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POVZETEK 

V teoretičnem delu diplomske naloge so definirani družina in družinski odnosi, ki so 

razčlenjeni na štiri temeljna poglavja: odnos med starši, odnos med otroki in starši, odnos 

med sorojenci in odnos med posvojenimi otroki in posvojitelji. Opisani so najpogostejši 

problemi sodobnih družin, ki vplivajo na družinske odnose in se pogosto pojavljajo v 

izbranih književnih delih slovenske mladinske književnosti. 

V drugem spektru teoretičnega dela sta predstavljeni slikaniška izvirnost in tipologija 

slikanice po Marjani Kobe, opisane so tudi značilnosti kratke pripovedne proze v slikaniški 

obliki. Vključeni sta biografiji in bibliografiji ključnih sodobnih umetnic pisane besede Saše 

Vegri in Svetlane Makarovič. 

Glavnino empiričnega dela tvori analiza opusa Saše Vegri in Svetlane Makarovič, ki sta 

poglavitni pisateljici, navezujoči na motiv družine in odnosov, vendar vsaka na svoj, 

edinstven način. Analizirana so tudi dela drugih slovenskih avtorjev sodobne mladinske 

književnosti po kronologiji izdaje slikanic. Predstavnik klasične književnosti je Fran 

Levstik, predstavniki sodobne književnosti pa Oton Župančič, Kristina Brenk, Niko 

Grafenauer, Svetlana Makarovič, Ela Peroci, Saša Vegri, Dane Zajc, Polonca Kovač, Andrej 

Rozman – Roza, Bina Štampe Žmavc, Tatjana Pregl Kobe in Anja Štefan. Iz slikanic so 

izpisani tipični citati, ki se nanašajo na motiv družinskih odnosov, priložene pa so še tipične 

ilustracije. 
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SUMMARY 

The theoretical part of the thesis defines the family and family relations, which are divided 

into four main sections; the relations between the parents, the relations between children and 

parents, the relations between the siblings and the relations between the adopted children 

and surrogate parents. It describes the most common problems of modern families, which 

affect family relations and are commonly found in selected Slovenian youth literature works. 

The second spectrum of the theoretical part presents originality in picture books and their 

typology by Marjana Kobe and the characteristics of the short stories in the form of picture 

books. It includes the biographies and bibliographies of the main literary artists of the written 

word, Saša Vegri and Svetlana Makarovič. 

The empirical part analyzes Saša Vegri's and Svetlana Makarovič's opus. They are the main 

writters that connect to the theme of family and relations, but each in its own unique way. 

Works of other Slovenian youth literature writters are also analyzed in the chronological 

order of picture books editions. A representative of classical literature is Fran Levstik, 

representatives of contemporary literature are Oton Župančič, Kristina Brenk, Niko 

Grafenauer, Svetlana Makarovič, Ela Peroci, Saša Vegri, Dane Zajc, Polonca Kovač, Andrej 

Rozman – Roza, Bina Štampe Žmavc, Tatjana Pregl Kobe and Anja Štefan. Typical quotes 

from picture books are displayed, pertaining to the theme of family relations, together with 

other typical illustrations. 
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1 UVOD 

Družina je osnovna celica družbe, naloga članov družine pa medsebojna skrb in ohranjanje 

dobrih medsebojnih odnosov (Vojska Kušar, 1998). V sodobnem času se mnogo družin znajde 

na razpotju in takrat govorimo o družinski problematiki. Otroci so neposredno in/ali posredno 

vključeni v procese ločitve, posvojitve, družinskega nasilja in uživanja škodljivih substanc, kar 

povzroči, da jedrna družina ni več primarno okolje za zagotavljanje varnosti, ki je za otrokovo 

dobro počutje in občutek pripadnosti nujna.  

Problematika družinskih odnosov je bila v slovenski književnosti prvič simbolično omenjena 

že leta 1917 v književni zbirki kratkih zgodb Frana Milčinskega z naslovom Ptički brez gnezda, 

ki realistično predstavi »zamajano« podobo družine; diskriminacijo otrok. Od tod se pojavi 

arhetip ranjenega otroka, otroka sirote, ki je sinonim za otroka, ki je zanemarjen, se spopada s 

socialnimi problemi in vprašanjem identitete ter je oklican krivec brez lastne krivde (Blažić, 

2005).  

Motivika družinskih odnosov z vsevključenostjo otroka se je v slovenski mladinski literaturi 

pojavila v različnih zgodovinskih obdobjih, ki se delijo po kronologiji; od začetnega obdobja, 

avtorskega obdobja, obdobja razcveta do obdobja sodobne mladinske književnosti, ki še vedno 

traja. Najpomembnejši družinski mejnik je v prvi polovici 20. stoletja postavil Oton Župančič, 

saj je s svojimi deli razvil nov pogled avtorjev na otroka, ki je postal subjekt, deležen starševske 

zaščite, in na otroštvo, ki ni bilo več zaznamovano samo z delom, ampak s pravico do igre, saj 

je le-ta ključna za pridobivanje pomembnih življenjskih izkušenj (Blažić, 2006).  

Mladinska književnost na Slovenskem, ki vključuje motiv družinskih odnosov, ne ponuja le 

vsebine, temveč je kontekstualno zasnovana, predstavnici besedilne sporočilnosti za odrasle v 

svojih mladinskih leposlovnih delih pa sta Svetlana Makarovič in Saša Vegri. Obema je skupna 

naklonjenost do otrok in kritičnost odraslih ter odkrito izražanje mnenj o občutljivih temah, kot 

so spolnost, smrt, posvojitev, nasilje ... Pomembni predstavniki družine in družinskih odnosov 

v svojih leposlovnih delih so tudi Fran Levstik (Kdo je napravil Vidku srajčico), Oton Župančič 

(Ciciban), Kristina Brenk (Golobje, sidro in vodnjak), Niko Grafenauer (Pedenjped), Ela Peroci 

(Moj dežnik je lahko balon), Dane Zajc (Leteča hišica), Polonca Kovač (Kaja in njena družina), 

Andrej Rozman – Roza (Rimanice za predgospodiče), Bina Štampe Žmavc (Popravljalnica 

igrač), Tatjana Pregl Kobe (Cunjasta dvojčka) in Anja Štefan (Iščemo hišico).  
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Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kako so predstavljeni družinski odnosi v naštetih 

slikanicah, ali so se le-ti v literaturi od leta 1850 do danes spremenili ter s katerimi 

problemskimi situacijami se literarne družine soočajo. V teoretičnem delu diplomske naloge 

bom predstavila pojem družine, interakcije med družinskimi člani, vzroke za pojav družinske 

problematike in tipologijo ter izvirnost slikanice. V empiričnem delu bom z besedilno in 

komparativno analizo (tabela in ilustracije (Ciciban: 1932 in 2004, Pedenjped: 1966 in 2010, 

Moj dežnik je lahko balon: 1955 in 1962)) analizirala družino in družinske odnose v izbranih 

slikanicah na podlagi izpisanih citatov in tipičnih ilustracij.  
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2 DRUŽINA  

2.1 OPREDELITEV POJMA DRUŽINA 

Družina je opredeljena kot spodbudno okolje, kjer člani odkrivajo svoje bistvo, stališča, navade 

in zmožnosti samorefleksije. Odnosi, intimnost in čustva so del družinske mikrokulture in tudi 

del širše kulture, na kar vpliva okolje (Ličen, 2006). Je osnovna celica družbe, glavna naloga 

njenih članov pa je medsebojna skrb in ohranjanje dobrih medsebojnih odnosov. Družinske 

vrednote gradijo posameznikovo osebnost, še posebej interakcija med otrokom in materjo 

(Vojska Kušar, 1998). 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je prvi pomen pojma družina razložen kot »družina –

e ž (i). 1. zakonski par z otroki ali brez njih«.  

Drugi člen družinskega zakonika, ki je bil sprejet leta 2011, definira družino kot “življenjsko 

skupnost otroka z enim ali obema od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in 

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

Družinski zakonik. (2011). (http://druzinskizakonik.net/druzinski-zakonik-besedilo, 

pridobljeno 6. 4. 2016). 

Oznaka za družino in družinsko življenje je beseda “dom”, ki se v otroškem besednjaku tudi 

najpogosteje uporablja. Družina ni definirana zgolj kot skupnost, je tudi splet socialnih razlik, 

ki se nanašajo na spol posameznika in generacijo, ki ji pripada (Rener idr., 1995). 

»Person supporting network« ali osebna podporna mreža je izraz za delovanje družine kot 

družbene in kulturne institucije in se ne nanaša več le na starševsko skrb za otroke. (Rener idr., 

2006, str. 95). Ločimo jedrno (primarno) obliko družine, kamor sodijo dvostarševske in 

enostarševske družine ter reorganizirane družine in razširjeno obliko družine, ki sestoji iz 

klasičnih ali razpršenih razširjenih družin (Rener idr., 2006). 

Funkcionalne družine (demokratične družine) so tiste, ki otroku omogočajo izpolnjevanje 

življenjskih potreb in funkcij (socioloških, bioloških, psiholoških), ga vzgajajo, mu nudijo 

varno okolje, med člani spodbujajo spoštljive odnose. V primeru nasprotnega vedenja, 

govorimo o disfunkcionalni (nedemokratični) družini (Intihar in Kepec, 2002).  

Družino tvorijo štirje sistemi, ki ne opredeljujejo števila družinskih članov, temveč odnose med 

njimi. Prvi sistem je sistem med zakoncema, kjer sta v medsebojnem odnosu mož in žena, sledi 

http://druzinskizakonik.net/druzinski-zakonik-besedilo
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sistem starševstva, ki ga tvorijo starši in otroci, nato sistem sorojencev (bratje, sestre) in 

nazadnje sistem, ki ga sestavlja jedrna družina v povezavi z okoliškimi institucijami (Lepičnik 

Vodopivec, 1996). 

2.2 SODOBNA DRUŽINSKA PROBLEMATIKA 

2.2.1 LOČITEV 

V primeru, da zakonska zveza postane zgolj skupnost dveh posameznikov (moža in žene), ki 

tvorita razmerje zaradi višjih interesov, je najbolj humana odločitev razveza oziroma ločitev, ki 

pa terja korenite spremembe v nuklearni družini in sistemu razširjene družine (Stražar, 2007).  

Statistični urad Slovenije poroča o velikem številu razvez v zadnjem desetletju. Najnovejši 

podatki navajajo, da je bilo v letu 2014 sklenjenih 6571 zakonskih zvez, 2469 pa jih je sprejelo 

odločitev za razvezo (Statistični urad Republike Slovenije: Poroke in razveze, 2016: dostopno 

na: http://www.stat.si/StatWeb/pregled-podrocja?idp=78&headerbar=15). 

Otrok, ki se sooči z bolečim in stresnim procesom ločitve, ima lahko pravi ali namišljeni 

občutek zapuščenosti, odrinjenosti in krivde. Ločitev ima lahko velik vpliv na otrokovo 

vedenje, uspešnost pri šolskem delu, možne so trajne posledice, ki prizadenejo psihično zdravje 

in so opazne tudi v odrasli dobi (Andrejč, 2014). 

Kljub vsem negativnim učinkom ločitve pa se korenite spremembe zgodijo na otrokovem 

emocionalnem področju. Čustveno odzivanje otroka na ločitev navadno vključuje naslednje 

stopnje: 

– šok: otrok je dogodek že pričakoval, a ga je potlačil vase. Lahko nastopijo 

psihosomatske reakcije, ki se odražajo kot bruhanje, močenje postelje, povišana 

telesna temperatura; 

– žalost: jok, navezanost na tistega od staršev, ki je v njegovi bližini, skrb za 

prihodnost, strah pred izgubo očeta/mame, neješčnost; 

– jeza: sovraštvo, lahko do obeh staršev; 

– strah: strah pred zapuščenostjo, občutek nerazumljenosti, manjvrednosti; 

– krivda: občutek lastne krivde, mnenje, da so s svojim neprimernim vedenjem 

povzročili razdor v družini; 

http://www.stat.si/StatWeb/pregled-podrocja?idp=78&headerbar=15
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– zanikanje: domišljanje sprave med mamo in očetom, želja po preteklem načinu 

življenja; 

– sram: občutek drugačnosti, zadrege, strah pred zavrnitvijo vrstnikov (Stražar, 2007: 

221). 

Po ločitvi nekdanja partnerja lahko delujeta kooperativno, kar pomeni, da med seboj razumno 

komunicirata, se izogibata konfliktom, skušata otroku omogočiti normalno otroštvo in 

medsebojno sodelujeta. Tovrstni vzorec starševstva je za družino najbolj ugoden in podporen, 

saj ne pomeni korenitega posega v otrokovo dosedanje življenje. V primeru navzkrižnega 

starševstva se starši sporazumevajo, a so pretirano kritični drug do drugega, se zatirajo, žalijo, 

podcenjujejo in s tem dodatno otežijo življenjsko stanje vseh družinskih članov. Za model 

ločenega oziroma paralelnega starševstva se odločijo tisti, ki želijo ustvariti popolnoma 

neodvisen stil vzgajanja, brez kakršnih koli stikov z nekdanjim partnerjem. Pogosto nastopi 

težava, ko starši otroka izkoristijo v svoj namen in le-ta postane posrednik med očetom in mamo 

(Stražar, 2007). 

2.2.2 POSVOJITEV 

Proces posvojitve ni nikoli dokončen, saj se posvojena oseba vseživljenjsko socializira v 

družbeno okolje in postaja enakovredni družinski član “tuje” skupnosti (Čačinovič Vogrinčič, 

1998: 23). 

Državni zakoni, vpliv okolice, biološki in krušni starši imajo poleg otroka samega izreden vpliv 

na oblikovanje njegove identitete, saj je ego vedno zaznamovan s pomembnimi »drugimi«. 

Umestitev samega sebe v družbeno okolje je zahteven proces, saj vselej pride do razhajanj med 

subjektivnim pogledom na lastno podobo in stališči okolice ter institucij (Bizant, 2014). 

Model popolne posvojitve tvorita dva koncepta: zaprti in odprti tip posvojitve. Pri zaprti 

oziroma anonimni posvojitvi otrok ne izve podatkov o svojem izvoru, matični družini in 

preteklih dogodkih, kar lahko negativno vpliva na oblikovanje njegove identitete. Otrok si o 

svojih bioloških starših ustvari namišljeno podobo, kar ga lahko ob morebitnem srečanju z njimi 

močno prizadene. Pri konceptu odprte posvojitve gre za širšo skupnost, saj so v njej udeleženi 

člani jedrne družine, člani sekundarne družine in posvojenec. Za odprto posvojitev je značilno, 

da se dejstva o posvojitvi ne prikriva, da se stiki z biološkimi starši ohranjajo in da so 

upoštevane otrokove želje, saj se vprašanja o biološkem izvoru in o razlogih za posvojitev 
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razrešijo šele takrat, ko se posvojenec sooči z jedrno družino in tako najde svojo identiteto 

(Klun, 2009). 

Posvojeni otrok hrepeni po odkritosti, zato vsakršno prikrivanje dogodkov vodi v izgubo 

zaupanja do krušnih staršev, še posebej, kadar se resnica o posvojitvi razkrije šele v najstniškem 

obdobju, ki je najpomembnejše pri oblikovanju identitete, saj postane mladostnik občutljiv na 

fizične in psihološke spremembe. Takrat lahko nastopijo burne reakcije; šok, globoka žalost, 

bes in pogosto tudi odtujitev od roditeljev (Bizant, 2014). V največji stiski pa tajitev otrokovega 

primarnega izvora lahko privede celo do poskusa samomora, saj otrok izgubi zaupanje v novo 

družino in se spopada z vprašanjem pripadnosti (prav tam). 

2.2.3 NASILJE V DRUŽINI 

Idealizirana podoba družine izpostavlja družinsko okolje kot varno in družinske odnose kot 

emocionalno in osebnostno podporne. A kljub dolgotrajni molčečnosti o stvarnosti družinskega 

nasilja, gre za družbeni problem, ki se pogosto pojavlja in nastopi v različnih oblikah (fizično, 

psihično, ekonomsko) (Sedmak, 2006). 

10. 12. 2009 je bil sprejet konsenz o obravnavi družinskega nasilja za vzgojno-izobraževalne 

zavode, kar predstavlja pomemben mejnik pri preprečevanju nasilnih dejanj, ki prizadenejo že 

vsako peto družino v Sloveniji, glavni vzrok pa je v nesorazmerni moči med žrtvijo in 

nasilnežem (Kordič, 2007). Pravilnik v 3. členu navaja, da mora »učitelj ali drug delavec 

vzgojno-izobraževalnega zavoda (VIZ), ki je pri otroku opazil spremembe, ki bi lahko bile 

posledice nasilja, ali mu je otrok zaupal, da je žrtev nasilja, ali ima učitelj ali drug delavec VIZ 

informacijo o nasilju od tretje osebe ali pa je bil sam priča nasilja, takoj: 

– obvestiti o tem svetovalnega delavca VIZ ali v njegovi odsotnosti ravnatelja ali 

pomočnika ravnatelja; 

– sam ali s svetovalnim delavcem VIZ v primeru poškodbe pri fizičnem ali spolnem 

nasilju ali hudi psihični stiski otroka zaradi nasilja v družini obvestiti pristojni center 

za socialno delo, njegovo interventno službo, ali policijo; če so navedene posledice 

opažene pri polnoletnem udeležencu izobraževanja po javno veljavnih programih, 

se mu svetuje, naj obišče zdravnika, ter se ga seznani z možnostmi ustrezne pomoči 

in organi, ki mu lahko nudijo ustrezno pomoč; 
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– sam ali s svetovalnim delavcem narediti zapis dogodka, opažanj, pridobljenih 

informacij ali pogovora z otrokom.«   

Pravilnik o obravnavi nasilja za vzgojno-izobraževalne zavode. (2010). 

(http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9804, pridobljeno: 24. 5. 2016) 

D. Knežević Hočevar (2015: 30) pojasnjuje, da je nasilje v družini “vsaka uporaba psihičnega, 

fizičnega, spolnega, ekonomskega nasilja oziroma zanemarjanja ene osebe, ki je član/ica 

družine, proti drugemu članu oziroma članici, ne glede na spol, starost, družbenoekonomski 

položaj, versko in etnično pripadnost, kraj bivanja ali katero koli drugo osebno okoliščino žrtve 

ali povzročitelja oziroma povzročiteljice nasilja.” 

Nasilju v družini so otroci lahko izpostavljeni posredno (nasilno dejanje slišijo ali vidijo) ali 

neposredno (so žrtve, deležni nasilja enega ali obeh staršev). Deležni so nasilne vzgoje in 

trpljenja v okolju, ki bi jim moralo zagotavljati občutek varnosti in ljubezni. Nasilna dejanja 

(brce, pretepanje), ki so usmerjena v otroka, puščajo trajne posledice v njegovi duševnosti, 

lahko pa tudi resne poškodbe tkiva (Kordič, 2007). 

Za trpinčene otroke so značilne motnje vedenja in odnosov, motnje pozornosti, pojav 

agresivnosti, depresije, pogosto želijo zbežati od doma in so nagnjeni k samopoškodbam (prav 

tam). 

2.2.4 ZLORABA SUBSTANC 

Uporabo psihoaktivnih snovi si razlagamo kot močno željo posameznika po spremenjenem 

doživljanju dogajanja okoli sebe. Odvisnost od škodljivih substanc pa lahko opredelimo, ko 

opazimo fiziološke motnje, motnje v vedenju, čustvovanju in zaznavanju (Dular, 2012). 

Zloraba psihoaktivnih snovi se sprva pokaže v spremembi vedenja, značilno je zanikanje 

odvisnosti, nasilno vedenje, pogosti konflikti. Odvisne osebe imajo težave pri življenjskih 

omejitvah, zaupanju, možni vzroki za pojav odvisnosti naj bi izhajali iz travmatične izkušnje v 

otroštvu, kot so npr. duševne bolezni staršev ali zlorabe, zanemarjanje v otroštvu (Dular, 2013).  

Z raziskavo s pomočjo vprašalnika o družinskem funkcioniranju je bilo ugotovljeno, da 

obstajajo tesne povezave med zlorabo škodljivih substanc in družinskimi dejavniki, saj naj bi 

bil pojav odvisnosti znatno višji v družinskem okolju, ki spodbuja konflikte in sovražno 

nastrojenost ter zatira izražanje čustev in potreb (prav tam).  

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9804
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Družinski dejavniki tveganja za razvoj odvisnosti od škodljivih substanc so lahko povezani z 

negativno komunikacijo v družini, s stalnimi besednimi konflikti, z oddaljenostjo, s 

pomanjkanjem navezanosti do roditeljev, s prevelikimi pričakovanji staršev do otroka, s 

spodbujanjem rabe psihoaktivnih snovi in z brezbrižnim vedenjem staršev do otrok. Možen 

razlog je tudi prepogosta vpletenost staršev (predvsem matere) v njihovo osebno življenje, v 

obliki pretiranega kritiziranja in nadziranja (Dular, 2012). 

Najpogostejša je zloraba alkohola, saj so alkoholne pijače krajevno in cenovno najbolj 

dostopne. Alkoholno sredstvo vpliva na možgane in posledično povzroči močne čustvene 

spremembe, ki se odražajo kot spremembe razpoloženja, agresija, jok, bolečina. Obstajala naj 

bi močna povezava med odvisnostjo staršev in prenosom odvisnosti na otroka (Gostečnik, 

1999).  
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3 SISTEM DRUŽINE IN DRUŽINSKI ODNOSI  

3.1 PARTNERSKI ODNOS 

Lepičnik Vodopivec (1996) navaja, da prvi sistem, ki tvori družino, opredeljuje odnos med 

zakonci. Le-ti morajo prvotno negovati svoj partnerski odnos in šele nato lahko izvršujejo 

naloge funkcionalnih staršev, saj ravno njihova medsebojna interakcija vpliva na delovanje 

družine kot celote (Rijavec Klobučar, 2002). 

Vsaka oseba iz primarne družine prinese vzorce vedenja, mišljenja in emocionalnega odzivanja 

in si ustvari osebno videnje matere in žene, očeta in moža, ki pogosto spominja na starše, saj 

imajo le-ti močan vpliv na spolno identiteto potomcev (prav tam). 

