravnavane sodobne avtorske 

pesmi, katerih pogosta značilnost je zabrisanost oz. nejasnost meje med realnostjo in irealnostjo 

oz. doživljajskim in domišljijskim svetom. Umestitev določene komponente v le eno od kategorij 

velikokrat ni bila preprosta ali sploh ni bila izvedljiva, saj sodobnih pesmi ne moremo vedno 

jasno opredeliti za eno ali drugo možnost. Ponekod smo se odločili samo za prevladujočo opcijo, 

ponekod pa smo sprejeli ambivalenco in zato določeno lastnost opredelili kot značilnost več 

različnih kategorij. 

 

Kjer se zaradi časovnega odmika literarne teorije Marjane Kobe, ki je bila napisana pred 15 leti 

in je temeljila na delih iz druge polovice 20. stol., značilnosti tokrat obravnavanih sodobnih 

pesmi znatno razlikujejo od zgledov v njeni teoriji, bomo svoje mnenje izpostavili in pojasnili 

drugačno opredelitev. 

Omenimo naj še podatek o moralnem nauku/sporočilu. V teoriji Kobetova večinoma uporablja 

termin 'sporočilo' samo kot eno od značilnosti ali stalnic kratkih sodobnih pravljic, pri opisu te 

značilnosti pa uporablja le termin 'moralni nauk' ali opisno 'ne moralizira'. (Kobe 1999a, 11; 

2000b, 12) Samo v enem primeru malo širše pojasni pomen sporočila: v tretjem delu razprave 

(Kobe 2000a, 10) ponovno omeni, da "kratka sodobna pravljica z oživljeno igračo/oživljenim 

predmetom kot glavnim literarnim likom ne pozna t.i. 'moralnega nauka' na način ljudske 

pravljice", kar pa, kot pravi, ne pomeni, da "etično sporočilo umanjka". Avtorica pojasni, da je 

sporočilo večkrat "domiselno ovito v dogajalno gostoto, vznemirljivo in dramatično razgibano 

dogajanje". 

S tem pojasnilom se je avtorica približala našemu in bolj sodobnemu pogledu, saj termin 

'moralni nauk' ni dovolj širok in zaradi svoje omejenosti na moralno sporočilo ne dopušča tudi 

drugačnega, ne nujno moralnega sporočila. V analizi bomo svoja dognanja dosledno pojasnili. 
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2.4.1 Anja Štefan, Iščemo hišico  
 

IŠČEMO HIŠICO, IŠČEMO HIŠICO 
Z ENO KAMNITO STOPNIČKO DO VRAT, 
Z MNOGIMI OKENCI, STARIM BALKONČKOM, 
MAJHNO KOT KAJŽICO, LEPO KOT GRAD. 
 

IŠČEMO HIŠICO V ČUDEŽNEM KRAJU, 
KJER SE GODIJO LE LEPE REČI, 
KJER NA PODSTREŠJU SE SKRIVAJO 
ZGODBE, 
V VRTU ZA HIŠO PA SADJE ZORI.

 
IN ČE BI NAŠLI ŠE PRAVE SOSEDE, 
SAME PRIJAZNE IN DOBRE LJUDI, 
POTLEJ GOTOVO BI SREČNO ŽIVELI, 
NAŠE TRI MUCE IN KUŽA IN MI. 
 

Temeljna tema, snov, 
motiv 

Otroški domišljijski svet (otroška želja po srečnem življenju v sožitju – 
lepo kot grad; kjer se godijo le lepe reči; same prijazne in dobre ljudi,  
potlej gotovo bi srečno živeli)  

Glavni in stranski 
literarni liki 

Glavni liki: otroci (lahko tudi otrokova družina, vključno s hišnimi ljubljenčki 
– iščemo; naše tri muce in kuža in mi) 
Stranski liki: sosedi, prijazna hišica (prave sosede; hišico v čudežnem kraju) 

Pojavljanje likov 
odraslih 

Samo nakazano  
(predvidevamo, da otrok v svojo "množino" vključuje  
tudi družino, ki otroku daje osnovno varnost 

Dogajalna raven Domišljijska (v čudežnem kraju) 

Pripovedovalec oz. 
pripovedna perspektiva 

Personalni pripovedovalec (iščemo; naše; mi); 
ne nagovarja otroka 

Dogajalni prostor in čas 
Prostor: prijetno oz. idilično, predvidoma vaško okolje, 
brez vseh težav (kjer se godijo le lepe reči);  
Čas: bolj nedoločen kot določen (potlej) 

Moralni nauk/ 
Sporočilnost 

Ni posebej razviden (samo nakazano, da kdor ima prijazne in dobre sosede, 
bo verjetno živel srečno – prijaznost in dobrota sta moralni vrlini) 

Tabela 3: Literarna analiza pesmi Iščemo hišico 

Pesem Iščemo hišico kaže otrokovo čisto in nepopačeno željo po srečnem in zadovoljnem 

življenju. Žal so otroci velikokrat edini iskreni člani družbe, od katerih se odrasli lahko veliko 

naučimo, med drugim tudi to, da se trudimo za lepši vsakdan – tako da sami sprejemamo le 

dobre in prijetne odločitve  
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Slika 1: Pesem Iščemo hišico (Anja Štefan) 
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2.4.2 Mira Voglar, Marsovska 
 

NAŠA RAKETA 
KMALU BO IZŠTETA. 
TRI, DVA, ENA, 
ŽE JE IZSTRELJENA. 
 
UUUUUJJJJJJJIIIIIIIIIII 
 
MIKIMAU, MIKIMAU, 
MIKI, MIKI, MIKI, 
MAU, MAU, MAU, 
TO JE MARSOVSKI POZDRAV. 

PILI, PULI, PALA, 
PILI, PULI, PALA, 
TO POMENI HVALA. 
 
KO BI RADI SPET DOMOV,  
REČEMO HULAHOV.  
HULA, HULA, HULAHOV,  
HULAHOV, 
HULA, HULA, HULAHOV,  
HULAHOV. 

 IIIIIIIIIIIJJJJJJJUUU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesem izraža otrokovo potrebo po igri v domišljijskem svetu, obstoječem samo v otrokovi 

domišljiji. Lahko obišče druge svetove, zna vse jezike, obvlada letenje in še karkoli drugega, kar 

mu pade na pamet. Domišljija tudi sicer otroku krepi miselni proces in ga odpelje v želeni svet. 

Temeljna tema, snov, 
motiv 

Otroška igra v domišljijskem svetu (obisk vesolja, 
spoznavanje marsovščine: mikimau; pili, puli, pala; hulahov) 

Glavni in stranski 
literarni liki 

Glavni liki: otroci (kolektivni junak: naša; rečemo) 
Stranski liki: marsovčki (niso nakazani, lahko pa predvidevamo, da se otroci 
spoznajo s prebivalci "Marsa" in se z njimi pogovarjajo 

Pojavljanje likov 
odraslih 

/ 

Dogajalna raven 
Domišljijska raven (raketa kmalu bo izšteta; že je izstreljena; 
mikimau; pili, puli, pala; hulahov) 

Pripovedovalec oz. 
pripovedna perspektiva 

Personalni pripovedovalec (naša; rečemo); 
ne nagovarja otroka 

Dogajalni prostor in čas 
Prostor: Zemlja, Mars (realnost in domišljija); 
Čas: nakazan samo posredno – zaradi pojavljanja rakete 
in vesoljskega obiska gre za sodobnost 

Moralni nauk/ 
sporočilnost 

Izražen le posredno: bonton in lepe besede so zaželeni vedno in povsod 

Tabela 4: Literarna analiza pesmi Marsovska 
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Slika 2: Pesem Marsovska (Mira Voglar) 
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2.4.3 Janez Bitenc, Burja piha 
 

BURJA PIHA ČEZ GORE, 
DEŽEK PADA NA POLJE. 
 
SONCE SE SKOZ VEJE SMEJE, 
VETER PA OBLAKE ŠTEJE: 
 
EN, DVA, TRI, 
POJDI VEN TI! 

 

Temeljna tema, snov, 
motiv 

Otroška igra (izštevanka – en, dva, tri, pojdi ven ti!) 

Glavni in stranski 
literarni liki 

Glavni lik: otrok 
Stranski liki: različni naravni pojavi (burja, dežek,sonce, veter, oblaki) 

Pojavljanje likov 
odraslih 

/ 

Dogajalna raven 
Domišljijska – ker gre za izštevanko, je vse dogajanje domišljijsko (sonce se 
smeje, veter šteje oblake) 

Pripovedovalec oz. 
pripovedna perspektiva 

Vsevedni pripovedovalec (pojdi ven ti!); 
nagovarja otroka 

Dogajalni prostor in čas 
Prostor: ni neposredno določen, sklepamo pa lahko, da gre za sodobni čas, 
ko imajo otroci pravico in potrebo do igre; 
Čas: posredno določen – postavljen je v idilo 

Moralni nauk/ 
sporočilnost 

/ 

Tabela 5: Literarna analiza pesmi Burja piha 

 

Ta pesem je pravzaprav izštevanka in je uporabna kot pripomoček za začetek katerekoli igre, 

kjer je treba najti kandidata za igralne dejavnosti, npr. štetje, lovljenje ... Nima posebnega 

nauka/sporočila, saj ima osnovni namen določiti koga za igro. Temu primerno je dovolj kratka in 

preprosta za pomnjenje, k temu pa pripomore tudi prijetna rima.  
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Slika 3: Pesem Burja piha (Janez Bitenc) 
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2.4.4 Anica Černej, Čuden možic 
 

V SNEGU NA BREGU JE STAL 
ČUDEN MOŽIC: 
METLO JE V ROKI DRŽAL 
BREZ ROKAVIC. 
 

LONEC JE MAMICI VZEL – 
OJ, TA PRISMUK! – 
IN GA NA GLAVO SI DEL 
JE ZA KLOBUK. 

 
 

Temeljna tema, snov, 
motiv 

Življenje snežaka 

Glavni in stranski 
literarni liki 

Glavni lik: snežak (čuden možic) 
Stranski lik: mama (mamici) 

Pojavljanje likov 
odraslih 

Lik mame – ni določeno, ali gre za  
otrokovo ali snežakovo mamo 

Dogajalna raven Domišljijska (lonec je mamici vzel; in ga na glavo si del) 

Pripovedovalec oz. 
pripovedna perspektiva 

Vsevedni pripovedovalec; 
ne nagovarja otroka 

Dogajalni prostor in čas 
Prostor: zasneženi breg (v snegu na bregu) 
Čas: posredno določen – čas snega, torej zimski čas 

Moralni nauk/ 
sporočilnost 

Ni posebej razviden (samo nakazan z besedo prismuk, 
da ni lepo vzeti nečesa, kar ni tvoje) 

Tabela 6: Literarna analiza pesmi Čuden možic 

 

Gre za prijetno, kratko in jedrnato pesem, ki je uporabna tudi kot uganka za srednjo starostno 

skupino predšolskega otroka (2–3 leta), ko otrok že premišljuje in povezuje pojme. Nikjer v 

pesmi ni jasno nakazano, da gre za snežaka, vendar je opis več kot nazoren in določljiv, zato 

takšna pesem otroku predstavlja ravno pravšnji miselni izziv in zabavo.   
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Slika 4: Pesem Čuden možic (Anica Černej) 
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2.4.5 Vojan Tihomir Arhar, Mojster pek 
 

ZMEŠA MOKO, VODO, SOL IN KVAS, 
URNO SPEČE KRUH ZA NAS, 
LAČNIM VOŠČI DOBER TEK 
V BELI KAPI MOJSTER PEK! 

 

 

Temeljna tema, snov, 
motiv 

Življenje odraslih (peka kruha) 

Glavni in stranski 
literarni liki 

Glavni lik: mojster pek 
Stranski liki: lačni (otroci in odrasli) 

Pojavljanje likov 
odraslih 

Mojster pek in posredno tudi lačni odrasli 

Dogajalna raven Doživljajska/realna (zmeša moko ...; urno speče; lačnim vošči) 

Pripovedovalec oz. 
pripovedna perspektiva 

Personalni pripovedovalec (za nas); 
posredno nagovarja otroka (za nas; vošči dober tek) 

Dogajalni prostor in čas 
Prostor: ni neposredno določen, lahko pa predvidevamo, 
da pek mesi v pekarni 
Čas: ni določen 

Moralni nauk/ 
sporočilnost 

Sporočilnost je posredna: prispevanje k blaginji skupnosti, skrb za 
preživetje tistih, ki si sami ne morejo pripraviti hrane 

Tabela 7: Literarna analiza pesmi Mojster pek 

 

Pesem predšolskemu otroku približa poklic peka in ga predstavi kot koga, ki je uspešen pri 

svojem delu – peka imenuje mojstra! Otroci potrebujejo odrasle, da poskrbijo za njihove 

osnovne potrebe in potreba po hrani je vsekakor ena od teh. Šele ko so zagotovljene vse 

osnovne potrebe, se otrok počuti zadovoljno in varno ter se lahko neovirano posveti igri, 

igračam, domišljijskim izzivom ipd.   
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Slika 5: Pesem Mojster pek (Vojan Tihomir Arhar) 
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2.4.6 Neža Maurer, Moja igračka 
 

JAZ IMAM PA KAMENČEK. 
TRALALA, TRALALA! 
KADAR PADE MI NA TLA, 
SE PRAV NIČ MU NE POZNA. 
TRALALA! 

