
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Študijski program: poučevanje na razredni stopnji z angleščino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJA RUPNIK 

PRIMERJALNA LITERARNA ANALIZA IN PREVOD IZBRANIH PRAVLJIC 

TATJANE PREGL KOBE V ANGLEŠKI JEZIK 

 

MAGISTRSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2017



  



UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Študijski program: poučevanje na razredni stopnji z angleščino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJA RUPNIK 

PRIMERJALNA LITERARNA ANALIZA IN PREVOD IZBRANIH PRAVLJIC 

TATJANE PREGL KOBE V ANGLEŠKI JEZIK 

 

 

MAGISTRSKO DELO 

 

Mentorica: dr. Milena Mileva Blažić 

Somentorica: dr. Nada Grošelj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, 2017 



 



 

 

 

»V igralnem kotičku so se zaskrbljeno spogledovali Punčka, vila Lila, papirnati zmaj 

Gaj, papagaj Tolovaj, pes Timi in mačka Simba. Možički Popravljalči so modro 

molčali, škratki Copatki so naskrivaj ves čas pogledovali k vratom. Vsi pa so vedeli, 

da bo odslej njihovo življenje teklo drugače.« 

(Pregl Kobe, 2012: 73) 
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POVZETEK 

 

V magistrskem delu obravnavamo izbrana dela Tatjane Pregl Kobe, ki sodi v 

obdobje sodobne slovenske mladinske književnosti oz. čas postmodernizma. Pod 

drobnogled bomo vzeli njeno zbirko kratkih sodobnih pravljic, združenih v knjigi 

Cunjasta dvojčka: majhen roman za majhne otroke, za katere je, kot je dejala Milena 

Mileva Blažić (2011), značilna nova senzibilnost. Magistrsko delo je sestavljeno iz 

dveh delov, teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem opisujemo, kaj je mladinska 

književnost, ločimo pripovedno prozo in modele kratke sodobne pravljice po 

klasifikaciji Marjane Kobe in iščemo elemente fantastične pripovedi po teoriji Marie 

Nikolajeve. Zanima nas tudi prevajanje mladinske in otroške literature ter različne 

prevajalske strategije. Predstavljeno je življenje in delo pisateljice in pesnice Tatjane 

Pregl Kobe ter njena zbirka 18 kratkih sodobnih pravljic. V empiričnem delu 

magistrskega dela smo analizirali in primerjali tri pravljice: Prstki se lahko zmotijo, 

Čajanka za psa, mačka in papagaja ter Vila Lila in Gaj, papirnati zmaj iz zbirke 

Cunjasta dvojčka Tatjane Pregl Kobe in jih prevedli v angleški jezik. Glavni 

raziskovalni problem, s katerim smo se ukvarjali, je, ali zgoraj omenjene pravljice 

vsebujejo vse značilnosti kratke sodobne pravljice, kot jih je navedla Marjana Kobe, 

in fantastične elemente, kot jih je podala Maria Nikolajeva. Raziskava je 

kvalitativna, primerjalna literarna analiza. Uporabili smo opisno (deskriptivno) 

metodo. Tehniki, s katerima smo pridobili podatke, sta analiza literature in 

polstrukturirani intervju. Vzorec, ki ga je zajela raziskava, vključuje tri kratke 

sodobne pravljice Prstki se lahko zmotijo, Čajanka za psa, mačka in papagaja ter 

Vila Lila in Gaj, papirnati zmaj iz zbirke Cunjasta dvojčka pisateljice Tatjane Pregl 

Kobe. Rezultati raziskave bodo na področju didaktike mladinske književnosti in 

zgodnjega poučevanja angleščine prispevali k podrobni analizi kratkih sodobnih 

pravljic Tatjane Pregl Kobe in sodobne slovenske kratke pravljice. Na področju 

didaktike angleščine v zgodnjem obdobju pa bo delo prispevalo k širjenju literature 

za otroke v angleškem jeziku.   
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COMPARATIVE LITERARY ANALYSIS AND ENGLISH TRANSLATION OF 

SELECTED TALES BY TATJANA PREGL KOBE 

 

SUMMARY 

 

In the master's thesis, we analyse selected tales by Tatjana Pregl Kobe, who writes 

contemporary Slovene youth literature and falls under postmodernism. Our object of 

interest is a collection of short modern fairy tales, published as Cunjasta dvojčka: 

majhen roman za majhne otroke [The Rag Twins: A Little Novel for Little Children] 

(2012). According to Milena Mileva Blažić (2011), these fairy tales are characterized 

by a new sensibility. The master's thesis consists of a theoretical and empirical part. 

In the first part, we define youth literature and divide narrative prose and short 

modern fairy tale models according to Marjana Kobe's classification, identifying 

fantastic elements as described by Maria Nikolajeva. We are also interested in the 

translation of youth and children's literature and different translation strategies. The 

thesis presents the life and work of writer and poet Tatjana Pregl Kobe, examining 

her collection of 18 short modern fairy tales. In the empirical part of the master's 

thesis, we analyzed, compared, and translated three fairy tales from the collection 

The Rag Twins by Tatjana Pregl Kobe: Fingers Can Make a Mistake, The Tea Party 

for a Dog, a Cat, and a Parrot, and Fairy Mary and Dwight the Paper Kite. The 

main research problem was whether the three fairy tales contain all the features of 

the short modern fairy tale according to Marjana Kobe's classification and the 

fantastic elements mentioned by Maria Nikolajeva. The research employs qualitative 

comparative literary analysis. We used a descriptive method. The techniques, which 

helped us obtain the data, were literary analysis and a semi-structured interview. The 

analysis focused on three short modern fairy tales: Fingers Can Make a Mistake, The 

Tea Party for a Dog, a Cat and a Parrot, and Fairy Mary and Dwight the Paper 

Kite, from the The  Rag Twins collection by Tatjana Pregl Kobe. The results of the 

research will contribute to a detailed analysis of short stories by Tatjana Pregl Kobe 

and contemporary Slovene short stories. Our work will expand the corpus of 

literature available to teachers of young English learners.  
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UVOD 
 

 

Prevajanje se pojavlja že od nekdaj, saj je to ljudem predstavljalo neko »okno v svet« 

in so na ta način spoznavali druge kulture, vere, navade itd. Prevaja lahko vsak, ki 

zna tuj jezik, vendar to posameznika še ne naredi dobrega prevajalca. Dober 

prevajalec postaneš preko izkušenj in po mojem mnenju preko branja (predvsem tuje 

literature). Z branjem širimo besedni zaklad, kar pa prevajalec pri svojem delu še 

kako potrebuje. Za mnoge je prevajanje mladinske književnosti enostavno. Vasja 

Cerar (1998) pa je dejal, da za tako zahtevno publiko, kot so otroci, ni otročje 

prevajati. Sama se strinjam z njim, saj je poleg občutljive notranje zgradbe 

literarnega dela in slogovnih ter besediščnih lastnosti, potrebno ustvariti tak prevod, 

da bo mlad bralec ob branju užival in se vživel v zgodbo. Prevajalec mora ne le 

upoštevati jezik, temveč tudi bralčevo razvojno stopnjo. To me je spodbudilo, da sem 

se lotila raziskovanja tega problema tako, da sama prevedem literarno delo. V  

magistrski nalogi predstavljam avtorski prevod treh kratkih sodobnih pravljic.  

Najprej sem obravnavala tri kratke sodobne pravljice avtorice Tatjane Pregl Kobe. 

Literarno sem jih analizirala po teorijah Marie Nikolajeve in Marjane Kobe, kjer sem 

iskala fantastične elemente in elemente kratke sodobne pravljice z otroškim glavnim 

likom. Sledil je prevod pravljic in nazadnje iskanje prevodnih strategij. S svojo 

magistrsko nalogo želim prispevati k podrobnejši literarni analizi izbranih pravljic in 

širjenju prevedene slovenske mladinske književnosti v angleški jezik.  
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TEORETIČNI DEL 

1. MLADINSKA KNJIŽEVNOST 
 

1.1. Definicija mladinske književnosti 
 

Mladinska književnost pokriva več področij ustvarjanja za mlade, od najmlajših do 

mladostnikov. Skozi leta so se pojavile različne definicije.  

 

»Mladinska književnost je naslovniška zvrst književnosti – njeno bistvo je umetniškost. 