Interakcija med starši vpliva tudi na samospoštovanje otrok, ki izhaja iz različnih pristopov 

staršev glede na spol otrok; za samospoštovanje hčera je nujna prisotnost matere, ki hčer 

podpira in očeta, ki ji je fizično naklonjen, na samospoštovanje sinov pa močno vpliva družabno 

življenje in odnos z materjo ter stalni stiki z očetom. Rezultati Rohnerjeve raziskave iz leta 

1998 navajajo, da so vedenjski vzorci in vedenjski problemi otrok v večji meri posledica manka 

očetovske ljubezni kot materinske, naklonjenost obeh staršev pa vpliva na visoke miselne 

sposobnosti otroka (Žabkar, 2012).   

Funkcije in odgovornosti staršev so zagotoviti zadovoljevanje otrokovih bioloških potreb, 

poskrbeti za varnost in zaščito otroka, spremljati in podpirati njegov psihofizični razvoj. Glavna 

naloga, ki obsega tudi družbeno mrežo pa je zagovarjanje lastnega otroka in podpora (prav tam). 

Odsotnost komunikacije v razmerju je t. i. »tihi uničevalec odnosov«, saj partnerja med seboj 

ne govorita o svojih potrebah in željah. Pogosto otroci prevzemajo odgovornost za nerešena 

soglasja med njimi in postanejo razlog spora (Rijavec Klobučar, 2002). 

3.2 ODNOS MED OČETOM IN OTROKOM 

V preteklosti so bili moški kot očetje izrazito avtoritarni, vloga sodobnega pogleda na 

očetovstvo pa ni več usmerjena samo na fizično delo in skrb za zaslužek, temveč jim pripisuje 

velik vpliv pri vzgoji otrok in vsevključenost v družinske odnose. Paradigma očetove vloge 

očeta opredeli kot »svetli« vzor, ki sina pripravi na življenje po njegovi podobi in hčerjo seznani 

z vrednotami in ji nudi občutek varnosti (Žabkar, 2012). 
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3.2.1 ODNOS MED OČETOM IN HČERJO 

Očetova vloga v odnosu s hčerjo je, da jo nauči samozavedanja in pomaga odkriti njene 

potenciale. Je glavni vir hčerine samozavesti v obdobju najstništva, pri tem pa je nujno, da se 

njegovi »presežniki« ne nanašajo vedno na telesni izgled in način nastopa, temveč na osebnost, 

mišljenje. Hčere na poti do ženskosti opazujejo in posnemajo svojo mamo, potrditev pa iščejo 

pri očetu, kar pomeni, da očetovstvo predstavlja veliko odgovornost (Grant, 2013). 

Čeprav je očetovo zaščitniško vedenje do hčere razumljivo, ne sme preiti v skrajnost, zato je 

pomembno, da oče hčer seznani z nevarnostmi sodobnega sveta, obenem pa ji zaupa in je pri 

svojih odločitvah ne omejuje, ko le-te niso ogrožajoče narave (prav tam). “Zamajan” odnos 

med njima povzroči pomanjkanje komunikacije, spodbud in zaupanja, razlog za težave pa je 

očetova brezbrižnost in odsotnost (prav tam). 

Zakonca Grant (2013) sta z besedno zvezo »odličen oče« opisala očeta, ki ima pomembne 

lastnosti: do hčere je odobravajoč, nežen, ljubezniv, hkrati pa uveljavlja jasna pravila in 

omejitve ter je pri tem dosleden; tako poskrbi za pravilno ravnovesje v odnosu. To pomeni, da 

se hči ob očetu prijetno počuti, saj je igriv, otroški, jo zna nasmejati, hkrati pa zanesljiv in 

poskrbi za njeno varnost. 

3.2.2 ODNOS MED OČETOM IN SINOM 

Kar je mati za svojo hčer, je oče za svojega sina; lik, ki mu pomaga na poti k identifikaciji. 

Povezava med očetom in sinom se pokaže že v vsakdanu, npr. merjenje moči, spoznavanje in 

učenje življenja in dela, in je temeljni ščit sinovega življenja v prihodnje (Grant, 2013). 

Prisotnost očeta pri vzgoji sina je ključna na vseh življenjskih področjih, predvsem zaradi 

posebnega starševsko-vzgojnega sloga, ki ni tako strogo določen kot materinski. Igra je glasna 

(otroka nauči spopadanja s težavami brez prisotnosti agresivnega vedenja), zelo aktivna, fizična 

(otroka seznani z lastnimi čustvi, da se le-ta zave, koliko lahko prenese), drznejša in zato 

zanimivejša (prav tam). 

Tudi dečkom veliko pomenijo pozitivna sporočila, ki so dokaz očetovskega odobravanja, saj 

jih navdihujejo, da začno verjeti v svoj uspeh, tudi pri premagovanju življenjskih ovir. Oče sinu 

vsako dejanje predstavi kot izziv, ki ga je le-ta sposoben rešiti samostojno, kar nanj deluje 

spodbudno. Ko sin poišče ustrezno rešitev, postane ponosen nase, čuti povezanost z očetom in 

velik zagon k reševanju nadaljnjih problemov (prav tam). 
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Sistem, ki je pogost v odnosu med očetom in sinom in izhaja iz prepletenosti med njima, je 

sistem nadziranja; oče odklanja sina, kadar se le-ta ne vede po njegovi volji, sin pa ni naklonjen 

očetu, kadar se mu le-ta ne podredi in mu ne izpolni njegovih želja in potreb. Težava pogosto 

vodi v umik, oče in sin pa se lahko čustveno oddaljita. Problematika v odnosu se stopnjuje, 

kadar je poleg vključena mati, ki je bolj naklonjena sinu kot partnerju. To privede do upora, ki 

je v družinskem krogu redek; upora očeta (Gurian, 2000). 

3.3 ODNOS MED MATERJO IN OTROKOM 

»Ženska je preko materinske vloge subjekt, ujet med naravo in kulturo. Njena biološkost 

(reproduktivne funkcije) je družbeno definirana, njena družbenost (materinska vloga) pa 

biološko opredeljena« (Jordeva, 2011: 39). 

3.3.1 ODNOS MED MATERJO IN HČERJO 

Mati mora z modrostjo in zrelo podobo svoji hčeri predstavljati največji vzor, hkrati pa mora 

poskrbeti, da se hči v življenju sreča tudi z drugimi pomembnimi in navdihujočimi osebami 

ženskega spola (tete, babice, sestre, sestrične, prijateljice) ter z njimi vzpostavi zaupljiv odnos, 

saj za deklice velja, da se s svojimi vzorniki poistovetijo bolj pogosto kot dečki (Grant, 2013). 

Jarosch in Larson (2013) navajata, da je sožitje med materjo in hčerjo lahko težavno z 

naslednjih vidikov: ko je mati preveč skrbna do hčere, ko je frustrirana in polna tegob na 

čustvenem področju, ko je pretirano kritična v odnosu do hčere, ko je osamljena in definira 

lastno hči kot svojo prijateljico, ko je egocentrična in se ne ozira na hčerine potrebe. 

Psihologi trdijo, da občutke ljubezni v otroku spodbudi seštevek časa, ki mu ga odrasli 

namenijo, razumevanje, ki ga je deležen, in veselje, ki ga medsebojno delijo. A pomembno v 

odnosu med materjo in hčerjo je, da mati pozornosti in naklonjenosti hčere ne izkoristi za svoje 

emocionalne potrebe in s tem zanemari svoje prijateljstvo z odraslimi osebami (Grant, 2013). 

Kadar je v družini več hčera, se pogosto zastavlja vprašanje pravičnosti. Važno je, da jim mati 

skuša prisluhniti in da vedeti, da se nanjo lahko zanesejo ne glede na razlike v njihovih 

značajskih lastnostih. S tem se izogne pojavu kompetitivnosti v odnosu med sorojenkami. (prav 

tam). 
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3.3.2 ODNOS MED MATERJO IN SINOM 

Ljubezen in nega, ki ju mati posveča svojemu sinu, sta v prvih letih življenja instinktni in nujni, 

pozneje pa deček lahko v življenju shaja tudi brez stalne materine navzočnosti (Grant, 2013). 

Kulturni strah pred feminizacijo dečka in lasten dvom matere o pravem ravnanju s sinom 

povzročita, da se mati po dopolnjenem prvem šestmesečju pogosto namenoma oddalji od 

svojega otroka in ga manj ljubkuje, kot bi dojenčka ženskega spola, kar pa ima zaviralni vpliv 

na njegov razvoj (Elium, 2000). Otrok mora biti v prvih letih življenja prioriteta staršev, 

samostojno in naravno pa se začne distancirati od njih že pred drugim letom starosti in postajati 

avtonomna osebnost (Grant, 2013). 

Obdobje najstništva je še posebej pomembno za interakcijo med materjo in sinom, saj 

prevladujejo čustva, ki si jih najstniki sami še ne znajo razložiti. Pogosto se znajdejo na 

razpotju, saj se morajo soočiti z vprašanji, ki zahtevajo življenjske odločitve, obenem pa sprejeti 

tudi fiziološke spremembe. Naloga matere je, da je sinu naklonjena in ga podpira ter s tem 

pripravlja na obdobje odraslosti (prav tam). 

Nejasne meje, ki nastopijo v odnosu med materjo in sinom, lahko privedejo do zlorab in 

zapostavljanja sinov; najbolj pogosta težava je ukleščenje, kar pomeni, da si mati želi stalne 

pozornosti svojega sina, saj brez nje ne razvija lastne samopodobe, otrok pa svoje notranje 

občutke potlači in prevzame skrb za mater; ta proces pogosto nastopi, ko oče ne zadovoljuje 

materinih potreb, zato mati sina oblikuje na podlagi lastnih interesov. Dejanje se lahko zaključi, 

ko sin odraste in si izoblikuje svoj ego ter se materi zoperstavi, lahko pa se še poglobi, kar 

imenujemo prepletenost (Gurian, 2000). 

3.4 ODNOS MED SOROJENCI 

Obdobje zgodnjega otroštva je pomemben mejnik v družinskih odnosih, saj sorojenci vedno 

več časa namenijo skupnemu druženju, krajša pa se čas, ki ga preživijo v interakciji z mamo in 

očetom. Odnos med starši in otroki je dopolnjujoč (skrb za otroka), dosego komplementarnosti 

in recipročnosti (simbolna igra) pa omogoča le odnos med sorojenci (Kavčič idr., 2006). 

Interakcijo med sorojenci pogosto gradijo čustva, ki so si nasprotujoča (naklonjenost, 

sovraštvo), do česar navadno pripeljejo dogodki, kjer so prisotni konflikti. Le-ti lahko pri osebi 

povzročijo frustracije ali ugodje. Tako kot odnos s starši je tudi odnos med sorojenci 

dolgotrajen, saj poteka vse od zgodnjega otroštva do oblikovanja osebnosti pri otroku in pozneje 
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odraslem posamezniku. Možnosti izbire sorojencev ni, zato govorimo o neprostovoljnem 

odnosu (Ličen, 2006). 

Konflikti med sorojenci so značilni, nastopijo že v odnosu dojenčka s starejšim sorojencem. 

Pogosti vzroki za konfliktne situacije so vezani na strah pred izgubo lastnine, kršenje pravic, 

telesno in verbalno agresivnost. Specifičen je tudi pojav rivalstva, kjer sorojenci med seboj 

tekmujejo za naklonjenost staršev. Motiv kompetitivnosti nastopi, ko otrok pogreši pozornost 

staršev (ob rojstvu brata/sestre) ali pa je prepričan, da je sorojenec ljubljenec staršev (Kavčič 

idr., 2006). 

3.4.1 ODNOS MED SOROJENCI ISTEGA ALI RAZLIČNEGA SPOLA 

Oblikovanje odnosa med sorojenci ni odvisno le od temperamenta posameznika, temveč temelji 

na osebnih lastnostih. Študija opazovanja interakcije malčkov je pokazala, da na interakcijo 

med sorojenci ne vpliva spol, saj so vedenjski vzorci podobni tako pri odnosu istospolnih 

sorojencev kot tudi pri odnosu med deklicami in dečki (Kavčič idr., 2006). 

Kultura in družinske vrednote imajo pomembno vlogo pri pričakovanjih mame in očeta do 

svojih otrok, oblikujejo se že v otroštvu, nadaljujejo pa tudi v odrasli dobi. Navadno je skrb za 

starše in pomoč pri opravilih naloga žensk oziroma sester, ki zaradi svoje t. i. libidialne energije 

tudi bolj povezujejo družino in skrbijo za redne stike z vsemi družinskimi člani (Ličen, 2006). 

3.5 ODNOS BIOLOŠKE DRUŽINE DO POSVOJENIH OTROK IN 

OBRATNO 

Posvojenim otrokom, ki zaradi utemeljenih razlogov nimajo možnosti odraščati v jedrni 

družini, proces posvojitve omogoči skrb na socialni in varstveni ravni, pridobijo pa tudi enake 

pravice kot biološki otroci (Klun, 2009).  

Življenje otroka v biološki družini ni zagotovilo za njegov napredek v razvoju. Večjo vlogo 

imajo skrbni, ljubeči starši, ki otroku namenjajo svoj čas in mu omogočijo ugodno življenje, in 

okolica, ki je posvojenim otrokom naklonjena (dojemanje posvojiteljev kot otrokovih staršev). 

Pomembno je, da so posvojitelji še posebej strpni in empatični v primeru, ko posvojenec izhaja 

iz družine, kjer je bilo življenje zanj travmatično (zanemarjanje, zlorabe, nasilje). Otroku 

morajo dati občutek zaželenosti in varnosti (prav tam). 
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Iskanje identitete pri otroku vzbudi mnogo vprašanj o svojih bioloških koreninah. Zanima ga, 

od kod prihaja, kako izgledata primarna mati in oče, ali ima morda sorojence ... Med 

raziskovanjem zgodovinskih dogodkov išče tudi samega sebe, nujno pa je, da otrok sam izrazi 

željo po vzpostavitvi stikov. Včasih po razrešenih vprašanjih pride do »katarze«, ko npr. 

spoznajo svojo biološko družino, začutijo, da so izpolnili svoj življenjski cilj. Obstaja pa tudi 

možnost zavrnitve srečanja, kar lahko povzroči hudo razočaranje in še več novih nejasnosti 

(Bizant, 2014). 

Kljub različnim genskim zapisom imajo člani posvojiteljske družine lahko veliko podobnosti, 

ki izhajajo iz življenja v skupnem okolju (obrazna mimika, drža telesa, način hoje, gestikulacije, 

čustveno odzivanje) (Klun, 2009). 

Posvojitev je doživljenjski proces, ki ne vključuje zgolj posvojene osebe, temveč tudi 

posvojitelje, biološko družino in okolje, ki predstavljajo pomembne dejavnike pri oblikovanju 

identitete (Bizant, 2014). 
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4 SLIKANICA 

4.1 TIPOLOGIJA SLIKANICE 

Slikanica je oblika večstranske knjige, sestavljena iz besedila, ilustracije in odnosa 

(iterakcije)med besedilom in ilustracijo, kar nam omogoča celostno literarno-likovno branje. 

Med slikanice prištevamo knjige različnih književnih zvrsti in vrst, ki so ilustrirane, slikanice, 

ki ne vsebujejo besedila, in književno slikarstvo (Kobe, 2004). 

Temeljna razlika med ilustriranimi knjigami in slikanicami je, da imajo slednje večjo količino 

ilustracij v primerjavi z besedilom in so tematsko in morfološko prilagojene otrokovim 

predbralnim in predopismenjevalnim sposobnostim (prav tam).  

Nikolajeva in Scott (2001) izpostavljata, da je posebnost knjig v slikaniški formi ta, da 

vsebujejo preplet dveh vrst komunikacije; vizualne in besedne, ki bralcu ponujata možnost 

povezovanja besedila z likovno upodobitvijo in mu s tem omogočata lažjo vsebinsko 

prezentacijo. 

Slikanica je namenjena vsem bralcem; odraslim zaradi izjemne večplastne in bistvene 

sporočilnosti, poglavitno pa otrokom na vseh stopnjah njihovega razvoja. Po Marjani Kobe 

poznamo tri zahtevnostne stopnje slikanice:  

– leporello/zgibanka, to je otrokova prva knjiga, ki ni v knjižni obliki, saj je 

harmonikasto zložljiva, namenjena pa je otroškim sprejemnikom prvega starostnega 

obdobja; 

– igralna knjiga z listi iz trdega, debelega kartona/gibljivka, je slikanica, ki po obliki 

že spominja na knjigo, vsebinsko pa je podobna leporellu; 

– prava knjiga, ki ima tanke liste in širi književno in likovno zavest otrok v drugem 

starostnem obdobju (Kobe, 2004). 

Pri razlikovanju tipov slikanic izhajamo iz ustvarjalnih postopkov in tako ločimo: 

– avtorsko slikanico, ki je v celoti ustvarjalno delo enega avtorja in je lahko popolnoma 

brez besed, ali pa vsebuje zgodbo in izražene misli pisca, 

– tip slikanice, kjer soustvarjata dva stalna in enakovredna avtorja, ki: 
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a) sodelujeta hkrati, timsko, s skupnim konceptom od procesa do cilja,  

b) se redno posvetujeta glede likovne podobe, v primeru, da je pisec literarno delo že 

izoblikoval,  

c) sta stalni slikaniški tim pri vseh literarno-likovnih delih, 

– tip slikanice, kjer sodelavca nista stalna, kar je odvisno od primarnosti količine besedila 

oziroma ilustracije (Kobe, 2004). 

Literarni junaki v slikanicah so mnogokrat resnični in bralcu omogočajo, da se z njimi 

poistoveti, pogosto nastopajo v vlogi poosebljenih živali ali predmetov, liki pa so lahko 

fantastični in imajo nadnaravne sposobnosti. Od književnih oseb je odvisen tudi književni 

prostor (prav tam). 

4.2 IZVIRNA SLOVENSKA SLIKANICA 

Med letoma 1550 do 1850 se je otrok v književnosti pojavljal le posredno, posebej v delih z 

versko in učno vsebino. Slovenska mladinska književnost v slikaniški obliki, ki zajema otroka 

kot naslovnika in obdobje otroštva pa se po kronologiji deli na: 

1. Začetno obdobje (1850–1900) 

Glavni predstavnik je Fran Levstik, pomembna je izdaja revije Vedež: časopis za šolsko 

mladost, ki je poznana tudi kot prva posvetna revija. 

2. Avtorsko obdobje (1900–1950) 

Pomemben literarni ustvarjalec je Oton Župančič, slovenska mladinska književnost 

prihaja v veljavo z merilom estetskega, kakovostnega, knjige že vsebujejo prve zametke 

ilustracij. 

3. Obdobje razcveta, inovacij in raznolikosti (1950–1980) 

Avtorji, ki so del slednjega obdobja, so Dane Zajc, Kristina Brenk, Niko Grafenauer, 

Saša Vegri, Svetlana Makarovič. Nastopijo nova odkritja in velik napredek v književni 

produkciji. 

4. Obdobje sodobne slovenske mladinske književnosti (od leta 1980 in še traja) 

Pozornost literarnih ustvarjalcev (Andrej Rozman Roza, Bina Štampe Žmavc) je 

usmerjena na problematizacijo in internacionalizacijo (Blažić, 2014a: 59).  
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Zametki prvih ilustracij v knjigah segajo že v obdobje antike, na Slovenskem pa so bile 

slikaniške prvine opažene v pratikah, na koledarjih in bakrorezih, v drugi polovici devetnajstega 

stoletja pa so se ilustracije pojavile v psalmih, knjigah o živalih in koledarjih (Blažić, 2006). 

Poseben “pečat” za slovensko slikanico sta deli pisateljice Ele Peroci, Moj dežnik je lahko balon 

(1955) in Muca copatarica (1957), ki ju je ilustrirala Ančka Gošnik Godec. Za najbolj 

priljubljeno prozo in besedilo s slikami pa velja delo avtorja novejše književnosti Frana 

Levstika Martin Krpan (prav tam). 

Originalnost avtorjev slovenske mladinske književnosti se izraža že v poimenovanju glavnih 

literarnih likov. To so ljudje, ponavadi otroci, ki jim avtorji določijo lastna imena (Videk, Jelka, 

Tibor), njihova imena lahko napovedo funkcijo, ki jo opravljajo (dedek Popravljavec). Nekateri 

izrazi so izmišljeni in zato izvirni (Ciciban, Pedenjped), nastopajoče osebe pa so lahko tudi brez 

imena (oče, mati, babica, dedek, teta, otrok).  

Književni liki se lahko pojavijo v obliki poosebljenih živali, kar je še posebej značilno za 

pisateljico Svetlano Makarovič. V njenih delih gre za popolno skladnost splošnega in lastnega 

imena, npr. ježevka (Ježevka), ponekod pa opazimo zgolj minimalne razlike v številu črk v 

splošnem in lastnem imenu: jazbečevka (Jazbečka), zajklja (Zajka). Številni nazivi so 

funkcijski, nekateri tudi rimani (netopir Kazimir).  

Avtorica Tatjana Pregl Kobe oživljeni igrači (lutki iz cunj) v svojem delu uporabi kot vzporedna 

književna lika, ki imata človeške lastnosti in osebni lastni imeni (Mihec, Nina). Pomembno 

vlogo v slikanicah imajo nadnaravni predmeti (čudežni kamen, leteča hišica, leteči dežnik) in 

narava ter naravni pojavi (mesečina, vzvalovana voda, sončevi zajčki) (Blažić, 2011a). 

V Sloveniji 22. oktobra, tradicionalno obeležijo obletnico rojstva Kristine Brenk s podelitvijo 

nagrad za najbolj izvirne slovenske slikanice (Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev, 

2016). 

4.3 KRATKA PRIPOVEDNA PROZA V SLIKANIŠKI OBLIKI 

Prozna besedila se po klasifikaciji Marjane Kobe (2004) delijo na: 

1. Fantastična pripovedna prozna besedila: pravljice in pripovedke (legende, basni): 

– ljudske, 
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– klasične/avtorske (umetne), 

– sodobne pravljice (kratke/obsežne). 

2. Realistična pripovedna prozna besedila: 

– kratka zgodba v slikanici, 

– zaporedje kratkih (zaključenih) zgodb, 

– obsežnejše delo s poglavji (zaključena poglavja). 

Za fantastično pripovedno prozo je značilen realni dogajalni prostor, glavni literarni lik, 

najpogosteje otrok, pa se v domišljijskem svetu ravna po svojih zakonih in uspe razrešiti težave, 

ki ga pestijo. Slovenski pisatelj in dramatik Josip Ribičič, rojen leta 1886, se je s svojimi 

izmišljenimi vložki v pravljicah Nana, mala opica in Miškolin približal določilom, ki književna 

dela uvrščajo v kategorijo fantastičnih pripovedi. Pogost povod v fantastičnih pripovedih, ki 

otroka prisili k pobegu v drugo interesno sfero, je brezdelje (dolgčas) (Blažić, 2003). 