 

Temeljna tema, snov, 
motiv 

Otroška igra (v naravi) 

Glavni in stranski 
literarni liki 

Glavni lik:  otrok (jaz) 
Stranski lik: kamenček 

Pojavljanje likov 
odraslih 

/ 

Dogajalna raven Doživljajska (realna igra s kamenčkom) 

Pripovedovalec oz. 
pripovedna perspektiva 

Personalni pripovedovalec (nakazan z besedo imam); 
ne nagovarja otroka 

Dogajalni prostor in čas 
Prostor: narava (kamen, tla) 
Čas: ni določen 

Moralni nauk/ 
sporočilnost 

Nakazan le posredno: fizikalni nauk: kamen (ki je del nežive narave) ne čuti 
bolečine ali česa drugega (tako kakor mi, ki smo del žive narave) 

Tabela 8: Literarna analiza pesmi Moja igračka 

 

Gre za kratko in preprosto avtorsko pesem, v kateri ugotovimo, da otrok za svojo igro ne 

potrebuje veliko. Otrok se od nekoč do danes v svojem bistvu ni kaj dosti spremenil: če nima 

igrače, bo za svojo igro uporabil karkoli, kar mu je dosegljivo na doživljajski ali domišljijski ravni. 

Iz nje se bo naučil veliko naukov, čisto osnovnih fizikalnih, kot je izražen tukaj, do bolj 

kompleksnih, moralnih ali povezanih z odnosi med živimi bitji. Nauk odraslim pa lahko 

povzamemo tako: otrok veliko bolj potrebuje našo družbo in pozornost kakor kupe sodobnih 

igrač. Tako ali drugače mu bodo bolj blizu tiste, ki si jih lahko naredi sam in jim doda živost. 
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Slika 6: Pesem Moja igračka (Neža Maurer) 



34 
 

2.4.7 Bina Štampe Žmavc, Mucasta pesem 
 
 

MOJA MUCA JE KOT PUHEK! 
NJENE ŠAPICE SO MUFEK – 
RAHLE, LAHKE  
KAKOR ROŽA, 
KO Z DOTIKOM ME POBOŽA. 
MOJA MUCA JE KOT PUHEK! 
ŠE NJEN SMRČEK JE MEHAK. 
KO OB NJEJ ZASPIM, ZASANJAM, 
DA SVET JE PUHAST, KOT OBLAK! 

 
 

Temeljna tema, snov, 
motiv 

Otroška igra z muco, občudovanje muce 

Glavni in stranski 
literarni liki 

Glavni lik:  otrok 
Stranski lik: muca 

Pojavljanje likov 
odraslih 

/ 

Dogajalna raven Doživljajska in domišljijska (izražena z besedama me poboža) 

Pripovedovalec oz. 
pripovedna perspektiva 

Personalni pripovedovalec (izražen z besedami 
moja muca; me poboža; zaspim, zasanjam); 
ne nagovarja otroka 

Dogajalni prostor in čas 
Prostor: posredno določen, verjetno prijetno domače okolje 
Čas: posredno določen, verjetno obred pred spanjem 

Moralni nauk/ 
sporočilnost 

Ni posebej razviden (samo nakazan: Če smo prijazni do živali ali narave 
nasploh, so tudi one prijazne do nas) 

Tabela 9: Literarna analiza pesmi Mucasta pesem 

 

Mucasta pesem izraža pozitiven odnos do živali, s katero otrok sobiva. Seveda je odnos otroka 

do živali vsaj na začetku zelo pogojen s primerom, ki ga opazuje v svoji bližnji okolici. Otrok, čigar 

starši ne kažejo odpora do živali in narave nasploh, bo tudi sam imel pozitiven odnos do živega 

ter bo razvijal občutek odgovornosti in koncept sobivanja z naravo.  
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Slika 7: Pesem Mucasta pesem (Bina Štampe Žmavc) 
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2.4.8 Barbara Gregorič, Dedek Mraz 
 

ZIMA JE IN ZUNAJ MRAZ. 
ZGODAJ, ZGODAJ SE ZNOČI. 
A NEKDO HITI MED NAS – 
ŽE PRIPRAVLJA SI SANI! 
 

KAJ BO DEDEK MRAZ PRINESEL? 
LE UGIBAJ DO TAKRAT! 
NA PRSTKE SI PREŠTEJ VEČERE – 
KOLIKOKRAT GREŠ ŠE SPAT. 

 

Temeljna tema, snov, 
motiv 

Zimska: pričakovanje dedka Mraza 

Glavni in stranski 
literarni liki 

Glavni lik: otrok 
Stranski lik: dedek Mraz 

Pojavljanje likov 
odraslih 

Da – predvidevamo, da si otroci predstavljajo 
dedka Mraza kot odraslo osebo 

Dogajalna raven 
Doživljajska in domišljijska – dvodimenzionalna 
(vstopanje domišljijskega lika v resničnost)  

Pripovedovalec oz. 
pripovedna perspektiva 

Vsevedni pripovedovalec; 
nagovarja otroka (izraženo z besedami ugibaj; preštej; greš) 

Dogajalni prostor in čas 
Prostor: ni določen 
Čas: zima, ponoči (se znoči); posredno: novoletni čas 

Moralni nauk/ 
sporočilnost 

Ni posebej razviden (samo nakazan: 
Včasih je na uresničitev želje treba potrpežljivo počakati; ali pa 
potrpežljivost je lepa lastnost 

Tabela 10: Literarna analiza pesmi Dedek Mraz 

 

Pesem govori o tem, da čeprav zaradi vremenskih nevšečnosti zima ni najbolj prijeten letni čas, 

prinaša nekaj prijetnega, in sicer pričakovanje. Vsi ob tem doživljamo veselje, pomembno pa je, 

da se naučimo tudi potrpežljivosti, še posebej v današnji potrošniški družbi, kjer večinoma velja 

pravilo "vse takoj, tukaj in zdaj" – otroku je to malo teže, lahko pa si pomaga s sebi primernim 

predstavljanjem časa – preštevanjem noči, ki so ostale do obdarovanja.  
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Slika 8: Pesem Dedek Mraz (Barbara Gregorič) 
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2.4.9 Ksenija Šoster Olmer, Pesem za pospravljanje 
 
 
HITRO, HITRO! POHITIMO – 
SKUPAJ GREMO NAD NERED. 
JAZ POMAGAM, TI POMAGAŠ, 
DA BO ČIST NAŠ MALI SVET! 
 

KOCKE, ŽOGE, AVTKI, KNJIGE, 
VSEM V OMARE SE MUDI. 
DOBRO GRE OD ROK NAM DELO, 
ZADOVOLJNI SMO PRAV VSI. 

 

Temeljna tema, snov, 
motiv 

Pospravljanje nereda (najverjetneje z igro) 

Glavni in stranski 
literarni liki 

Glavni liki: otroci (izraženo z besedami 
pohitimo, skupaj, jaz, ti, naš, vsem, nam, smo, vsi) 
Stranski liki: igrače, knjige (kocke, žoge, avtki, knjige) 

Pojavljanje likov 
odraslih 

Ni neposredno nakazano 
(lahko bi bili navzoči odrasli, ki navadno 
vodijo takšne dejavnosti v otrokovem življenju) 

Dogajalna raven Doživljajska 

Pripovedovalec oz. 
pripovedna perspektiva 

Personalni pripovedovalec (gremo; jaz pomagam, ti pomagaš; nam; smo); 
nagovarja otroka 

Dogajalni prostor in čas 
Prostor: otroški prostor (igralnica v vrtcu ali recimo domača soba) 
Čas: ni določen 

Moralni nauk/ 
sporočilnost 

Ko dobro opravimo delo, smo zadovoljni (delo je vrednota) ali pa: 
V čistem prostoru smo zadovoljni (urejenost/čistoča je vrednota) 

Tabela 11: Literarna analiza pesmi Pesem za pospravljanje 

 

Gre za eno redkih avtorskih pesmi, ki otroškemu bralcu neposredno ponuja sporočilo. Red in 

urejenost sta vsekakor zelo pomembni vrednoti, brez katerih bi bilo zelo težko živeti. 

Spodbudno pa je dejstvo, da se tudi tako pomembnega nauka otroci najlaže naučijo z igro. Tako 

ob opravljanju primernih nalog (npr. pospravljanju igrač) ne čutijo odpora, pač pa ravno 

nasprotno: veselje in zadovoljstvo. Na tak način pride do sožitja otrokovih pravic in dolžnosti, 

seveda v skladu z otrokovim razvojem.  
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Slika 9: Pesem Pesem za pospravljanje (Ksenija Šoster Olmer) 
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2.4.10 Vera Albreht, Gugalnica 
 

SEM IN TJA, SEM IN TJA 
ZIBLJE ME GUGALNICA. 
MIMO ŠVIGAJO DREVESA, 
VETER VLEČE ME ZA UŠESA. 

 

Temeljna tema, snov, 
motiv 

Otroška igra (guganje) 

Glavni in stranski 
literarni liki 

Glavni lik:  otrok (me) 
Stranski liki: gugalnica, drevesa, veter 

Pojavljanje likov 
odraslih 

/ 

Dogajalna raven 
Doživljajska, posredno tudi domišljijska (izražena s poosebitvijo narave: 
veter vleče me za ušesa, švigajo drevesa) 

Pripovedovalec oz. 
pripovedna perspektiva 

Personalni pripovedovalec (me); 
ne nagovarja otroka 

Dogajalni prostor in čas 
Prostor: igrišče (gugalnica) 
Čas: posredno določen (idiličen čas) 

Moralni nauk/ 
sporočilnost 

Sporočilnost je posredna: sožitje  z naravo,  
uglašenost otroka z igro in naravo 

Tabela 12: Literarna analiza pesmi Gugalnica 

 

Tukaj je še ena kratka pesem, ki je predšolskemu otroku blizu ravno zaradi svoje kratkosti in 

nazornosti. Ni potrebno veliko besed, da se spomnimo veselja, ki ga ponuja guganje. V nekaj 

besedah je strnjeno dogajanje, ki je vsem dobro znano in smo ga zelo radi ponavljali in 

ponavljali. Gugalnica je namreč pripomoček, ki ne omogoča samo gibanja, temveč tudi 

priložnost za premišljevanje, koordinacijo in še kak možganski proces, ki se večinoma dogaja na 

nezavedni ravni. Bodisi da otrok čuti veselje ob guganju ali samo ob zavedanju, da se uči 

samostojno gugati, takšna igra/gibanje pomeni zadovoljstvo in željo po ponovnem guganju. 
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Slika 10: Pesem Gugalnica (Vera Albreht) 
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2.4.11 David Bedrač, Veseli vrtiljak 
 

GREMO, GREMO SE VRTET, 
GREMO, GREMO VSI SEDET 
NA VESELI VRTILJAK, 
KJER JE DOBRODOŠEL VSAK: 
JE NA LEVA SEDEL ŽAN 
IN V RAKETO MALI JAN, 
ANICA PA JE NA RAČKI, 
KATJA NA VELIKI MAČKI, 
GAŠPER V AVTU IN ZA NJIM 
NA KONJIČKU JAZ SEDIM. 
 
VSI BOMO TAKO VESELI, 
KO SE BOMO ZAVRTELI! 

 

Tudi ta pesem ima namen motivirati otroka za zanimivo igro, ga povabiti v družbo drugih otrok 

ter mu omogočiti, da se tudi on (bralec) veseli v dobri družbi in igri. Predšolski otrok naj bi bil 

najmanj obremenjen član tako družbe kot družine, s tem pa vedno pripravljen za igro. Žal v 

resničnem življenju ni vedno tako, zato pa je obremenjenemu otroku igra še toliko bolj 

potrebna, da bi se vsaj med njo razbremenil in doživel otroštvo takšno, kakršno mu pripada. To 

pa je tudi ena izmed osnovnih otrokovih pravic.  

Temeljna tema, snov, 
motiv 

Otroška igra na vrtiljaku 

Glavni in stranski 
literarni liki 

Glavni liki:  otroci (Žan, Jan, Anica, Katja, Gašper, jaz) 
Stranski liki: sedeži na vrtiljaku (lev, raketa, račka, mačka, avto, konjiček) 

Pojavljanje likov 
odraslih 

/ 

Dogajalna raven Doživljajska 

Pripovedovalec oz. 
pripovedna perspektiva 

Personalni pripovedovalec (gremo vsi; jaz; bomo); 
nagovarja otroka (gremo; bomo) 

Dogajalni prostor in čas 
Prostor: otroški vrtiljak 
Čas: določen le posredno – čas igre 

Moralni nauk/ 
sporočilnost 

V družbi prijateljev ter pri igri nam je lepo, smo veseli. 

Tabela 13: Literarna analiza pesmi Veseli vrtiljak 
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Slika 11: Pesem Veseli vrtiljak (David Bedrač) 
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2.4.12 Miroslav Košuta, Kje stanuješ, mala miška? 
 
KJE STANUJEŠ, MALA MIŠKA? 
KJE STANUJEŠ , KJE DOMUJEŠ,  
KJE JE TVOJA MALA HIŠKA? 
 

TAM STANUJEM, KJER NI MAČKE. 
TAM STANUJEM, TAM DOMUJEM, 
KJER NE PRIDEM V NJENE TAČKE.

 

Pesem govori o literarni stalnici – boju med mačko in miško – zelo znani tudi iz risanke z 

omenjenima junakoma. Otrok se rad poistoveti z miško, ki vsakič znova uide mački in mirno 

nadaljuje svoje življenje. Pesem pove, da sta bistveni lastnosti doma skrb in zagotavljanje 

varnosti. Tudi to je otrokova pravica: imeti tak dom, ki ga varuje pred nevarnim okoljem in 

neprijetnimi doživljaji. 