Izhaja iz avtorjevega doživljanja otroštva, od nemladinske književnosti pa jo ločujejo 

oblikovne in vsebinske značilnosti (motivi, teme, žanri). Namenjena je predvsem bralcu do 

starostne meje osemnajst let; najbolj kakovostna nagovarja tudi odraslega bralca, kar pomeni, 

da je naslovniško univerzalna.« (Saksida, 2001: 405) 

»Otroška/mladinska literatura je predvsem književnost, ki je prilagojena sprejemnim 

zmogljivostim mladega, ne-odraslega bralca. Ta niti iz izkušnje niti po znanju o svetu ne ve 

toliko, kolikor odrasli bralec, zato mu je vrsta 'odraslih' besedil, v katerih pisatelj upošteva 

razmeroma visoko stopnjo bralčeve življenjske izkušenosti in znanja, nedostopnih, 

nerazumljivih, zato nezanimivih.« (Kmecl, 1995: 304) 

V literaturi se za mladinsko književnost pojavljajo različna poimenovanja. 

 »V slovenski in tuji literarno-pripovedni tradiciji se za to naslovniško zvrst uporablja več 

praviloma sopomenskih besednih zvez: otroška/mladinska književnost/literatura, mladinsko 

slovstvo ipd.« (Saksida, 1994 v Saksida, 2001: 405) 

Milena Mileva Blažić (2011: 7) je mladinsko književnost razdelila na dve področji. 

Prvo področje so dela napisana za otroke (od rojstva do približno 12 let) in 

mladostnike (od 12. do 18. leta). Drugo področje pa je književnost, ki je postala 

primerna za mlade bralce skozi leta, čeprav so bila dela prvotno napisana za odraslo 

občinstvo. Dragica Haramija (2015) dodaja še tretjo skupino, ki jo raziskovalci 

večinoma poimenujejo književnost za mlade odrasle in je namenjena mladostnikom 

po 16. letu starosti. To zvrst književnost imenujemo crossover literatura, po kateri 

lahko posegajo tudi odrasli. 

Igor Saksida (2001) pa je v okvir opredeljene mladinske književnosti uvrstil: 

- »dela, napisana posebej za mladino; 

- dela, ki so bila napisana kot nemladinska književnost, a so v procesu recepcije 

postala mladinska; 

- priredbe in predelave del« (Saksida, 2001: 405). 

Če povzamemo, mladinska književnost obsega dela za bralce do 18 let, je prilagojena 

stopnji razumevanja (za najmlajše bralce do mladostnikov), teme pa izhajajo iz 

avtorjevega doživljanja otroštva. 
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1.2. Periodizacija mladinske književnosti 
 

Dela, ki danes spadajo pod mladinsko književnost, prvotno niso bila namenjena tej 

starostni skupini, temveč odraslim. Skozi leta so bila dela prirejena in tako uvrščena 

pod »mladinsko književnost«. 

Milena Mileva Blažić (2011: 59) je mladinsko književnost okvirno razdelila na 5 

obdobij: 

• predliterarno obdobje (1550–1850): otrok oz. mladostnik le kot posreden 

naslovnik v neliterarnih besedilih z versko ali poučno vsebino; 

• začetno obdobje (1850–1900): začetek posvetne mladinske književnosti; 

• avtorsko obdobje (1900–1950): slovenska mladinska književnost se je začela 

uveljavljati z estetskim merilom oz. s kakovostjo; 

• obdobje razcveta (1950–1980);  

• obdobje sodobne slovenske mladinske književnosti (po letu 1980). 

Nas zanima predvsem zadnje obdobje, tj. obdobje sodobne slovenske mladinske 

književnosti, v katerem ustvarja tudi avtorica Tatjana Pregl Kobe, ki bo v 

nadaljevanju magistrske naloge tudi predmet obravnave.  

 

1.3. Proza v mladinski književnosti 
 

V mladinski književnosti se srečamo z različnimi zvrstmi. Delijo se na dve skupini: 

na iracionalno ali neresničnostno prozo, v katerih se pojavljajo elementi, ki niso 

značilni za realni svet, in na realistično prozo.  

Igor Saksida (2001) je mladinsko prozo razdelil na: 

Tabela 1: Klasifikacija mladinske proze 

IRACIONALNA OZ. NERESNIČNOSTNA 

PROZA 

REALISTIČNA OZ. RESNIČNOSTNA PROZA 

- klasična pravljica, povedka, basen; 

- živalska pravljica; 

- nesmiselnica; 

- sodobna pravljica (kratka in daljša – 

fantastična pripoved). 

- pripoved s človeškimi osebami; 

- živalska zgodba; 

- avtobiografska pripoved; 

- zabavna oz. trivialna pripoved (Saksida, 

2001: 426). 

 

Med mlajšimi naslovniki je zelo priljubljena iracionalna oz. neresničnostna proza, ki 

jih ponese v svet domišljije in fantastičnega. V zadnjih letih so bile tako zelo brane 

knjige o čarovnikih (J. K. Rowling: Harry Potter), goblinih (J. R. R. Tolkien: 

Gospodar prstanov), vampirjih (Stephanie Meyer: Somrak) idr.  
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2. PRAVLJICA 
 

Beseda pravljica se nanaša na nekaj izmišljenega, neresničnega, neverjetnega, kjer 

ponavadi dobro prevlada nad zlim. V (mladinski) literarni vedi obstajajo različne 

definicije in klasifikacije pojma pravljica.  

 2.1. Definicija pravljice 
 

Matjaž Kmecl (1995: 185) je pravljico definiral na dva načina. Prvorno je bila 

pravljica besedilo, ki pripoveduje. Kasneje pa je bila pravljica definirana kot krajša 

prozna pripoved o čudežnih oz. fantastičnih dogodkih, predmetih in zmožnostih brez 

časovne in krajevne opredelitve. Kmecl nadaljuje, da je etična osnova enostavno 

zgrajena, črta med dobrim in zlim pa je jasno potegnjena. V pravljicah ponavadi 

dobro premaga zlo. 

Janko Kos (2001: 168) si pravljico razlaga kot v verzih ali v prozi sestavljeno kratko 

besedilo. Od drugih besedil se razlikuje v dogodkih, ki so neverjetni, v likih, ki v 

realnem življenju ne obstajajo, in v čudežih, ki se dogajajo. 

Jack Zipes (2002) pravi, da imajo pravljice korenine v ustnem izročilu. Včasih niso 

imele naslovov, kakor jih poznamo danes, tudi niso obstajale v obliki, kakor so danes 

zapisane in na kakršenkoli način predstavljene.  

 

2.2. Modeli pravljice 
 

Na osnovi slovenske tradicije in že znanih klasifikacij je Blažič (2011: 19–20) 

razdelila pripovedništvo na ljudsko, klasično in sodobno pravljico. 

Na splošno pravljice delimo na: 

- ljudsko oz. folklorno pravljico (avtor je neznan); 

- klasično avtorsko oz. umetno pravljico (avtor je znan) 

- in na sodobno pravljico, ki se razdeli na dve različici (kratka sodobna in 

obsežna sodobna pravljica oz. fantastična pripoved). 

Ker je v nadaljevanju predmet moje obravnave kratka sodobna pravljica, bom 

podrobneje opisala značilnosti sodobne pravljice. 

2.3. Sodobna pravljica: fantastična pripoved in kratka sodobna pravljica 

 
Mnoge definicije klasično umetno pravljico enačijo s sodobno. V sodobni pravljici 

zaznavamo avtorski pečat in sodobne teme, kot so zmožnost empatije, strpnosti ipd., 

s katerimi se srečujemo v sodobnem svetu. Najbolj značilni za sodobno pravljico pa 

so fantastični elementi, ki so novejši oz. sodobnejši od tistih v klasičnih in ljudskih 

pravljicah (npr. časovni stroji). 
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»Prilastek sodobna opozarja na dejstvo, da je dogajanje v zgledih tega literarnega 

vzorca praviloma vpeto v sodobni prostor in čas. Termin sodobna pravljica imamo 

za ustreznejšega od termina moderna pravljica, ker se izraz »sodoben/sodobna« zdi 

širši, bolj odprt, nima zoževalnega prizvoka, ki ga izraz »moderen/moderna« utegne 

imeti v smeri trenutne modnosti: »po modi«, »sledeč modnemu trendu« (Kobe, 

1999a: 5). 

»Termin sodobna pravljica pojmujemo kot zbirno/krovno poimenovanje za dva 

vzorca besedil s specifičnimi iracionalnimi prvinami. To sta: kratka sodobna 

pravljica in fantastična pripoved« (Kobe, 1999a: 6). 

V nadaljevanju bomo iskali razlike med fantastično pripovedjo in kratko sodobno 

pravljico. 