V realistični pripovedni prozi so vključeni stvarni in izkušenjski pripovedni elementi, ki 

zadevajo dogajalni prostor, časovno in prostorsko opredelitev, književne osebe. Vsebina se 

nanaša na sodobno problematiko subjekta v realnem svetu, pravice otrok niso romantizirane 

(Blažić, 2003). Saksida (2001: 426) realistično pripoved deli na pripoved, kjer nastopajo 

človeške osebe, zgodbo, kjer so prisotni živalski književni liki, pripoved, ki je avtobiografska, 

in trivialno/humorno pripoved.  
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5 SODOBNI MLADINSKI KLASIKI IN MOTIV DRUŽINSKIH 

ODNOSOV V SLOVENSKI MLADINSKI KNJIŽEVNOSTI V 

SLIKANIŠKI OBLIKI  

5.1 BIOGRAFIJA IN BIBLIOGRAFIJA SAŠE VEGRI 

Albina Vodopivec (1934–2010), v svetu pesništva znana pod psevdonimom Saša Vegri, je svoje 

otroštvo preživela v Beogradu, pozneje pa so se z družino preselili v Slovenijo. Obiskovala je 

nižjo gimnazijo v Celju, nato se je vpisala na srednjo šolo za oblikovanje ter dokončala študij 

umetnostne zgodovine in postala svobodna književnica vse do leta 1968, ko se je zaposlila kot 

bibliotekarka v Pionirski knjižnici (Saksida, 2009).  

Njen opus slovi kot inovativen, samosvoj, vsebinsko zelo konkreten. Bila je ena prvih 

pobudnikov, ki so se odkrito dotaknili problematike otroštva, zato jo lahko navajamo kot 

predstavnico senčnega koncepta, senčne podobe otrok, saj je v svojih pesmih pogosto kritizirala 

brezbrižen odnos odraslih do otrok. Značilnost njenih ustvarjalnih del je, da vsebine niso 

olepšane, mišljenje avtorice je odkrito izraženo, saj izpostavlja tudi tabu teme ter bralca 

spodbudi k razmišljanju, saj ga pogosto nagovori z retoričnim vprašanjem (Blažić, 2007).  

BIBLIOGRAFIJA:  

Književna dela za otroke in mladino:   

– Jure Kvak-Kvak (1975, 1994), 

– Mama pravi, da v očkovi glavi (1978), 

– To niso pesmi za otroke ali kako se dela otroke (1983), 

– Kaj se zgodi, če kdo ne spi? (1991), 

– Naročje kamenčkov (2009). 

5.2 BIOGRAFIJA IN BIBLIOGRAFIJA SVETLANE MAKAROVIČ 

Sodobna klasika in vsestranska umetnica Svetlana Makarovič se je rodila 1. januarja leta 1939 

v Mariboru. Njen literarni opus je namenjen tako otrokom kot odraslim bralcem. Obiskovala je 

srednjo vzgojiteljsko šolo v Ljubljani, študij pa dokončala na Akademiji za gledališče, radio, 
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film in televizijo (AGRFT). Poznana pa ni le kot pisateljica in pesnica, uspešna je tudi kot 

igralka, ilustratorka in šansonjerka (Jamnik in Lavrenčič Vrabec, 2008).  

Njena dela so izvirna, predvsem v modelu kratke sodobne pravljice, kjer književnim likom 

podeli izvirna poimenovanja (Netopir Kazimir) in izpostavi problemske tematike (predvsem ne 

idealizira podobe otroka in otroštva). Glavni literarni junaki so zelo redko otroci, pogosteje pa 

poosebljene živali, predmeti in izmišljena/domišljijska bitja.  

Poseben literarni slog Svetlane Makarovič v kratkih sodobnih pravljicah odraslih ne dojema kot 

vir modrosti in zaupanja, zato glavni literarni subjekt beži od doma, ne upošteva določenih 

norm in pravil in razmišlja zelo preudarno in zrelo. V njenih delih lahko zasledimo 

medbesedilnost. 

Svetlana Makarovič je izrazito subverzilna, njena mladinska dela pa so nadgrajena tudi z 

značilnostmi tradicionalne mladinske književnosti. Nekatera njena besedila so namenjena 

dvojnemu naslovniku; otrokom nameni besedilo (tekst), odraslim pa sporočilo (kontekst) 

(Blažić, 2014b).  

BIBLIOGRAFIJA: 

Književna dela za otroke, mladino in odrasle bralce: 

Poezija:  

– Maček Titi (1980; prvič v slikaniški obliki 2011), 

– Gal v galeriji (1981; ponatisa: 1996, 2011), 

– Kaj bi miška rada (1987) 

– Črni muc, kaj delaš? (1987), 

– Čuk na palici (2001), 

– Strahec v galeriji (2003). 
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Proza: 

– Kosovirja na leteči žlici (1974; ponatisi: 1987, 1994, 2001), 

– Pekarna Mišmaš (1974; ponatisi: 1975, 1986, 1997, 1999, 2001, 2009, 2011), 

– Kam pa kam, kosovirja (1975; ponatisa: 1995, 2002), 

– Sapramiška (1976; ponatisi: 1986, 1998, 1999, 2003, 2007), 

– Potepuh in nočna lučka (1977), 

– Pravljica iz mačje preje (1980), 

– Coprnica Zofka (1989; ponatisa: 1995, 2001) 

– Kokoška Emilija (1993; prva izdaja v slikaniški obliki: 2009), 

– Medena pravljica (1995), 

– Sovica Oka (1997; ponatisa: 1998, 2004), 

– Smetiščni muc in druge zgodbe (1999; ponatis: 2008), 

– Korenčkov palček (2007), 

– Šuško in gozdni dan (2007; ponatis: 2008), 

– Sapramišja sreča (2008) 

 

Saša Vegri in Svetlana Makarovič sta predstavnici sodobne mladinske književnosti in slovenski 

literarni klasiki, ki podobno tematizirata negativen odnos odraslih do otrok, v svojih delih pa 

sta vedno naklonjeni otrokom.  
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6 EMPIRIČNI DEL  

6.1 BESEDILNA ANALIZA MOTIVA DRUŽINSKIH ODNOSOV V 

SLOVENSKI MLADINSKI KNJIŽEVNOSTI V SLIKANIŠKI OBLIKI 

Za analiziranje po metodi besedilne analize sem izbrala slikanice z obravnavano tematiko 

družinskih odnosov. Upoštevala sem zgodovinska obdobja slovenske mladinske književnosti 

in iz vsakega obdobja izbrala najmanj eno pomembno literarno delo v slikaniški obliki. Skupno 

sem analizirala leposlovna dela trinajstih avtorjev. Najbolj inovativni avtorici sodobne 

mladinske književnosti, ki sta del svojega opusa namenili družini in odnosih, sta po mojem 

mnenju Svetlana Makarovič in Saša Vegri, zato sem se odločila za analizo treh njunih 

izstopajočih književnih del, ki najbolje predstavijo družinsko problematiko. Zanimalo me je, 

katere oblike družin se pojavljajo v izbranih slikanicah, postavila pa sem si tudi štiri 

raziskovalna vprašanja:  

– Ali v slikanicah res bolj pogosto zasledimo odnos med materjo in hčerjo/sinom kot med 

očetom in hčerjo/sinom? 

– Ali kakovosten partnerski odnos v slikanicah vpliva na odnose vseh družinskih članov? 

– Ali je v slikanicah, kjer kot literarni liki nastopajo sorojenci, pogosto prisoten motiv 

kompetitivnosti? 

– Ali ima posvojeni literarni lik željo po odkritju lastne identitete? 

KLASIČNA (NOVEJŠA 

KNJIŽEVNOST) 

  

1848–1918 FRAN LEVSTIK: Kdo je 

napravil Vidku srajčico? (1877) 

– Prvič v slikaniški obliki: 

1955, ilustrirala ROŽA 

PIŠČANEC.  

Slika 1: Naslovnica knjige Kdo 
je napravil Vidku srajčico 

(1955) 



Fujan, K. (2016). Motiv družinskih odnosov v slovenski mladinski književnosti v slikaniški obliki. Diplomska 
naloga. 

23 
 

 

Slika 2: Naslovnica knjige Kdo 
je napravil Vidku srajčico 

(1965) 

SODOBNA (SODOBNA 

KNJIŽEVNOST) 

  

1918–1945 OTON ŽUPANČIČ: Ciciban 

(1915) 

– Prvič v slikaniški obliki: 

1932, ilustriral 

NIKOLAJ PIRNAT, 

izdaja pesniške zbirke iz 

leta 2004 pa vsebuje 

ilustracije MARIJE 

MOZETIČ. 

 

Slika 3: Naslovnica pesniške 
zbirke Ciciban (1932) 

 

Slika 4: Naslovnica pesniške 
zbirke Ciciban (2004) 
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1945–1991 ELA PEROCI: Moj dežnik je 

lahko balon (1955) 

– Prvič v slikaniški obliki: 

1955, ilustriral LEON 

KOPORC, leta 1962 pa 

je ilustracije prispevala 

MARLENKA 

STUPICA. 

 

Slika 5: Naslovnica knjige Moj 
dežnik je lahko balon (1955) 

 

Slika 6: Naslovnica knjige Moj 
dežnik je lahko balon (1962) 

KRISTINA BRENK: Golobje, 

sidro in vodnjak (1960) 

– Zbirka Obdarovanja 

(2001) vsebuje ilustracije 

MARLENKE 

STUPICE.  

Slika 7: Naslovnica knjige 
Golobje, sidro in vodnjak 

(1960) 

 

Slika 8: Naslovnica knjižne 
zbirke Obdarovanja (2001) 
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NIKO GRAFENAUER: 

Pedenjped (1966) 

– Ilustrirala LIDIJA 

OSTERC, ilustracije iz 

leta 1979 pa so likovno 

delo MARJANA 

MANČKA.  

 

Slika 9: Naslovnica pesniške 
zbirke Pedenjped (1966) 

 

Slika 10: Naslovnica pesniške 
zbirke Pedenjped (1979) 

SVETLANA MAKAROVIČ: 

Netopir Kazimir (1980 v zbirki 

Pravljice iz mačje preje), Mucek 

se umije (2008 v zbirki Svetlanine 

pravljice), Medena pravljica 

(1995) 

– Zbirko Svetlanine 

pravljice (2008) je z 

ilustracijami opremila 

ALENKA SOTTLER. 

 

Slika 11: Naslovnica 
antologije Svetlanine pravljice 

(2008) 
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DANE ZAJC: Leteča hišica 

(1981) 

– Ilustrirala ANKA 

LUGER – PEROCI. 

 

Slika 12: Naslovnica knjige 
Leteča hišica (1981) 

SAŠA VEGRI: Joj, zakaj sestre 

živijo? Joj, zakaj bratje živijo?, 

Mama pravi, da v očkovi glavi, 

Kdaj in zakaj odrasli tepejo 

otroke (1983), 

– Ilustriral KOSTJA 

GATNIK. 

 

Slika 13: Naslovnica pesniške 
zbirke To niso pesmi za otroke 
ali Kako se dela otroke (1983) 

 

Slika 14: Naslovnica pesniške 
zbirke Naročje kamenčkov 

(2009) 
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1991–2004 ANDREJ ROZMAN – ROZA: 

Rimanice za predgospodiče 

(1993) 

– Ilustriral ZVONKO 

ČOH. 

 

 

Slika 15: Naslovnica pesniške 
zbirke Rimanice za 

predgospodiče (1993) 

BINA ŠTAMPE ŽMAVC: 

Popravljalnica igrač (1994), 

– Ilustrirala MOJCA 

CERJAK. 

 

Slika 16: Naslovnica knjige 
Popravljalnica igrač (1994) 

POLONCA KOVAČ: Kaja in 

njena družina (1999), 

– Ilustrirala MAJA B. 

JANČIČ. 

 

Slika 17: Naslovnica knjige 
Kaja in njena družina (2013) 
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2004 dalje ANJA ŠTEFAN: Iščemo hišico 

(2005), 

– Ilustrirala ANČKA 

GOŠNIK GODEC. 

 

Slika 18: Naslovnica pesniške 
zbirke Iščemo hišico (2005) 

TATJANA PREGL KOBE: 

Cunjasta dvojčka (2008),  

– Ilustrirala MARIJA 

PRELOG. 

 
 

Slika 19: Naslovnica knjige 
Prstki se lahko zmotijo (2008) 

 

Slika 20: Naslovnica knjižne 
zbirke Cunjasta dvojčka 

(2012) 

Tabela 1: Avtorji in ilustratorji klasične in sodobne književnosti in njihova literarna dela 

 

2 Ponatisi izbranih literarnih del: Fran Levstik: Kdo je napravil Vidku srajčico (1973, 1987, 1992, 1999, 2001, 2004, 

2011, 2012), Oton Župančič: Ciciban (1922, 1932, 1955, 1961, 1966, 1982, 1983, 1986, 2001, 2004), Niko 

Grafenauer: Pedenjped (1979, 1980, 1983, 1988, 1995, 2000, 2011), Ela Peroci: Moj dežnik je lahko balon (1974, 

1989, 2001, 2008), Dane Zajc: Leteča hišica (2002), Polonca Kovač: Kaja in njena družina (2013), Bina Štampe 

Žmavc: Popravljalnica igrač (2009), Anja Štefan: Iščemo hišico (2009). 
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Postavila sem štiri hipoteze: 

H1: V slikanicah večkrat zasledimo odnos med materjo in hčerko/sinom, kot pa odnos med 

očetom in hčerko/sinom. 

H2: V vseh obravnavanih slikanicah je kakovosten odnos med materjo in očetom ključen za 

kakovostne medsebojne odnose vseh družinskih članov. 

H3: V slikanicah, kjer nastopajo sorojenci, je najpogostejši motiv tekmovalnosti med sorojenci. 

H4: V slikanicah, ki vsebujejo tematiko posvojitve, posvojeni otrok vedno in/ali pogosto išče 

biološko identiteto. 

 

6.1.1 NOVEJŠA (KLASIČNA) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST (1848–1918)  

KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO (1877) 

Ime in priimek avtorja: FRAN LEVSTIK 

Ime in priimek ilustratorke: ROŽA PIŠČANEC 

KRATKA PREDSTAVITEV SLIKANICE: 

Književno delo predstavnika klasične književnosti, Frana Levstika Kdo je napravil Vidku 

srajčico obsega osemnajst strani, prvič je bilo objavljeno leta 1877 v reviji Vrtec. V slikaniški 

obliki se je pojavilo leta 1955 s črno-belimi ilustracijami, drugi barvni slikaniški natis pa je bil 

izdan leta 1965. Ilustracije so delo akademske slikarke Rože Piščanec. 

Glavna literarna oseba je štiriletni deček po imenu Videk. Omenjeni so tudi ostali družinski 

člani; mati samohranilka in šest starejših sorojencev, opazimo odsotnost očeta. Stranski literarni 

liki, ki se pojavijo v zgodbi, izhajajo iz narave; nastopajo živalski (jagnje, pajek, rak, ptič) in 

rastlinski liki (grm) in so antropomorfizirani. Dogajanje poteka v poletnem času, dogajalni 

prostor pa sta gozd in travnik, saj avtor izrazito opisuje otrokovo naklonjenost do okolja, skrb 

za cvetlice in živali. Mati skrbi za pridelke in obroke, otroci pa so večino dneva prepuščeni sami 

sebi. V pravljici so poudarjene pozitivne otroške vrednote. 
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ANALIZA DRUŽINSKIH ODNOSOV V KNJIŽEVNEM DELU Kdo je napravil Vidku 

srajčico: 

Problemska tematika: enostarševska družina, mati samohranilka, osamljeni, sami sebi 

prepuščeni otroci (samorastniki). 

Živela je svoje dni uboga vdova, ki je imela 

sedem otrok, enega manjšega od drugega, ali 

jesti so morali vsi. (Levstik, 2008: 3) 

Motiv enostarševske, številčne družine, ki je 

bila značilna po drugi polovici osemnajstega 

stoletja (število sedem v katoliški veri sklene 

ciklus) (Devjak idr., 2012). Opazna je 

odsotnost očeta. Družina trpi hudo revščino, 

saj primanjkuje hrane. Iz ilustracije Rože 

Piščanec je razvidno, kateri otrok je 

najstarejši, saj nima zakrpane srajčice. 

Od zore do mraka je morala mati služiti 

vsakdanji kruh (Levstik, 2008: 4). 

Mati mora prevzeti tradicionalno vlogo očeta 

(skrb za zaslužek), zato se pojavi vprašanje 

skrbništva nad otroki. Otroci so bili zaradi 

hudih življenjskih razmer primorani sami 

skrbeti zase, se vzgajati (samorastniki), ker so 

živeli na vasi, kjer ni bilo organiziranega 

varstva (Devjak idr., 2012).  

Videk je bil deček komaj štiri leta star, zelo 

bistroumen ter je imel posebno rad živalce in 

cvetlice (Levstik, 2008: 6). 

Uporaba lastnega imena nakazuje na novo 

pojmovanje otrok, pomanjševalnica pa še bolj 

približa otroškost glavnega lika, doda ljubkost 

(Blažić, 2005). Opazimo dečkovo 

naklonjenost do narave in živih bitij. Dobrota 

pa je vzajemna, saj mu do nove srajčice 

pomagajo prav živali. 
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Ondi ga sreča jagnjiče. Na pol golo revše se 

mu zelo smili, zato ga vpraša: »Kje ti je 

srajčica?« (Levstik, 2008: 9) 

Jagnje simbolizira nedolžnost, čistost, 

nebogljenost (Tresidder, 2004). Razlaga je 

komplementarna s pomenom golote. V 

pravljici je jagnje poosebljeno oziroma 

personificirano; še vedno se pase na travniku 

in ohranja živalsko podobo, ima pa 

sposobnost govorjenja. Gre za prepletanje 

resničnega in nadnaravnega sveta. 

Ko je šel Videk z volno mimo trnovega grma 

ob cesti, ga pokliče grm in ga vpraša: »Kaj 

neseš, Videk?« (Levstik, 2008: 10) 

Pojav poosebljene oziroma personificirane 

rastline, grma. Trnje pogosto nakaže na 

nevarnost, ki bi lahko pretila na dečka, saj je 

popolnoma sam in gol blodil po gozdu. 

Bratci in sestrice so ga debelo gledali in se 

čudili lepi srajčici. Tako lepo mehke in bele še 

nobeden izmed njih ni niti videl niti imel. 

(Levstik, 2008: 19) 

Motiv kompetitivnosti (tekmovalnosti) med 

sorojenci, kljub temu da je bil Videk skoraj 

cel dan odsoten (izoliran) od družine, so 

opazili samo njegovo novo pridobitev. 

Tabela 2: Literarna analiza dela Kdo je napravil Vidku srajčico 

ANALIZA TIPIČNE ILUSTRACIJE V SLIKANICI Kdo je napravil Vidku srajčico 

 

Slika 21: Mati med delom na polju (Levstik, 2008) 
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Slikanica Kdo je napravil Vidku srajčico vsebuje ilustracije Rože Piščanec, ki je s svojo 

ustvarjalnostjo leta 1955 približala lik glavne literarne osebe in s tem knjigi dodala vrednost in 

trajnost. Fran Levstik je tovrstno delo prvič objavil leta 1877 v reviji Vrtec, prepoznavnost pa 

je doseglo predvsem zaradi izdaje v slikaniški obliki.  

Ilustracija na belem ozadju prikazuje mamo med delom na njivi. Oče je odsoten tako v pisani 

besedi kot v likovni upodobitvi. Materina obleka je zakrpana, ona na nogah nima obutve, kar 

nakazuje na revščino.  

 

Slika 22: Motiv hranjenja (Levstik, 2008) 

 

Slika 23: Motiv hranjenja (Levstik, 1955) 

Druga ilustracija vsebuje motiv hranjenja. Za kamnito mizo sedi (kleči) sedem otrok, 

najmlajšega prepoznamo po največkrat zakrpani srajčici. Vsak ima svojo leseno žlico, jedo iz 

ene sklede, jed spominja na mleko in žgance. Mati v ilustraciji ni upodobljena, njen motiv pa 
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je prisoten v slikanici iz leta 1955, kjer otrokom deli rezine kruha, le-ti pa potrpežljivo čakajo 

na svoj delež. Otroci so bosi, njihove srajčice so enake, ni bistvenih razlik v njihovi višini, 

starosti. 

 

 

Slika 24: Šivanje srajčice, motiv golote (Levstik, 2008) 

 

Roža Piščanec je zelo implicitno naslikala deško goloto. Srajčica, ki je delo živali, je bele barve, 

kar navadno simbolizira brezčasnost, nedolžnost, čistost. Otrok se naokoli sprehaja brez 

varstva, njegov obraz je nasmejan, ne kaže znakov strahu. Otroštvo je prikazano kot brezskrbno, 

utopično. 
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6.1.2 SODOBNA SLOVENSKA KNJIŽEVNOST (1918–1945)  

CICIBAN (1915) 

Ime in priimek avtorja: OTON ŽUPANČIČ 

Ime in priimek ilustratorja: NIKOLAJ PIRNAT 

KRATKA PREDSTAVITEV PESNIŠKE ZBIRKE  

Ciciban in še kaj (pozneje Ciciban) je pesniška zbirka Otona Župančiča, literarnega ustvarjalca 

sodobne književnosti, izdana pri ljubljanski založbi Omladina, leta 1915, in vsebuje 

petinpetdeset strani. Poezija se v slikaniški obliki prvič pojavi leta 1932, likovne podobe so 

delo ilustratorja Nikolaja Pirnata, v zbirki pa je petintrideset pesmi: Veseli koledniki, Žalostni 

koledniki, Častitljivi koledniki, Dedek samonog, Otroci spuščajo mehurčke, Postovka, Kadar 

se Ciciban joče, Ples Kralja Matjaža, Vrabci in strašilo, Lisica, Kroperji, Zvonovi, Žabe, 

Uspavanka, Pismo, Breza in hrast, Pastirčki, Zeleni Jurij, Pomladna ladja, Ciciban in čebela, 

Povabilo, Medved z medom, Stari medo, Lenka, Zlato v Blatni vasi, Zvezdoznanstvo, Mehurčki, 

Uspavanka, Veverica, Ciciban Cicifuj, Turek, Ciciban posluša očetovo uro, Naše luči, Ciciban 

zaspi in Slovo. 