Zanimivost pesmice je v tem, da si je avtorica glasbe vzela umetniško svobodo in malenkost 

"dopolnila" besedilo, da bi ustrezalo ustvarjeni melodiji. Vprašanju Kje stanuješ, mala miška je 

dodala še dve enaki besedi: miška, miška. Enako se zgodi pri odgovoru: Tam stanujem, kjer ni 

mačke, mačke, mačke.  

Temeljna tema, snov, 
motiv 

Živalska tema (mišje življenje) 

Glavni in stranski 
literarni liki 

Glavni lik: poosebljena žival (miška) 
Stranski lik: poosebljena žival (mačka) 

Pojavljanje likov 
odraslih 

/ 

Dogajalna raven 
 
Domišljijska (zaradi poosebljene miške) 
 

Pripovedovalec oz. 
pripovedna perspektiva 

Vsevedni pripovedovalec in personalni pripovedovalec (zorni kot miške: 
stanujem; domujem; pridem); 
ne nagovarja otroka 

Dogajalni prostor in čas 
Prostor: mišji dom/hiška (idealiziran prostor, kjer ni nevarnosti, 
nakazan z besedami tam, kjer ni mačke in kjer ne pridem v njene tačke) 
Čas: ni določen 

Moralni nauk/ 
sporočilnost 

Izražen le posredno: Če je možno, se pred nevarnostjo (ali tudi slabo 
družbo) umakni/zaščiti. Ne išči težav po nepotrebnem. 

Tabela 14: Literarna analiza pesmi Kje stanuješ, mala miška? 
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Slika 12: Pesem Kje stanuješ, mala miška? (Miroslav Košuta) 
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2.4.13 Anica Perpar, Ciciškrat 
 

V CICIHIŠI CICIŠKRAT 
V CICIPOSTELJO GRE SPAT. 
CICISRAJČKO SI OBLEČE, 
CICIČEPICO NAVLEČE, 
SI POKRIJE CICINOGE, 
SI POKRIJE CICIROKE, 
CICIBRADO PA PUSTI, 
DA MU MIGA, KO SMRČI. 
 
 

Temeljna tema, snov, 
motiv 

Ciciškratova priprava na spanje (Življenje domišljijskega lika) 

Glavni in stranski 
literarni liki 

Glavni lik: Ciciškrat (izvirni lik, nov lik, ki ni znan iz ljudskega izročila) 
Stranski lik: / 

Pojavljanje likov 
odraslih 

/ 

Dogajalna raven Domišljijska (V cicihiši Ciciškrat itn.) 

Pripovedovalec oz. 
pripovedna perspektiva 

Vsevedni pripovedovalec; 
ne nagovarja otroka 

Dogajalni prostor in čas 
Prostor: Ciciškratova hiša/postelja (cicihiši, ciciposteljo) 
Čas: ni neposredno določen, vendar lahko predvidevamo, da gre za večer 

Moralni nauk/ 
sporočilnost 

/ 

Tabela 15: Literarna analiza pesmi Ciciškrat 

 

Ob poslušanju te pesmi se predšolski bralec odzove smehom na obrazu, ko si predstavlja 

Ciciškratovo brado, kako mu miga zaradi smrčanja. Pesem zelo nazorno prikazuje početje 

glavnega lika in s tem spodbuja otroka, da se tudi sam podobno pripravi na spanje (otrokom gre 

priprava na spanje ponavadi zelo težko od rok, najraje bi jo izpustili ali pa celo sploh ne odšli 

počivat). Zato je pesmica spodbudna tudi kot vzgojni  pripomoček.  
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Slika 13: Pesem Ciciškrat (Anica Perpar) 
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2.5 Rezultati in interpretacija kvalitativne analize 
 

 Katere so najpogostejše motivno-tematske prvine v vzorcu objavljenih uglasbenih pesmih? 

 

Najpogostejša motivno-tematska prvina v vzorcu je otroška igra: od trinajstih pesmi jih 

šest na tak ali drugačen način neposredno govori o otroški igri. Štiri pesmi so tematsko 

vezane na domišljijski svet, druge pa govorijo o živalskem svetu ali svetu odraslih ter o 

pospravljanju. 

 

Omenjeni podatek o najpogostejši temi, ki se pojavlja v vzorcu pesmi, ne vzbuja 

začudenja, saj je igra tisti del otrokovih dejavnosti, ki mu omogoča največ domišljijskega 

ustvarjanja/udejstvovanja, razvijanja, učenja, vse to pa z dejavnostjo, ki je otroku 

najljubša. Glede na to, da je igra ena izmed osnovnih otrokovih pravic in da se z njo otrok 

resnično največ nauči, je edino pravilno, da mu jo omogočimo čim več in na čim več 

različnih načinov. Kot smo videli že v analizi Pesmi o pospravljanju, nobena naloga ali 

dolžnost otroku ne bo odveč, če jo bo doživel kot nevsiljeno in neobremenjujočo igro. 

 

 

 Kateri glavni oz. stranski liki nastopajo v pesmih (lik otroka, lik poosebljene živali, igrače, 

naravnega pojava, predmeta, pravljični lik, izvirni lik)? 

 

Kot glavni literarni lik se po pričakovanjih največkrat pojavlja otrok (kar devetkrat), drugi 

glavni liki pa so: snežak, izvirni lik (Ciciškrat), lik poosebljene živali (miška) in lik 

odraslega (pek). 

 

Opažamo, da se poleg drugih likov, ki jih tudi Kobetova v svoji analizi prepoznava kot 

glavne literarne like, v našem vzorcu pojavlja še primer izvirnega lika, ki ga nismo mogli 

uvrstiti med like, znane iz ljudskega izročila, saj je v našem primeru Ciciškrat nov, izvirni 

lik. Ime je pravzaprav skovanka iz besede Cici kot Cicido ali Ciciban in besede škrat, ta pa 

je pravi primer lika, znanega iz ljudskega izročila. 

 

Sodobni avtorji si torej izmišljajo nove domišljijske like v skladu s tem, kar želijo doseči 

pri bralcu. Kot smo že omenili v sami analizi pesmi, Ciciškrat predstavlja nekoga, ki ga bo 

otrok rad posnemal v svojem obnašanju, obenem pa se mu bo otrok od srca nasmejal, ko 

si bo predstavljal Ciciškratovo migajočo brado.  
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 Kakšna je dogajalna linija v izbranih pesmih: enodimenzionalna (domišljijska) ali 

dvodimenzionalna? 

 

Šest pesmi, kar je skoraj polovica vzorca, ima domišljijsko enodimenzionalno zgradbo, tri 

pesmi pa vključujejo prvine obeh dimenzij – gre torej za dvodimenzionalno zgradbo. 

Analiza pa je pokazala, da se poleg domišljijsko enodimenzionalne ter dvodimenzionalne 

zgradbe pojavlja še tretja možnost, in sicer doživljajsko enodimenzionalna zgradba – 

kar štiri analizirane pesmi imajo doživljajsko zgradbo brez vdora irealnih prvin, zato lahko 

zaključimo, da velik odstotek analiziranih pesmi odstopa od obeh obravnavanih teorij. To 

pa lahko pomeni tudi, da toliko pesmi verjetno ne spada v območje pravljičnega. 

 

Na podlagi tega lahko zaključimo, da čeprav pesmi včasih vsebujejo pravljične elemente, 

niso čisto pravi primer pravljičnih besedil, saj glede na primarno teorijo, po kateri smo 

analizirali pesmi (teorija M. Kobe), imajo samo tri od trinajstih pesmi dvodimenzionalno 

zgradbo, šest pesmi ima domišljijsko enodimenzionalno zgradbo (kot sta pravljice 

opredelili Haramija in Batič), štiri pa so takšne, ki glede na dogajalno zgradbo popolnoma 

odstopajo od opazovanih teorij. 

 

Iz tega sledi, da obravnavani vzorec pesmi glede dogajalne zgradbe kratkih sodobnih 

pesmi bolj potrjuje novejšo teorijo avtoric Haramija in Batič kakor pa teorijo Marjane 

Kobe. 

 

 

 Na kakšen način pripovedovalec vzpostavlja komunikacijo z otrokom: s personalnim 

(prvoosebnim) ali vsevednim (tretjeosebnim) pripovednim položajem in ali neposredno 

nagovarja otroka ali ne? 

 

Personalni pripovedovalec se pojavlja osemkrat, štirikrat se pojavlja vsevedni 

pripovedovalec, v eni pesmi pa se pojavita oba – tako personalni kot vsevedni 

pripovedovalec. Ne glede na to, za katerega pripovedovalca gre, v štirih primerih 

neposredno nagovarja otroka, enkrat to naredi posredno, v drugih sedmih pesmih pa ga 

sploh ne nagovarja. 

 

Iz analize podatkov razberemo dejstvo, da v veliki večini primerov pripovedovalec z 

otrokom vzpostavlja komunikacijo s personalnim oz. prvoosebnim pripovedovalcem, 

torej mu spregovarja z otroškimi očmi. Menimo, da je tak pristop najbolj primeren, ker 

se otrok čuti del pravljice/pesmi, je osebno vpleten v dogajanje, se laže poistoveti z 

glavnim likom ter hitreje sprejme povabilo, naj bo domišljijsko vpleten v zgodbo. 
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Drugače je z direktnim nagovarjanjem otroka – samo petkrat se zgodi, da je otrok 

nagovorjen, v preostalih primerih tega nismo zasledili. Nagovor otroka je še en dodaten 

način, s katerim se pripovedovalec laže približa otroku. Menimo, da večina otrok sicer 

nima težav z vživljanjem v dogajanje, ni pa vedno nujno, da bo otrok sprejel direktno ali 

indirektno takšno povabilo. Predvidevamo, da mlajši kot je otrok, laže se vživi v ponujeno 

vlogo, predšolski sprejemniki pa vsaj po naših izkušnjah večinoma še nimajo težav s 

sprejemanjem takšnih vlog. 

 

 

 Ali sta dogajalni prostor in čas določena ali ne? 

 

Dogajalni prostor je večkrat določen kot nedoločen: gre za igrišče, domišljijski svet, 

naravo in otrokovo sobo (ali mogoče igralnico v vrtcu). Prostor v eni pesmi ni določen, 

trikrat je posredno določen, devetkrat pa je določen. V nasprotju s prostorom je čas 

sedemkrat določen le posredno in enkrat neposredno, petkrat pa sploh ni določen. 

 

Iz pridobljenih rezultatov lahko zaključimo, da je čas dogajanja otroku manj pomemben 

kakor kraj, ob domnevi, da je dogajanje, kakršnega doživljajo avtorji (z otroškimi očmi), 

dejansko tudi otroško doživljanje. Pojasnimo domnevo tudi z lastnimi izkušnjami: otroku 

ni toliko pomembno, kdaj se bo igral s starši ali prijatelji (če seveda ne govorimo o otroku 

nepredstavljivem prihodnjem obdobju), pač pa da bo do obljubljene igre dejansko prišlo. 

Sicer je res tudi, da otrok ob naznanitvi konca igralnega časa praviloma vedno prosi za 

"samo še malo" ali "samo še 5 minut". Igra je namreč dejavnost, v kateri čas otroku zelo 

hitro beži, ne glede na to, koliko časa se že igra. 

 

Po drugi strani pa prostor igre pomeni različne igralne možnosti – če otroku povemo, 

kam se gre lahko igrat ali kam ga bomo odpeljali, da se bo igral, si takoj ustvari predstavo 

o tem, kaj bo uporabil pri igri, s kom se bo igral, kakšna bodo pravila igre (če je dovolj 

star, da jih uporablja) ipd. Če mu omejimo čas, bo igra različno dolgo trajala, če pa 

omejimo prostor, bo otrok svojo igro večinoma tudi vsebinsko prilagodil možnostim, ki 

mu jih nudi ponujeni prostor. Zato menimo, da so glede na pridobljene rezultate avtorji 

resnično pisali z otroškimi očmi oz. so se pri pesnjenju zelo vživeli v vlogo otroka. 
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 Ali izbrane avtorske pesmi vsebujejo sporočilo/moralni nauk in kako je to sporočilo 

podano – indirektno ali direktno ter ali je "na strani otroka"? 

 

Moralni nauk je bolj ali manj prvina, ki ga v obravnavanem vzorcu neposredno ne 

srečamo pogosto oz. obravnavani vzorec pesmi ne moralizira, podobno kakor v teoriji to 

zaznava Marjana Kobe. V večini primerov pa se da izluščiti bolj splošno sporočilo. 

Devetkrat se to pojavi posredno, dvakrat neposredno, dvakrat pa sporočilo popolnoma 

izostane. 

 

Ponovno se lahko glede na pridobljene rezultate strinjamo z avtorico obravnavane 

teorije, da sodobne pravljice ali v našem primeru pesmi ne moralizirajo. Samo dve od 

trinajstih pesmi ponujata direktno sporočilo, ampak nobeno od njiju ne moralizira. 

Pravzaprav obe pesmi otroku sporočata, na kakšen način bo dosegel veselje in 

zadovoljstvo: s tem, ko bo imel dobre prijatelje (oz. dobre odnose z ljudmi okrog sebe), 

ter s tem, ko bo poskrbel za svojo okolico, da bo prijetna in urejena. Obe sporočili sta za 

otroka nadvse pomembni in dobro je, da se ju začne zavedati že v zgodnjem otroštvu. 

Ker sta podani na prijeten oz. nevsiljiv način, ju otrok tudi z veseljem sprejme in 

ponotranji. 

 

Večina drugih pesmi le posredno podaja sporočilo, kar pomeni, da ga otrok brez pomoči 

odraslih oz. njihove razlage verjetno ne bi mogel sam izluščiti. Zato je dobro, da si starši 

vzamejo čas in otroku razložijo, kar je zanj pomembno. 