2.3.1. Fantastična pripoved  

Fantazija je predstava, ki ni osnovana na resničnosti. Fantastična pripoved kot zvrst 

pa se je v evropskem prostoru začela pojavljati proti koncu 1. polovice 20. stoletja. 

Avtorica ene najbolj znanih fantastičnih pripovedi je Astrid Lindgren, ki je napisala 

serijo knjig o Piki Nogavički (Pika Nogavička, 1945; Pika Nogavička se vkrcava na 

ladjo, 1946; Pika Nogavička v deželi Taka-Tuka, 1948). 

»Leta 1952 je nemška raziskovalka Anna Krüger opazila razlike med ljudsko in tako 

imenovano klasično umetno pravljico (nem. Das Kunstmärchen) na eni strani ter 

specifično novo naravnanostjo sodobne fantastične proze za mladino« (Kobe, 

1987:110). Tako je opredelila nov žanr, ki se od ljudske pravljice razlikuje v tem, da 

se v zgodbi namesto enega pojavita kar dva svetova: realni in irealni svet. 

Maria Nikolajeva (1988) je obravnavala razlike med klasično ljudsko pravljico in 

fantastično pripovedjo. Največja razlika se kaže v svetovih. Tako v umetni kot tudi v 

ljudski pravljici se zgodba odvija v enem svetu, v okviru katerega živali 

spregovorijo, želje se čarobno izpolnijo, ljudje letijo itd. Vse to je v zgodbah 

samoumevno, liki se ne čudijo nad čarobnostjo, ki se odvija okrog njih. Medtem ko v 

fantastični pripovedi spoznamo dva svetova: realni svet (primarni) in čarobni svet 

(sekundarni). Načini, kako sta povezana med seboj, se razlikujejo od tipa fantastične 

pripovedi. Znotraj čarobnega sveta so nadnaravna bitja in dogodki sprejemljivi, 

medtem ko v realnem svetu vzbujajo začudenje. Fantastična pripoved in pravljica sta 

si med seboj zelo podobni. Element, po katerem takoj lahko ločimo ta dva žanra, je 

struktura dveh svetov, ki je tipična za fantastično pripoved (Nikolajeva, 1988: 13). 

Nikolajeva (1988) zapiše, da fantastična pripoved vključuje dogajanja, karakterje, 

prostor in predmete, ki so v realnem svetu nemogoči. Fantastična pripoved, kot 

termin v mladinski književnosti, je fikcija določenega avtorja, ki vsebuje nadnaravne 

in ostale nerealne oz. fantastične elemente. 

Fantastične pripovedi so namenjene izkušenejšim bralcem. Značilen je zahtevnejši 

slog in obseg do 300 strani in več. 

 

 



PRIMERJALNA LITERARNA ANALIZA IN PREVOD IZBRANIH PRAVLJIC TATJANE PREGL KOBE V 

ANGLEŠKI JEZIK | Maja Rupnik 
 

6 
 

2.3.2. Kratka sodobna pravljica 

Kratke sodobne pravljice so namenjene predvsem mlajšim bralcem, ki so šele na 

začetku bralnega opismenjevanja. So manj zahtevne od fantastičnih pripovedi in kot 

že v imenu zvrsti namigujejo, so tudi bistveno krajše. 

Izraz »kratka« se za te vzorce besedil uporablja zaradi zunanjosti, saj že na prvi 

pogled vidimo, da so bistveno krajše. Medtem ko fantastične pripovedi obsegajo do 

300 in več strani, kratke sodobne pravljice v povprečju obsegajo od 1,5 do 10 strani. 

Z zunanjim obsegom besedil je povezana stopnja zgodbene razvitosti in s tem bralna 

oz. doživljajska zahtevnost besedil (Kobe, 1999a). 

Za kratko sodobno pravljico je značilen obseg – pravljice so kratke oz. dolge od pol 

do ene in pol strani. Sodobne zato, ker so navadno postavljene v sodoben čas in 

prostor in se v njih dogajajo nenavadne stvari ter obstaja vzporedni domišljijski svet 

(Blažić, 2014). 

Dragica Haramija (2015: 137) je dodala, da je za sodobno pravljico značilno opiranje  

na sodobnost, poglobljeni opisi literarnih likov, določitev književnega prostora in 

časa (kronotip) in spremljanje mestnega otroka. 

3. MARIA NIKOLAJEVA IN ELEMENTI FANTASTIČNE 
PRIPOVEDI 

 

Maria Nikolajeva je v svoji monografiji, ki temelji na doktorski disertaciji Magična 

koda: uporaba fantastičnih elementov v fantastičnih pripovedih [The Magic Code: 

The Use of Magical Patterns in Fantasy for Children] (1988), raziskovala fantastično 

pripoved. V svojo raziskavo je vključila sodobne fantastične pripovedi za otroke, 

napisane od leta 1902 do vključno 1980. Naredila je izbor 250 ameriških in 

britanskih avtorjev. 

V teh fantastičnih pripovedih je iskala strukturne elemente imenovane »fantazme«, ki 

se periodično pojavljajo v fantastičnih pripovedih. Fantazme ne obstajajo 

samostojno, ampak so tesno povezane z idejami. Nikolajeva (1988) se je v svoji 

doktorski disertaciji odločila raziskovati samo te elemente in prezreti ostale vidike 

fantastične pripovedi, kot so sporočilo, ideje ali vpliv na bralca. Cilj disertacije je bil 

iskanje povezanosti idej s fantazmami. S fantazmami je delala kot s pripovednimi 

elementi in ne kot s simboli. Tako je izpostavila zakone, ki naj bi jih upoštevali pisci 

fantastične književnosti. Štirje glavni elementi, ki jih je izpostavila, so: čarobni 

prostor [The Magic Space], čarobni čas [The Magic Time], čarobni prehod [The 

Magic Passage] in vpliv čarovnije [The Magic Impact]. 

 

3.1.Elementi fantastične pripovedi 
 

V naslednjem poglavju bom predstavila elemente fantastične pripovedi, kot jih je v 

svoji doktorski disertaciji Magična koda: uporaba fantastičnih elementov v 
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fantastičnih pripovedih [The Magic Code: The Use of Magical Patterns in Fantasy 

for Children] (1988) obravnavala Marija Nikolajeva. 

3.1.1. Čarobni zakon1 [The Magic Law] 

Kot v realnem tudi v fantastičnem oz. domišljijskem svetu obstajajo določeni zakoni. 

Če obstaja nered, lahko to bralca odbije od branja ali pa se med branjem »izgubi« 

(ima težave z razumevanjem). Nikolajeva (1988) trdi, da mora pisec fantastične 

pripovedi omejiti čarovnijo in pri tem biti tudi dosleden. Pri nedosledni uporabi 

čarovnije se lahko izgubi čarobnost domišljijskega sveta. 

 

Eno izmed pravil pisanja fantastične pripovedi so torej omejitve čarovnije: ne more 

biti vsemogočna in neomejena. Nikolajeva (1998) je navedla primer iz Nesbitovih 

del, npr.: Five Children and It, v katerem si literarni lik, Psammead, zaželi samo eno 

željo na dan, v Feniksu in preprogi [The Phoenix and The Carpet] (1904) lahko 

čarobna preproga naredi 3 čarobne obhode na dan … Omejitve lahko obstajajo v več 

oblikah. Nikolajeva (1988) je navedla naslednje primere: omejitev želja (npr. 3 

želje), omejitev časa trajanja želje (npr. do sončnega zahoda …), omejitev obhodov 

(npr. 3 obhodi čarobne preproge na dan …) itd. 

Poleg omejitev mora avtor fantastične pripovedi biti tudi dosleden. To pomeni, da ne 

sme spreminjat obstoječih zakonov, saj lahko bralca samo tako potegne v 

domišljijski svet. Poleg tega je pomembno, da ima sekundarni svet neko močno 

osnovo v primarnem svetu, fizična narava pa mora biti razumljiva in logična. 

3.1.2. Čarobni prostor [The Magic Space]  

PRIMARNI IN SEKUNDARNI SVET 
 

Za fantastično pripoved sta značilna dva svetova: primarni (realni) in sekundarni 

(imaginarni) svet. Za primarnega je značilno, da ni čarovnije in vse lahko znanstveno 

dokažemo, medtem ko je v sekundarnem ravno nasprotno. Povezava med realnim in 

imaginarnim svetom poteka samo preko čarovnije. 