Glavna literarna oseba je predšolski otrok, ki ga književnik izvirno poimenuje Ciciban; idejo 

je verjetno črpal iz ljudske uganke, kjer nastopata Ciciban in Cicibanica, ki se nahaja v Srbskem 

slovarju Vuka Stefanovića Karadžića.   

(Etimološki slovar. (2016). (http://www.fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-

slovar/4219173/cciban?View=1&Query=ciciban, pridobljeno 6. 6. 2016). 

Stranski književni liki so ljudje (oče, mati), živali (čebela), predmeti (ura), igrače. Dogajalni 

prostor je naravno okolje, pesniški motivi pa otrokovi dogodki iz vsakdanjega življenja (igra). 

Župančič je želel v pesmih poudariti vedrost otroškega obdobja, prikazati idealen skupek 

otrokovih lastnosti, spodbuditi smeh, obenem obzirno, neprisiljeno vzgajati. Prisotna so rekla 

ljudskega jezika, belokranjščine in pomanjševalnice, ki izražajo ljubkost.  

ANALIZA DRUŽINSKIH ODNOSOV V KNJIŽEVNEM DELU Ciciban posluša očetovo 

uro: 

Glavna literarna oseba: Ciciban; predšolski otrok. 

http://www.fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar/4219173/cciban?View=1&Query=ciciban
http://www.fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar/4219173/cciban?View=1&Query=ciciban
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Stranski literarni liki: oče. 

Dogajalni prostor: mestno okolje, Bela krajina. 

Problemska tematika: idealiziran pogled na otroka in otroštvo, sončni koncept: otrok deležen 

zaščite in skrbi odraslih (Blažić, 2007). 

»Očka, pa kaj je v tej zlati igrački? 

Kaj to nabija nalahno ves čas?« 

»Ciciban, veš, to so drobni kovački, 

božji kovački, da kujejo čas.« (Župančič, 

1932: 73) 

 

»Očka, povej mi: ti božji kovački … 

ali bi slišal njih pesem i jaz? 

– Sinko, le skloni uho k tej igrački, 

čul boš, kako se ti kuje tvoj čas.« 

(Župančič, 1932: 73) 

 

 

 

 

»Čudo prečudno! Res pojejo meni! 

»Ciciban, Ciciban!« slišim ves čas, 

drobno kot ptičke na veji zeleni: 

»Ciciban, tebi zlat kujemo čas!« 

(Župančič, 1932: 73) 

 

Leta 1994 je slovenski literarni zgodovinar, 

pesnik in prevajalec Dušan Ludvik raziskoval 

izvor besede Ciciban in prišel do ugotovitve, 

da kadenca ci, ci-ci, si navadno zaznamuje 

ptičje petje, ki zelo spominja na oglašanje 

sinice. Raziskal je povezavo med ljudmi in 

pticami, ki je bila poznana in tesna že v 

krščanstvu, npr. v bibliji golobica ponazarja 

nevesto in grlica simbolizira Marijo, zato je 

sklenil, da je ustrezen sinonim za besedo 

ciciban siniček (Ludvik, 1994).  

Slovar slovenskega knjižnega jezika pa 

definira, da je ciciban ustreznica za 

predšolskega otroka (SSKJ, 2000).  

 

Pesniški stih »Ciciban, tebi zlat kujemo čas!« 

prikazuje otroško obdobje kot radostno 

obdobje, najlepše obdobje življenja, še 

posebej, kadar je v skladu z naravo (ptički na 

veji zeleni). Pri Župančiču otrok postane 

subjekt, ima pravico do igre, starši mu 

izkazujejo pozornost, zanj skrbijo, ga 

varujejo, učijo, vzgajajo, usmerjajo k 

premišljevanju, sklepanju. Zato lahko 

govorimo o nadgradnji Levstikove 

senzibilnosti pri pojmovanju otroka in 



Fujan, K. (2016). Motiv družinskih odnosov v slovenski mladinski književnosti v slikaniški obliki. Diplomska 
naloga. 

36 
 

otroštva (Blažić, 2007). Opazna je močna 

povezanost očeta in sina, pristen medsebojni 

stik in občutek ljubezni. 

Tabela 3: Literarna analiza dela Ciciban posluša očetovo uro 

 

ANALIZA DRUŽINSKIH ODNOSOV V KNJIŽEVNEM DELU Ciciban in čebela: 

Glavna literarna oseba: Ciciban; predšolski otrok, čebela. 

Dogajalni prostor: narava. 

Problemska tematika: neubogljiv, razposajen otrok, kaznovanje. 

»Kje pa je tisti Ciciban, 

ki venomer razgraja, 

ki mamici nagaja, 

kje pa je tisti Ciciban?« 

(Župančič, 1932: 43) 

 

Čebela, ilustrirana v živalski podobi, govori 

z dečkom (Cicibanom) v tretji osebi ednine, 

čeprav ji tovrstnih vprašanj ne bi bilo treba 

zastaviti, saj sta se med seboj že 

sporazumevala. Otroka predstavi kot 

razgrajača, kot osebo, ki ne upošteva 

materinih zapovedi. Navadno starši na 

podoben način nagovorijo svoje otroke, 

kadar le-ti niso poslušni, saj tako z njimi lažje 

vzpostavijo stik in razrešijo težave. 

«Kaj tudi joče mamica, 

če Cicibanček skače, 

pa si raztrga hlače, 

kaj tudi joče mamica?« 

(Župančič, 1932: 43) 

 

Pripovedovalec želi preko čebelinih ust od 

dečka izvedeti, kako reagirajo starši, kadar si 

Ciciban med igro uniči oblačila. Čebelina 

vprašanja se ves čas stopnjujejo, ustvarjajo 

napetost in se približujejo trenutku 

kaznovanja. V Cicibanu želi vzbuditi slab 

občutek, saj ga neposredno sprašuje o čustvih 

matere (jok). Lik matere in očeta je 

predstavljen stereotipno; mati sočustvuje z 

otrokom, a očetu ne upa preprečiti, da bi 
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»Če hlače strga Ciciban, 

jih mamica zašije, 

a očka mu nabije 

s cvetlično bilko zadnjo stran.« 

 (Župančič, 1932: 43) 

 

 

otroka fizično kaznoval. Postavljena je v 

ozadje in njena glavna funkcija je, da zašije 

dečkove raztrgane hlače. Župančič je želel 

omiliti motiv kaznovanja, zato je predmete, 

ki so jih v preteklosti uporabljali za 

pretepanje, nadomestil s cvetlično bilko. 

»O, saj pove ti Ciciban, 

le vprašaj ga čebela, 

po kaj si priletela; 

ne laže pa ne Ciciban.« 

 

»Če pa ne laže Ciciban, 

potem je fant od fare; 

naj skače, vse potare, 

da le ne laže Ciciban!« 

(Župančič, 1932: 43) 

 

V tem delu pesmi nam avtor ponudi 

sporočilo, ki ga lahko interpretiram slednje: 

»Če smo pošteni do drugih, nam bodo le-ti 

naše zmote in napake lažje opravičili.« V 

ospredje je postavljena otrokova igra in vse, 

kar je z njo povezano (raztrgane hlače, 

skakanje ...). 

Tabela 4: Literarna analiza dela Ciciban in čebela 
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ANALIZA TIPIČNE ILUSTRACIJE V LITERARNEM DELU Ciciban in čebela 

 

Slika 25: Ciciban in čebela (Župančič, 1932) 

        

Slika 26: Motiv telesnega kaznovanja (Župančič, 2004) 

Prva slikaniška izdaja zbirke Ciciban se je pojavila leta 1932, pesmi pa je s svojimi ilustracijami 

opremil Nikolaj Pirnat. Uporabil je čisto in enakomerno risarsko tehniko in motiv črne barve 

postavil na belo ozadje. Predstavlja tri elemente: otroka, morda dojenčka (se dotika svojih 

prstov na nogah), čebelo, ki ni neposredno usmerjena v otrokov obraz, in cvetlice; idilično 

naravno okolje, kjer je telesno kaznovanje spregledano. Marija Mozetič je ena od ilustratork in 

ilustratorjev, ki so svoj likovni delež prispevali pesniški zbirki Ciciban. Ilustracija predstavlja 
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trenutek kaznovanja, saj je otrok, oblečen v spodnjice, prislonjen na očetovo stegno, oče ga 

namerava udariti z rastlino, ki jo drži v rokah. V bližini se nahaja čebela, ki Cicibana nekoliko 

prestraši, saj se je otepa z rokami, da bi se zaščitil pred njenim pikom. V primerjavi z otrokom 

je izredno velika. Mati je narisana v ozadju, njen obraz je žalosten, v rokah drži Cicibanove 

hlače, ki so bile že večkrat zakrpane, poleg nje je košara s šiviljskimi pripomočki. Na očetovo 

dejanje se ne odziva. Ilustracija je narisana s svinčnikom, popestrijo jo žive barve. 

6.1.3 SODOBNA SLOVENSKA KNJIŽEVNOST (1945–1991)  

MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON (1955) 

Ime in priimek avtorice: ELA PEROCI  

Ime in priimek ilustratorjev: LEON KOPORC, MARLENKA STUPICA  

KRATKA PREDSTAVITEV SLIKANICE: 

Literarno delo reprezentativnega žanra Moj dežnik je lahko balon avtorice Ele Peroci je izšlo 

leta 1955, prvič pa jo je z ilustracijami opremil Leon Koporc. Posebej poznana pa je slikaniška 

izdaja iz leta 1962 z ilustracijami Marlenke Stupice. Slikanica vsebuje šestnajst strani, založba 

Mladinska knjiga pa ji je dodelila tudi nagrado za konceptualno slikaniško izvirnost (Blažić, 

2014a). 

Glavna književna oseba je mestna deklica Jelka, stranske osebe so njeni sorodniki (oče, mati, 

dedek, babica in teta), v irealnem svetu pa tudi njeni vrstniki (Miško, Čenča, Jurij, Cenček, 

Pika). Prepletata se dva dogajalna prostora: realni dogajalni prostor je velemesto, fantazijski pa 

dežela Klobučarija. 

Problemskost opazimo že v uvodu; deklica ni zadovoljna s svojim življenjem, saj ji ostali 

družinski člani postavljajo stroga pravila, ki jih mora upoštevati, zato se zateče v domišljijski 

svet, kjer ni samote in osamljenosti. Svoje hrepenenje po boljšem življenju ji pomaga uresničiti 

predmet (dežnik), ki v fantazijskem svetu dobi nadnaravno sposobnost. Odpelje jo v čarobno 

deželo Klobučarijo, kjer namesto rož rastejo klobuki. Kratka sodobna pravljica nam sporoča, 

da so se z nesrečnim življenjem spopadali odrasli, svoje težnje pa so prelagali na otroka. 
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ANALIZA DRUŽINSKIH ODNOSOV V KNJIŽEVNEM DELU Moj dežnik je lahko 

balon 

Problemska tematika: zaščitniški odrasli, pobeg od doma  

Ob potoku je široka trata, na trati je bil 

razpet majhen rumen dežnik in ta dežnik je bil 

Jelkin šotor. Jelka je skakala okoli šotora in 

se žogala z rdečo žogo. Žoga je bila čisto 

nova in zanjo so se dedek, babica, mama, oče 

in teta zelo bali (Peroci, 2008: 3). 

Glavna književna oseba je ženskega spola in 

ima osebno lastno ime. Dogajanje je 

umeščeno v realni svet. Opazna je prisotnost 

simbolne igre; dežnik ponazarja šotor. 

Deklica se sproščeno igra, družinski člani jo 

pri igri opazujejo in ves čas nadzirajo. So 

pretirano zaščitniški in Jelki prepovedujejo 

veliko stvari (nevarnost vidijo že v otroški 

igri), kar je avtorica omilila z glagolom 

»bati«, ki ga pogosto uporabljajo posesivni 

odrasli (npr. »bojim se zate«, »bojim se, da se 

bo kaj hudega zgodilo«), da v drugi osebi 

vzbudijo slabo vest za njeno ravnanje.  

»Jelka, kje imaš žogo?« so jo vprašali.  

»Padla mi je v vodo,« je odgovorila Jelka in 

sedla v šotor.  

Dedek, babica, mama, oče in teta so grozeče 

dvignili kazalec: »Nič nisi pazila na žogo!« 

Jelka je prijela svoj šotor za kljuko in si ga 

poveznila na glavo. Zaprla je oči, da ne bi 

videla hudih obrazov, ki so gledali iz hiše. 

(Peroci, 2008: 3) 

Deklica je podrejena, saj se nanjo jezi pet 

odraslih oseb hkrati, kar spominja na 

tradicionalno pojmovanje glavnih književnih 

oseb (Blažić, 2014a). Odrasli imajo stranske 

vloge in se v slikanici pojavijo kot imitacija 

drug drugega (vsi so »grozeče dvignili 

kazalec«). Dežnik, ki je deklici prej 

predstavljal šotor, je v trenutku grajanja 

postal zavetišče pred nasiljem. 

Z zaprtimi očmi je bila videti čisto sama, le 

svoj rumeni dežnik je krepko držala za kljuko. 

Deklica postane uporniška (»nebomska 

deklica«), ima željo po begu v okolje, ki je 

proč od sorodnikov, kjer lahko postane 
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»Moj dežnik je lahko balon!« je šepetala. 

Dežnik se je napel in se še bolj izbočil. Dvigal 

se je in Jelka je trdno mižala. (Peroci, 2008: 

4) 

avtonomna (Blažić, 2005). Blažić (2005: 43) 

navaja zanimivo dejstvo, da imajo »živali, 

igrače, rastline, narava in izmišljena bitja 

boljši stik z otrokom kot odrasli.« Deklica 

Jelka ima svoje posebno »orožje« v obliki 

rumenega dežnika, ki ima posebno moč 

(letenje). Deklica s pomočjo čarovnije doseže 

želeni cilj. 

Toda to ni bil Tivoli in to niso bile rože. To je 

bila dežela Klobučarija in na gredah so rasli 

klobuki. (Peroci, 2008: 8) 

Deklica zaživi v irealnem (fantastičnem) 

svetu, kjer je njeno dojemanje časa 

subjektivno. 

Doma se z Miškom ne sme igrati, ker se rad 

pretepa. S Čenčo se ne sme igrati, ker ima 

ošpice, s Piko se ne sme igrati, ker kašlja, 

Cenček in Jurij pa se s punčkami ne igrata. 

(Peroci, 2008: 10) 

Težave, ki jih ima deklica v resničnem svetu, 

se lahko razrešijo v domišljijskem. Njeni 

sorodniki so okoliške otroke vnaprej 

zaznamovali in ji prepovedali stike z njimi. 

»To so imenitni klobuki!« je pripovedoval 

Miško. »Lahko utrgaš, katerega koli hočeš in 

kolikor hočeš, kakršnega si daš na glavo, 

takšen si. (Peroci, 2008: 12) 

Sporočilo slikanice se lahko glasi: »Si tak, 

kot se odločiš biti. Tako vidiš tudi druge ljudi 

in stvari okoli sebe.« Jelkini sorodniki so bili 

pesimistični, življenja jih je bilo strah, svojo 

negativno energijo pa so prenašali na otroka. 

»Utrgaj si klobuk!« so rekli Jelki. 

»Ne potrebujem ga, ker imam dežnik. Le moji 

sorodniki bi morali imeti klobuke,« je 

odgovorila in utrgala nekaj klobukov. 

(Peroci, 2008: 13) 

Klobuki, ki jih je Jelka prinesla svojim 

sorodnikom, spregovorijo o potlačenih željah 

odraslih. Ženske so imele želje po 

občudovanosti (mati po lepoti, babica po 

mladosti, teta po uspešni igralski karieri), 

moški željo po visokem delovnem položaju 

(dedek; general, oče; profesor). 

Tabela 5: Literarna analiza dela Moj dežnik je lahko balon 
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ANALIZA TIPIČNE ILUSTRACIJE V SLIKANICI Moj dežnik je lahko balon 

 

 

Slika 27: Deklica Jelka v domišljijskem svetu (Peroci, 1955) 

 

Slika 28: Družinski člani med opazovanjem Jelkine igre (Peroci, 2008) 

 

Slika 29: Mati, oče in teta z novimi klobuki (Peroci, 2008) 

Leta 1955 je bilo književno delo Moj dežnik je lahko balon prvič likovno upodobljeno, 

ilustracije je prispeval Leon Koporc; uporabil je tri barve (črno, belo in rdečo), glavna literarna 
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oseba je oblečena v rdeče krilo z velikimi črnimi pikami in v rokah drži majhen bel dežnik z 

rdečo obrobo. Najbolj poznane ilustracije nebomske deklice Jelke in njene družine iz leta 1962 

so delo ilustratorke Marlenke Stupice, ki je z močno rumeno barvo dežnika knjižni naslovnici 

dodala vrednost. Liki niso pretirano otroški, saj je ilustratorka ostala zvesta svojemu 

slikarskemu slogu. 

Prva likovna upodobitev prikazuje pet odraslih oseb, Jelkinih sorodnikov, ki so mrkih obrazov, 

kar nakazujejo ostro našpičene obrvi in navzdol obrnjena usta. Zbrani ob odprtem oknu imajo 

poglede usmerjene v deklico in njeno novo igračo; rdečo žogo. Njihova upodobitev spominja 

na odrasle v Popravljalnici igrač, ki izgledajo obupano, brez energije, le-da je v slikanici Ele 

Peroci še bolj vidna nadrejenost odraslih. Očitno se tudi sami bojijo življenja, nevarnosti, zato 

so zaprti v hiši, čeprav se deklica igra zunaj. Na oknu opazimo buhteče cvetlice. 

Druga ilustracija prikazuje drugačno razpoloženje Jelkinih družinskih članov. Povešene ustnice 

je nadomestil nasmeh, odprtost njihovih pogledov sporoča, da so srečni. Tudi oblačila, ki na 

prvi ilustraciji izgledajo običajno, so na drugi videti veličastno, kraljevsko. Na prvi ilustraciji 

je celotno dogajanje zelo pusto, na drugi pa barvito in čarobno.  

GOLOBJE, SIDRO IN VODNJAK (1960) 

Ime in priimek avtorice: KRISTINA BRENK  

Ime in priimek ilustratorke: MARLENKA STUPICA 

KRATKA PREDSTAVITEV KNJIŽNE ZBIRKE: 

Po Franu Levstiku in Otonu Župančiču je pomembna posvetna mladinska realistična 

pripovedna proza Golobje, sidro in vodnjak, ki vsebuje dvainštirideset črtic in je delo pisateljice 

Kristine Brenk, izdano leta 1960.  

Književno delo opisuje mestno življenje osnovnošolskega dečka Andreja in njegove matere v 

času po drugi svetovni vojni. Avtorica mater samohranilko poimenuje »mamaočka«, saj je 

moža (partizana) izgubila med služenjem vojaške dolžnosti, zato se je primorana sama spopasti 

z izzivi materinstva in očetovstva. Dogajanje poteka v Ljubljani, v obdobju hude revščine. V 

prvem poglavju z naslovom Golobje, sidro in vodnjak, kjer ima pomembno vlogo tudi babica 

in je del književne zbirke Obdarovanja, ki predstavlja simpozij avtorice, so vključene črtice: 

Pogovor, Andrejeva pravljica, Prišel bo kraljevič, Kje je jama?, Izposojene hruške, Črni kos, 
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Izgubljeni zmaj, Andrejevo razočaranje, Žrebiček, Fantovska peka, Hišica, Osma dežela, 

Babičino drevce, Pomarančna babica, Mamine rokavice, Zaklad v drvarnici, Andrejeva frača, 

Mačkine copate, Izgubil se je deček, Bambi za mamo, Prva razstava, Naša znamenja, Prijatelj, 

Pobratimstvo, Tulipanov cvet, Andrejeva skrivnost, »Nihče nima tako hude mame«, Stričev 

cilinder, Dan žena, Sončna ulica, Kam sije sonce?, Brez očeta, Na čarobnem splavu, Besni 

Andrej, Golobje, sidro in vodnjak, Mamaočka, Srečanje, Veliko pismo, Resnična zgodba 

mojega očeta, Kdo je najsrečnejši?, Kaj manjka Ljubljani? in Konec. 

Avtorica v svojem delu izrazi pozitiven odnos do otroka, ceni materinstvo in je osebno 

naklonjena ženski socialni mreži (mati, babica). 

ANALIZA DRUŽINSKIH ODNOSOV V KNJIŽEVNEM DELU Golobje, sidro in 

vodnjak: 

Problemska tematika: enoroditeljska družina, mati samohranilka (mamaočka), revščina po 

drugi svetovni vojni 

Andrej gleda, kako se ženički tresejo roke, in 

pravi: »Mama, nočem zrasti, nočem postati 

velik, nočem postati star, nočem umreti. 

Nikoli, nikoli! Naredi tako, da bom zmeraj 

majhen.« 

»Tega ne morem,« pravi mama. 

»O,« si v mislih pravi Andrej, »če bi imel 

očeta. Oče bi mi zdajle povedal, zakaj je lepo 

živeti.« (Brenk, 2001: 70) 

Strah otroka pred staranjem, delavsko 

nezmožnostjo, telesnimi spremembami. Od 

mame zahteva, da spremeni življenjski ciklus, 

ustavi čas. Mama ga seznani z resničnostjo in 

jasno pove, da je to nemogoče. Otrok začuti 

mamino nemoč in je prepričan, da bi njegov 

oče poznal odgovor na njegova vprašanja. 

Jezen je na mamo, začne dvomiti vanjo. 

»Kaj pomeni sidro, mama?« 

»Sidro pomeni upanje,« mu razloži mama. 

»Jaz imam velikansko upanje. Upanje, da 

bom našel očeta.« (Brenk, 2001: 71) 

Deček ima veliko željo, da bi imel ob sebi 

očeta, saj je oče izredno pomemben družinski 

član, ki sina nauči, kako postati avtonomna 

osebnost. Mama pa se zaveda, da bo lahko v 

skupnosti z očetom šele po smrti (krščanstvo).  
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Mati gleda v srebrnkast curek vode, ki 

neutrudno žubori globoko iz temne zemlje in 

si pravi: »Tako moraš živeti, kot da si 

neumrljiv, živ studenec.« (Brenk, 2001: 71) 

Mati sina opogumlja, naj se ne boji staranja in 

smrti, naj živi polno življenje, ki ne sme 

stagnirati.  

Mati je kot literarna oseba prikazana kot 

skrbna, dobra, predana sinu, celo preveč 

ustrežljiva.  