 

Ne glede na to, ali je sporočilo podano direktno ali indirektno, pa lahko zaključimo, da so 

vsa sporočila na strani otroka. S tem ne mislimo, da mu podana sporočila omogočajo 

kakršno koli početje brez neugodnih posledic, vsa pa mu vsekakor želijo pomagati, da bi 

mu življenje bilo lažje in prijetnejše. 
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3 Kvantitativna analiza pesmi 
 

3.1 Opis vzorca 
 

Vzorec empiričnega raziskovanja je vseh 222 uglasbenih (notnih) pesmi, ki so izšle v reviji Cicido 

od začetka njenega izhajanja v septembru leta 1998 do julija 2015 oz. celih 17 letnikov revije, pri 

čemer en letnik pomeni obdobje enega šolskega leta (od septembra enega koledarskega leta do 

junija/julija naslednjega leta). Pesmi so dokumentirane ter urejene v tabelo vseh avtorjev 

(besedilo, glasba, ilustracije) ter drugih podatkov, potrebnih za statistično analizo. 

Okvirno število vseh izdanih revij Cicido je 190, od teh so bile v 170 revijah objavljene uglasbene 

pesmi. 

 

 

3.1.1 Seznam LITERARNIH AVTORJEV pesmi v reviji Cicido 
 

1. Albreht, Vera 

2. Arhar, Vojan Tihomir 

3. Bačič, Tinka 

4. Batič, Milena 

5. Bedrač, David 

6. Bitenc, Janez 

7. Borin, Andreja 

8. Černej, Anica 

9. Dobravc, Tihomila 

10. Fritz, Ervin 

11. Gorinšek, Danilo 

12. Gregorič Gorenc, Barbara 

13. Jakopin, Gitica 

14. Kenda Hussu, Damjana 

15. Kette, Dragotin 

16. Košuta, Miroslav 

17. Lainšček, Feri 

18. Maurer, Neža 

19. Menart, Janez 

20. Novy, Lili 

21. Perpar, Anica 

22. Prunk, Ljudmila 

23. Rainer, Meta 

24. Remškar, Slavica 

25. Rozman Roza, Andrej 

26. Rudolf, Branko 

27. Šmit, Jože 

28. Šoster Olmer, Ksenija 

29. Špacapan, Lojzka 

30. Štampe Žmavc, Bina 

31. Štefan, Anja 

32. Voglar, Mira 

33. Zajc, Dane 

34. Župančič, Oton
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3.1.2 Seznam POLLITERARNIH AVTORJEV pesmi v reviji Cicido  
 

(Ti avtorji se poklicno ne ukvarjajo s pisanjem ali pesnjenjem, vendar so objavili nekaj objav v 

Cicidoju; med drugim so nekateri za svoje objavljene pesmi v Cicidoju napisali tako besedilo kot 

glasbo.) 

 

1. Androjna, Irena 

2. Bakula, Jelka 

3. Guček, Maruša 

4. Kranjec Laganin, Tamara 

5. Maličev, Elvira 

6. Perpar, Simona 

7. Špan, Anica 

8. Weingerl, Albin 

9. Žvegla, Mirjam Sabina

 

 

 

3.1.3 Seznam NELITERARNIH AVTORJEV pesmi  
 

(Poklicno se ne ukvarjajo s pisanjem ali pesnjenjem, vendar so za Cicido napisali kakšno pesem.) 

 

1. Burger, Magda 

2. Krmelj, Špela 

3. Lakovič, Franci 

4. Mali, Sabina 

5. Sever, Katja 

6. Trampuš, Mojca

 

 

 

 

3.2 Metodologija 
 

V statističnem delu raziskave bomo z opisno statistiko prikazali vzorec in predstavili nekoliko 

podatkov kvantitativnega tipa. Pridobljeni podatki bodo razvrščeni in opisani glede na 

zastavljene cilje. Za preverjanje hipotez bomo uporabili inferenčno statistiko, in sicer Hi-kvadrat 

preizkus enakih verjetnosti, Kullbackov preizkus ter binomski preizkus. 
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3.3 Cilji 
 

S kvantitativnim delom raziskave bomo ugotavljali: 

 kateri slovenski mladinski avtorji so bili najpogosteje izbrani za uglasbitev pesmi v 

Cicidoju; 

 kakšna je zastopanost avtorjev oz. avtoric; 

 kakšno je razmerje med slovenskimi in tujimi avtorji, ki so objavljali v Cicidoju; 

 koliko in kateri avtorji so večkrat objavili pesmi oz. koliko je takšnih, ki so samo enkrat 

objavili pesem v Cicidoju; 

 koliko in kateri avtorji so svoja besedila pesmi tudi uglasbili (za besedila napisali tudi 

glasbo); 

 število vseh objavljenih pesmi, razmerje med številom ljudskih in avtorskih pesmi ter 

razmerje med številom slovenskih in tujih pesmi; 

 koliko in katere pesmi so večkrat objavljene v Cicidoju (ponatisi pesmi); 
 

 

3.4 Hipoteze 
 

H1: Predvidevamo, da je dogajalna zgradba večine slovenskih avtorskih pesmi v vzorcu 

dvodimenzionalna (prepletanje doživljajske in domišljijske ravni). 

 

H2: Predvidevamo, da je v vzorcu uglasbenih pesmi največ tistih, kjer je sodobni mestni otrok 

glavni literarni lik (kot je značilno tudi za kratko sodobno pravljico).  

 

H3: Predvidevamo, da se letni čas, v katerem je posamezna revija izšla, povezuje z motivno-

tematskimi značilnostmi objavljenih pesmi. 

 

H4: Predvidevamo, da so v slovenskih ljudskih pesmih, objavljenih v reviji Cicido, bolj zastopani 

liki poosebljenih živali/rastlin/naravnih pojavov/nebesnih teles kakor pa liki čarovnic, 

zmajev, vil, škratov. 

 

H5: Predvidevamo, da vzorec avtorskih pesmi večinoma ne predstavlja likov odraslih ljudi oz. da 

se liki odraslih ljudi pojavljajo samo v 10–20 % pesmi.  
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3.5 Rezultati in interpretacija kvantitativne analize 

 

3.5.1 Avtorji 
 

3.5.1.1 Najpogosteje izbrani slovenski mladinski avtorji za uglasbitev 

pesmi v reviji Cicido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Med najpogosteje izbrane avtorje za objavo pesmi v Cicidoju smo izbrali vse tiste, ki so objavili 

najmanj tri pesmi. Ugotavljamo, da je takšnih 15 avtorjev. Nekateri med njimi so starejši, ki 

objavljajo svoja dela že vrsto let, drugi so mlajši in se šele uveljavljajo kot pesniki. Skupaj so 

objavili 156 pesmi.   

 
Avtor 

Frekvenca 

(št. objav) 

% 

1. Štefan Anja 33 21.2 

2. Voglar Mira 27 17.3 

3. Bitenc Janez 22 14.1 

4. Černej Anica 12 7.7 

5. Arhar Vojan Tihomir 10 6.4 

6. Maurer Neža 10 6.4 

7. Štampe Žmavc Bina 9 5.8 

8. Gregorič Gorenc Barbara 6 3.8 

9. Šoster Olmer Ksenija 5 3.2 

10. Albreht Vera 4 2.6 

11. Bedrač David 4 2.6 

12. Košuta Miroslav 4 2.6 

13. Perpar Anica 4 2.6 

14. Kranjec Laganin Tamara 3 1.9 

15. Lakovič Franci 3 1.9 

   Skupaj 156 100.0 

Tabela 16: Najpogosteje izbrani avtorji besedil 
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3.5.1.2 Zastopanost avtorjev oz. avtoric po spolu 

 

 

 

 

 
     
  
 

 
 
 
 

 
Graf 1: Zastopanost avtorjev in avtoric 

 

 

Iz Tabele 17 in Grafa 2 vidimo, da je skoraj natančno enkrat več žensk objavljalo pesmi 

v reviji Cicido oz. da gre razporeditev po spolu z dvema tretjinama v prid ženskam. 
 

 

  

 

 Frekvenca % 

Ženske 33 66.0 

Moški 17 34.0 

Skupaj 50 100.0 

Tabela 17: Zastopanost avtorjev in avtoric po spolu 
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3.5.1.3 Razmerje med slovenskimi in tujimi avtorji, ki so objavljali v 

Cicidoju: 

 
 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

   
  Graf 2: Razmerje med slovenskimi in tujimi avtorji besedil 

 

Analiza razmerja med slovenskimi in tujimi avtorji kaže, da je od skupno 50 avtorjev v vseh 17 

letih izhajanja revije bil vključen samo 1 tuji avtor (Lukić Dragan, glej prilogo). V odstotkih to 

pomeni, da je 98 % avtorskih objav slovenskih. Otroci so torej deležni spoznavanja večinoma 

pristnih slovenskih objav slovenskih avtorjev.  

 Frekvenca % 

Slovenski avtorji 49 98.0 

Tuji avtorji 1 2.0 

Skupaj 50 100.0 

Tabela 18: Razmerje med slovenskimi in tujimi avtorji besedil 
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3.5.1.4 Število avtorjev z več objavami/ število avtorjev z eno samo 

objavljeno pesmijo v Cicidoju 

 

 

 

 
 
 

  

 

    

  
Graf 3: Razmerje med avtorji z večobjavami in eno objavo  

 

Preverili smo tudi razmerje med avtorji, ki so objavili več pesmi oz. eno samo pesem. Tokrat se 

odstotek med obema skupinama ne razlikuje znatno. 27 avtorjev je objavilo več kakor eno 

pesem, 23 avtorjev pa je v vseh 17 letih objavilo samo eno pesem. Nismo preverjali, zakaj je 

toliko avtorjev, ki so objavili pesem samo enkrat, gotovo pa so razlogi zelo različni oz. se 

razlikujejo od primera do primera. Ta podatek je lahko v pomoč uredništvu, da po možnosti 

ponovno stopi v stik z redko objavljanimi avtorji in jih spodbudi k nadaljnjemu ustvarjanju 

besedil za predšolske otroke.  

 Frekvenca % 

Ena objava 23 46.0 

Več objav 27 54.0 

Skupaj 50 100.0 

Tabela 19: Število avtorjev z več in eno samo objavo v Cicidoju 
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3.5.1.5 Avtorji, ki so svoja besedila pesmi tudi uglasbili 

 

  Frekvenca % 

1. Voglar, Mira 27 47.4 

2. Bitenc, Janez 22 38.6 

3. Kranjec Laganin, Tamara 3 5.3 

4. Weingerl, Albin 2 3.5 

5. Burger, Magda 1 1.8 

6. Krmelj, Špela 1 1.8 

7. Špan, Anica 1 1.8 

 Skupaj 57 100.0 

Tabela 20: Avtorji, ki so svoja besedila pesmi uglasbili 

 

 
Graf 4: Razmerje med avtorji, ki so sami uglasbili svoja besedila pesmi 

Analiza je pokazala, da je 7 avtorjev takšnih, ki so svoja besedila tudi uglasbili. Po pričakovanjih v 

tem prednjačita Mira Voglar in Janez Bitenc, ki sta oba zelo plodna pesnika in glasbenika na 

področju ustvarjanja pesmi za najmlajše otroke. Drugi avtorji so morebiti mlajši in zato še ne 

prav znani (uveljavljeni). Burger Magda, ki je po naših podatkih redovnica, pa je sicer objavila 

samo nekoliko otroških pesmi v knjigi Majhna sem bila in nekoliko priročnikov za delo z otroki. 
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3.5.2 Pesmi 
 

3.5.2.1 Število vseh objavljenih uglasbenih pesmi v reviji Cicido 

 

Vseh uglasbenih pesmi v Cicidoju je 222. Več podrobnosti je razvidnih iz priloge – 

tabele vseh avtorjev, objav in drugih podatkov. 

 

3.5.2.2 Razmerje med številom ljudskih in avtorskih pesmi 

 

 

 
 

 
 
 

 
  Graf 5: Razmerje med številom avtorskih in ljudskih pesmi 

 
V reviji je bilo objavljenih tudi 19 ljudskih pesmi, kar predstavlja 8,6 % vseh objav. Menimo, 
da bi lahko v prihodnje na uredništvu premislili o objavi več ljudskih pesmi, saj je odstotek 
dosedanjih objav ljudskih pesmi dokaj nizek. Revija je nedvomno zelo primerna za 
predstavitev še neuveljavljenih avtorjev, lahko pa bi seznanjala otroke s še več slovenskimi 
narodnimi/ljudskimi pesmimi.  

 

 Frekvenca % 

Avtorske 203 91.4 

Ljudske 19 8.6 

Skupaj 222 100.0 

Tabela 21: Število avtorskih in ljudskih objavljenih pesmi 
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3.5.2.3 Razmerje med številom slovenskih in tujih avtorskih pesmi 

 
 

 Frekvenca % 

Slovenska avtorska pesem 202 99.5 

Tuja avtorska pesem 1 0.5 

Skupaj 203 100.0 

Tabela 22: Število slovenskih in tujih avtorskih pesmi 

 
 
 

 
Graf 6: Razmerje med številom slovenskih in tujih avtorskih pesmi 

 

 
Podoben rezultat kot pri objavah tujih avtorjev je tudi s tujimi avtorskimi pesmimi. Objavljena je 

namreč samo ena tuja avtorska pesem že omenjenega tujega avtorja Dragana Lukića (pesem 

ima naslov Radovedna pesem. V razmerju med slovenskimi avtorskimi pesmimi zaseda ta tuja 

objava le 0,5 %. Naj omenimo, da je prevod izvirne srbske pesmi Radoznala pesma (Lukić 

Dragan) odličen, opravil pa ga je znameniti slovenski pesnik, Ivan Minatti.  
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3.5.2.4 Razmerje med številom slovenskih in tujih ljudskih pesmi 

 

 

 

 

 
     

 
 

 

 
Graf 7: Razmerje med številom slovenskih in tujih ljudskih pesmi 

 

 

Tudi pri objavah tujih ljudskih pesmi opazimo enak rezultat, in sicer je objavljena samo ena tuja 

ljudska pesem, tokrat gre za ameriško z naslovom Dve krvavici. Ker je število vseh objavljenih 

ljudskih pesmi veliko manjše kakor pri avtorskih, je temu primerno odstotek tujih objav nekoliko 

višji, in sicer 5,3 %. Odstotek slovenskih ljudskih pa je enak 94,7 %.  