Termin »sekundarni svet« je bil prvič omenjen v eseju O pravljicah [On Fairy 

Stories] (1938), ki ga je napisal J. R. R. Tolkien. V tem svetu je možna čarovnija, a 

ne sme se pozabiti na zakone. Sekundarni svetovi so nastali na podlagi domišljije in 

prepričanj. Junak v fantastični pripovedi potuje v neznan kraj, kjer nekaj išče. Tja ga 

največkrat vodi čarobni pomočnik, predmet ali neka druga čarovnija. V pravljicah to 

ni mogoče, ker pot do tega kraja ni dovolj jasno opisana (Nikolajeva, 1988). 

Nikolajeva (1988) je sekundarne svetove ločila na tri tipe: 

1. Zaprti sekundarni svet, ki nima nobene povezave s primarnim svetom. Zanj je 

značilna visoka raven fantazije. Obstaja le izven besedila, kar pomeni da se 

ga zavedamo, vstop pa je nemogoč. 

                                                           
1 Slovenski prevod; opomba velja za vse prevode v poglavju 3.1. 
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2. Odprti sekundarni svet, ki ima nekakšno povezavo s primarnim svetom.  Oba 

svetova sta opisana in med njima je možen prehod. 

3. Implicitni ali notranji sekundarni svet pa je svet, ki se v besedilu ne pojavlja, 

a se vmešava v primarni svet. Zanj je značilna nizka raven fantazije. 

Pri fantastični pripovedi se lahko pojavi tudi množica sekundarnih svetov, ki so na 

nek način povezani s primarnim svetom. 

Nikolajeva (1988) je opisala tri različna prehajanja med svetovi: 

• Linearno potovanje, ki je enosmerno potovanje, pri katerem protagonist 

potuje med svetovi, iz enega v drugega in naprej, in se ne vrne nazaj. V 

fantastičnih pripovedih ta vzorec zasledimo redko, saj se mora literarni lik 

posloviti od svojega izvirnega, primarnega sveta. 

• Cirkularno ali krožno potovanje, kjer se protagonist vrne nazaj v svet, kjer je 

začel svoje potovanje. 

• Zankasto potovanje, kjer se združita linearno in krožno potovanje. To je 

najbolj pogost vzorec potovanja v znanstveni fantastiki. Značilno je krožno in 

ponavljajoče potovanje. 

 

LOKACIJA SEKUNDARNEGA SVETA 
 

Sekundarni svet je eden pomembnejših in tudi edini nujen pripovedni element v 

fantastični pripovedi. Zanj so značilni novi in nenavadni kraji, ki nam niso blizu. 

Nikolajeva (1988) opisuje deset lokacij, ki jih najdemo v sekundarnem svetu: 

- Kraj onkraj: 

Vsi sekundarni svetovi v fantastični pripovedi obstajajo »onkraj« človeškega 

doživetja. Ti svetovi so lahko daleč stran ali pa čisto blizu, ne da bi vedeli, da sploh 

obstajajo. Tega kraja na zemljevidu ni. 

- Planet: 

Sekundarni svetovi so lahko predstavljeni tudi kot planeti znotraj našega osončja ali 

pa so le-ti izmišljeni. 

- Otok: 

Otok srečamo že v grški mitologiji, kjer so bili naseljeni s čarobnimi bitji. V 

fantastični pripovedi so sekundarni svetovi lahko v obliki otokov sredi morja ali pa 

kot oaza v puščavi. 

- Podzemni svet: 

Imenovan tudi svet mrtvih. V mnogih mitologijah predstavlja svet, kamor gredo 

mrtvi in se nahaja pod zemljo, kar pa za fantastično pripoved ne velja vedno. 

Ponavadi je podzemni svet opisan kot pozitivna, sanjska in lepa dežela. 
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- Podvodni svet: 

Voda v fantastični pripovedi večkrat predstavlja vrata v sekundarni svet. Pogosto je 

podvodni svet opisan kot lepa dežela, v katerem se človek zaljubi v podvodno bitje, 

na primer hčerko podvodnega kralja; protagonista se poročita in živita tam, dokler 

človeka ne zagrabi nostalgija po vrnitvi nazaj domov. 

- Notranji svet: 

Postavljen je znotraj predmeta v primarnem svetu, ki ga je človek zgradil sam. Kot 

primer je Nikolajeva (1988) navedla Nesbitovo fantastično zgodbo Mesto v knjižnici 

v mestu v knjižnici [The Town in the Library in the Town in the Library] (1898) in 

nadgradnjo, Čarobno mesto [The Magic City] (1910). Protagonist vstopi v čarobno 

deželo, ki jo je skonstruiral in zgradil sam. V ta svet lahko vstopi vsak, ki je bil vsaj 

enkrat v stiku s to obliko konstrukcije. 

- Slika: 

Oblika sveta je podobna notranjemu, le da gre tukaj za transformacije iz 

dvodimenzionalnega sveta v tridimenzionalen svet.  

- Za ogledalom: 

Svet v ogledalu, ki se zdi podoben primarnemu, a so zakoni popolnoma drugačni. 

Pojavi se problem zrcalnega odseva – kaj se zgodi s protagonistom na drugi strani 

zrcala? 

- Paralelni svetovi: 

Sekundarni svet, ki je na prvi pogled isti kot primarni a je naseljen s čarobnimi liki. 

Ponavadi viden samo otrokom. 

- Alternativni svetovi: 

Obstajajo neodvisno od primarnega sveta, z občasnimi čarobnimi povezavami. 

 

OPISI SEKUNDARNEGA SVETA 
 

Sekundarne svetove ločimo tudi po karakteristikah. Značilne so predvsem mitološke 

in pravljične značilnosti. 

Pravljična, mitična dežela: 

Kot primer je Nikolajeva (1988) navedla delo avtorja C. S. Lewisa: Zgodbe iz 

Narnije [Chronicles of Narnina] (1950-1956), v kateri je Narnija predstavljena kot 

dežela, v katerem prebivajo mitska bitja. Narnija ima določeno geografsko točko, 

ima svoj zemljevid in svojo zgodovino, kar je redkost pri sekundarnih svetovih. 

Pravljična bitja so hierarhično razporejena po družbeni lestvici, kjer so ponavadi na 

vrhu ljudje, na dnu pa druga bitja. 

V pravljičnih deželah poleg likov opazimo tudi različne pravljične predmete, kot so 

palice, meči, leteče preprode, četvlji itd. V sekundarnem svetu je toliko čarovnije kot 

določi avtor. 
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Pravljični liki v primarnem svetu: 

Literarni liki ponavadi izhajajo iz mitov in ljudskih pravljic. Njihove vloge se 

razlikujejo od vlog likov, kot jih poznamo mi. Tako so v fantastičnih pripovedih 

čarovnice in čarovniki dobra in prijazna bitja. 

»Homogena« pravljična dežela: 

V sekundarnem svetu ponavadi srečamo bitja ene vrste (homogena bitja). To pomeni, 

da nastopajo npr. samo škratje ali velikani… Nikolajeva (1988) je kot primer navedla 

Guliverja potovanja [Gulliver's Travels] (1726) Jonathana Swifta, v katerem je 

opisal deželo Liliputancev in deželo velikanov. Majhni in drobni karakterji so v 

književnosti bolj priljubljeni, saj ustrezajo karakterju in velikosti otroka. Medtem ko 

so velikani v mitih in folklorah velikokrat označeni kot zlobni in ta arhetip se je 

usidral v človeško zavest. 

Živali: 

Govoreče živali poleg malih ljudi spadajo v psihologijo mladih bralcev. Ponavadi so 

to domače živali kot so, mačke, zajci … V pravljicah, imajo te živali vlogo 

pomočnika, ob katerih se otroci počutijo varne, četudi so v nevarnosti.  

Igrače: 

V fantastičnih pripovedih večkrat zasledimo poosebljene igrače. Miti in ljudske 

pravljice niso nikoli bile mišljene izključno za otroke, zato v njih ne nastopajo igrače. 

Prva fantastična pripoved, v kateri srečamo poosebljene in oživljene igrače, je delo 

E. T. A. Hoffmana: Hrestač in mišji kralj [The Nutcracker and the Mouse King] 

(1892). Z igračami se vedno pogosteje srečujemo tudi v primanem svetu, kjer se 

približujejo lastnostim poosebljenih živali. Naslednja stopnja so živi predmeti (niso 

isto kot čarobni predmeti, torej nimajo čarobne moči), ki so pogosto opisani kot 

junakovi prijatelji. 