»Mnogo otrok bom imel in nikoli jih ne bom 

zapustil. Moji otroci ne bodo brez očeta.« 

»Prav,« odgovarja mama, »toda potem 

moraš zrasti, Andrej.« (Brenk, 2001: 72) 

Andrej čuti primanjkljaj očetovstva in to 

jasno izraža. Zdi se mu, da ga je oče nalašč 

zapustil, četudi je bil kot partizan ubit v vojni, 

a mu ne zameri, saj o njem govori pozitivno. 

Mati mu odgovori na prvotno vprašanje, da ne 

more doseči želene točke v življenju, če 

predhodnje še ne dokonča.  

Književno delo je v slovenski prostor vpeljalo 

novo senzibilnost (Blažić, 2014a). 

Tabela 6: Literarna analiza dela Golobje, sidro in vodnjak 
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ANALIZA TIPIČNE ILUSTRACIJE V LEPOSLOVNEM DELU Golobje, sidro in 

vodnjak 

 

Slika 30: Golobje ob vodnjaku (Brenk, 2001) 

V posebni zbirki literarnih del Kristine Brenk z naslovom Obdarovanja je svojo likovnost 

izrazila ilustratorka Marlenka Stupica. Opazna je velika povezava med vsebino in slikovnim 

motivom, saj je ilustracija dobesedno vezana na literarno predlogo, hkrati pa ne napove teme 

besedila v celoti. Je preprosta, poenostavljena, umeščena na sredino lista, manjše velikosti.  

Predstavlja velik vodnjak, ob njem pa golobe, ki so nastanjeni okoli njega, pripravljeni na pitje 

vode. Ilustratorka je uporabila pastelne barve. 

PEDENJPED (1966) 

Ime in priimek avtorja: NIKO GRAFENAUER  

Ime in priimek ilustratorke: LIDIJA OSTERC  

KRATKA PREDSTAVITEV PESNIŠKE ZBIRKE: 

Niko Grafenauer, sodobni klasik in naslednik pisateljice Kristine Brenk, je slovenski mladinski 

književnosti prispeval novo izvirno poimenovanje literarnega lika. Pedenjped je sinonim za 

predšolskega otroka in glavna književna oseba pesniške zbirke z enakim naslovom, dolge 
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šestinpetdeset strani, ki je izšla leta 1966 z ilustracijami Lidije Osterc. Leta 1979 je podobo 

dečka z veliko glavo in štrlečimi ušesi narisal ilustrator Marjan Manček. Pesniška zbirka v 

slikaniški obliki, ki je izšla leta 1977 (po drugi svetovni vojni), vsebuje sedeminštirideset pesmi. 

Dogajalni prostor je mesto (Pedenjmesto), stranske literarne osebe pa so družinski člani 

(Pedenjočka, Pedenjmama, Pedenjbratec). Avtor vsebinsko približa sodobno vzgojo otroka; 

permisivno vzgojo in izpostavi elemente osamljenosti (spakovanje, opazovanje v ogledalu, 

listanje knjig, čeprav otrok črk še ne pozna).  

ANALIZA DRUŽINSKIH ODNOSOV V KNJIŽEVNIH DELIH Pedenjped, Šlik Šlak, 

Dvojčka 

Glavna literarna oseba: deček pred vstopom v šolo (Pedenjped). 

Stranski literarni liki: očka, brat (Pedenjočka, Pedenjbratec). 

Dogajalni prostor: mesto (Pedenjmesto). 

Problemska tematika: permisivna vzgoja v družini, kompulzivno prenajedanje, osamljenost, 

elementi fizičnega nasilja. 

PEDENJPED 

»Pedenjsrajčka, pedenjhlače, 

pedenjčevlji na nogah. 

Gromozanski kos pogače 

neprenehoma v rokah.« 

Vsi iz sebe so lasje, 

ne prenesejo glavnika, 

in kazalec nevede 

venomer po nosu stika. 

 

Pedenjped je izvirno poimenovanje za 

predšolskega otroka, dečka, ki pa je v 

primerjavi s Cicibanom bolj nagajiv, 

samovoljen in ne tako složen. Za telesni 

izgled in vzorno vedenje mu je vseeno, je 

sladkosned in se prenajeda. Družina ni 

avtoritativna pri vzgoji, saj opazimo prvine 

permisivne vzgoje, kjer je dečku vse 

dovoljeno.  
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Uhlja kot dva sprta strica 

muhasto štrlita v svet. 

Pedenjjamica sred lica- 

to je mali Pedenjped« 

 (Grafenauer, 1966 : 6) 

 

ŠLIK ŠLAK 

Pedenjped korenček strga, 

šlik šlak, šlik šlak, 

če se bratcu gumb odtrga, 

šlik šlak, šlik šlak. 

Pedenjbratec mrko gleda, 

šlik šlak, šlik, šlak, 

in zatoži Pedenjpeda, 

šlik šlak, šlik šlak. 

»Pedenjočka prst izproži,  

naglo sodi, nič ne čaka:  

ta nagaja, oni toži,  

kar oba našlikašlaka.« 

(Grafenauer, 1966: 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ena izmed Pedenjpedovih lastnosti je tudi 

posmehljivost, kar opazimo v delu Šlik Šlak, 

kjer bratca izziva s pritajenim smehom, ker je 

izgubil gumb na hlačah. Začneta se prepirati 

(motiv tekmovalnosti), brat Pedenjpeda 

zatoži, zato očka zelo strogo nastopi in oba 

kaznuje z zaušnico. Grafenauer je z 

izmišljeno besedo »našlikašlaka« skušal 

razvrednotiti telesno kazen, ji odvzeti 

zastrašujoč prizvok in dodati vzgojno 

vrednost, čeprav gre za fizično nasilje očeta 

nad sinovoma. 
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DVOJČKA 

»Pedenjped je dobil brata, 

ki mu je enak na las, 

ista brada, nos in uhlji,  

isti kodri na obraz. 

 

Presenečeno strmita, 

prst sesata brez olike 

in znenada v istem hipu 

si pokažeta jezike. 

 

Drug na drugega kričita, 

vsakemu se zdi zamalo. 

Slednjič od srditih groženj 

poči staro ogledalo.« 

(Grafenauer, 1966: 4) 

 

 

 

Pedenjped ponazarja motiv osamljenega 

otroka, ki zaradi dolgočasja večkrat razvije 

samostojno igro (se opazuje v ogledalu, 

spakuje, sesa prst, kaže jezik, kriči). Dobi 

premalo pozornosti, zato velikokrat dela 

škodo po hiši, hitro plane v jok, se zanima za 

stvari, ki jih še ne obvlada (npr. branje knjig).  

Čeprav je Grafenauer književno delo 

Pedenjped namenil otrokom, ponekod 

uporabi zahtevnejše besede za otroke drugega 

starostnega obdobja (srditih, mrko …). 

Tabela 7: Literarna analiza del Pedenjped, Razstava in Dvojčka 
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ANALIZA TIPIČNE ILUSTRACIJE V SLIKANICI Pedenjped 

 

Slika 31: Šlik šlak (Grafenauer, 1966) 

 

Slika 32: Prepir med sorojencema in očetov pristop (Grafenauer, 2010) 

Lidija Osterc je ilustratorka, ki je leta 1966 prva ustvarila slikovno podobo Pedenjpeda; ikoni 

je narisala razmršene, goste lase, črne oči, nasmešek, prekrižana kazalca in opravo, ki bi jo 

lahko umestili v začetek dvajsetega stoletja (hlače širokega kroja, črtaste nogavice, širša bela 

srajca, obutev z ošiljeno konico). Deček, ki po izgledu spominja na osnovnošolskega otroka, 
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sedi na tankem stolu, lika bratca in očeta nista narisana. Ilustracija je postavljena na belo ozadje, 

likovni motiv je narisan s črno barvo.  

Posebej prepoznavna pa je deška pojava ilustratorja Marjana Mančka iz leta 1979, ki je 

osnovnemu modelu dodal še več igrivosti in razposajenosti (neurejeni lasje, jamica v licih, 

štrleča ušesa). Tudi oblačila so sodobna (modre kratke hlače in rumena majica), deček pa 

izgleda mlajši kot v ilustraciji Lidije Osterc. 

Ilustracije Marjana Mančka na zelo nazoren način prikazujejo družinsko problematiko; 

tekmovalnost med sorojencema in burno reakcijo očeta. Pedenjpedova glava je večja od glave 

Pedenjbratca in Pedenjočka, kar bi lahko pojasnili z dejstvom, da se v njegovi glavi veliko 

dogaja. Je navidezno samostojen, neurejen in ljubosumen na brata, zato mu nagaja. Oče nastopi 

zgolj v trenutku telesnega kaznovanja, njegov obraz je strog (poševnost obrvi, odprta usta), oči 

usmerjene v Pedenjpeda s prstom pa nakazuje odločnost svojih besed. Slika je večbarvna, 

spominja na fotografijo v albumu.  

SVETLANINE PRAVLJICE (2008) 

Ime in priimek avtorice: SVETLANA MAKAROVIČ  

Ime in priimek ilustratorke: ALENKA SOTTLER  

KRATKA PREDSTAVITEV KNJIŽNE ZBIRKE: 

Zbornik Svetlane Makarovič Svetlanine pravljice, ki je bil izdan leta 2008 je opremljen z 

ilustracijami Alenke Sottler in vsebuje šestdeset pisateljičinih najboljših književnih stvaritev.  

Njena dela so domiselna; glavne literarne osebe so redko otroci oziroma ljudje (Tibor), odrasli 

so pogosto negativno kritizirani in zato zoomorfizirani (gospa Jazbečka), književni liki 

pogosteje nastopajo v obliki personificiranih živali (ježevka, črni muc) in imajo inovativna, 

včasih karakterizacijska poimenovanja (Kazimir). Njene pravljice so postavljene v sodobni 

dogajalni čas, dotikajo se aktualnih, problemskih tematik (posvojitev (Netopir Kazimir), nasilje 

(Netopir Kazimir, Medena pravljica, Človek, ne jezi se), politika (Človek, ne jezi se), spolnost 

(Človek, ne jezi se), verstvo (Netopir Kazimir, Človek ne jezi se)) (Blažić, 2011a).  

PREDSTAVITEV DVEH LITERARNIH DEL: 

ČLOVEK, NE JEZI SE (1992, 2008) (ključne besede: pogumna mati, politična satira):  
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Začetek kratke sodobne pravljice je tipičen (»Neko pomlad ...«), umeščen v mestno okolje. 

Slikovito je opisano tudi naravno okolje, dogajalni čas je opredeljen kot »pomlad, obdobje 

mačjega parjenja«. Glavni literarni lik je pogumna mati, stranski liki pa so velik tigrast maček, 

mačji mladič in gospa Jazbečka, navzoč lik je tudi Jazbečkin sosed. Z vidika družinskih 

odnosov opazimo prisotnost očeta le v času parjenja, pozneje se mačja mati pojavlja 

samostojno, avtorica pa njena dejanja prikaže kot hrabra, požrtvovalna. Gospo Jazbečko je 

avtorica ustvarila z vidika osebnega, nezaupljivega pogleda na odrasle in jo prikazala kot 

izvršiteljico podlih dejanj (elementi fizičnega nasilja, utopitve). Le-teh se zaveda, a jih ne 

opravičuje. Zgodba je politična satira, kar avtorica nazorno prikaže z motivom mačjega 

uriniranja na zastavo in s postavitvijo zastave z rumenim madežem na državni praznik. 

Brezpogojna ljubezen matere do otroka in upor sta predstavljena v sklepnem delu pravljice, ko 

mačja mati zaščiti svojega otroka in se zoperstavi človeku. Vsebuje tudi motiv mučenja živali, 

ki je prisoten v vsakdanu, a pogosto spregledan in nesankcioniran. 

(Makarovič, 2008: 134–141) 

MESEČINSKA STRUNA (2008, v slikaniški obliki 2015) (ključne besede: pisateljica otroštvo 

ceni, otroka ščiti, koruptivnost odraslih prezira)  

Glavna oseba v kratki sodobni pravljici Mesečinska struna je deček Tibor, stranski književni 

osebi sta njegova bolna mati in hroma mlajša sestra. Prisoten je poosebljeni nebesni predmet 

(lunin žarek), ki nagradi dobroto in preprostost ter kaznuje prevzetnost. Dogajalni čas ni 

določen, kar sporoča tipičen začetek pravljice: »pred davnimi leti«. Ima več dogajalnih 

prostorov; na pol podrta bajta, vaška krčma, cesta, Tiborjevo revno in pozneje prenovljeno 

prebivališče, pokopališče, glavno mesto, grad vojvode. Tibor je s svojo umetniško slavo 

pridobil bogastvo, poskrbel za boljše zdravstveno stanje mame in sestre, hkrati pa zgodba dobi 

sporočilo, ki je podobno pregovoru: »Bolan človek si želi le zdravja, zdrav pa ima nešteto 

želja«, saj sta obe prevzetno hrepeneli po razkošju in svoje zahteve stopnjevali. Značilnost 

pravljice je, da avtorica simpatizira z glavnim likom, ga ceni in podpira, dokler je otrok, ko 

postane koruptiven odrasel, ga prezira in kaznuje za njegov pohlep (»Obupano je poskušal 

igrati na preostale tri strune, a iz violine se je zaslišal samo beden cvileč glasek ...«)  

Pravljica je bila ilustrirana dvakrat, leta 2008 z ilustracijami Alenke Sottler, leta 2015 pa je bila 

samostojno izdana tudi kot slikanica, ilustracije je prispevala Bojana Dimitrovski. 

(Makarovič, 2008: 372–378) 
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ANALIZA DRUŽINSKIH ODNOSOV V KNJIŽEVNEM DELU Netopir Kazimir  

Glavna literarna oseba: Netopir Kazimir 

Stranski literarni liki: primarna netopirjeva družina, sekundarna mišja družina, sove, vrabec 

Dogajalni prostor: mračna skalna votlina, star skedenj, zvonik vaške cerkve 

Problemska tematika: fizično in psihično nasilje nad otroki, iskanje identitete 

Nad njegovimi nogami je bil v skalo vklesan 

napis: Kazimir. Ker tako je bilo temu 

netopirju ime. To ime so mu dali drugi 

netopirji v votlini, ker jim res nikoli ni dal 

miru, razen kadar je spal. (Makarovič, 2008: 

186) 

Netopir Kazimir je personificiran lik, saj 

govori, ohranja pa živalske lastnosti (živi v 

votlini, spi obrnjen z glavo navzdol). 

Ime Kazimir ima slabšalni prizvok in ima 

svojo funkcijo, saj izhaja iz besed kaziti mir, 

kar lahko povežemo z netopirjevo otroško 

radovednostjo in nenehnim postavljanjem 

vprašanj o posmrtnem življenju (Blažić, 

2011a). 

Vsem pa je začel neznosno presedati z 

vprašanjem, ali so netopirji krilate miši ali 

mišji ptiči. (Makarovič, 2008: 186) 

Iskanje identitete v svoji primarni družini. 

Pojav vprašanja: »Kdo sem, komu 

pripadam?«  

Člani družine zasmehujejo njegovo 

nevednost. 
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»Ampak če bi vendarle dve zvezdi trčili ... kaj 

praviš?« Stari je že dremal. Kazimir pa ni 

odnehal. »Ali bi počilo?« Stari netopir je že 

smrčal. »No povej, ali bi počilo?« ga je 

stresel Kazimir. Stari netopir se je zdramil in 

zarohnel: »Bi, počilo bi! Takole!« In je 

Kazimira krepko počil po glavi. (Makarovič, 

2008: 187) 

Primer fizičnega nasilja nad 

otrokom/poosebljeno živaljo. Kaznovanje 

zaradi neupoštevanja zahtev starejšega 

netopirja. Netopir je vedoželjen, a ker mu 

odrasli ne nudijo odgovorov in podpore, se 

odloči, da bo do rešitve prišel samostojno. 

Zdaj so se zdramili tudi drugi netopirji. Eden 

je zavpil: »Če ne boš tiho, ti bomo odrezali 

perutnice, pa boš prava miš!« Kazimir bi bil 

še klepetal, pa je postajal zaspan. 

(Makarovič, 2008: 187) 

Psihično nasilje in grožnje preostalih članov 

družine nad najmlajšim, ki nastopijo zaradi 

slabega zgleda odraslega netopirja.  

Od strahu netopir zaspi in sanja razburljive 

sanje, ki najbrž spominjajo na grozljivo 

podobo netopirja brez kril. 

»Moram vprašati kakšno miš!« (Makarovič, 

2008: 187) 

Vprašanje identitete želi razrešiti, zato skrivaj 

obišče sekundarno, mišjo družino. Na nek 

način se upre biološki družini. 

Mlade miške so zacvilile od veselja. Še nikoli 

niso videle netopirja tako od blizu. »Imeniten 

je!« so klicale. »Miš s perutnicami! Mama, 

zakaj nimamo tudi me peruti? Jaz bi tudi 

rada perutnice!« (Makarovič, 2008: 187) 

Mišja družina se netopirja razveseli, 

predvsem mladiči (otroci) ga z 

občudovanjem opazujejo, saj nimajo 

predsodkov o njem. So vljudni, ustrežljivi.  

»Prisedi in večerjaj z nami, če nimaš slabih 

namenov.« (Makarovič, 2008: 188) 

Pojav ksenofobije pri mišjem očetu. 
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»Mislil sem namreč,« je važno povzel 

netopir, »da ste bile mogoče kdaj prej 

netopirji, pa so vam porezali peruti.« 

(Makarovič, 2008: 188) 

Takoj, ko netopir vzvišeno opozori na mišji  

manko peruti, v njih povzroči občutek 

manjvrednosti in njihovi odnosi se ohladijo. 

»Kakšne čudne reči se pogovarjamo,« je 

zaklical oče miš. »Ena stvar je jasna, namreč 

da ti spadaš k ptičem, prav gotovo si ptič.« 

Mlade miške so zavpile: »Ni ptič, saj ima 

mišjo glavo!« (Makarovič, 2008: 188) 

Mišji oče ima strogo avtoriteto, mati in 

mladiči so poslušni, ubogljivi, ne oporekajo, 

zato Kazimirja neusmiljeno uvrsti med ptice, 

kljub temu, da se mišjim mladičem zdi, da 

močno spominja na miši. 

Kazimir je letel skozi gozd in nenadoma 

zaslišal sovo: »Glejte miš, kako leti!« Lepa 

reč, si je mislil Kazimir, miši me imajo za 

ptiča, ptiči pa za miš – kaj pravzaprav sem? 

(Makarovič, 2008: 188) 

Sovine besede dokončno zmedejo Kazimirja, 

ko je le-ta že prepričan, da je našel odgovor. 

Avtorica sprejetje identitete prikaže z 

uporabo značilne fraze »ne tič ne miš« 

(Blažić, 2011b).  

»Kaj je tisto na steni?« je vprašal Kazimir. 

»To so angeli, človeški angeli,« je rekel 

vrabec. »Aha!« se je posvetilo Kazimiru. »Če 

so tole človeški angeli, potem smo mi, 

netopirji, mišji angeli.« (Makarovič, 2008: 

189) 

Vključitev tematike krščanstva in poganstva 

(Blažić, 2011b). Kazimir pozna cerkev kot 

objekt, slikovne podobe na stenah pa so mu 

tuje, dokler mu pojmov ne pojasni vrabec. 

Kazimir sklene svoje raziskovanje in se 

identificira z angeli na cerkvenih freskah. 

Tabela 8: Literarna analiza dela Netopir Kazimir 

ANALIZA DRUŽINSKIH ODNOSOV V KNJIŽEVNEM DELU Mucek se umije 

Glavna literarna lika: mali črni muc, mati 

Stranski literarni lik: teta Pavla 

Dogajalni prostor: stanovanje, mesto 

Problemska tematika: odvisnost otroka od matere 
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On ni bil nikoli umazan, kajti njegova mama 

ga je vsak dan oblizala od smrčka do repa. 

(Makarovič, 2008: 142) 

Opazen je motiv tesne materine naklonjenosti 

sinu. Je pretirano skrbna, vse opravlja 

namesto sina. 

Mucek je še dolgo po tem godrnjal in pihal. 

»Prosim obnašaj se kakor maček, ne pa 

kakor opica!« mu je zviška rekla mama. 

(Makarovič, 2008: 142) 

Muc najverjetneje ni sovražil umivanja, a mu 

zaradi odraščanja ni bilo več prijetno, da se 

ga mati dotika. Mati mačka ga primerja z 

opico, kar imenujemo dvojno šemljenje 

(Blažić, 2011a). 

»Zapomni si: vsak maček ima na jeziku 

majhno krtačko, da si z njo razčesava kožuh. 

Ponovi!« (Makarovič, 2008: 143) 

Mati mačka daje malemu mucu navodila in 

pojasnila, pri tem je zelo dosledna. 

»Mama je jezna,« si je šepetal, »mama me 

bo!« (Makarovič, 2008: 144) 

Strah otroka pred fizičnim kaznovanjem. 

Mama je pila mleko, kakor da ga ne vidi. 

Muc je prišel še bliže in tresoč se stegnil 

glavo nad mleko. Previdno je stegnil ozki 

jeziček in ga pomočil v mleko. »Mljas!« 

Mama se sploh ni zmenila zanj in tako sta 

pila mleko, ko da se ne bi nič zgodilo: »Mljas, 

mljis, mljis-mljis.« (Makarovič, 2008: 144) 

Muc se zaveda, da je storil napako, ker je bil 

neposlušen, zato ga skrbi, kako bo na njegovo 

nagajivost reagirala mati. Le-ta ugotovi, da se 

otroka ne splača siliti v nič, dokler sam ne 

pokaže interesa in volje, zato ga ne kaznuje. 

»Mama, veš kaj? Ves sem prašen. In na brkih 

imam pajčevino. To je zoprno!« Mama je 

zazehala in se zvila v klobčič. Muc nekako ni 

vedel, kaj bi.  

 

»Mama ... je spet začel, »me ne boš umila? 

Prosim, umij me!« 

Mati mačka se odloči, da bo sina ignorirala, 

saj mu je bila do sedaj prevečkrat na voljo. 

Muc jo preizkuša in prosi, ko opazi, da mu 

mati ne posveča pozornosti, se odloči, da 

poskusi sam.  

Dandanes je v slovenskih družinah veliko 

število moških, ki so preveč navezani na 

svojo mater, saj jim le-ta to dopušča in ji 
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Mama je odprla eno oko in ga spet zaprla. In 

zdaj se je mali črni muc prvikrat v življenju 

sam umil in očedil. (Makarovič, 2008: 145) 

tovrstno razmerje s sinom ugaja, daje 

vednost, da jo otrok še vedno potrebuje. Mati 

mačka je v pravljici nastopila odločno, saj je 

želela, da sin postane avtonomen. 