 Frekvenca % 

Slovenska ljudska pesem 18 94.7 

Tuja ljudska pesem 1 5.3 

Skupaj 19 100.0 

Tabela 23: Število slovenskih in tujih ljudskih pesmi 
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3.5.2.5 Ponatisi pesmi: koliko in katere pesmi so bile večkrat objavljene v 

Cicidoju 

 

 Ponatisi Frekvenca 

(št. objav) 

% 

1. Čuk se je oženil 2 9.1 

2. Igramo se, igramo se 2 9.1 

3. Kaj delajo živali pozimi 2 9.1 

4. Moj rdeči avto 2 9.1 

5. Moja igračka 2 9.1 

6. Pet 2 9.1 

7. Ribice 2 9.1 

8. Sij, sončece, sij 2 9.1 

9. Sova 2 9.1 

10. Tri miši na dežju 2 9.1 

11. Uganka 2 9.1 

 Skupaj 22 100.0 

Tabela 24: Ponatisnjene (večkrat objavljene) pesmi 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 Frekvenca % 

Izvirne objave 211 95.0 

Ponatisi 11 5.0 

Skupaj 222 100.0 

Tabela 25: Število izvirnih objav in ponatisov pesmi 
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Graf 8: Razmerje med številom izvirnih objav in ponatisov pesmi 

 
 
 

Analiza je pokazala, da je bilo 11 pesmi v vseh 17 letih izhajanja revije ponatisnjenih, pri vsaki 
pesmi je šlo za dve objavi. Za katere pesmi gre, je razvidno iz tabele 24. V naslednji tabeli (25) pa 
večkrat opazimo razmerje med izvirnimi objavami in ponatisi, ki pravi, da je samo 5 % pesmi 
ponatisnjenih (večkrat objavljenih), medtem ko je kar 95 % pesmi izvirnih. Menimo, da je takšna 
praksa uredništva vredna pohvale, saj večinoma objavlja nove, izvirne objave. 
   



 

3.6 Rezultati in interpretacija hipotez

 

3.6.1.1 H1: Predvidevam

avtorskih pesmi v vzorcu dvodimenzionalna (

doživljajske in domišljijske rav

 

 

Predvidevanje glede dogajalne zgradbe v analiz

teoriji o sodobni pravljici. Predvidevali smo, da ima večina avtorskih pesmi v vzorcu 

dvodimenzionalno zgradbo, da se torej prepletata domišljijska in doživljajska raven.

 

Graf 9: Dogajalna zgradba v vzorcu literarno analiziranih pesmi

  

0.0 10.0

Doživljajska

Domišljijska

Dvodimenzionalna
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Rezultati in interpretacija hipotez 

Predvidevamo, da je dogajalna zgradba večine 

avtorskih pesmi v vzorcu dvodimenzionalna (

e in domišljijske ravni). 

Predvidevanje glede dogajalne zgradbe v analiziranih pesmih smo oblikovali glede na dognanja v 

teoriji o sodobni pravljici. Predvidevali smo, da ima večina avtorskih pesmi v vzorcu 

dvodimenzionalno zgradbo, da se torej prepletata domišljijska in doživljajska raven.

gajalna zgradba v vzorcu literarno analiziranih pesmi 

10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

30.8 %

46.2 %

23.1 %

Dogajalna zgodba

Doživljajska

Domišljijska

Dvodimenzionalna

večine slovenskih 

avtorskih pesmi v vzorcu dvodimenzionalna (prepletanje 

iranih pesmih smo oblikovali glede na dognanja v 

teoriji o sodobni pravljici. Predvidevali smo, da ima večina avtorskih pesmi v vzorcu 

dvodimenzionalno zgradbo, da se torej prepletata domišljijska in doživljajska raven. 

 

Doživljajska

Domišljijska

Dvodimenzionalna



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza je nasprotno od predvidevanj pokazala, da je dvodimenzionalno zgrajenih pesmi najmanj 

(glej Tabelo 26), to pa je le 23 % analiziranih pesmi. Največ je tistih z domišljijsko zgradbo (6 

pesmi), torej 46 %. Razvidno je tudi, da so različne oblike dogajalne zgradbe bolj ali manj enako 

zastopane.  

Vrednost Hi-kvadrata za preizkus enake verjetnosti 

0,05) statistično nepomembna. 

pričakovanih frekvenc. Zato hipotezo H1 ovržemo

dvodimenzionalne zgradbe. 

 

3.6.1.2 H2: Predvidevamo, da je v vzorcu 

kjer je sodob

tudi za kratko sodobno pravljico).

 

 Graf 

Odrasli

Snežak

Domišljijski lik

Lik poosebljene živali

 

Doživljajska 

Domišljijska 

Dvodimezionalna 

Tabela 26: Dogajalna zgradb
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Analiza je nasprotno od predvidevanj pokazala, da je dvodimenzionalno zgrajenih pesmi najmanj 

pa je le 23 % analiziranih pesmi. Največ je tistih z domišljijsko zgradbo (6 

zvidno je tudi, da so različne oblike dogajalne zgradbe bolj ali manj enako 

za preizkus enake verjetnosti (1,007) je na ravni α=0,05 (

. Dejanske frekvence se statistično značilno n

hipotezo H1 ovržemo: večina avtorskih pesmi v vzorcu 

Predvidevamo, da je v vzorcu uglasbenih pesmi največ tistih, 

kjer je sodobni mestni otrok glavni literarni lik (kot je zna

tudi za kratko sodobno pravljico). 

Graf 10: Razmerje med glavnimi literarnimi liki 
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Odrasli
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69.2 %
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Glavni literarni lik
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Pričakovane 
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6 4.3 

3 4.3 

Skupaj 13  

: Dogajalna zgradba v vzorec literarno analiziranih pesmi

Analiza je nasprotno od predvidevanj pokazala, da je dvodimenzionalno zgrajenih pesmi najmanj 

pa je le 23 % analiziranih pesmi. Največ je tistih z domišljijsko zgradbo (6 

zvidno je tudi, da so različne oblike dogajalne zgradbe bolj ali manj enako 

na ravni α=0,05 (p = 0,584, p > 

ejanske frekvence se statistično značilno ne razlikujejo od 

večina avtorskih pesmi v vzorcu nima 

uglasbenih pesmi največ tistih, 

mestni otrok glavni literarni lik (kot je značilno 

 

Lik poosebljene živali

Ostanek 

-.3 

1.7 

-1.3 

 

a v vzorec literarno analiziranih pesmi 
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Opisna statistika je pokazala, da je kot pričakovano v 69 % pesmi (9 pesmi) otrok glavni literarni 

lik, z enakim odstotkom 7,7 %  pa se pojavljajo še štirje drugačni glavni liki (po ena pesem). (Glej 

Graf 10 in Tabelo 27).      

 

 

 

 

 

 

 

Vrednost Hi-kvadrata za preizkus enake verjetnosti (19.692) je na ravni α=0,05 (p = 0,001, p < 

0,05) statistično pomembna. Dejanske frekvence se statistično značilno razlikujejo od 

pričakovanih frekvenc. To pomeni, da hipotezo H2 sprejmemo oz. da je v vzorcu uglasbenih 

pesmi res največ tistih, kjer je sodobni mestni otrok glavni literarni lik.  

 Dejanske 

frekvence 

Pričakovane 

frekvence 

Ostanek 

Otrok 9 2.6 6.4 

Odrasli 1 2.6 -1.6 

Snežak 1 2.6 -1.6 

Domišljijski lik 1 2.6 -1.6 

Lik poosebljene živali 1 2.6 -1.6 

Skupaj 13   

Tabela 27: Glavni literarni liki 



 

3.6.1.3 H3: Predvide

izšla, povezuje z 

pesmi. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

S Kullbackovim preizkusom (glej 

0,000, p < 0,05) hipoteza H3 potrjena

0.0%

Jesenska

Zimska

Pomladna

Poletna

Drugo

Te
m

a

0.0 %

0.0 %

0.0 %

0.0 %

1.3 %

0.0 %
0.0 %

0.0 %

0.0 %

  

Tema 

Jesenska 

Zimska 

Pomladna 

Poletna 

Drugo 

Skupaj 

Tabela 
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Predvidevamo, da se letni čas, v katerem je posamezna revija 

izšla, povezuje z motivno-tematskimi značilnostmi objavljenih 

Graf 11: Letni čas izida glede na temo 

Kullbackovim preizkusom (glej Tabelo 27) smo ugotovili, da je pri stopnji značilnosti 

hipoteza H3 potrjena, saj je tisti odstotek pesmi, ki se tematsko ukvarja s 

10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

12.1 %

0.0 %

0.0 %

0.0 %

0.0 %

37.3 %

1.3 %

0.0 %

61.3 %

1.7 %

1.7 %

18.3 %

0.0 %

78.3 %

0.0 %

0.0 %

3.4 %

13.8 %

Letni čas izida glede na temo

Jesen Zima Pomlad Poletje

Letni čas izida pesmi 

Jesen Zima Pomlad Poletje

Frekvenca 7 0 1 0 

Odstotek 12.1% 0.0% 1.7% 0.0%

Frekvenca 0 28 1 0 

Odstotek 0.0% 37.3% 1.7% 0.0%

Frekvenca 0 1 11 1 

Odstotek 0.0% 1.3% 18.3% 3.4%

Frekvenca 0 0 0 4 

Odstotek 0.0% 0.0% 0.0% 13.8%

Frekvenca 51 46 47 24 

Odstotek 87.9% 61.3% 78.3% 82.8%

Frekvenca 58 75 60 29 

Odstotek 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Tabela 28: Tema pesmi v odnosu na letni čas izida 

vamo, da se letni čas, v katerem je posamezna revija 

tematskimi značilnostmi objavljenih 

 

ri stopnji značilnosti  (p = 

, saj je tisti odstotek pesmi, ki se tematsko ukvarja s 

80.0% 90.0% 100.0%
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Skupaj 
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0.0% 3.6% 

 29 
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 13 
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 222 
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problematiko posameznega letnega časa, v večini dejansko izšel v istem letnem času. Povedano 

drugače, največ pesmi, ki imajo zimsko tematiko, je izšlo v zimskih številkah revije Cicido, enako 

pa je tudi z drugimi letnimi časi. 

 

 

3.6.1.4 H4: Predvidevamo, da so v slovenskih ljudskih pesmih v vzorcu 

bolj zastopani liki poosebljenih živali/rastlin/naravnih 

pojavov/nebesnih teles kakor pa liki čarovnic, zmajev, vil, 

škratov. 

 

Z opisno statistiko smo preverili, kolikšen odstotek pesmi omenja like poosebljenih živali. V 

vzorcu ljudskih pesmi je 55,6 % pesmi takšnih, ki omenjajo like poosebljenih živali in druge like, 

44,45 % pesmi pa ne omenja ne takšnih likov ne znanih iz ljudskega izročila (vile, čarovnice, 

zmaji, škrati). 

 

 Frekvenca % 

Liki poosebljenih živali/rastlin/naravnih 

pojavov/nebesnih teles 

10 55.6 

Ni ne likov poosebljenih živali in drugih likov  

in ne likov vil, čarovnic, zmajev, škratov 

8 44.4 

Skupaj 18 100.0 

Tabela 29: Pojavljanje literarnih likov v ljudskih pesmih 

 

 

Pri tej hipotezi nas zanimajo samo pesmi, ki omenjajo like poosebljenih živali/rastlin/naravnih 

pojavov/nebesnih teles ter pesmi, ki omenjajo like vil, čarovnic, zmajev in škratov. Zaradi tega 

pri nadaljnji analizi nismo upoštevali ljudskih pesmi, ki ne omenjajo nobenega od naštetih likov. 

Z binomskim testom smo preverili, ali je odstotek slovenskih ljudskih pesmi, ki omenjajo like 

poosebljenih živali/rastlin/naravnih pojavov/nebesnih teles statistično značilno večji od 0.5. 
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Iz Tabele 30 je razvidno, da statistično neznačilno večji delež od 50 % (polovice pesmi) omenja 

like živali. Torej pri stopnji značilnosti (p = 0,002, p < 0,05) sprejmemo hipotezo H4, ki pravi, da 

več kot 50 % pesmih omenja like živali oz. da so v slovenskih ljudskih pesmih v vzorcu bolj 

zastopani liki poosebljenih živali/rastlin/naravnih pojavov/nebesnih teles kakor pa liki čarovnic, 

zmajev, vil, škratov.  