Poučne dežele: 

Svet je sestavljen v izobraževalne namene, kjer se bralci fantastične pripovedi skupaj 

z literarnim likom nekaj naučijo. Ta značilnost je znova tipična za fantastično 

pripoved. Tako spoznamo raznovrstne dežele, kot so dežela črk, številk, glasbe …). 

Zgodovina kot sekundarni svet: 

V časovni fantaziji sta opisana dva realna svetova: sedanji in pretekli. V nobenem ni 

posebne čarovnije, medtem ko je čarobni prehod med njima. 

3.1.3. Čarobni čas [The Magic Time] 

SEKUNDARNI ČAS [The Secundary Time] 

Sekundarni čas je v fantastični pripovedi eden izmed najzahtevnejših elementov. 

Otroci čas dojemajo bolj razširjeno oziroma zgoščeno kot odrasli. Pisci fantastičnih 

pripovedi predvidevajo, da čas ni linearen, temveč vsi časi in epohi obstajajo 

istočasno s paralelnimi svetovi. Čas in prostor se pojavita v enoti imenovani 

kronotop. Kronotop je lahko primarni, kjer sta si primarni svet in čas enotna ali 

sekundarni, kjer sta si enotna sekundarni svet in sekundarni čas. (Nikolajeva, 1988) 

ODNOS MED SEKUNDARNIM IN PRIMARNIM ČASOM [The Relation Between the Primary 

and The Secondary Time] 
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Čarobni čas mora biti v fantastični pripovedi v razmerju s primarnim časom logično 

pojasnjen. Časovni vidiki (gibanje urinih kazalcev, sončni vzhod in zahod, lunine 

mene in letni časi) morajo tako vsebovati logične vzorce. 

Eden izmed zakonov, ki jih je Edith Nesbit predstavila v svojih fantastačnih 

pripovedih, je, da se čarobna avantura ne odvija v »realnem«, primarnem času. V The 

Story of the Amulet (1906) se na primer pet otrok vrne iz Egipta, Babilona in ostalih 

potovanj v istem trenutku, kot so stopili skozi slavolok. To pomeni, da primarni čas, 

v času njihovega potovanja, stoji oziroma je fiksiran. Fiksiran primarni čas 

preprečuje težave, ki lahko nastanejo v odsotnosti oseb. Povezava med realnim in 

čarobnim časom v fantastični pripovedi pa je nasprotna tisti v mitskih pripovedkah in 

ljudskih pravljicah. Pogost motiv v ljudski pravljici je dežela nesmrtnosti, kjer junak 

na videz preživi tri dni, ko pa se vrne nazaj v svoj realni svet, ugotovi, da je bil 

odsoten več let. Motiv časa je v tem primeru sestavljen in zanemarljiv (Nikolajeva, 

1988). 

Primarni in sekundarni čas sta lahko vzporedna in enako hitra. To pomeni, da je 

dogajanje v sekundarnem in primarnem svetu istočasno in so liki pogrešani. 

Nikolajeva (1988) je navedla primer Petra Pana (1911), avtorja J. M. Barrieja, kjer 

starši pogrešajo svoje otroke, ki se potepajo po deželi Nije. 

Junaki se v pripovedih večkrat vračajo na kraj, kjer so doživeli avanturo. Čeprav se 

avantura ne odvija v primarnem času, se časa odvijata v različnih ritmih. (Nikolajeva, 

1988) 

CILJ POTOVANJA 

Destinacija je ključna paradigma pri časovnem potovanju. Za moderne, fantastične 

pripovedi in znanstveno fantastiko je značilno, da preteklost, sedanjost in prihodnost 

potekajo istočasno, zato ti pojmi nimajo nobene pvezave s sodobnim konceptom 

časa. V realnem svetu pa ni tako, saj vedno razmišljamo, kako je bilo včasih in kaj 

nam bo prinesla prihodnost. Bralce fantastične pripovedi zanima, kam bo poneslo 

literarni lik, v preteklost ali v prihodnost (Nikolajeva, 1988). 

Pripovedovalec pripoveduje v primarnem času, torej v sedanjem času, potuje pa v 

sekundarni čas, ki pa je lahko pretekli ali prihodnji. V znanstveni fantastiki lik 

največkrat potuje v prihodnost, v fantastični pripovedi pa v preteklost. V fantastičnih 

pripovedih, kjer liki potujejo iz preteklosti v prihodnost, imajo pridih neverjetnega. 

Liki se lahko sami odločajo, kam bodo odšli, zgodi se celo, da morajo odpotovati 

nepričakovano in proti njihovi volji (Nikolajeva, 1988). 

V fantastičnih pripovedih srečamo dva modela potovanj: prvi model je globalni 

nasproti krajevnemu kronotopu (Global vs Local chronotope), drugi pa globoki 

nasproti plitvemu (Deep vs Shallow chronotope). Pri prvem modelu v globalnem lik 

potuje v različne čase in prostore, pri krajevnem pa se giblje le v času in ne v 

prostoru. Pri drugem modelu pa gre pri globokem potovanju za potovanje nazaj ali 

naprej za več stoletij, pri plitvem pa le za nekaj let (Nikolajeva, 1988). 
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3.1.4. Čarobni prehod [The Magic Passage] 

Iz primarnega, domačega okolja pridemo v sekundarnega preko čarobnega prehoda. 

Nikolajeva (1988) je naštela devet oblik čarobnih prehodov, ki jih uporabljajo pisci 

fantastičnih pripovedi: 

- Vrata [The door] 

Prehod skozi vrata se v fantastičnih pripovedih pojavlja najpogosteje. S tem, ko 

stopimo skozi vrata, vstopimo v sekundarni svet oz. prestopamo med svetoma. Vrata 

niso vedno navadna vrata, temveč se lahko pojavijo v obliki vrat v omari, zajčje 

luknje itd. 

 

- Smrt in sanje [Death and Dream] 

Prehod med dvema svetoma je možen tudi, ko lik umre, ali prek sanj. Če je vzrok 

smrt, povratek nazaj ni več možen (enosmerno potovanje). Če junak sanja, se s tem, 

ko se prebudi, vrne nazaj v svoj primarni svet. V fantastični pripovedi se srečamo z 

objektivno interpetacijo, kot jo dojemajo odrasli, in subjektivno interpetacijo, kot jo 

dojemajo otroci. Razlika med odraslo in otroško interpretacijo je, da odrasli ne 

verjamejo v obstoj sekundarnega sveta, kar je nasprotno od mišljenja otrok. 

 

- Sel [The Messenger] 

Preko slov se čarobna moč posreduje iz sekundarnega v primarni svet. Sli se 

pojavljajo v različnih oblikah. Njihov namen pa ni vedno dober. Ponavadi se 

pojavijo, kadar je njihov svet ogrožen in rabijo pomoč iz primarnega sveta. Sli imajo 

ponavadi vlogo vodnika. 

- Sli iz implicitnega sekundarnega sveta [Messengers from the Implied Secondary 
World] 

Sli lahko prehajajo iz notranjega sekundarnega sveta. Nimajo namena, da bi koga 

odpeljali s seboj. Njihova vloga je, da otrokom izpolnijo želje in s tem vnesejo 

čarobnost v njihov svet. 

- Čarobni predmet [The Magic Object] 

Čarobni predmeti se pojavljajo v kombinaciji s sli, saj ti potrebujejo nekaj, kar 

popelje literarni lik v sekundarni svet. Čarobni predmeti so lahko: ure, čarobni 

prstani, kamni, sulice, nakit … Ti predmeti so lahko liku v pomoč, lahko pa ga 

pogubijo. 

- Časovni stroji [Time Machines] 

Literarni liki s časovnimi stroji potujejo v sekundarne svetove. Lahko delujejo na 

določene čarobne besede. Pojavljajo se lahko v različnih oblikah, kot npr.: postelja, 

sveča, kamen, hiša … 

 

- Tehnološki pripomočki [Technical Gadgets] 

Tehnološki razvoj je značilen za novejše fantastične pripovedi. Literarni liki potujejo 

v sekundarni svet s tehnološkimi pripomočki, kot so: posebni avtobusi, vlaki, 

podzemna železnica, avto, raketno plovilo, kanu ali dvigalo. 
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- Čarobni predmeti v primarnem svetu [Magic Objects in the Primary World] 

Čarobni predmeti se v primarnem svetu lahko pojavijo kot edini fantastični element. 

Predmeti otroškim literarnim likom velikokrat niso poznani, zato ne poznajo njihove 

uporabe. Predmeti so lahko tradicionalni (prstan, knjiga, kovanec, leteča preproga) 

ali bolj nenavadni (leteča postelja, pohodna palica, leteči stol). Nenavadni predmeti 

imajo pridih neverjetnega. 