Tabela 9: Literarna analiza dela Mucek se umije 

ANALIZA DRUŽINSKIH ODNOSOV V KNJIŽEVNEM DELU Medena pravljica 

Glavni literarni liki: čebele in medved, zajček in zajklja, ježevka in jež. 

Dogajalni prostor: narava. 

Problemska tematika:  

1. del: sestrska premoč in pomoč družinskim članom v težavah, 

2. del: odsoten oče in zamenjava vlog, 

3. del: psihično in fizično nasilje žene nad možem. 

1. del zgodbe: čebela in medved 

Čebela dremajočemu medvedu zabiča, naj se 

umakne s cvetlic, saj želi nabrati cvetni prah. 

Medved jo ignorira, zato ga piči v smrček. 

Medved se ji namerava maščevati, a ga roj 

čebel tako prestraši, da zbeži.  

S strašnim hrupom so privršale iz čebelnjaka 

in napadle prestrašenega medveda, ki jo je 

brž ubral, kolikor so ga šape nesle, na vrat na 

nos čez drn in strn. (Makarovič, 2008: 233) 

Hu, kako so ga opikale, kako so si ga 

privoščile, presnete čebele! (Makarovič, 

2008: 233) 

Medsebojna sestrska pomoč, kljub svoji 

majhnosti se zavedajo skupinske moči in se 

ne prestrašijo niti največje ovire. 



Fujan, K. (2016). Motiv družinskih odnosov v slovenski mladinski književnosti v slikaniški obliki. Diplomska 
naloga. 

58 
 

2. del zgodbe: mama zajklja in pravkar 

rojeni mladič 

»Mami, kaj če bi bil jaz tvoja mamica pa ti 

moj zajček, ali bi potlej ti morala mene 

ubogati?« 

»Zajči, bodi no za trenutek tiho,« je 

vzdihnila zajka, »mamica je trudna, mamica 

je živčna, mamico glava boli.« (Makarovič, 

2008: 235) 

Znaki poporodne depresije, pravkar rojeni 

zajček ima nešteto vprašanj, mati si želi samo 

mir in tišino, skuša ga utišati na prijazen 

način.  

Ves čas hitim, ves čas drobim, 

ves čas me vse zanima, 

ves čas se mamice držim, 

zato, da se ne zgubim, 

pa mamo včasih razjezim, 

ker potrpljenja nima, 

zato pa kdaj od mamice 

po riti kakšno dobim! 

(Makarovič, 2008: 236) 

Fizično nasilje nad otrokom, mati zajklja je 

verjetno nesrečna zaradi svojega 

nepopolnega življenja, hitro se ujezi, morda 

v zajčku vidi svojega nekdanjega partnerja. 

»Kako naj te očistim, ko si pa ves pokrit s to 

lepljivo packarijo,« je zatarnala mama. 

»Ne vem, kako, mami,« je odgovoril mladič, 

»to moraš pa že sama vedeti, saj si ti moja 

mami, ne jaz tvoja!« (Makarovič, 2008: 237) 

 

Mati zajklja je samohranilka, opazna je 

funkcija odsotnega očeta in zamenjava vlog, 

mati postavlja vprašanja otroku.  
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3. del zgodbe: Ježevka in jež 

»Si znorel,« je zavreščala ježevka, »poglej, 

kako si umazal tla! Ves dan se mučim pa 

čistim pa pospravljam pa ribam pa loščim pa 

sesam pa pomivam, pa nimam zvečer kaj 

pokazati!« (Makarovič, 2008: 237) 

»To je pa tudi res,« je spravljivo zagodrnjal 

jež. »Kaj bo pa za obed?«  

O s tem je šele dregnil v osir. Ježevka se ga 

je kar z okleščkom lotila, da se je plaho zvil v 

klobčič. Z brco ga je odkotalila iz brloga in 

ga polila z vedrom umazane vode.  

»Tole imaš za obed,« je kričala, da se je 

slišalo po vsem gozdu. (Makarovič, 2008: 

237) 

Hud zakonski prepir, ježevka in ježevec sta 

predstavljena stereotipno, ženska vloga je 

(obsesivno) skrbeti za gospodinjska opravila, 

moški služi denar in pričakuje, da žena 

zadovolji vse njegove potrebe. Prisoten je 

pojav fizičnega in psihičnega nasilja, saj je 

moževa besedna provokacija povod za brce 

in kričanje. V odnosu ni več pristne ljubezni. 

Žena ježevka intenzivno čisti, a ne zaradi 

lastnega interesa, temveč zato, ker se ozira na 

mnenje okolice.  

Avtorica kritizira stereotipe patriarhalnega 

razmerja. V tem primeru je nasilna ženska. 

Tabela 10: Literarna analiza dela Medena pravljica 
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LETEČA HIŠICA (1981) 

Ime in priimek avtorja: DANE ZAJC 

Ime in priimek ilustratorke: ANKA LUGER – PEROCI 

KRATKA PREDSTAVITEV SLIKANICE: 

Kratka sodobna pravljica avtorja Daneta Zajca Leteča hišica je bila izdana leta 1981, slikaniško 

pa jo je opremila ilustratorka Anka Luger – Peroci. Prvi ponatis je izšel leta 2002. Vsebuje 

osemindvajset strani. 

Glavna literarna oseba nastopa v obliki čudežnega predmeta (leteče hišice) in je simbol otroške 

domišljije. Stranski literarni liki so otroci, odrasli in rastline (zelenje). Dogajanje je 

dvodimenzionalno; realni dogajalni prostor predstavlja mesto v sodobnem času, irealni 

dogajalni prostor pa domišljijski otroški svet. Pojavi se motiv skrbi za čisto okolje. 

ANALIZA DRUŽINSKIH ODNOSOV V KNJIŽEVNEM DELU Leteča hišica: 

Problemska tematika: osamljenost, onesnaževanje okolja, bolehnost 

V mestu prebivajo hiše. Sive, hude in 

domišljave. In nič drugega. Niti ene zelene 

bilke ni nikjer. (Zajc, 2002: 5) 

Mesto, polno ljudi z visokimi ambicijami, 

stremijo samo h karieri, uspehu. Odrasli se ne 

posvečajo otrokom, skrbi za okolje. 

Ena hiša pa ni taka kot druge. Dolgočasi se 

med pustimi hišami. Zato neko noč odleti na 

ponočevanje. Z otroki v posteljicah, z 

medvedkom in sliko na steni. (Zajc, 2002: 6) 

Hiša je obravnavana kot živo bitje in obstaja 

sama po sebi, brez vpliva otrok ali odraslih, 

saj je njena pojavnost opisana že pred 

omembo otroških likov. Želja po letenju, 

svobodi je prisotna tudi pri odraslih 

posameznikih, otroci pa še posebej hrepenijo 

po odkrivanju novosti, zato si pogosto želijo, 

da bi znali leteti, ali pa bi poleteli z oživljenim 

predmetom v svet ugodja in sreče. 
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Leti in leti nad zelenimi polji, nad belo cesto 

in nad hišo, ki je doma v zelenem polju. (Zajc, 

2002: 9) 

Zelena barva simbolizira srečo, zdravje, 

naravo (Tresidder, 2004). Otroci pravljično 

dogajanje spremljajo preko oživljenega 

predmeta (hišice). 

Odidejo otroci na balkone, gledajo začudeno 

in se sprašujejo: Kje pa smo? Ampak jim je 

všeč, da so tukaj, kjer so; v zelenju, med 

drevjem, med sončnimi zajčki. (Zajc, 2002: 

12) 

Zeleno okolje predstavlja bolj zdravo in 

srečno življenje. Po ilustracijah sodeč, otroci 

v pižamah nekoliko spominjajo na bolnike, 

pusta zgradba z balkoni pa na bolnišnico, saj 

bolni ljudje v trenutku bolečine svet dojemajo 

kot brezbarven, siv in žalosten, zdravi ljudje 

pa ga opisujejo v superlativih in barvah. 

Pridevnik »sončen« je pogosto izraz za nekaj 

prikupnega, lepega, veselega.  

Zbojijo se, da se bojo zjutraj spet zbudili v 

mestu, kjer so doma samo hiše in kjer ni 

trave, ne rož in ne drevja, še bilke ni nobene. 

(Zajc, 2002: 17) 

Otrokom življenje v mestu ni prijetno, zato se 

»preselijo« v imaginarni svet.  

Hiše niso več sive in hišaste, ampak so vesele 

in prijetne, in tudi sonce se ustavlja nad 

hišami vsak dan in pravi: Kako prijazno 

mesto! (Zajc, 2002: 24) 

Sporočilo sodobne pravljice Leteča hišica bi 

se lahko glasilo: »Sožitje človeka in narave 

ustvarja boljše in lepše življenje.«  

Tabela 11: Literarna analiza dela Leteča hišica 
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ANALIZA TIPIČNE ILUSTRACIJE V SLIKANICI  Leteča hišica 

 

 

Slika 33: Speči otrok (Zajc, 2002) 

 

Slika 34: Radovedni otroci na balkonih (Zajc, 2002) 

Slikanico Leteča hišica je z ilustracijami opremila Anka Luger-Peroci. Na prvi sliki 

prevladujejo hladni sivinski toni, izstopata le plišasti medvedek in speča deklica. Stenska 

fotografija najbrž predstavlja vojaka; očeta, ki je žrtvoval svoje življenje za domovino, čeprav 

njegov obraz delno spominja na podobo Ivana Cankarja. Cankarjevo delo Hiša Marije 

pomočnice opisuje smrt glavne protagonistke kot »potovanje v sončno pokrajino«, prav tako 
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tudi krščanska vera nastop smrti opisuje kot videnje močnega sijaja, kar je zelo podobno 

sončnim zajčkom, ki v Leteči hišici prikličejo otroke na balkone. Otroci so na sliki bosi, 

oblečeni v pižame. Nekateri so srečni, drugi zvedavo opazujejo neznani svet okoli sebe. Druga 

ilustracija je barvita, izstopajo tople barve. 

MAMA PRAVI, DA V OČKOVI GLAVI (1978), TO NISO PESMI ZA OTROKE ALI 

KAKO SE DELA OTROKE (1983) 

Ime in priimek avtorice: SAŠA VEGRI  

Ime in priimek ilustratorjev: KOSTJA GATNIK, MARJAN MANČEK 

KRATKA PREDSTAVITEV PESNIŠKIH ZBIRK: 

Poetika Saše Vegri, zbrana v zbirkah Mama pravi, da v očkovi glavi (1978) in To niso pesmi za 

otroke ali Kako se dela otroke, je na Slovenskem pomembna zaradi odkritega posredovanja 

problemskih tem, ki se nanašajo na otroke (pretepanje, pravice otrok, brezbrižnost odraslih) 

(Blažić, 2014a). V njenih pesnitvah je dojemanje odraslih pogosto negativno (Kdaj in zakaj 

odrasli tepejo otroke?). Ilustrator zbirke Mama pravi, da v očkovi glavi je Marjan Manček, 

zbirko To niso pesmi za otroke ali Kako se dela otroke pa je likovno upodobil slikar in illustrator 

Kostja Gatnik. Leta 2009 je izšla antologija z naslovom Naročje kamenčkov, ki obsega 

petinsedemdeset strani in je razdeljena na pet poglavij, v njej pa so zbrana tako dela za otroke 

in mladino kot dela namenjena odraslim bralcem. Njeno ustvarjanje je sodobno, saj vztraja pri 

svojih moralnih načelih in ne olepšuje pogleda odraslih na otroke in otroštvo (Blažić, 2014a). 

ANALIZA DRUŽINSKIH ODNOSOV V DELIH Mama pravi, da v očkovi glavi, Kdaj in 

zakaj odrasli tepejo otroke?, Joj, zakaj sestre živijo? Joj, zakaj bratje živijo? 

MAMA PRAVI 

»Mama pravi, 

da v očkovi glavi 

kolesa ne tečejo 

venomer v pravo smer. 

Kadar vsi ljudje zaspijo, 

v očkovi glavi 

kolesa smer spremenijo, 
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začno se čisto po svoje 

v r t e t i. 

Takrat očku v očeh 

zažarijo žarometi, 

da lahko sveti 

v nenaseljene kraje, 

kjer so le reke, 

skale, 

prazne obale 

in nikoli zelene senožeti. 

Da lahko vse to gleda 

potrebuje nujno: 

računalnik, 

svinčnik, 

papir 

in kot nebo velik mir. 

Potem nekaj računa, 

nekaj zapiše, 

nekaj skotira, 

nekaj zariše 

in nekaj da v spomin. 

V trenutku gredo 

mimo očkove glave: 

buldožerji, 

žerjavi, 

viličarji, 

in minerji. 

Vsi orjejo, 

kopljejo, 

dvigajo, 

vozijo, 

dokler ne začnejo rasti: 



Fujan, K. (2016). Motiv družinskih odnosov v slovenski mladinski književnosti v slikaniški obliki. Diplomska 
naloga. 

65 
 

nove hiše, 

nova naselja, 

novi mostovi 

in steče nova cesta. 

Pri cesti 

se ženin in nevesta 

držita za roke 

in čakata otroke.«  

(Vegri, 2009: 20–21) 

Oče v pesmi služi kot inovator, kadar ima veliko službenega dela, se umakne v samoto in tam 

načrtuje, riše, računa in ustvarja nove produkte. Pot do končnega izdelka je težavna, obdana z 

neuspehi, a z vztrajnostjo in znanjem se mu projekt posreči. Buldožerji, 

žerjavi, viličarji in minerji sodijo med težko gradbeno mehanizacijo in ponazarjajo težavnost 

očkove zamisli. »Otroci ženina in neveste« so kazalnik očkove uspešnosti pri delu in prikaz 

presežka začetnega izkupička. Lirika Saše Vegri ima naslov »Mama pravi«, kar spominja na 

novo podobo družine in njenih članov, kjer mati na prijazen in hkrati razumljiv način skuša 

otroku kot individuumu razložiti očetovo odsotnost.  

KDAJ IN ZAKAJ 

Kdaj in zakaj  

tepejo odrasli otroke? 

Odrasli tepejo  

takrat otroke, 

ko jim od glave  

in srca 

odnese roke. 

Taka brezglavo, 

brezsrčna dlan, 
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kakšen deževen dan 

sploh ne ve,  

kaj naj počne. 

Kaj pa počne? 

Takoj, ko kje 

kakšno živahno  

belico uzre 

ji eno primaže. 

In zakaj to počno? 

Ker mislijo vsi, 

da je dobro pretepati 

majhne ljudi. 

(Vegri, 1983: 26) 

V pesmi Klasika Saša Vegri kot predstavnica senčnega koncepta oziroma senčne podobe otroka 

problematizira medgeneracijsko nasilje odraslih oseb do otrok in kritizira občutek nadvlade nad 

»majhnim« človekom ter pojasni, da je srečno otroštvo v literaturi zgolj utopija in družbeno 

sprenevedanje (Blažič, 2007). Odrasle definira kot brezbrižne, neodgovorne, saj otroka ne 

enačijo z osebo s pripadajočimi pravicami. Zaradi lastne nejevolje se znesejo nad žrtvami, saj 

prezirajo njihovo živahnost, s tem pa pokažejo lastno nemoč, čeprav je njihova naloga vzgajati 

s svojim zgledom. Z besedama brezglavo in brezsrčno poudari, da odrasli, ki izvajajo kakršno 

koli nasilje, niso zreli, saj nimajo razuma in ljubezni ter živijo v močni želji po nadvladi. Otroke 

navaja z besedama »majhni ljudje«, njeno sporočilo pa je protislovno, saj se pojem majhnosti 

nanaša ravno na nasilne odrasle. 
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JOJ, ZAKAJ SESTRE ŽIVIJO? JOJ, ZAKAJ BRATJE ŽIVIJO? 

“Zakaj sestre živijo, 

zakaj ne umrejo, 

še predno se rodijo? 

Sestre živijo 

od bratov drugačno življenje. 

Zanje  

je najbolj zanimivo 

branje in učenje. 

A izjeme so 

in to je lepo. 

Sestra je nekaj, 

Kar se kar naprej  

frizira 

in v zrcalu gleda 

in po moje 

sploh ne pozna 

fantovskega reda. 

A izjeme so 

in to je lepo. 

Zakaj bratje živijo, 

zakaj ne umrejo, 
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še predno se rodijo? 

Bratje živijo 

od sester drugačno življenje. 

Njih zanimajo 

žarnice in vtičnice 

in le tu in tam  

kakšna knjiga. 

Učenje  

pa je zanje ena figa. 

A izjeme so 

in to je lepo. 

Brat je nekaj, 

kar ves dan skače 

ali modruje, 

kar kar naprej 

montira in mutira 

in te vsakih 

pet minut 

vrže z dekliškega tira. 

A izjeme so  

in to je lepo. 
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Sestra te lahko 

do nezavesti izmuči, 

če je starejša, 

te preganja, 

da se uči, 

če je mlajša kot ti, 

ti nenehno sledi, 

pa človek samo trpi. 

A izjeme so 

in to je lepo. 

Brat te lahko 

do nezavesti izživcira, 

če je starejši, 

te nenehno nadira, 

če je mlajši, 

se obte prilepi 

kakor magnet 

pa kroži s tabo 

kakor planet. 

A izjeme so 

in to je lepo. 
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KAKO JE TOREJ TO 

Z BRATI IN SESTRAMI? 

Napeto življenje 

delajo 

očku in mami.« 

 (Vegri, 1983: 8–10) 

Že v naslovu pesmi je vprašalni členek (skladenjsko-pomenski), ki v otroku vzbudi zanimanje 

za nadaljevanje branja, kjer sledijo dopolnjevalna vprašanja in odgovori, ki se v vsaki kitici 

stopnjujejo. Pisateljica se dotakne motiva kompetitivnosti (tekmovalnosti) med sorojenci, ki 

temelji na ljubosumju in kritiki nasprotnega spola (bratje podajo kritike na početje in zanimanja 

sester in obratno). Uporabljen je tudi (tabu) motiv smrti: “Zakaj ne umrejo, še predno se 

rodijo?”. Z vmesnim verzom: “A izjeme so in to je lepo”, ki se v pesmi pojavi šestkrat, pa 

pesmi povrne pozitivno “noto”. Spolne vloge so stereotipno določene, saj ženske namenjajo 

ogromno pozornosti učenju, svojemu telesnemu videzu in sanjarjenju (branje knjig), moški pa 

športnim aktivnostim in tehniki. Omenjena je tudi starostna razlika; starejši otroci imajo težnjo 

po izkazovanju pred mlajšimi, zato pogosto usmerjajo in spremljajo potek njihovega življenja. 

Mlajši sorojenci želijo povsod slediti starejšim, jih celo dohiteti. Pesnica sklene svoje delo z 

verzom: “Kako je torej z brati in sestrami? Napeto življenje delajo očku in mami.” , kar pomeni, 

da morajo starši med prepirom posredovati. 

6.1.4 SODOBNA SLOVENSKA KNJIŽEVNOST (1991–2004)  

RIMANICE ZA PREDGOSPODIČE (1993) 

Ime in priimek avtorja: ANDREJ ROZMAN – ROZA 

Ime in priimek ilustratorja: ZVONKO ČOH  

KRATKA PREDSTAVITEV PESNIŠKE ZBIRKE: 

Zbirko Andreja Rozmana – Roze Rimanice za predgospodiče uvrščamo med avtorsko poezijo 

sodobne književnosti, namenjena pa je dvojnemu naslovniku; otroku in odraslemu. Obsega 

šestintrideset strani z vključenimi ilustracijami Zvonka Čoha. Pesmi, ki tvorijo celotno zbirko, 
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so: Pretresljiv izlet, Strah, Sobna zver, Makaroni, Odvraten smrad, Walter Parsifal, Čistuni, 

Sladolenško, Obleke, Ovratnica, Pesem lenuhov (ki je Dolgčas in Hvala nikoli ne bosta mogla 

zapet), Obsodbe vredno življenje Dolgčasa in Hvale, Vabilo na Gravžev dan in Lanskoletni 

Gravževi nagrajenki. 

Glavni literarni lik je mladostnik (predgospodič) v sodobnem času, avtor pa je upošteval nove 

razsežnosti; otrokovo vedenje postane uporniško. Z značilnim subverzilnim slogom se dotika 

tudi prepovedanih tematik (strah, gnus, umazanija) in uporablja prostaške izraze (žolca, gravžev 

dan, smrad). Dogajalni prostor je urbano okolje, omenjeno je blokovsko naselje.  

ANALIZA DRUŽINSKIH ODNOSOV V KNJIŽEVNEM DELU Pretresljiv izlet: 

Glavna literarna oseba: mladostnik 

Stranski literarni lik: mati 

Dogajalni prostor: mesto v sodobnem času 

Problemska tematika: pobeg od doma 

 

PRETRESLJIV IZLET 

KO SEM ODHAJAL IN POSLAVLJAL SE 

OD MAME, 

sem prosil jo, naj čim manj misli name. 

Ker ni me ubogala, zdaj tresem se kot žolca, 

saj se od misli name mi nenehno kolca. 

(Rozman, 1993: 5) 

 

Andrej Rozman – Roza mladostnike navaja 

kot predgospodiče. Opisuje vedenje in 

spopadanje sinov z izzivi, ki jih prinese 

življenje brez matere. Odraščajoči 

posamezniki imajo močno željo po 

neodvisnosti, se upirajo družinskim 

pravilom, a ko odidejo iz varnega zavetja 

doma, ugotovijo, da še niso zreli za 

samostojno življenje in se radi vračajo 

domov.  

Beseda gospod je v SSKJ (2000) razložena 

kot: »spoštljivo: naslov za odraslega 

moškega«, beseda gospodič pa kot: 

»manjšalnica od gospod«.  
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Ambivalenten odnos do odraščanja, 

samostojnosti. V pesmi glavni subjekt 

pogreša lagodno življenje pri svoji materi. 

Kljub temu da si je želel zasebnosti, 

ugotavlja, da je bilo doma zanj najugodneje 

in najceneje. Andrej Rozman – Roza na 

humoren način opiše mladostnikovo 

doživljanje čustev. 

Uporaba slogovno zaznamovanih sredstev in 

prostaških izrazov, pretiravanja (žolca). 