 Kategorije Frekvenc

a 

Dejanski 

delež 

Testirani 

delež 

p- 

vrednost 

Liki poosebljenih 

živali/rastlin/naravnih 

pojavov/nebesnih 

teles 

Skupina 1 

liki poosebljenih 

živali/rastlin/naravni

h pojavov/nebesnih 

teles 

10 1.00 0.50 0.002 

Skupaj  10 1.00   

Tabela 30: Binomski preizkus 



 

3.6.1.5 H5: Predvidevam

predstavlja likov odraslih ljudi oz. da se liki odraslih ljudi 

pojavljajo samo v 10

 

 

 

 

 

  

Z opisno statistiko smo preverili (Tabela 31),

odraslih ljudi, in ugotovili, da se to zgodi v 17,7 % pesmi, medtem ko je 82,3 % pesm

kjer se odrasli ljudje sploh ne pojavijo

 

  

   Graf 12: Pojavljanje lika odraslega v avtorskih pesmih

Vrednost Hi-kvadrata za preizkus enake verjetnosti 

0,05) statistično značilna. Dejanske frekvence se 

frekvenc. Zato tudi pri tej hipotezi ugotavljam

predvidevali, avtorske pesmi večinoma ne predstavljajo likov 

pojavljajo v samo 17,7 % pesmi. 
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Predvidevamo, da vzorec avtorskih pesmi večinoma ne 

predstavlja likov odraslih ljudi oz. da se liki odraslih ljudi 

pojavljajo samo v 10–20 % pesmi. 

istiko smo preverili (Tabela 31), v kolikšnem odstotku pesmi 

odraslih ljudi, in ugotovili, da se to zgodi v 17,7 % pesmi, medtem ko je 82,3 % pesm

kjer se odrasli ljudje sploh ne pojavijo. Enako je razvidno iz Grafa 12. 

: Pojavljanje lika odraslega v avtorskih pesmih 

za preizkus enake verjetnosti (84,537a) je na ravni α=0,05

ejanske frekvence se statistično značilno razlikujejo od pričakovanih 

udi pri tej hipotezi ugotavljamo, da je hipoteza H5 potrjena

, avtorske pesmi večinoma ne predstavljajo likov odraslih ljudi oz. se liki odraslih 

  

20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

17.7 

82.3

Pojavljanje lika odraslega

Odstotek

Frekvenca Odstotek 

da 36 17.7 

ne 167 82.3 

Skupaj 203 100.0 

Tabela 31: Pojavljanje lika odraslega 

, da vzorec avtorskih pesmi večinoma ne 

predstavlja likov odraslih ljudi oz. da se liki odraslih ljudi 

pesmi se pojavljajo liki 

odraslih ljudi, in ugotovili, da se to zgodi v 17,7 % pesmi, medtem ko je 82,3 % pesmi takšnih, 

 

na ravni α=0,05 (p = 0,000, p < 

razlikujejo od pričakovanih 

potrjena. Kot smo 

odraslih ljudi oz. se liki odraslih 
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4 Ugotovitve 
 

S kvalitativno in kvantitativno literarno analizo izbranega vzorca pesmi smo ugotovili, da: 

 je igra najbolj pogosta tematika obravnavanih pesmi; 

 je večina glavnih literarnih likov otroških in da se liki odraslih pojavljajo zelo redko; 

 se pri glavnih likih pojavlja tudi nova "kategorija" likov, in sicer izvirni domišljijski lik; 

 je dogajalna linija malenkost večkrat domišljijsko kakor pa doživljajsko 

enodimenzionalna, da pa včasih pride tudi do dvodimenzionalnosti dogajanja, zato 

ugotavljamo, da v tem primeru za našo analizo bolj velja teza avtoric Haramija in 

Batič o večinoma domišljijski enodimenzionalnosti dogajalne zgradbe v sodobnih 

pravljicah; 

 se pripovedovalec najraje vživi v otroka in mu pripoveduje z otroškimi očmi; 

 je prostor (igre) določen večkrat kakor pa čas (igre); 

 avtor otroku ne moralizira, mu pa večinoma posredno podaja pomembna sporočila o 

odnosih z ljudmi in naravo. 

 

Lahko torej povzamemo vse ugotovitve literarne analize v samo nekaj besedah: igra kot ena 

izmed otrokovih osnovnih pravic in osnovni način, na katerega se otrok uči, je sredstvo, ki ga 

sodobni avtorji v sodobnem času uporabljajo, da spregovorijo otrokom po njim znanih 

situacijah. Na tak način podajajo otrokom zelo pomembna sporočila, ki pa jih predšolski otrok v 

celoti lahko razume le ob pomoči odraslih (staršev, vzgojiteljev ... ) Zato menimo, da je Cicido 

kakovostna in zelo ustrezna revija za delo s predšolskimi otroki, ki bo imela pozitivne vplive ne 

samo na otroškega naslovnika, pač pa tudi na odraslega kot posrednika. 

 

S kvantitativno analizo pa smo potrdili štiri od petih naših domnev ter s tem dokazali še 

nekatere druge (prej neomenjene) lastnosti revije Cicido: 

 večina objavljenih pesmi glede na svojo obravnavano temo izide v tematsko 

ustreznem letnem času ter;  

 slovenske ljudske pesmi v vzorcu sploh ne omenjajo likov, znanih iz ljudskega izročila, 

kot so čarovnice, zmaji, vile in škrati; v njih bolj nastopajo liki, značilni za sodobne 

pravljice, kot so liki poosebljenih živali/rastlin/naravnih pojavov/nebesnih teles; 

Ob pogledu na celotno opravljeno analizo  smo z ugotovljenimi rezultati zadovoljni in menimo, 

da smo izpolnili pričakovanja, ki smo jih imeli, ter cilje, ki smo si  jih zastavili pred začetkom 

raziskovanja. 
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Zaključek 
 

V diplomski nalogi sta bili opravljeni literarna analiza izbranih pesmi, objavljenih v otroški reviji 

Cicido, ter kvantitativna analiza celotnega vzorca objavljenih pesmi, s katerima smo preverjali 

kakovost in primernost pesmi za predšolske naslovnike. 

Literarna analiza je pokazala, da so kratke sodobne pesmi (v našem primeru tudi uglasbene) zelo 

primerne za predšolskega otroka, saj so napisane tako, da otroku spregovorijo z otroškimi očmi, 

torej tako, kakor otrok doživlja svet. To ugotovitev lahko potrdimo tudi z dejstvom, da je najbolj 

pogosta tema pesmi ravno otroška igra v različnih oblikah.  

Ugotovili smo tudi, da analizirane pesmi ne moralizirajo in so "na strani otroka", večkrat pa mu 

dajejo zanj zelo pomembno sporočilo. Otrok se lahko iz obravnavanih pesmi neposredno nauči, 

kako bo dosegel veselje in zadovoljstvo. Sicer pa so sporočila večinoma nakazana posredno, zato 

zaključujemo, da so starši ali drugi odrasli ključni faktor pri obravnavi pesmi v reviji Cicido, saj si 

jih v predšolskem obdobju otrok še ne more sam razložiti. Vsekakor pa so sporočila pomembna 

ne samo za otroka, iz njih se marsičesa lahko naučimo tudi odrasli. 

 

Na podlagi obravnavane teorije o sodobni pravljici avtorice Marjane Kobe in izsledkov literarne 

analize smo prišli do ugotovitve, da kratke sodobne pesmi verjetno niso čisto pravi primer 

pravljičnih besedil, čeprav vsebujejo pravljične elemente. Hipotezo, ki se je nanašala na 

dogajalno zgradbo, smo ovrgli in ugotovili, da je novejša teorija avtoric Haramije in Batič bolj v 

skladu z našimi dognanji. Ker pa v njuni razpravi nismo našli primerne utemeljitve za 

diametralno nasprotno razumevanje dogajalne zgradbe kratkih sodobnih pravljic, kot jo razume 

Marjana Kobe, smo raziskovanje tega vprašanja omejili le na ugotavljanje, katera od obeh teorij 

bolj drži za naš analizirani vzorec pesmi. 

 

Pridobljeni podatki o objavljenih uglasbenih pesmih za vseh 17 letnikov so zelo dobra osnova za 

nadaljnje raziskovanje oz. za preverjanje še drugih raziskovalnih vprašanj, ki se jih v tej nalogi 

nismo mogli lotiti, na primer raziskovanje avtorjev glasbe ali ilustratorjev, kateri avtorji in 

ilustratorji so sodelovali pri oblikovanju objav, koliko pesmi je objavljenih v posameznem letniku 

in še bi lahko naštevali. Če bi uredništvo revije Cicido prepoznalo takšno raziskovanje kot 

uporabno in relevantno za prihodnje delo tako avtorjev kot uredništva, dovolimo uporabo vseh 

pridobljenih podatkov iz te naloge (tako osnovnih še neobdelanih kot tudi že analiziranih 

ugotovitev). 
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Vsekakor pa se lahko po opravljenih analizah in pridobljenih ugotovitvah strinjamo s strokovnimi 

ocenami, navedenimi na začetku teoretičnega dela, in zaključimo, da je revija Cicido zelo 

kakovostna revija za predšolske otroke, ki slovenskim mladim bralcem omogoča seznanjanje z 

najkakovostnejšimi, skrbno izbranimi literarnimi deli, po katerih otroci doživljajo literarna dela 

kot še en pripomoček za igro, ob katerem pa se učijo različnih veščin, sprejemajo pomembna 

sporočila in se ob tem tudi zabavajo. Naj bo le še veliko številk analizirane revije, ki bo pestrila 

življenje naših najmlajših! 

 

5 Viri in literatura 
 
 

5.1 Primarni leposlovni vir 
 

 Revija Cicido (september 1998–julij-avgust 2015). Ljubljana. Založba Mladinska knjiga. 

 

5.2 Spletni viri: 
 

 Cenik oglaševanja za leto 2015. Pridobljeno 2. nov. 2015. 

http://www.mladinska.com/revije/oglasevanje 

 

 Cobiss.si: Virtualna knjižnica Slovenije. Remškar Slavica. Pridobljeno 18. okt. 2015. 

http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?id=1754423593807526 

 

 Batistič Zorec, M. 2006. Strokovna ocena revij Cicido, Ciciban in Za starše. Pridobljeno 18. 

okt. 2015. 

http://www.mladinska.com/_files/803/Strokovna_ocena_dr_Marcela_Batistic_Zorec.pdf 

 

 Knaflič, L. 2006. Strokovna ocena revij Cicido, Ciciban in Za starše. Pridobljeno 18. okt. 2015. 

http://www.mladinska.com/_files/804/Strokovna_ocena_dr_Livija_Knaflic.pdf 

 

 Lukić, Dragan. Radoznala pesma. Pridobljeno 25. nov. 2015. 

http://www.bibliotekalazarevac.org/festival/arhiva/dragan_lukic/tekstovi/pesme1.htm 
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 Medved Udovič, V. 2012. Ocena revije Cicido z utemeljitvijo. Pridobljeno 18. okt. 2015. 

http://www.mladinska.com/_files/16109/Ocena%20revije%20Cicido%20z%20utemeljitvijo_Dr_

%20Vida%20Medved%20Udovic.pdf 

 

 Mladinska knjiga, revija Cicido. Pridobljeno 2. nov. 2015. 

 http://www.mladinska.com/revije/cicido 

 

 Poverjeništvo revij v Mladinski knjigi. Pridobljeno 2. nov. 2015. 

http://www.mladinska.com/revije/poverjenistvo/cene_revij/cicido 

 

 Predstavitev revije Cicido. Pridobljeno 18. okt. 2015. 

http://www.mladinska.com/cicido/o_cicidoju/predstavitev 

 

 Rotar Pance, Branka. 2006. "Strokovna ocena revij Cicido, Ciciban in Za starše." Pridobljeno 

18. okt. 2015. 

 http://www.mladinska.com/_files/801/Strokovna_%20ocena_dr_Branka_Rotar_Pance.pdf 

 

 Strokovne ocene revije Cicido. Pridobljeno 2. nov. 2015. 
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 Slovenski biografski leksikon: Prunk, Ljudmila. Pridobljeno 18. okt. 2015. 
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http://www.worldcat.org/search?q=au%3ABurger%2C+Magda%2C&qt=hot_author 
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6  Priloge 
 

6.1 Seznam uglasbenih pesmi, objavljenih v reviji Cicido (1998–2015) 
 

Razvrstitev po abecednem redu avtorjev besedila 

  

Avtor poezije Naslov pesmi Leto izdaje Letnik 
Št. 

revije 
Stran Avtor glasbe Ilustrator Prevajalec 

1 Albreht, Vera Gugalnica 2000/2001 3 1 36.37 Voglar, Mira Godec Schmidt, Jelka   

2 Albreht, Vera Osliček 2005/2006 8 10 16 Jež, Jakob Demšar, Danijel   

3 Albreht, Vera O veverici 2007/2008 10 1 14 Šavli, Peter Kozjek, Maša   

4 Albreht, Vera Kaj imamo 2011/2012 14 1 12 Vremšak, Boris Jemec Božič, Marjanca   

5 Ameriška ljudska Dve krvavici 2008/2009 11 5 6 prir.,uglas. Hrastnik, Nataša Čoh, Zvonko   

6 Androjna, Irena Kaj delamo ponoči 2005/2006 8 3 16 Avsec, Vitja Schmidt, Matjaž   

7 Arhar, Vojan Tihomir Mojster pek 2006/2007 9 6 12 Močnik, Damijan Schmidt, Matjaž   

8 Arhar, Vojan Tihomir Sova 2008/2009 11 2 10 Korošec, Marijan Kozjek, Maša   

9 Arhar, Vojan Tihomir Miške spečejo potico 2009/2010 12 4 8 Šavli, Peter Čoh, Zvonko in Janeta   

10 Arhar, Vojan Tihomir Strašilo 2009/2010 12 10 8 Štuhec, Igor Bricelj, Suzana   

11 Arhar, Vojan Tihomir Sova 2010/2011 13 1 13 Zupančič, Brina Cerjak, Mojca   

12 Arhar, Vojan Tihomir Snežak 2010/2011 13 6 10 Korošec, Marijan Cerjak, Mojca   

13 Arhar, Vojan Tihomir Čmrlj 2011/2012 14 8 12 Kamplet, Robert Kozjek, Maša   

14 Arhar, Vojan Tihomir Petelinček 2012/2013 15 1 12 Korošec, Marijan Peklar, Andreja   

15 Arhar, Vojan Tihomir Zima 2012/2013 15 4 14 Jež Brezavšček, Brina Cerjak, Mojca   

16 Arhar, Vojan Tihomir Januarja 2014/2015 17 5 20.21 Predanič, Matjaž Čoh, Zvonko   

17 Bačič, Tinka Balonček 2011/2012 14 6 10 Voglar, Mira Čoh, Zvonko   

18 Bakula, Jelka V žabji šoli 1998/1999 1 10 40.41 Habe, Tomaž Cerjak, Mojca   

19 Bakula, Jelka Čačka 1999/2000 2 10 42.43 Habe, Tomaž Godec Schmidt, Jelka   

20 Batič, Milena Regrat lučke seje 2008/2009 11 9 10 Štuhec, Igor Stepančič, Damijan   
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21 Batič, Milena Črni mucek 2009/2010 12 5 8 Voglar, Mira Cerjak, Mojca   