- Čarobne značilnosti [Magic Qualities] 

Literarni liki pridobijo čarobne lastnosti s pomočjo čarobnih predmetov ali pa preko 

slov. V primarnem kronotopu se pojavijo kot edini fantastični element. Najpogostejši 

čarobni značilnosti sta letenje, ki predstavlja svobodo in vstop v brezmejni, 

neskončen prostor, in nevidnost. (Nikolajeva, 1988) 

3.1.5. Vpliv čarovnije [The Magic Impact] 

Spreminjanje sekundarnega kronotopa [Distortion of the Secondary Chronotope] 

Medsebojno delovanje primarnega in sekundarnega sveta lahko v obeh svetovih 

povzroči posledice. Če pogledamo znanstveno fantastiko, so rezultati medsebojnega 

delovanja obeh svetov lahko uničevalne, saj se spremeni sestava v enemu izmed 

svetov. Pri fantastični pripovedi pa obiskovalec v preteklosti ne vpliva na potek 

dogodkov v zgodovini. Spremeni pa lahko eno stvar in tako prepreči nesrečo v 

prihodnosti (Nikolajeva, 1988). 

Vsiljivci ali opazovalci [Intruders or Observers] 

Že sama prisotnost literarnega lika lahko vpliva na okolico. Literarni liki, ki potujejo 

skozi čas, so vsiljivci, saj jih že njihov izgled izdaja, da prihajajo iz drugega časa. 

Popotnik se lahko znajde tudi v tujem telesu iz preteklosti, o kateri se ne ve ničesar, 

ali pa nadomesti kakšnega izmed svojih sorodnikov. Na ta način, nihče ne opazi 

vsiljivca. 

  

Opazovalci  na dogajanje ne vplivajo, temveč samo opazujejo. V sekundarni svet 

lahko potujejo preko sanj ali pa enostavno s potovanji in tako spoznavajo še druge 

svetove. Svoj izgled prilagajajo svetu v katerem se nahajajo. (Nikolajeva, 1988) 

Kdo je duh? [Who is the Ghost?] 

Pri vzpostavitvi stika med ljudmi iz obeh svetov, prihaja do dileme, kdo izmed njih 

so duhovi. Lahko se pojavijo kot človeško bitje ali pa v 3-D obliki duha (Nikolajeva, 

1988). 

Identiteta [The Identity] 

Med prehajanji med svetovi se lahko pojavi dvom o posameznikovi identiteti. Ali se 

posameznik vsega spominja in ali se zaveda samega sebe in sveta, od koder izvira. 

Popotnik lahko svojo identiteto ohrani, lahko pa se zgodi, da jo izgubi in pozabi, kdo 

v resnici sploh je. Da do tega ne bi prišlo, gredo na potovanje v paru ali v skupini. 

Posameznik iz sekundarnega kronotopa ohrani identiteto s povezovanjem in 

ohranjanjem stika s popotnikom (Nikolajeva, 1988). 

 
Jezikovne ovire [The Language Barriers] 

Ko junaki potujejo v različne dežele, se lahko pojavi problem v komuniciranju. Tako 

se v fantastičnih pripovedih v sekundarnem svetu pojavijo poosebljene živali, s 
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katerimi se lahko popotnik pogovarja. V primarnem svetu se z živalmi ponavadi 

pogovarjajo le čarobni sli ali pomočniki. (Nikolajeva, 1988) 

 

Ime [The Name] 

Tako kot jezik, so tudi imena del identitete. Avtorji fantastične pripovedi uporabljajo 

imena za povezavo obeh kronotopov. Junak ima lahko ime, ki je v družini že dalj 

časa. Imena imajo lahko iste začetnice kot liki iz sekundarnega kronotopa 

(Nikolajeva, 1988). 

Dokaz [The Evidence] 

Prinašanje predmetov iz sekundarnega sveta lahko v primeru potovanja skozi čas 

pomeni vmešavanje v zgodovino, s čimer pa se pisci fantastičnih pripovedi ne 

obremenjujejo preveč. Tako junaki v fantastičnih pripovedih v sekundarni svet 

odnesejo ali tam pozabijo predmete, kot so rože, nakit itd. Predmete lahko odnesejo s 

seboj nazaj domov in so dokaz potovanja (Nikolajeva, 1988). 

 

4. MARJANA KOBE IN ELEMENTI KRATKE SODOBNE 
PRAVLJICE 

 

V tem poglavju bom obravnavala elemente kratke sodobne umetne pravljice. 

Marjana Kobe (1999) je definirala in klasificirala kratko sodobno pravljico in njene 

različice. 

4.1. Delitev kratke sodobne pravljice glede na glavni literarni lik po Marjani 
Kobe (1999a): 
 

Kobe (1999a) je kratko sodobno pravljico razdelila na 6 kategorij glede na glavni 

literarni lik: 

1. Otroški glavni literarni lik (npr. E. Peroci: Moj dežnik je lahko balon, L. 

Kovačič: Fantek na oblaku, A. Saint-Exupéry: Mali princ, T. Pregl Kobe: 

Cunjasta dvojčka). 

2. Oživljena igrača oz. oživljeni predmet (npr. K. Kovič: Pajacek in punčka, 

K. Kovič: Moj prijatelj Piki Jakob, Maček Muri, V. Zupan: Plašček za 

Barbaro). 

3. Poosebljena žival (npr. S. Makarovič: Prašičkov koncert, Živalska 

olimpiada, J. Donaldson: Zverjasec). 

4. Poosebljena rastlina (npr. G. Strniša: Lučka Regrat, S. Makarovič: Učena 

buča). 

5. Poosebljeno nebesno telo oz. pojav (npr. F. Miličinski-Ježek: Zvezdica 

Zaspanka, B. A. Novak: Nebesno gledališče). 

6. Pravljica z glavnim literarnim likom, ki je znan iz ljudskega pravljičnega 

izročila (npr. S. Makarovič: Škrat Kuzma dobi nagrado, Coprnica Zofka, 

Kosovirja na leteči žlici). 
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4.2. Kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim literarnim likom 
 

Osredotočila se bom na kratke sodobne pravljice avtorice Tatjane Pregl Kobe, ki jih 

bom obravnavala v naslednjih poglavjih. Slednje spadajo pod kratke sodobne 

pravljice z otroškim glavnim literarnim likom. Ta različica zavzema tudi osrednje 

mesto, saj Kobe (1999a) meni, da besedila tematizirajo kategoriji »otrok«/«otroštvo« 

in s tem v največji meri izpričujejo svojo intencionalnost, se pravi naravnanost na 

otroškega sprejemnika kot poglavitno ciljno skupino.  

Kobe (1999a) je predstavila motivno-tematske in morfološko-strukturne 

značilnosti/stalnice kratke sodobne pravljice z otrokom kot glavnim literarnim likom: 

1. »Temeljna tema, snov, motiv je otroški doživljajski svet in igra. 

 

2. Sintetična dogajalna linija je pogosto skrčena na droben izsek iz 

otrokovega vsakdanjika. 

3. Glavni literarni lik je sodoben mestni otrok od predšolskega do 

zgodnejšega šolarskega obdobja; gre za pomembno razvojno obdobje, ko sta 

otrokova aktivnost in njegovo doživljanje realnega in 

irealnega/iracionalnega/fantastičnega sveta kot dve enakovredni resničnosti. 

4. Liki odraslih ljudi so pogosto navzoči, lahko tudi niso prisotni. Praviloma 

imajo stransko vlogo, saj je pomembnejši svet otrok. 

5. Dogajanje poteka na dveh ravneh: realna in irealna raven. Značilen je vdor 

irealnih/iracionalnih/fantastičnih prvin v realni vsakdanjik glavnega 

otroškega literarnega lika. To vzpostavi dve ravni dogajanja: v obravnavanem 

vzorcu razbiramo dvodimenzionalnost oz. dvoplastnost dogajanja, v nasprotju 

z enodimenzionalnostjo dogajanja v modelu ljudske pravljice in nekaterih 

različicah klasične umetne pravljice. 

Začetek in sklep pravljice sta umeščena v resnični vsakdanjik glavnega 

otroškega literarnega lika, posebno težo pa nosi svet irealnega/iracionalnega. 

Ta raven dogajanja namreč omogoča razreševanje vsakršnih psihičnih stisk in 

problemov, katerim otroški lik v realni vsakdanjosti ni kos. Na 

irealni/iracionalni ravni se otroku izpolnijo vse želje in potrebe, ki so sicer v 

realnosti neuresničljive. 