Tabela 12: Literarna analiza dela Pretresljiv izlet 

ANALIZA TIPIČNE ILUSTRACIJE V SLIKANICI Rimanice za predgospodiče 

 

Slika 35: Pobeg od doma (Rozman, 1993) 
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Ilustracije z dinamičnimi izrezi v Rimanicah za predgospodiče je upodobil akademski slikar 

Zvonko Čoh, ki je za osnovni motiv uporabil kar podobo pisatelja Andreja Rozmana – Roze. 

Njegove likovne upodobitve niso narisane, so naslikane, zelo nazorne, vsebujejo pa tudi 

humorne prvine (preplašen obraz, razprte oči, tresavica, noge v zraku v obliki črke »v«). 

Nekateri posamezniki verjamejo, da kolcanje nastopi takrat, ko nekdo upravlja z njimi, misli 

nanje, jih pogreša. Iz ilustracije lahko razberemo sporočilo pesmi, saj jasno izrazi, komu se toži 

(v prenesenem pomenu kolca) po domačem okolju. Že sama prtljaga je neurejena, saj se je 

subjektu mudilo pobegniti od doma. 

POPRAVLJALNICA IGRAČ (1994) 

Ime in priimek avtorice: BINA ŠTAMPE ŽMAVC 

Ime in priimek ilustratorke: MOJCA CERJAK 

KRATKA PREDSTAVITEV SLIKANICE:  

Bina Štampe Žmavc sodi med avtorice, ki so delovale v obdobju novega pogleda na otroka in 

otroštvo. Slikanica, ki je izšla v dveh izdajah (1994, 2009), vsebuje osemindvajset strani, 

likovne upodobitve je prispevala ilustratorka Mojca Cerjak. V delu Popravljalnica igrač v 

svojem poetičnem jeziku in s čustveno interpretacijo predstavi otroško uporništvo nad odraslimi 

in se nostalgično spominja svojega otroštva. Glavne literarne osebe so otroci in dedek 

popravljavec. Stranski liki so nezadovoljni odrasli (očetje, matere, tete, strici, babice). Realno 

dogajanje poteka v velikem mestu v sodobnem času, drugi dogajalni prostor pa je začaran, 

idilični vrt v pravljičnem času. Sklepno dejanje kratke sodobne pravljice prikaže pisateljičino 

naklonjenost do otrok, saj mnenja odraslih ne upoštevajo in kljub njihovemu oporekanju 

obdržijo popravljalnico v mestu. Prisoten je motiv skrbi za čisto okolje. 

ANALIZA DRUŽINSKIH ODNOSOV V KNJIŽEVNEM DELU Popravljalnica igrač: 

Problemska tematika: utopično pojmovanje otroštva, kjer “odrasti pomeni umreti” (Blažić, 

2005:40). 
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Za hip se jim je zdelo, da so v začaranem vrtu! 

Toda ne! Tukaj so bile vendar njihove mame, 

tete, babice pa strici, očetje in dedki. Ti pa so 

zagotovo veliko preresni, da bi se sprehajali 

po začaranih vrtovih. (Štampe Žmavc, 1994: 

6) 

Starost naznanja konec radovednosti. Otroci 

imajo zelo razvito domišljijo, odrasli pa so 

prikazani kot realisti, pogosto so celo 

pesimistično naravnani. Besedna zveza 

»začaran vrt« doda dogajanju harmonično 

vrednost. 

Odrasli pa niso bili tako navdušeni kot 

otroci. »No, bomo že videli, kako bo,« je kimal 

Vidov očka, ki je bil kot mestni župan prav 

gotovo zelo pameten in preudaren mož. 

Dašina mama je samo široko odprla oči in 

mrzlo pripomnila: »Popravljalnica igrač 

nima kaj iskati v mestnem parku!« (Štampe 

Žmavc, 1994: 10) 

Kar v otrocih vzbuja interes, se odraslim zdi 

pogubno. Glede naklonjenosti odraslih do 

otroških interesov opazimo neposreden pojav 

spolnih stereotipov; moški oziroma oče 

dopušča možnost, da otrok neko dejavnost 

sprva preizkusi, nato presodi, ali je zanj 

ustrezna, ženska oziroma mati je do 

neznanega kritična. 

Otroci so bili zaradi tega malce potrti, vendar 

si niso dali pokvariti veselja. Raje so tekli 

domov po igrače, ki so bile potrebne nujne 

pomoči. (Štampe Žmavc, 1994: 10) 

Otroci niso pretirano prizadeti zaradi 

oporekanja staršev. Brez pomisleka in 

dovoljenja se sami odpravijo domov, kljub 

temu, da živijo v Velikem mestu in je pot 

najverjetneje nevarna. 

Otroci so nekaj časa molčali. Mame in očetje 

po navadi zmeraj govorijo o denarju, kadar 

je treba kaj plačati. Dedek pa si je zaželel tako 

neobičajno plačilo. (Štampe Žmavc, 1994: 

13) 

Sodobnost, kjer se vse vrti okoli denarja, 

otroci ne poznajo drugih, za človeka 

pomembnih vrednot (skrb za okolje). 
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Dašina mama je sklenila, da tako ne gre več 

naprej. Sklicala je tajni sestanek staršev 

Velikega mesta. Na sestanku so nepreklicno 

ugotovili, da popravljalnica igrač škodljivo 

vpliva na otroke. Zaradi nje preveč mislijo na 

igro in premalo na šolo in druge resne 

zadeve. (Štampe Žmavc, 1994: 16) 

Menim, da je bistvo predšolskega in 

zgodnjega šolskega obdobja je igra, ki ugodno 

vpliva na vse plati otrokovega razvoja. 

»Sploh pa, mili moji, namesto tele neugledne 

popravljalnice bi lahko imeli v paviljonu kaj 

bolj imenitnega! Modni salon … ali kavarno 

… ali »salondebote« – hočem reči lepotni 

salon,« je razpredala misli Dašina mama in z 

razprtimi očmi pogledala v župana. (Štampe 

Žmavc, 1994: 18) 

Simpatiziranje med Dašino mamo in županom 

zaradi koristi. Otroških želja ne upoštevajo, a 

si odrasli prav tako želijo zbirni prostor, ki 

postane kavarna, kar nas asociira na 

sodobnost. Ljudje si vzamejo čas za kavo, ne 

pa za otroka in igro. 

Nezaslišana zarota odraslih, ki jo je razkril 

Gaj, je otroke sprva popolnoma ohromila. 

Poklapano so sedeli in obupano strmeli v 

dedka. Ta je nekaj časa zamišljeno zrl predse, 

potem pa preudarno spregovoril: »Odrasli so 

že od nekdaj mojstri za ustvarjanje težav.« 

(Štampe Žmavc, 1994: 19) 

Odrasli želijo s svojim ravnanjem otroke 

prepričati, da usvojijo ustaljen red, ne 

izstopajo. Prikrivajo jim življenjske resnice in 

prikazujejo svet lepši. “Težave” otroci 

imenujejo takrat, ko jim odrasli nekaj 

prepovedo. 

V parku je kar mrgolelo odraslih. Videti so 

bili strašansko razburjeni. Kot obsedeni so 

divjali po stezicah, tulili namesto govorili, 

krilili z rokami, cepetali z nogami, zavijali z 

očmi – skratka, počeli so vse tisto, kar se 

odraslim ne spodobi. (Štampe Žmavc, 1994: 

20) 

Opisano obnašanje odraslih spominja na 

histerični napad pri otrocih (kričanje, 

cepetanje, metanje ob tla). 

Stavek “počeli so vse tisto, kar se odraslim ne 

spodobi” je otrokom blizu in obdobje otroštva 

prikaže v svoji popolnosti, kjer ni omejitev. 

Navadno starši določajo, kakšno obnašanje je 



Fujan, K. (2016). Motiv družinskih odnosov v slovenski mladinski književnosti v slikaniški obliki. Diplomska 
naloga. 

76 
 

Tabela 13: Literarna analiza dela Popravljalnica igrač 

ANALIZA TIPIČNE ILUSTRACIJE V SLIKANICI Popravljalnica igrač 

 

 

Slika 36: Otroci in odrasli ob pogledu na Popravljalnico igrač (Štampe Žmavc, 2009) 

sprejemljivo, saj sami živijo po predpisanih 

normah in pravilih. 

 

Dedek se je zelo narahlo smehljal, ko so drug 

za drugim prihajali po pomoč. Seveda jim je 

z veseljem ustregel in prenovil oguljene 

igrače, da so bile spet takšne kot nekoč. 

(Štampe Žmavc, 1994: 25) 

Popravljalnica igrač je sinonim pa 

popravljalnico odraslih duš. 
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Slika 37: Otroci skrbijo za čisto okolje (Štampe Žmavc, 2009) 

Barvno »sprane«, pastelne ilustracije, postavljene na belo ozadje, so značilne za ilustratorko 

Mojco Cerjak, ki je svoj delež prispevala književnemu delu Popravljalnica igrač. Zanimiva je 

primerjava zgornjih ilustracij; na prvi so starši obuti in toplo oblečeni, otroci pa so bosi, v 

kratkih majicah in hlačah, na sliki v parku pa imajo vsi otroci oblečena topla oblačila in čevlje 

na nogah ter dedku pomagajo skrbeti za urejen park. Podobe otrok in staršev so si na videz zelo 

podobne, razlikujejo se le po velikosti in razpoloženju: obrazi žensk so mrki in nezadovoljni, 

otroški obrazi pa zvedavi in vsi stremeči v eno točko. Moški so v besedilu omenjeni (Vidov 

očka), na prvi ilustraciji pa so odsotni.  

KAJA IN NJENA DRUŽINA (1999) 

Ime in priimek avtorice: POLONCA KOVAČ 

Ime in priimek ilustratorke: MAJA B. JANČIČ 

KRATKA PREDSTAVITEV KNJIŽNE ZBIRKE: 

Slovenska fantastična pripoved Kaja in njena družina je delo pisateljice Polonce Kovač, ki 

odkrito spregovori o tematiki ločitve in družinskih odnosih.  



Fujan, K. (2016). Motiv družinskih odnosov v slovenski mladinski književnosti v slikaniški obliki. Diplomska 
naloga. 

78 
 

Glavna književna oseba je osemletna deklica Kaja, stranske osebe pa so ostali družinski člani 

(oče, mati, mlajši brat Matiček, dedek, babica). Dogajalni prostori so: mesto, šola, Ptuj, 

slaščičarna, očkovo novo stanovanje. Prisotna sta tudi čudežna elementa; kamen in zajček, ki 

jo spodbudita, da fantazira o preteklosti; o srečni družini. Sporočilo pripovedi se nanaša na 

otrokova doživetja in stiske, ki ga pestijo, ko se sooči z različnimi, (njemu) nepredvidljivimi 

izgubami.  

V fantastični pripovedi Kaja in njena družina je prikazana realistična problematika mestne 

deklice, ki se spoprime z vsemi stopnjami prebolevanja ločitve staršev, pogosto zatekajoč se v 

domišljijski svet (Blažić, 2003). Pisateljica opiše naslednje faze otrokovega soočanja z 

ločitvijo: fazo zanikanja, fazo žalosti in žalovanja, občutek krivde, fazo jeze, fazo sramu, fazo 

depresije in sprijaznjenje z usodo. Opisan je tudi problem paralelnega starševstva, ko deklica 

Kaja postane posrednica v komunikaciji med starši. 

Knjigo je leta 1999 ilustrirala Maja B. Jančič, drugi natis literarnega dela iz leta 2013 pa je 

ilustrirala Tanja Komadina. 

ANALIZA DRUŽINSKIH ODNOSOV V KNJIŽEVNEM DELU Kaja in njena družina: 

Problemska tematika: ločitev 

»Hm,« je rekel očka, »ta stvar je pa taka. Ko 

sva se z mamico poročila in si se ti rodila, sva 

se imela zelo rada. Zdaj pa nisva več srečna 

drug z drugim in zato ne moreva živeti 

skupaj. Razumeš, Kaja?«  

»Ne,« je rekla Kaja.  

(Kovač, 2013: 17) 

Faza zanikanja, šoka: Otrok ne razume, zakaj 

se je odnos med mamo in očetom v trenutku 

spremenil. Sumi, da je nekaj narobe, a se 

pretvarja, da bo to obdobje minilo. 

»Nikar ne joči, Kaja,« je rekel očka strogo. 

»Saj nisi Matiček.«  

»Kaj misliš, da je samo Matiček žalosten? Je 

zavpila Kaja. »Jaz sem tudi, da veš!«  

Faza žalosti in žalovanja: Otrok močno 

žaluje, je razdražljiv, kažejo se spremembe 

na zdravstvenem področju. Njegovo splošno 

počutje lahko še poslabša neodobravanje 

staršev in njihovo moraliziranje. Otrok si 
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»No, veš kaj!« je bil očka videti užaljen in ji 

je pri priči naredil pridigo, kako se ji dobro 

godi, da jo imata oba z mamo rada, da dobi 

vse, kar potrebuje, in da je drugim otrokom 

veliko teže. (Kovač, 2013: 20) 

postavlja ogromno vprašanj o prihodnosti. 

Očku se zdi, da je Kajin jok nesmiseln, 

namesto tolažbe, jo okrivi za njeno žalost in 

se zaščiti s samohvalo in nazivom »dober 

oče«. 

Zvečer pa, ko je ležala na kavču ob vznožju 

dedkove in babičine postelje, se je spet vse 

zgrnilo nanjo. Tista huda misel – da se očka 

in mama ne bi skregala, če bi bila Kaja bolj 

pridna – jo je grizla in pekla.  

Kaj pa, če bo Kaja vedno tako pridna in 

povsod prva, mogoče se potem očka in mama 

ne bosta več prepirala in bosta spet živela 

skupaj? (Kovač, 2013: 34) 

Občutek krivde: otrok (predvsem predšolski) 

ima slabo vest, saj je prepričan, da je njegovo 

neprimerno vedenje razlog za nepremostljive 

težave v razmerju njegovih staršev. Trudi se, 

da bi staršem ugajal in dosegal dobre 

rezultate ter s tem vplival nanje.  

Sicer bombonov ne smeš več lizati, ko si že 

umil zobe – ampak! Zanalašč bo naredila 

tako, saj je mama tako ali tako ne kontrolira, 

samo včasih podivja. Pozneje je mama sicer 

prišla h Kaji in ji dala poljubček, vendar se 

je Kaja še vedno jezila nanjo. 

 (Kovač, 2013: 42) 

Jeza na starše: Ko se vzorno vedenje izkaže 

za neučinkovito, otrok preizkusi nasprotno; 

postane poreden. Zaveda se, da bi starši njeno 

vedenje kritizirali, a si želi, da bi jih njena 

provokacija ponovno povezala. 

Potem je mama začela: »Reci očku, da 

morata spat ob osmih. Matiček pravzaprav 

ob pol osmih. In da si boš umila zobe. In reci 

očku, da morata imeti za malico sadje in …« 

Uf, kako naj si Kaja vse to zapomni, saj še 

mama doma vedno kaj pozabi.  

(Kovač, 2013: 49) 

Otrok posrednik med mamo in očetom: Starši 

med seboj ne želijo komunicirati, s tem pa 

največjo škodo povzročijo otroku, ki ni 

zadolžen, da se obremenjuje s problemom 

odraslih. Čeprav otroku trdijo, da se njihovo 

življenje po ločitvi ne bo spremenilo, se 

odtujijo in izogibajo stikom. 



Fujan, K. (2016). Motiv družinskih odnosov v slovenski mladinski književnosti v slikaniški obliki. Diplomska 
naloga. 

80 
 

Šla sta torej v slaščičarno, ampak Kaja ni 

mogla jesti. Ko je dedek razumevajoče rekel: 

»Ja Mici, kaj ti tudi torte ne grejo več?« se je 

Kaji utrgalo in je zajokala.  

»Vzemi me prosim s seboj v Ptuj!« je ihtela, 

dedek pa jo je samo gledal in čakal, da se 

bodo solze unesle. (Kovač, 2013: 64) 

Faza depresije: Ko so vse možnosti za  

združitev staršev izključene, se otrok vda v 

usodo, kar se pogosto odraža z neješčnostjo, 

jokom, apatičnostjo, psihosomatskimi 

boleznimi. Želi si, da bi bil razumljen in da bi 

bila njegova edina skrb igra. Pomembno je, 

da ima takrat na voljo še »pomembne druge«, 

ki jo skušajo razumeti in ji nuditi podporo, ki 

je pri starših ne prejme. 

Tako sta imeli Kaja in mama trikrat na teden 

svojo »sejo«. Zaprli sta vrata in počeli, kar si 

je Kaja želela. Kaja je zaupala kamnu, da 

življenje počasi postaja znosno.  

(Kovač, 2013: 80) 

Sprijaznjenje: čudežni predmet, kamen; 

otrokova uteha, ki ga navdaja z upanjem, 

močjo, ki bi ju Kaja morala prejeti od svojih 

staršev. Preživljanje časa z obema od staršev 

je ključno za dobro počutje otroka. 

Tabela 14: Literarna analiza dela Kaja in njena družina 

ANALIZA TIPIČNE ILUSTRACIJE V REALISTIČNI IN FANTASTIČNI PRIPOVEDI 

Kaja in njena družina 

 

Slika 38: Motiv počitka pri očetu (Kovač, 2013) 
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Slika 39: Druženje mame in hčere (Kovač, 2013) 

Prva ilustracija ilustratorke Tanje Komadine prikazuje odnos očeta z otrokoma; hčerjo in sinom. 

Vsi trije počivajo na sedežni garnituri v dnevni sobi. Njihovi obrazi so srečni. Na tleh opazimo 

barvici in copate, ki niso pospravljeni. Senca očkove glave na steni je verjetno nastala zaradi 

odseva televizije. Otrokom način življenja na sproščen način (nasprotno od maminega) ustreza, 

saj navadno ne marajo pospravljanja in umivanja in tudi spanec je bolj prijeten v objemu 

odraslega ter ob nežnem zvoku, ki prihaja s televizije. Z druge ilustracije je razvidno, da mati 

in hči uživata v preživljanju prostega časa. Njuna pogleda sta se srečala in na ustih imata 

nasmešek. Čeprav mama izgleda utrujeno, saj je njena postava sključena, upošteva željo hčere 

po skupnem druženju. Likovni tehniki, ki sta uporabljeni pri ilustracijah, sta svinčnik in tuš.  

6.1.5 SODOBNA SLOVENSKA KNJIŽEVNOST (od 2004 do danes) 

IŠČEMO HIŠICO (2005) 

Ime in priimek avtorice: ANJA ŠTEFAN 

Ime in priimek ilustratorke: ANČKA GOŠNIK GODEC 

KRATKA PREDSTAVITEV SLIKANICE: 

Velika slikanica Iščemo hišico je zbirka pesmi mladinske avtorice Anje Štefan, ki vsebuje 

petintrideset strani, prvič pa je bila izdana leta 2005, leta 2009 je sledil prvi ponatis, v letu 2013 

pa je bila natisnjena tudi v pomanjšani obliki. Slikanico je z risbami okrasila ilustratorka Ančka 

Gošnik Godec. V njej je zbranih šestnajst pesmi: Iščemo hišico, Popotnica, Prvi žafran, Krof, 

Rosa, Bi plesala, če bi znala, Tri jabolka, tri repice, Prepelice, Kam letijo drobne ptičke, V žepu 
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imam srebrn lešnik, Svet je kakor ringaraja, Devet pogumnih miši, Petelinčki, Snežinke, Nevihta 

in Uspavanka. 

Avtorica v svojih pesmih poudari vedrost otroškega obdobja, ga romantizira.  

ANALIZA DRUŽINSKIH ODNOSOV V KNJIŽEVNEM DELU Iščemo hišico: 

Glavne literarne osebe: veččlanska družina, živali (muce, kuža). 

Stranski literarni liki: sosedje, hišica. 

Dogajalni prostor: idilično vaško okolje. 

Problemska tematika: težnja po srečnem otroštvu. 

 

Iščemo hišico, iščemo hišico 

z eno kamnito stopničko do vrat, 

z majhnimi 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.  

(Štefan, 2009: 7) 
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Anja Štefan je avtorica, ki je izrazito naklonjena otrokom, kar se odraža v njenih delih, ki so 

besedilna nadgradnja ljudskim izročilom. S svojim pogledom na svet se uvršča med ustvarjalce 

sončnega koncepta, saj pogosto uporablja slogovno zaznamovane besede, središče njenega 

ustvarjalnega opusa pa so otroci; v svoje pesmi ne vključuje odraslih likov (Blažić, 2007).  

Zanjo sta značilni pogosta uporaba pomanjševalnic, ki nakazujejo na otroškost (hišica, okenjca, 

balkonček, stopnička) in empatija. Pripovedovalec je množinski, prvoosebni (iščemo, bi našli). 

Izrazita je želja otroškega subjekta po srečni družini in brezskrbnem otroštvu, kar je v liriki 

simbolizirano s pojmom družine (varno, spodbudno okolje). Gre za miselni pobeg v novo, 

boljše okolje in samorefleksijo, čustveno doživljanje. Poleg dobrih družinskih odnosov je 

omenjen tudi pristen odnos s sosedi. Otroški domišljijski svet se izkazuje z besedami »lepo kot 

grad, hišico v čudežnem kraju, lepe reči, sadje zori, bi srečno živeli«, kar spominja na 

pravljičnost, utopičnost. Milena Blažić (2005: 35) navaja, da so domišljijske dežele naklonjene 

otrokom in da so »ponavadi permisivne in predstavljajo večkulturno gastronomsko utopijo, kjer 

se cedita med in mleko.«  

ANALIZA TIPIČNE ILUSTRACIJE V SLIKANICI Iščemo hišico 

 

Slika 40: Družina med opazovanjem novega doma (Štefan, 2009) 

Ilustracija Ančke Gošnik Godec iz leta 2005 prikazuje šestčlansko družino, ki išče nov dom. Je 

barvita, predvsem vsebuje zelene odtenke, ki ponazarjajo čisto okolje, cvetoče pomladne dni, 
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veselje. Opazna je naklonjenost staršev do otrok, kar nakazuje očetova dlan na hčerinem hrbtu 

in materina na sinovem zatilju. Najstarejša hči v rokah drži dojenčka. Hiša, ki jo opazujejo, je 

bele barve, spominja na kmetijo ali planinsko kočo, obdana pa je s sadnim drevjem. Do nje jih 

vodi še dolga, naporna pot, polna gričev.  