22 Bedrač, David Veseli vrtiljak 2010/2011 13 4 10 Vulc, Tadeja Kozjek, Maša   

23 Bedrač, David Mali nogometaš 2013/2014 16 2 12 Štuhec, Igor Omerzu, Silvan   

24 Bedrač, David Ježek nese sladki grozd 2014/2015 17 2 20 Greblo, Patrik Kastelic, Maja   

25 Bedrač, David Polhek ima generalko 2014/2015 17 4 16 Kamplet, Robert Stupica, Hana   

26 Bitenc, Janez Veselo kolo 2001/2002 4 1 2 Bitenc, Janez Reichman, Jelka   

27 Bitenc, Janez Palček muzikant 2001/2002 4 2 2 Bitenc, Janez Reichman, Jelka   

28 Bitenc, Janez Muca mrmjavka 2001/2002 4 3 2 Bitenc, Janez Reichman, Jelka   

29 Bitenc, Janez Sneženi mož 2001/2002 4 4 2 Bitenc, Janez Reichman, Jelka   

30 Bitenc, Janez Srečo smo našli 2001/2002 4 4 22 Bitenc, Janez Godec Schmidt, Jelka   

31 Bitenc, Janez Burja piha 2001/2002 4 5 2 Bitenc, Janez Reichman, Jelka   

32 Bitenc, Janez Klobuček 2001/2002 4 6 2 Bitenc, Janez Reichman, Jelka   

33 Bitenc, Janez Metuljček 2001/2002 4 7 2 Bitenc, Janez Reichman, Jelka   

34 Bitenc, Janez Vlak 2001/2002 4 8 2 Bitenc, Janez Reichman, Jelka   

35 Bitenc, Janez Sonce se smeje 2001/2002 4 9 2 Bitenc, Janez Reichman, Jelka   

36 Bitenc, Janez Kaj vse znamo 2001/2002 4 10 2 Bitenc, Janez Reichman, Jelka   

37 Bitenc, Janez Kuža Pazi 2002/2003 5 1 12.13 Bitenc, Janez Reichman, Jelka   

38 Bitenc, Janez Naša četica 2002/2003 5 2 12.13 Bitenc, Janez Reichman, Jelka   

39 Bitenc, Janez Dežek trka 2002/2003 5 3 8.9 Bitenc, Janez Reichman, Jelka   

40 Bitenc, Janez Siva kučma, bela brada 2005/2006 8 4 8.9 Bitenc, Janez Stepančič, Damijan   

41 Bitenc, Janez Zajček Dolgoušček 2007/2008 10 5 13 Bitenc, Janez Kozjek, Maša   

42 Bitenc, Janez Petelinček pelje žito 2007/2008 10 6 17 Bitenc, Janez Čoh, Zvonko   

43 Bitenc, Janez Čarovnik Fičifik 2008/2009 11 3 16.17 Bitenc, Janez Reichman, Jelka   

44 Bitenc, Janez Matjažek in luna 2009/2010 12 3 21 Bitenc, Janez Reichman, Jelka   

45 Bitenc, Janez Barčica 2011/2012 14 10 16 Bitenc, Janez Gošnik Godec, Ančka   

46 Bitenc, Janez Škratek copatek 2013/2014 16 6 15 Bitenc, Janez Kastelic, Maja   

47 Bitenc, Janez Tinkin dežnik 2014/2015 17 11.12 10.11 Bitenc, Janez Reichman, Jelka   

48 Borin, Andreja Dobro jutro 2012/2013 15 10 13 Pucihar, Jaka Bricelj, Suzana   

49 Borin, Andreja November 2014/2015 17 3 20 Pompe, Urška Omerzu, Silvan   

50 Burger, Magda Dežniki 2002/2003 5 7 14.15 Burger, Magda Reichman, Jelka   

51 Černej, Anica Petelinček 2003/2004 6 1 2 Voglar, Mira Praprotnik Zupančič, Lilijana   
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52 Černej, Anica Hi, konjiček 2003/2004 6 2 2 Voglar, Mira Praprotnik Zupančič, Lilijana   

53 Černej, Anica Goska 2003/2004 6 3 2 Voglar, Mira Praprotnik Zupančič, Lilijana   

54 Černej, Anica Škrateljčki 2003/2004 6 4 2 Voglar, Mira Praprotnik Zupančič, Lilijana   

55 Černej, Anica Čuden možic 2003/2004 6 5 2 Voglar, Mira Praprotnik Zupančič, Lilijana   

56 Černej, Anica Luna 2003/2004 6 6 2 Voglar, Mira Praprotnik Zupančič, Lilijana   

57 Černej, Anica Račka kratkotačka 2003/2004 6 7 2 Voglar, Mira Praprotnik Zupančič, Lilijana   

58 Černej, Anica Polžek 2003/2004 6 8 2 Voglar, Mira Praprotnik Zupančič, Lilijana   

59 Černej, Anica Hrošč 2003/2004 6 9 2 Voglar, Mira Praprotnik Zupančič, Lilijana   

60 Černej, Anica Rak 2003/2004 6 10 2 Voglar, Mira Praprotnik Zupančič, Lilijana   

61 Černej, Anica Ribice 2003/2004 6 11 2 Voglar, Mira Praprotnik Zupančič, Lilijana   

62 Černej, Anica Ribice 2013/2014 16 11.12 11 Voglar, Mira Cerjak, Mojca   

63 Dobravc, Tihomila Prstan 2006/2007 9 3 14 Korošec, Marijan Cerjak, Mojca   

64 Fritz, Ervin Polh 2005/2006 8 1 16 Zupančič, Brina Schmidt, Matjaž   

65 Gorinšek, Danilo Dedek Mraz 2011/2012 14 4 6 Čopi, Ambrož Kozjek, Maša   

66 Gregorič Gorenc, Barbara Ne rišem krompirjev 2007/2008 10 2 16 Korošec, Marijan Zavadlav, Izidor   

67 Gregorič Gorenc, Barbara Ne grem v vrtec 2007/2008 10 3 14 Golob, Rok Lovšin, Polona   

68 Gregorič, Barbara Dedek Mraz 2006/2007 9 4 14 Kumar, Aldo Cerjak, Mojca   

69 Gregorič, Barbara Uganka 2008/2009 11 6 8 Golob, Rok Schmidt, Matjaž   

70 Gregorič, Barbara Praznična 2013/2014 16 4 10 Golob, Jani Kastelic, Maja   

71 Gregorič, Barbara Uganka 2014/2015 17 6 20 Pucihar, Jaka Omerzu, Silvan   

72 Guček, Maruša Snežak 2006/2007 9 7 14 Čopi, Ambrož Godec Schmidt, Jelka   

73 Guček, Maruša Sneg 2013/2014 16 5 12 Voglar, Mira Omerzu, Silvan   

74 Jakopin, Gitica Sonce 1998/1999 1 8 26.27 Golob, Jani Cerjak, Mojca   

75 Kenda Hussu, Damjana Sledi 2006/2007 9 5 12 Šavli, Peter Godec Schmidt, Jelka   

76 Kenda Hussu, Damjana Aprilski sprehod 2008/2009 11 8 10 Kumar, Aldo Cerjak, Mojca   

77 Kette, Dragotin Že je tukaj lepo jutro 1998/1999 1 3 28.29 Štuhec, Igor Cerjak, Mojca   

78 Košuta, Miroslav Kje stanuješ, mala miška? 1999/2000 2 2 28.29 Voglar, Mira Godec Schmidt, Jelka   

79 Košuta, Miroslav Pišče išče piško 2005/2006 8 8 16 Šavli, Peter Kozjek, Maša   

80 Košuta, Miroslav Zgodbica o račkah 2009/2010 12 8 8 Čopi, Ambrož Romih, Irena   

81 Košuta, Miroslav Kje se skriva sonce 2013/2014 16 8 10 Kumar, Aldo Dimitrovski, Bojana   

82 Kranjec Laganin, Tamara Čelo, usta, nos zavijem 2006/2007 9 6 13 Kranjec Laganin, Tamara Schmidt, Matjaž   
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83 Kranjec Laganin, Tamara Kuham, kuham juho 2006/2007 9 10 13 Kranjec Laganin, Tamara Godec Schmidt, Jelka   

84 Krmelj, Špela Mravljice 2011/2012 14 11.12 10 Krmelj, Špela Šubic, Maja   

85 Laganin, Tamara Hišica je zlata 2002/2003 5 4 22 Laganin, Tamara Mršnik, Jana   

86 Lainšček, Feri Maškarada 2012/2013 15 6 16 Čopi, Ambrož Demšar, Danijel   

87 Lakovič, Franci Pomlad 2010/2011 13 7 10 Pucihar, Jaka Jemec Božič, Marjanca   

88 Lakovič, Franci Zvonček 2013/2014 16 6 14 Pompe, Urška Kastelic, Maja   

89 Lakovič, Franci Oblaki se lovijo 2014/2015 17 8 12 Štuhec, Igor Šinkovec, Igor   

90 Lukić, Dragan Radovedna pesem 2000/2001 3 10 36.37 Jež Brezavšček, Brina Godec Schmidt, Jelka Minatti, Ivan 

91 Mali, Sabina Slikarka 2010/2011 13 2 10 Greblo, Patrik Šubic, Maja   

92 Maličev, Elvira Zima 2009/2010 12 6 8 Korošec, Marijan Cerjak, Mojca   

93 Maurer, Neža Moja igračka 2005/2006 8 7 16 Pompe, Urška Šubic, Maja   

94 Maurer, Neža Pšššt  ̶  � loviš 2005/2006 8 9 20 Golob, Rok Cerjak, Mojca   

95 Maurer, Neža Veter 2006/2007 9 1 14 Štuhec, Igor Čoh, Zvonko   

96 Maurer, Neža V gozdu 2006/2007 9 2 14 Voglar, Mira Schmidt, Matjaž   

97 Maurer, Neža Pod pernicami 2007/2008 10 5 20 Zupančič, Brina Godec Schmidt, Jelka   

98 Maurer, Neža Piščančkova uspavanka 2007/2008 10 8 12 Pompe, Urška Manček, Marjan   

99 Maurer, Neža Teloh 2008/2009 11 7 10 Voglar, Mira Cerjak, Mojca   

100 Maurer, Neža Lunin ples 2009/2010 12 2 8 Kumar, Aldo Demšar, Danijel   

101 Maurer, Neža Avto iz čokolade 2009/2010 12 7 8 Greblo, Patrik Romih, Irena   

102 Maurer, Neža Moja igračka 2011/2012 14 4 19 Favai, Nuša Čoh, Zvonko in Janeta   

103 Menart, Janez Rački 1999/2000 2 8 28.29 Jež, Jakob Godec Schmidt, Jelka   

104 Novy, Lili Pika-poka 2000/2001 3 4 44.45 Golob, Jani Godec Schmidt, Jelka   

105 Perpar, Anica Igra 2005/2006 8 4 13 Čopi, Ambrož Zavadlav, Ana   

106 Perpar, Anica Ciciškrat 2005/2006 8 5 16 Vrhunc, Larisa Šubic, Maja   

107 Perpar, Anica Strah 2009/2010 12 3 8 Močnik, Damijan Schmidt, Matjaž   

108 Perpar, Anica Biser 2014/2015 17 10 10 Vremšak, Boris Košir, Ana   

109 Perpar, Simona Zimski spanec 2011/2012 14 3 10 Vrhunc, Larisa Cerjak, Mojca   

110 Prunk, Ljudmila Naša Anka 1998/1999 1 2 28.29 Štuhec, Igor Cerjak, Mojca   

111 Prunk, Ljudmila Kraguljčki 2008/2009 11 4 11 Močnik, Damijan Cerjak, Mojca   

112 Rainer, Meta April 2000/2001 3 8 20.21 Habe, Tomaž Godec Schmidt, Jelka   

113 Remškar, Slavica Pet 2007/2008 10 6 12 Močnik, Damijan Škerl, Peter   
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114 Remškar, Slavica Pet 2008/2009 11 6 27 Močnik, Damijan Škerl, Peter   