Soočenje realne in irealne/iracionalne/fantastične ravni se zgodi na dva 

načina: Pri prvem načinu se dogajanje odvija dvodimenzionalno v dveh med 

seboj ločenih svetovih. Otroški lik ni (neposredno) kreator irealne/iracionalne 

ravni dogajanja, pač pa je z njim povezan vzrok za prehod dogajanja iz 

realnega v irealni/iracionalni/fantastični svet. Pri drugem načinu pa gre za 

dvodimenzionalnost dogajanja v dveh med seboj ločenih svetovih, v katerem 

otroški literarni lik ni kreator irealne/iracionalne ravni dogajanja, pač pa je z 

njim povezan vzrok oz. povod za prehod dogajanja z realne na 

irealno/iracionalno raven. Da gre za dva samostojna, med seboj ločena 

svetova, opozarja nekakšen prehod med obema, ki v zgodbi ločuje realni svet 

od irealnega/iracionalnega/fantastičnega. 
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6. Razvidna je razlika med bivanjskimi sposobnostmi glavnega otroškega 

literarnega lika in liki odraslih ljudi. Literarni liki iz sveta odraslih praviloma 

ostajajo na realni ravni dogajanja, v izkustveno preverljivem resničnem svetu, 

se otroški liki »selijo« iz realne na irealno/iracionalno/fantastično raven 

dogajanja in spet nazaj v realno (kot pri igri).  

7. Vzrok za vdor irealnih/iracionalnih/fantastičnih prvin v realni vsakdanjik je 

realen in praviloma povezan z glavnim otroškim literarnim likom. 

Vzrok/povod je lahko otrokova psihična stiska ali problem, otrokova 

osamljenost in potreba po igri, lahko tudi bolezen glavnega otroškega lika.  

8. Pripovedna perspektiva je avktorialna pripovedna situacija, ki pisatelju 

omogoča, da prek vsevednega pripovedovalca na različne načine vzpostavlja 

zaupno komunikacijo z otroškimi sprejemniki. Tako vsevedni pripovedovalec 

otroške sprejemnike neposredno nagovarja bodisi med dogajanjem, bodisi v 

sklepnem delu. Otroški zorni kot se uveljavlja prek personalnega 

pripovednega položaja. Skozi oči glavnega otroškega literarnega lika, iz 

njegove subjektivne perspektive dojema (vrstniški) otroški sprejemnik 

dogajanje v zgodbi. 

9. Dogajalni prostor in čas sta na realni ravni dogajanja. Razvidna je 

sodobnost: dogajalni prostost je običajno natančneje določen in razpoznaven 

kot sodobno mestno okolje s specifičnim urbanim utripom, ki ga zaznamujejo 

dosežki sodobne civilizacije in tehnologije.  

10. Kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim literarnim likom praviloma 

ne moralizira; ne pozna moralnega nauka, kakršnega sporočajo sprejemniku 

zgledi ljudske pravljice in tistih različic klasične umetne pravljice, ki se 

naslanjajo na model ljudske pravljice« (Kobe, 1999a: 7—11). 

Meja med fantastično pripovedjo in kratko sodobno pravljico je lahko tanka, vendar 

sta Marija Nikolajeva in Marjana Kobe ločili ključne elemente, ki so značilni za ti 

dve zvrsti. Kot je dejala Marjana Kobe (1999a), se besedila, ki vsebujejo zgoraj 

omenjene elemente, lahko zelo približajo modelu fantastične pripovedi. V 

empiričnem delu bom tako iskala, katere elemente vsebujejo izbrane pravljice, in jih 

uvrstila v pravilno zvrst. 
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5. TATJANA PREGL KOBE  
 

Tatjana Pregl Kobe spada med moderne slovenske avtorice. Poleg pisanja za otroke, 

po čemer jo najbolje poznamo, se ukvarja tudi z likovnimi razstavami in kritikami. 

Predstavila bom njeno življenje in delo, kronološko in glede na zvrst razporedila 

njena dela in skozi intervju predstavila njen pogled na ustvarjanje za otroke.  

 

5.1. Življenje in delo avtorice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatjana Pregl Kobe se je rodila 31. 7. 1946 v Mariboru, kjer je z družino živela do  

leta 1948, ko so se preselili v Ljubljano. Po končani osnovni šoli je obiskovala 

Gimnazijo Šentvid. Leta 1966 je vpisala smer umetnostne zgodovine in primerjalne 

književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Leta 1978 je pri prof. dr. Nacetu 

Šumiju diplomirala na Oddelku za umetnostno zgodovino s temo Slovenska knjižna 

ilustracija. Nato se je med leti 1970 in 1974 zaposlila kot urednica pri Založbi 

Mladinske knjige. Med leti 1974 in 1978 je bila novinarka pri reviji Mladina. Leta 

1978 se je zaposlila kot samostojna ustvarjalka in to delo opravljala vse do 

upokojitve leta 2009. Je nekdanja žena mladinskega pisatelja Slavka Pregla, s 

katerim ima hčer Sanjo in sina Arjana. Drugič se je poročila z arhitektom Janezom 

Kobetom. 

Tatjana Pregl Kobe je vsestranska umetnica, ki ustvarja tako za odrasle kot za otroke. 

Do leta 2017 je izšlo več kot 80 njenih knjig s področja umetnostne zgodovine, 

likovne kritike, poezije za odrasle in literature za otroke. Poezijo objavlja v različnih 

revijah: Sodobnost, Poetikon, Lirikon, Revija Atlantida, Revija Srp, Lives Journal, 

Apokalipsa, Le Voci della Luna, Reibeisen in spletnih revijah Fili d'Aquilone, 

Poiesis ter Locution (prva slovenska literarna spletna revija). Objavlja tudi literarne 

kritike o knjigah. Pripravlja razstave likovnih ustvarjalcev; prvo je kot kustosinja 

pripravila septembra 1979, do leta 2017 jih je pripravila preko 600. Uspešna je tudi 

kot fotografinja, saj je imela kar nekaj svojih odmevnih razstav in bila na natečajih 

večkrat nagrajena. Od leta 2010 je članica Fotokluba Ljubljana. Poleg tega je 

Slika 1:  Tatjana Pregl Kobe leta 2011, 
avtorica fotografije: Urška Nina Cigler 



PRIMERJALNA LITERARNA ANALIZA IN PREVOD IZBRANIH PRAVLJIC TATJANE PREGL KOBE V 

ANGLEŠKI JEZIK | Maja Rupnik 
 

18 
 

direktorica Založbe Edina d. o. o. Med drugim je članica Društva slovenskih 

pisateljev, Društva umetnostnih zgodovinarjev, Društva slovenskih pisateljev, 

Slovenskega centra PEN in od leta 2013 ena od pobudnic MIRE, Ženskega odbora 

Slovenskega centra PEN. 

Njene slikanice in knjige za otroke so med otroki zelo priljubljene. Zgodbe so bile 

objavljene v različnih revijah za otroke, kot so Ciciban, Kurirček, Trobentica, Otrok 

in družina, Otroci in v literarni reviji Lirikon21 (št. 24-25) ter v šolskih učbenikih za 

prvo triado. Še vedno se študijsko ukvarja s knjižno ilustracijo, iz česar je tudi 

diplomirala. Tako pri svojih delih za otroke sodeluje z znanimi in še ne tako znanimi 

ilustratorji. Slikanico Abecedna igra (1978) je ilustriral Tomaž Kržišnik. Slikanico 

Če bi srečal krokodila (1981) je ilustrirala Kamila Volčanšek. Slikanice Sinko 

Potepinko (2004), Ko bom velik (2005) in Punčka sanja (2006) je ilustrirala Daša 

Simčič. Z njenimi ilustracijami so izšle tudi kratke pesmice v knjigi Mišja abeceda 

(2007). Slikanici Kam pa, kam? (2008), Joj, kaj takega! (2009) in Fant od fare 

(2009) je ilustrirala Ana Šalamun. Vse slikanice v knjižni zbirki Cunjasta dvojčka je 

od leta 2007 ilustrirala Marija Prelog, prav tako ilustrirano knjigo Cunjasta dvojčka, 

majhen roman za majhne otroke (2012). Urška Stropnik Šonc je ilustrirala 

Hudomušnice (2009), Navihanke (2009), Nagajivke (2011), Šaljivke (2012) in 

Igrivke (2013). Loti Benček je ilustrirala velike slikanice S kom gre očka naokrog 

(2011), Kdo gre spat brez copat (2011) in Kdaj bo novo leto staro (2011). Maja Lubi 

je ilustrirala slikanice Dva dedka (2012), Lunini žarki (2012), Moja, moja babica 

(2013), Mož iz snega (2014) in Kresnice, kresnice, prižgite luči (2015). Izbor poezije 

Hlačke za oblačke (2010) je s črno-belo risbo ilustriral Arjan Pregl. Tina Dobrajc pa 

je ilustrirala dela Kakor kdo (2016) ter Frida in zmaj Artur Gaj v Franciji (2017). 