CUNJASTA DVOJČKA (2012) 

Ime in priimek avtorice: TATJANA PREGL KOBE 

Ime in priimek ilustratorke: MARIJA PRELOG 

KRATKA PREDSTAVITEV KNJIŽNE ZBIRKE:  

Zbirka Cunjasta dvojčka, avtorice Tatjane Pregl Kobe, ki je bila izdana leta 2012, obsega 

osemdeset strani in sestoji iz osemnajstih kratkih sodobnih pravljic, tiskano besedilo pa je z 

ilustracijami opremila Marija Prelog. Glavni literarni in realni osebi sta predšolska otroka, 

sestra in brat (Sanja in Jan), vzporedno pa se pojavita antropomorfizirani igrači, otrokova 

imaginarna prijatelja iz cunj (Mihec in Nina). Stranske literarne osebe so starši (mati, oče) in 

stari starši (babica, dedek). Zgodbe se odvijajo v sodobnem času in prostoru; otroci so 

osamljeni, saj so starši pogosto odsotni od doma, zato le-ti vidijo rešitev v igračah, ki bi 

predstavljale »nadomestne« starše in v vsakdanjik vnesle dinamičnost. Avtorica senzibilno 

prikaže otroštvo kot brezčasno, utopično obdobje, izpostavi pa tudi dvojno pojmovanje časa: 

objektivni čas, kot ga zaznavajo odrasli in subjektivni čas, ki je značilen za otroke. Sanja se 

zateka tudi v domišljijski svet, kjer prevladujeta čarobnost in harmoničnost (Blažić, 2014b). 

Zbirko Cunjasta dvojčka sestavljajo pravljice z naslovi: Prstki se lahko zmotijo, Najlepši 

sneženi mož, Pred spanjem, Kdo bo popravil luno, Cirkus doma, Ko bi bilo vedno tako, Čisto 

prava mamica, Zajček Nikolaj in oblak, Čajanka za psa, mačko in papagaja, Super taborjenje, 

Najlepša pravljica na svetu, O princeski, ki je ni bilo, Nedeljski izlet, Vila Lila in Gaj, papirnati 

zmaj, Maček na steni, Kako nastajajo zgodbe, Rojstni dan, Nevarna igra, sklene pa se z 

epilogom. 

ANALIZA DRUŽINSKIH ODNOSOV V KNJIŽEVNEM DELU Cunjasta dvojčka: 

Glavna literarna oseba: deklica Sanja, brat Jan. 

Vzporedna literarna lika: imaginarna prijatelja iz cunj, dvojčka Mihec in Nina. 

(antropomorfizirani igrači). 
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Stranski literarni liki: odrasli (sodobni starši, stari starši). 

Dogajalni prostor: mesto v sodobnem času. 

Problemska tematika: zanemarjanje otrok, osamljenost, srečno obdobje otroštva kot utopija. 

ANALIZA IZBRANIH DEL Prstki se lahko zmotijo in Pred spanjem: 

PRSTKI SE LAHKO ZMOTIJO  

Mamica je v kuhinji pospravljala. Očka še ni 

bilo iz službe. Očka vedno pride domov 

prepozno in nikoli nima časa, da bi se igral. 

(Pregl Kobe, 2012: 4) 

Sodobni starši, ki imajo sodobne vrednote 

(kariera) in jim primanjkuje časa za otroke. S 

prislovom vedno pisateljica izrazi neko 

ponavljajoče dejanje, obred (Blažić, 2014b).  

Stereotipna vloga ženske (opravljanje 

gospodinjskih opravil) in moškega (skrb za 

zaslužek).  

Sanja je premaknila kazalce kar za celo uro 

naprej. Očka je prišel iz kopalnice, vzel uro 

nazaj, si jo pritrdil na roko in vzkliknil: »Joj, 

kako je pozno. Službo sem zamudil!« (Pregl 

Kobe, 2012: 5) 

Otrok ima drugačne predstave o času, 

orientira se po vsakodnevnih dejavnostih 

(npr. v vrtcu si otrok točno zapomni, ko mu 

starši obljubijo, da pridejo ponj po kosilu in 

če se tega ne držijo, je otrok izgubljen, 

čustveno pretresen). To imenujemo notranji 

subjektivni čas. Odrasli čas doživljajo kot 

zunanji objektivni (Blažić, 2014b). 

Ko so pojedli kosilo, je rekel očka: »Sanja, 

ali si ti zjutraj kaj premaknila kazalce na uri, 

ko sem ti jo pokazal?«  

»Nisem, očka,« je rekla Sanja. (Pregl Kobe, 

2012: 5) 

Sanja se očku zlaže, da se zaščiti, saj se boji 

njegovega odziva. Že samo dekličino ime 

nam poda asociacijo na zasanjanega otroka, 

ki hrepeni po spremembah. 



Fujan, K. (2016). Motiv družinskih odnosov v slovenski mladinski književnosti v slikaniški obliki. Diplomska 
naloga. 

86 
 

Jaz ne vem, ampak mogoče so bili oni. Kaj 

misliš, očka?« je rekla Sanja.  

»Mogoče so bili,« je rekel očka. »Vprašaj 

jih.« 

Sanja je vprašala prstke. Prstki so zaplesali. 

»Pravijo, da so bili,« je pojasnila Sanja. 

»Pravijo, da imajo radi, če očka pride prej 

domov, da se z njim igrajo.« (Pregl Kobe, 

2012: 7) 

Prenos krivde na del telesa, prste. Sanji je 

nerodno očku neposredno pojasniti, da si želi, 

da bi bil več časa doma. Morda se boji telesne 

kazni. Opazi se splošno pomanjkanje 

komunikacije med očetom in hčerjo.  

»Drugič mi pa kar sama povej,« je rekel. 

»Prstki se lahko zmotijo in ne bodo povedali 

tistega, kar bi ti rada.« (Pregl Kobe, 2012: 7) 

Stavka se nanašata na problem, ki ga je Sanja 

izpostavila. Očka je vseeno malo razburjen, 

saj mu služba veliko pomeni. 

Tabela 15: Literarna analiza dela Prstki se lahko zmotijo 

PRED SPANJEM  

Sonce, ki je čez dan pobralo zadnje zaplate 

snega na hribčku pred babičino hišo, je 

zašlo. (Pregl Kobe, 2012: 12) 

Sanja na obisku pri babici, starši so ponovno 

odsotni. 

Naenkrat se je mala deklica nagnila čez rob 

čolna, ki se je pozibaval na gladini, in padla 

v vodo. In sploh ni zajokala, čofotala je v 

rahlo vzvalovani vodi, se potopila vanjo in se 

lovila z ribicami, ki so jo radostno sprejele 

medse. Takrat pa je deklico iz vrtinca, ki jo 

je tako zvito vabil v globino, na površje 

potegnila dedkova močna roka. (Pregl Kobe, 

2012: 13) 

Nevarnosti, ki prežijo na otroke. Otroška 

radovednost, potreba po preizkušanju meja 

(rob čolna) in nepazljivost odraslih 

velikokrat stanejo življenja. Vrtinec 

ponazarja skušnjave, ki so stalnica v 

zgodnjem obdobju življenja. Dedkova močna 

roka ni simbolizirana zgolj kot rešitev, 

temveč tudi kot kazen; močna roka pomeni 

udarec. 
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»Ne, nikamor ne bosta šla,« je rekla Sanja, 

»pa tudi televizije danes ne bosta več 

gledala. Pozno je že!« Prijela ju je za ušesa 

in ju peljala najprej v kopalnico, nato pa v 

svojo sobico. Tam je rekla Nini: »Vsaj ti bi 

lahko bila bolj pridna!« (Pregl Kobe, 2012: 

14) 

Sanja posnema vedenje mame in namišljena 

prijatelja kaznuje tako, kot bi njena mama 

kaznovala njo, saj je Nina (poosebljena 

igrača, deklica iz cunj) Sanjin alter ego. 

Zunanji prostor je prikazan kot nevaren, poln 

problemskih stvari, ki so v otroštvu 

prepovedane. Prisotna je telesna kazen 

(zaušnica). Stereotipno mišljenje o vzornem 

vedenju deklet. 

Tabela 16: Literarna analiza dela Pred spanjem 

ANALIZA TIPIČNE ILUSTRACIJE V LITERARNI PRIPOVEDI Cunjasta dvojčka 

 

Slika 41: Motiv očetovega spoznanja o premaknjenih kazalcih na uri (Pregl Kobe, 2012) 

Marija Prelog, akademska slikarka in ilustratorka literarnega dela Cunjasta dvojčka, s svojim 

posebnim slogom risanja in z likovno podobo nakaže na vsebino kratke zgodbe. Njene likovne 

upodobitve so manjših velikosti, a konkretne, saj opazimo povezavo z besedilom; iz ilustracije 

so razvidne otroške Sanjine dlani, na desni strani zasledimo odraslo očetovo dlan, ki jo 

prepoznamo po ročni uri, središče motiva sta lutki iz cunj, ki sta po telesni konstituciji videti 

kot resnični osebi, a za dlan veliki. Njuna usta so zašita v stalni nasmešek. Tehniki risanja sta 

svinčnik in akvarel, značilne so žive barve, ki pritegnejo bralčevo pozornost. Kot zanimivost se 

na zgornji levi strani slike nahajata dve pikapolonici, ki navadno prinašata srečo, ki jo je Sanja 

najverjetneje potrebovala, saj se je bala soočenja z očetom. Njeni prsti »poplesavajo«, izgledajo 

nemirno, medtem ko je očetov prst usmerjen v urine kazalce. Cunjasta dvojčka si z dlanmi 

pokrivata obraz, pogledujeta Sanjo, njuno vedenje pa spominja na predšolske otroke, ki se 

zavedajo, da so napravili nespametno dejanje.  
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6.2 OBLIKE DRUŽIN V IZBRANIH LITERARNIH DELIH 

V teoretičnem delu sem naštela oblike, ki opredeljujejo družino; jedrno (primarno), razširjeno 

in redefinirano obliko (klasično, razpršeno). Oblike družin, ki se pojavljajo v obravnavani 

slovenski mladinski književnosti pa so: 

JEDRNE DRUŽINE DVOSTARŠEVSKE:  

– Oton Župančič: Ciciban,  

– Niko Grafenauer: Pedenjped,  

– Saša Vegri: Mama pravi,  

– Tatjana Pregl Kobe: Cunjasta 

dvojčka,  

– Anja Štefan: Iščemo hišico. 

ENOSTARŠEVSKE: 

– Fran Levstik: Kdo je napravil Vidku 

srajčico,  

– Kristina Brenk: Golobje, sidro in 

vodnjak,  

– Polonca Kovač: Kaja in njena 

družina, 

– Svetlana Makarovič: Medena 

pravljica, Mucek se umije. 

NEOPREDELJENA: 

– Dane Zajc: Leteča hišica 

RAZŠIRJENE DRUŽINE – Ela Peroci: Moj dežnik je lahko balon, 

– Bina Štampe Žmavc: Popravljalnica 

igrač. 
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REDEFINIRANE DRUŽINE – Svetlana Makarovič: Netopir Kazimir 

Tabela 17: Oblike družin v slovenski mladinski književnosti 

V izbranih literarnih delih je najbolj pogost motiv jedrne družine (enajst literarnih del), od tega 

v petih delih nastopata oba od staršev, v petih gre za enostarševsko družino, eno delo pa ni 

natančno opredeljeno. Pojavita se dve deli, ki ju lahko uvrščamo v razširjeno obliko družine, 

analizirala pa sem le eno delo, ki predstavlja redefinirano obliko družine. 

6.3 POTRDITEV HIPOTEZ  

H1: V slikanicah večkrat zasledimo odnos med materjo in hčerjo/sinom, kot pa odnos med 

očetom in hčerjo/sinom. 

V slikanicah, ki sem jih analizirala, je glavna literarna oseba najpogosteje moškega spola: Videk 

(Kdo je napravil Vidku srajčico), Ciciban (Ciciban posluša očetovo uro), Andrej (Golobje, 

sidro in vodnjak), Pedenjped (Pedenjped, Šlik Šlak, Dvojčka), Kazimir (Netopir Kazimir), Črni 

mucek (Mucek se umije), Zajček (Medena pravljica). Glavna književna oseba ženskega spola 

nastopi zgolj v delih Kaja in njena družina (Kaja), Moj dežnik je lahko balon (Jelka) in Cunjasta 

dvojčka (Sanja). V slikanicah Iščemo hišico, Leteča hišica in v poeziji Saše Vegri spol otrok ni 

jasno definiran. V Popravljalnici igrač avtorica Bina Štampe Žmavc otroke poimenuje, a 

tvorijo celoto in ni izstopajočega glavnega člena. Razmerje med očetom in sinom v mladinski 

literaturi se pojavi v dveh delih (Ciciban, Pedenjped), razmerje med materjo in sinom pa v 

štirih: črtici Golobje, sidro in vodnjak, v dveh Svetlaninih pravljicah (Mucek se umije, Medena 

pravljica) in v delu Andreja Rozmana – Roze, Pretresljiv izlet. V pravljici Kdo je napravil 

Vidku srajčico je lik matere omenjen, a nikoli ni v neposrednem stiku z otrokom. Razmerje med 

materjo in hčerjo je izrazito v fantastični pripovedi Kaja in njena družina, kjer pa je glavna 

literarna oseba (Kaja) v odnosu tudi z očetom. 

Na podlagi ugotovitev hipotezo lahko delno potrdim, čeprav na splošno ni bistvenih razlik v 

pojavnosti matere in očeta v literaturi. 

H2: V vseh obravnavanih slikanicah je kakovosten odnos med mamo in očetom ključen 

za kakovostne medsebojne odnose vseh družinskih članov. 

V Cicibanu je Oton Župančič predstavil složno družino; očeta in mater, ki otroku nudita skrb, 

zaščito in ljubezen ter poslušnega otroka, ki ima pravico do igre. Pedenjped je Cicibanovo 

nasprotje, saj je otrok prepuščen samemu sebi, starši ga ne nadzirajo, nastopijo zgolj kot 



Fujan, K. (2016). Motiv družinskih odnosov v slovenski mladinski književnosti v slikaniški obliki. Diplomska 
naloga. 

90 
 

izvršitelji kazni. V pravljici Ele Peroci deklica Jelka zbeži v domišljijski svet, saj jo njena 

družina omejuje. Podoben pobeg v drugo dimenzijo je opazen v Leteči hišici in delu Anje Štefan 

Iščemo hišico, kjer otroci sanjarijo o boljšem življenju. Prenos negativne energije s staršev na 

otroka je opazen tudi v leposlovnem delu Kaja in njena družina, kjer otrok po ločitvi postane 

posrednik med mamo in očetom. V Popravljalnici igrač je jasno definiran konflikt med otroki 

in starši, ki se reši s kaznovanjem odraslih. Netopirja Kazimira zaničuje najstarejši netopir in s 

tem vedenjem opogumi tudi Kazimirove sorojence, da ga posnemajo. Tatjana Pregl Kobe pa je 

v delu z naslovom Cunjasta dvojčka prikazala osamljenost otrok, ki pogrešajo starševsko 

bližino in se zatečejo v imaginarni svet. Hipotezo lahko potrdim. 

H3: V slikanicah, kjer nastopajo sorojenci, je najpogostejši motiv tekmovalnosti med 

sorojenci. 

Hipotezo lahko potrdim, saj je v slikanicah, kjer se pojavijo odnosi med sorojenci, motiv 

kompetitivnosti pogosto prisoten. V pravljici Kdo je napravil Vidku srajčico opazimo 

ljubosumje starejših bratov in sester, v Pedenjpedu je opisan obračun med bratoma, v delu 

Netopir Kazimir je prisotno fizično in psihično nasilje nad najmlajšim netopirjem, v pesnitvi 

Joj, zakaj sestre živijo? Joj, zakaj bratje živijo? Saša Vegri odkrito spregovori o tekmovalnosti 

med sorojenci, ki je vezana na nasprotni spol, v delu Polonce Kovač ima Kaja negativen odnos 

do mlajšega brata Matička. 

H4: V slikanicah, ki vsebujejo tematiko posvojitve, posvojeni otrok vedno in/ali pogosto 

išče svojo identiteto. 

Analizirala sem le eno delo s tematiko posvojitve, pravljico Svetlane Makarovič: Netopir 

Kazimir. V teoretičnem delu sem izpostavila, da je posvojitev vseživljenjski proces in da so 

posvojene osebe objektivno vključene v novo skupnost. Netopir Kazimir si je zastavljal 

vprašanja o lastnem obstoju, zato lahko hipotezo potrdim. 
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7 SKLEP 

Diplomsko delo Motiv družinskih odnosov v slovenski mladinski književnosti v slikaniški obliki 

je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu je predstavljen preplet 

družine in družinskih odnosov, saj je družina “sočasno fizični, odnosni in simbolni prostor ter 

temeljno mesto socialne konstrukcije realnosti. Je mesto dogajanj in odnosov, ki se dotikajo 

najglobljih dimenzij življenja« (Rener, 1990: 6). Opisane so interakcije med partnerjema, 

interakcije med očetom in hčerjo/sinom ter materjo in hčerjo/sinom, interakcije med sorojenci 

in interakcije posvojenih otrok in posvojiteljev. 

Sodobna evropska družina, ki jo sestavljajo starši in otroci, ki dneve pretežno preživljajo v 

vzgojno-izobraževalnih institucijah zaradi odsotnosti staršev, je izpostavljena določenim 

dejavnikom tveganja, ki so povzročitelji družinske problematike (Boštjančič, 2011). V 

diplomskem delu so omenjeni štirje vzroki, ki lahko privedejo do problematike: ločitev, 

posvojitev, nasilje v družini in zloraba substanc.  

V drugem spektru je predstavljena tipologija slikanice po Marjani Kobe, definirana je kratka 

pripovedna proza v slikaniški obliki, opredeljena pa so tudi obdobja slovenske mladinske 

književnosti v slikaniški obliki (začetno obdobje, avtorsko obdobje, obdobje razcveta, inovacij 

in raznolikosti ter obdobje sodobne mladinske književnosti). 

V empiričnem delu je uporabljena metoda besedilne analize za izbrana književna dela v 

slikaniški obliki. Izpostavljeni so pomembni citati in ilustracije, ki so interpretirani. Slovenska 

mladinska književnost je v različnih literarnih obdobjih spreminjala pogled na družino in 

družinske odnose, ugotovila pa sem, da je vsem obravnavanim slikanicam skupen senzibilen 

pristop do pojmovanj otroka, otroštva, družine in medsebojnih odnosov. V času dvojne 

monarhije (1848–1918) je Fran Levstik opozoril na spremenjeno podobo otroka; le-ta je postal 

subjekt, dobil lastno ime (Videk). Vloga očeta ni omenjena, mati skrbi za preživetje, otroci pa 

so prepuščeni sami sebi. Oton Župančič, naslednik izročila posvetne slovenske mladinske 

književnosti in literarni ustvarjalec v obdobju kraljevine SHS (1918–1945), je Levstikove 

zametke jasno izrazil in otroku dodal pravico do igre, ne zgolj delavskih dolžnosti. Izpostavil 

je vlogo odraslih pri skrbi in zaščiti otrok. Otroka izvirno poimenuje (Ciciban), v skladu z 

naravo, živalmi. Zaradi romantiziranega pogleda na otroka in družino sodi v koncept sončne 

podobe otroka. V Socialistični federativni republiki Jugoslaviji (1945−1991) je pisateljica 

Kristina Brenk v svojem delu Golobje, sidro in vodnjak izpostavila ekonomske razmere po 
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drugi svetovni vojni in z izrazom »mamaočka« imenovala vdove; ženske, ki so opravljale 

naloge obeh staršev. Niko Grafenauer s književnim likom Pedenjpeda predstavi živahnega 

otroka, ki je deležen permisivne vzgoje; se prenajeda, krši pravila, je navidezno samostojen. 

Tematizira tudi otrokovo osamljenost, telesno kaznovanje, ignoranco. Poglavitni predstavnici 

slovenske sodobne književnosti, klasiki Svetlana Makarovič in Saša Vegri v svojih književnih 

delih kritizirata odnos odraslih do otrok. Slednja je predstavnica senčne podobe otroštva, ki 

zajema ranjene otroke (brez krivde krive) in neodgovorne, šibke odrasle. V svojih pesmih 

odkrito spregovori o motivu kompetitivnosti med sorojenci, spolnosti, nasilju. Angleški izraz 

psihologa Carla Gustava Junga »vulnerable children« je značilen za mladinski opus Svetlane 

Makarovič, saj imajo njeni glavni literarni liki lastnosti, zaradi katerih so bolj izpostavljeni 

tveganjem kot njihovi vrstniki (Netopir Kazimir). Avtorica je zaščitniška do otrok in brez 

zadržkov predstavlja sodobno problematiko družine in odnosov. Literarna umetnica Ela Peroci 

v svoji slikanici Moj dežnik je lahko balon predstavi otroško domišljijo in močno željo po 

drugačnem življenju, kjer glavni subjekt sam določa pravila in kjer je rešitev problema mogoča 

le v fantaziji s pomočjo čudežnega predmeta. Noto letenja in pobega v »onostranskost« je v 

svojem delu Leteča hišica uporabil tudi Dane Zajc, dodal pa je element narave, težnjo po skrbi 

za okolje, otroke. Ustanovitev samostojne države Slovenije (1991–2004) so posebej 

zaznamovala dela Polonce Kovač, ki je v svoji fantastični pripovedi Kaja in njena družina 

izpostavila družino in družinske odnose ter odzivanje mestnega otroka v procesu ločitve, 

Andreja Rozmana – Roze, ki na humoren način prikaže pobeg od doma in hkrati odvisnost 

otrok od svojih staršev, predvsem »priklenjenost« na žensko socialno mrežo in Bine Štampe 

Žmavc, ki se nostalgično spominja otroštva v delu Popravljalnica igrač. Po vstopu Slovenije v 

Evropsko unijo sta pomembni deli, ki vključujeta družinske odnose slikanica Iščemo hišico, 

avtorice Anje Štefan in Cunjasta dvojčka, pisateljice Tatjane Pregl Kobe. Za obe deli je 

značilno, da se otrok zateka v imaginarni svet, ker je v lastnem družinskem okolju nesrečen. 

V prihodnosti pričakujem, da se bodo literarna dela v slikaniški obliki usmerila v nove aktualne 

družinske tematike, ki so dandanes še vedno tabu. Ena izmed njih bo verjetno istospolno 

partnerstvo in starševstvo. Kot bodoča vzgojiteljica si želim, da bi vzgojitelji in starši več 

poudarka namenili razumevanju vsebine in slikaniškemu kontekstu in s tem spontano razvili 

temo za pogovor z otroki, saj je pogosto ravno vsebina literarnega dela povod za prepoznavanje 

težav v družinskih odnosih.  
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