115 Rozman Roza, Andrej Pilot 2005/2006 8 6 16 Jež Brezavšček, Brina Čoh, Zvonko   

116 Rudolf, Branko Mokri kuža 1999/2000 2 9 28.29 Habe, Tomaž Godec Schmidt, Jelka   

117 Sever, Katja Sinička 1999/2000 2 6 28.29 Štuhec, Igor Godec Schmidt, Jelka   

118 Sever, Katja Pomladna 1999/2000 2 7 26.27 Štuhec, Igor Godec Schmidt, Jelka   

119 Slovenska ljudska Igramo se, igramo se 2001/2002 4 6 8.9 Slovenska ljudska Lutke: Vidrgar, Alenka Foto: Bole, Drago 

120 Slovenska ljudska Rasla je jelka 2004/2005 7 4 4.5 Slovenska ljudska Reichman, Jelka   

121 Slovenska ljudska Ringa ringa raja 2004/2005 7 6 40 Slovenska ljudska Cvetko, Igor   

122 Slovenska ljudska Le sekaj, sekaj smrečico 2006/2007 9 7 18 Slovenska ljudska Zavadlav, Ana   

123 Slovenska ljudska Čuk se je oženil 2012/2013 15 1 9 Slovenska ljudska Demšar, Danijel   

124 Slovenska ljudska Igramo se 2012/2013 15 1 8 Slovenska ljudska Demšar, Danijel   

125 Slovenska ljudska Biba leze 2012/2013 15 4 15 Slovenska ljudska Cerjak, Mojca   

126 Slovenska ljudska Trzinka, Trzinka 2012/2013 15 6 17 Slovenska ljudska Demšar, Danijel   

127 Slovenska ljudska Lej ga, lej ga, jagenjčka 2012/2013 15 7 13 Slovenska ljudska Cerjak, Mojca   

128 Slovenska ljudska Pika poka pod goro 2012/2013 15 9 11 Slovenska ljudska Jemec Božič, Marjanca   

129 Slovenska ljudska Polževa snubitev 2013/2014 16 1 14 Slovenska ljudska Čoh, Zvonko   

130 Slovenska ljudska Katarina Barbara 2013/2014 16 3 13 Slovenska ljudska Cerjak, Mojca   

131 Slovenska ljudska Čuk se je oženil 2013/2014 16 5 13 Slovenska ljudska Omerzu, Silvan   

132 Slovenska ljudska Majhna sem bila 2013/2014 16 7 15 Slovenska ljudska Cerjak, Mojca   

133 Slovenska ljudska Čin, čin, čin, drežnica 2013/2014 16 10 13 Slovenska ljudska Omerzu, Silvan   

134 Slovenska ljudska Barčica po morju plava 2013/2014 16 11.12 10 Slovenska ljudska Cerjak, Mojca   

135 Slovenska ljudska Kuha-kuha-kuhala 2014/2015 17 9 10 Korošec, Marijan Košir, Ana   

136 Slovenska ljudska rajalna Potujemo v Rakitnico 2005/2006 8 6 18.19 Slovenska ljudska rajalna Manček, Marjan   

137 Šmit, Jože Kaj dela žabica 2007/2008 10 9 12 Štuhec, Igor Godec Schmidt, Jelka   

138 Šmit, Jože Polžja hišica 2012/2013 15 2 12 Zupančič, Brina Kozjek, Maša   

139 Šoster Olmer, Ksenija Pesem za pospravljanje 2002/2003 5 5 12 Virant Iršič, Katja Manček, Marjan   

140 Šoster Olmer, Ksenija Tiho 2002/2003 5 5 13 Virant Iršič, Katja Manček, Marjan   

141 Šoster Olmer, Ksenija Velik 2007/2008 10 7 9 Čopi, Ambrož Jemec Božič, Marjanca   

142 Šoster Olmer, Ksenija Mačja izštevanka 2008/2009 11 5 10 Zupančič, Brina Čoh, Zvonko   

143 Šoster Olmer, Ksenija Šopek za mamico 2013/2014 16 7 14 Vrhunc, Larisa Cerjak, Mojca   

144 Špacapan, Lojzka Kam gredo ptičice spat 2012/2013 15 3 13 Voglar, Mira Demšar, Danijel   
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145 Špan, Anica Medvedek ni bolan 2013/2014 16 8 15 Špan, Anica Kastelic, Maja   

146 Štampe Žmavc, Bina Mucasta pesem 1998/1999 1 6 26.27 Jež Brezavšček, Brina Cerjak, Mojca   

147 Štampe Žmavc, Bina Kako rastejo dnevi 2010/2011 13 3 10 Štuhec, Igor Kozjek, Maša   

148 Štampe Žmavc, Bina Oton bo slon 2010/2011 13 5 11 Čopi, Ambrož Demšar, Danijel   

149 Štampe Žmavc, Bina Rožica 2010/2011 13 10 11 Vrhunc, Larisa Peklar, Andreja   

150 Štampe Žmavc, Bina Jesen češe laske drevesom 2011/2012 14 2 10 Močnik, Damijan Sottler, Alenka   

151 Štampe Žmavc, Bina Deček in zvezde 2012/2013 15 5 10 Pompe, Urška Cerjak, Mojca   

152 Štampe Žmavc, Bina Živa hiša 2012/2013 15 7 12 Močnik, Damijan Cerjak, Mojca   

153 Štampe Žmavc, Bina Mavrica 2012/2013 15 8 12 Vulc, Tadeja Omerzu, Silvan   

154 Štampe Žmavc, Bina Mižekmiž in sonce 2013/2014 16 9 16 Habe, Tomaž Demšar, Danijel   

155 Štefan, Anja Polžek 1998/1999 1 1 28.29 Voglar, Mira Cerjak, Mojca   

156 Štefan, Anja Snežinke 1998/1999 1 4 42.43 Vremšak, Boris Cerjak, Mojca   

157 Štefan, Anja Kam letijo drobne ptičke 1998/1999 1 5 28.29 Voglar, Mira Cerjak, Mojca   

158 Štefan, Anja Tri 1998/1999 1 7 28.29 Jež, Jakob Cerjak, Mojca   

159 Štefan, Anja Iščemo hišico 1998/1999 1 9 26.27 Habe, Tomaž Cerjak, Mojca   

160 Štefan, Anja Kadar polžek trdno spi 1999/2000 2 1 28.29 Voglar, Mira Godec Schmidt, Jelka   

161 Štefan, Anja Ena mačja 1999/2000 2 3 28.29 Kumar, Aldo Godec Schmidt, Jelka   

162 Štefan, Anja Potička 1999/2000 2 4 42.43 Golob, Jani Godec Schmidt, Jelka   

163 Štefan, Anja Petelinčki 1999/2000 2 5 28.29 Vremšak, Boris Godec Schmidt, Jelka   

164 Štefan, Anja Nevihta 2000/2001 3 3 28.29 Voglar, Mira Godec Schmidt, Jelka   

165 Štefan, Anja Sončece na strehi 2000/2001 3 6 26.27 Jež, Jakob Godec Schmidt, Jelka   

166 Štefan, Anja Zvončki 2000/2001 3 7 28.29 Habe, Tomaž Godec Schmidt, Jelka   

167 Štefan, Anja Sedem lisičk 2000/2001 3 9 20.21 Vremšak, Boris Godec Schmidt, Jelka   

168 Štefan, Anja Marmelada 2005/2006 8 2 16 Kamplet, Robert Kozjek, Maša   

169 Štefan, Anja Poglejte tale kljunček 2006/2007 9 8 7 Golob, Rok Manček, Marjan   

170 Štefan, Anja Trebušček 2006/2007 9 9 16 Zupančič, Brina Godec Schmidt, Jelka   

171 Štefan, Anja Tiki tiki Tinka 2008/2009 11 1 12 Greblo, Patrik Lovšin, Polona   

172 Štefan, Anja Velik lonec, majhna miš 2008/2009 11 5 7 Hrastnik, Nataša Čoh, Zvonko   

173 Štefan, Anja Tri čebele 2008/2009 11 10 10 Čopi, Ambrož Manček, Marjan   

174 Štefan, Anja Zagleda mačka miško 2008/2009 11 11.12 16 Šavli, Peter Junaković, Svjetlan   

175 Štefan, Anja Za devetimi gorami 2009/2010 12 1 11 Zupančič, Brina Kozjek, Maša   
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176 Štefan, Anja Črna žaba ropota 2009/2010 12 9 8 Golob, Jani Peklar, Andreja   

177 Štefan, Anja En majhen mož 2010/2011 13 8 8 Kumar, Aldo Jemec Božič, Marjanca   

178 Štefan, Anja Vetrček 2010/2011 13 9 11 Močnik, Damijan Kozjek, Maša   

179 Štefan, Anja Iglu 2011/2012 14 5 10 Avsec, Vitja Čoh, Zvonko   

180 Štefan, Anja Lonček na pike 2011/2012 14 7 10 Pompe, Urška Reichman, Jelka   

181 Štefan, Anja Zvezdica 2011/2012 14 9 11 Golob, Rok Jemec Božič, Marjanca   

182 Štefan, Anja Pikapolonca 2011/2012 14 10 10 Habe, Tomaž Dimitrovski, Bojana   

183 Štefan, Anja Kaj bi mali polžek dal … 2013/2014 16 1 15 Vremšak, Boris Čoh, Zvonko   

184 Štefan, Anja Kamenčki 2013/2014 16 3 12 Šavli, Peter Cerjak, Mojca   

185 Štefan, Anja Ko, ko, kokodak 2013/2014 16 10 12 Korošec, Marijan Omerzu, Silvan   

186 Štefan, Anja Muca 2014/2015 17 1 20 Predanič, Matjaž Košir, Ana   

187 Štefan, Anja Škrat 2014/2015 17 7 12 Lazar, Milko Omerzu, Silvan   

188 Trampuš, Mojca Tačke pomagačke 2012/2013 15 11.12 24 Virant Iršič, Katja Lovšin, Polona   

189 Voglar, Mira Marsovska 1999/2000 2 4 22.23 Voglar, Mira Vahen, Gorazd   

190 Voglar, Mira Moj rdeči avto 2001/2002 4 2 14.15 Voglar, Mira Schmidt, Matjaž   

191 Voglar, Mira Čičiphu 2001/2002 4 5 18 Voglar, Mira Razpotnik, Ana   

192 Voglar, Mira Sinička 2001/2002 4 6 18.19 Voglar, Mira Junaković, Svjetlan   

193 Voglar, Mira Teka miška 2002/2003 5 1 2 Voglar, Mira Demšar, Danijel   

194 Voglar, Mira Ježek in medved 2002/2003 5 2 2 Voglar, Mira Demšar, Danijel   

195 Voglar, Mira Mucina pesem 2002/2003 5 3 2 Voglar, Mira Demšar, Danijel   

196 Voglar, Mira Kaj delajo živali pozimi 2002/2003 5 4 2 Voglar, Mira Demšar, Danijel   

197 Voglar, Mira Krampata campata 2002/2003 5 5 2 Voglar, Mira Demšar, Danijel   

198 Voglar, Mira Pesem o lisici 2002/2003 5 6 2 Voglar, Mira Demšar, Danijel   

199 Voglar, Mira Gos in goske 2002/2003 5 7 2 Voglar, Mira Demšar, Danijel   

200 Voglar, Mira Tri miši na dežju 2002/2003 5 8 2 Voglar, Mira Demšar, Danijel   

201 Voglar, Mira Polžek 2002/2003 5 9 2 Voglar, Mira Demšar, Danijel   

202 Voglar, Mira Nadaljevanka 2002/2003 5 10 2 Voglar, Mira Demšar, Danijel   

203 Voglar, Mira Potovanje v deželo Balalaj 2002/2003 5 11 4.5 Voglar, Mira Demšar, Danijel   

204 Voglar, Mira Biba raja 2003/2004 6 4 22 Voglar, Mira Zavadlav, Ana   

205 Voglar, Mira Maškare 2004/2005 7 6 5 Voglar, Mira Šubic, Maja   

206 Voglar, Mira Padaj, padaj, mili dežek 2004/2005 7 9 8.9 Voglar, Mira Demšar, Danijel   
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207 Voglar, Mira Dva psa 2005/2006 8 8 12 Voglar, Mira Demšar, Danijel   

208 Voglar, Mira Sij, sončece, sij 2005/2006 8 8 13 Voglar, Mira Demšar, Danijel   

209 Voglar, Mira Kaj delajo živali pozimi 2006/2007 9 4 24 Voglar, Mira Zavadlav, Ana   

210 Voglar, Mira Smučarska 2007/2008 10 4 12 Voglar, Mira Godec Schmidt, Jelka   

211 Voglar, Mira Moj rdeči avto 2013/2014 16 2 13 Voglar, Mira Omerzu, Silvan   

212 Voglar, Mira Bija raja 2013/2014 16 4 11 Voglar, Mira Kastelic, Maja   

213 Voglar, Mira Sij, sončece, sij 2013/2014 16 9 17 Voglar, Mira Demšar, Danijel   

214 Voglar, Mira Rojstni dan 2014/2015 17 9 14.15 Voglar, Mira Demšar, Danijel   

215 Voglar, Mira Tri miši na dežju 2014/2015 17 10 6-9 Voglar, Mira Kastelic, Maja   

216 Weingerl, Albin Eci pec 2002/2003 5 8 15 Weingerl, Albin Godec Schmidt, Jelka   

217 Weingerl, Albin Fidel dajčka 2002/2003 5 8 14 Weingerl, Albin Godec Schmidt, Jelka   

218 Zajc, Dane L.(Ladja) 2007/2008 10 10 20 Kumar, Aldo Godec Schmidt, Jelka   

219 Zajc, Dane Vetrnica 2012/2013 15 9 10 Lazar, Milko Jemec Božič, Marjanca   

220 Župančič, Oton Racman 2000/2001 3 2 36.37 Štuhec, Igor Godec Schmidt, Jelka   

221 Župančič, Oton Stari medo 2000/2001 3 5 28.29 Štuhec, Igor Godec Schmidt, Jelka   

222 Žvegla, Mirjam Sabina Kuharska 2006/2007 9 10 12 Pompe, Urška Godec Schmidt, Jelka   

 
 

 