Tatjana Pregl Kobe je prejemnica mnogih knjižnih nagrad: 

- nagrada na Mednarodnem natečaju za poezijo mesta Salò za knjigo Zrela 

semena (2006); 

- nagrada Občine Kanal ob Soči za več kot 25-letno strokovno sodelovanje z 

galerijo Rika Debenjaka (2007); 

- nagrada na Mednarodnem natečaju za poezijo mesta Salò za knjigo 

Porcelanaste sanje (2009); 

- nagrada predsednika žirije mesta Neapelj za zbirko pesmi Ki boš spremenil 

podobo sveta (2009); 

- nagrada na mednarodnem natečaju Premio europeo di arti letterarie Via 

Francigena za knjigo Nisi in si & You are not and You are (2009); 

- priznanje Knjiga meseca za slikanico Vila Lila in Gaj, papirnati zmaj na 

spletni strani Župca (2010); 

- priznanje Knjiga meseca za ilustrirano knjigo Hlačke za oblačke na spletni 

strani župca (2011); 

- prva nagrada za najlepšo ekološko slikanico – NES za slikanico Vila Lila in 

Gaj, papirnati zmaj. 
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5.2. Bibliografija  
 

Tatjana Pregl Kobe je vsestranska umetnica, kar dokazuje tudi s pestro paleto svojih 

del. Izdala je kar 78 izvirnih knjig, od tega 15 del s poezijo za odrasle, 26 del s 

pesmimi za otroke, 15 del s prozo za otroke, 15 likovnih monografij in 9 esejistik. 

Kar 4 knjige so bile izdane v tujini, od tega 3 za odrasle in 1 za otroke. Imela je tudi 

16 objav v antologijah, od tega 11 za odrasle in 5 za otroke.  

V seznam sem uvrstila samostojna izvirna knjižna dela in antologijske objave. 

Razvrstila sem jih kronološko glede na zvrst in naslovnika. 

5.2.1. Poezija za odrasle: 

1. Nemira polno jabolko, Založba 

Mondena, Zbirka Eos 1, 

Grosuplje, 1986, 1997 (druga 

izdaja: spremna beseda Ivo 

Svetina); 

2. Ki boš spremenil podobo sveta 

(v knjigi Vojna vojni: Mladinska 

knjiga, Ljubljana & Planeta, 

Moskva), 1988; Galerija 2, 

Vrhnika, 1994 (druga izdaja: 

sedem-jezična, spremna beseda 

Milček Komelj); 

3. Boginja mojih sanj, Založba 

Mondena, Zbirka Eos 2, 

Grosuplje, 1989, 1997 (druga 

izdaja: spremna beseda Ciril 

Zlobec); 

4. Lahko se odmislim, Založba 

Mondena, Zbirka Eos 3, 

Grosuplje, 1993, 2002 (druga 

izdaja: spremna beseda Josip 

Osti); 

5. Nekje potem daleč, Založba 

Mondena, Zbirka Eos 4, 

Grosuplje, 1995, 2000 (druga 

izdaja: spremna beseda Ivo 

Frbežar); 

6. V kiklopinem očesu, Založba 

Mondena, Zbirka Eos 5, 

Grosuplje, 1997 (spremna 

beseda Franci Zagoričnik); 

7. Violina, Založba Mondena, 

Grosuplje, 2000 (spremna 

beseda Ivo Svetina); 

8. Zrela semena, Založba Edina, 

Ljubljana, 2001 (bibliofilska 

izdaja); Zrela semena, Buča, 

Ljubljana, 2006 (mehka vezava); 

9. Arabeska, Založba Edina, 

Ljubljana, 2006; 

10. Znamenja in sledi, Založba 

Mondena, Zbirka Eos 6, 

Grosuplje, 2006  (spremna 

beseda Goran Gluvič); 

11. Porcelanaste sanje, Založba 

Mondena, Grosuplje, 2007 

(spremna beseda Vladimira 

Rejc); Los sueños de porcelana 

& Porcelanaste sanje, prevedla 

Rea Novak (spremna beseda 

Vladimira Rejc), Zavod VR, 

Ljubljana, 2008 ; 

12. Škrlatne čipke, Založba 

Mondena, Grosuplje, 2008 ; 

13. Nisi in si / You are not and you 

are, Založba Edina, Ljubljana, 

2009 (prevod v angleščino 

Andreja Stajnko); 

14. Slika v sliki, Založba Mondena, 

Zbirka Eos 7, Grosuplje, 2011 

(spremna beseda Vladimira 

Rejc); 

15. Žamet, Založba Morfem, 

Ljubljana, 2012 (spremna beseda 

Ciril Zlobec). 

 

5.2.2. Prevedene samostojne knjige poezije v tujini: 

1. Violina, prevedel Josip Osti, Bosanska riječ, Tuzla & Das Bosnische Wort, Wuppertal, 2006; 

2. Semi maturi & Zrela semena, prevedla Jolka Milič, Lietto Colle, Milano, 2008; 
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3. Sogni di porcellana & Porcelanaste sanje, prevedla Jolka Milič (spremna beseda Marina 

Moretti), Lietto Colle, Milano, 2009. 

5.2.3. Antologijske objave: 

1. Le Voci della Luna, Italija, marec 

2005, izbor 12 slovenskih pesnic in 

prevod Jolka Milič; 

2. Città di Salò 2006, Antologia a cura 

di Rina Gambini e Gian Carlo 

Molignoni, 2006, prevedla Jolka 

Milič; 

3. Antologija slovenskih pesnic (I.-

III.), avtorica dr. Irena Novak Popov, 

Založba Tuma,  Ljubljana, 2004–

2007 (št. III, str 136–143, bio. str. 

385); 

4. Città di Salò 2009, Antologia a cura 

di Rina Gambini e Gian Carlo 

Molignoni, 2009, prevedla Jolka 

Milič; 

5. Premio europeo di arti letterarie 

Via Francigena, Italia, 2009; 

6. Città di Neapel 2009, Italija 2009; 

7. Ženska (sodobni pasijon), antologija 

pesnic v igri, 2012 (izbor pesmi, 

režija in izvedba Mojca Simonič); 

8. Off-Beat Poetry, plesna predstava s 

poezijo 9 slovenskih pesnic, 2013 

(izbor Stanislava Repar); 

9. Padesáti hlasy hovořím / S 

petdesetimi glasovi govorim, 

antologija současné slovinské poezije 

(2000-2012) / Antologija sodobne 

slovenske poezije (2000-2012), 

Praga, 2013 (izbrala, prevedla in 

uredila Lenka Danhelová in Peter 

Kuhar); 

10. POEZIJA – bla, bla, bla od A do 

…? / POESIA – bla, bla, bla dalla 

A alla …?, Editione Antony, Trst, 

2015,  (izbrala, uredila in prevedla 

Jolka Milič); 

11. REIBEISEN, Das Kulturmagazin 

aus Kapfenberg, št. 33, str. 169-171, 

Europa Literatur Kreis, 2016 (15 

slovenskih avtoric proze in poezije, 

prevod v nemščino Tomaž Kobe).

 

5.2.4. Knjige za mladino in otroke: 

1. Mladost za zidovi, Mladinska 

knjiga, Zbirka Družboslovje z  

mladino, Ljubljana, 1974; 

2. Skozi trnje do svobode, 

Mladinska knjiga, Pionirjeva 

knjižnica, 1977 (Ilustriral 

Slobodan Milić); 

3. Letni časi, Mladinska knjiga, 

Zbirka Pelikan, Ljubljana, 1980 

(Ilustriral Tomaž Kržišnik); 

4. Kdo bo popravil luno?, Založba 

Edina, Zbirka Cunjasta dvojčka 

1, 2007 (Ilustrirala Marija 

Prelog); 

5. Čisto prava mamica, Založba 

Edina, Zbirka Cunjasta dvojčka 

2, 2008 (Ilustrirala Marija 

Prelog); 

6. Ko bi bilo vedno tako, Založba 

Edina, Zbirka Cunjasta dvojčka 

3, 2008 (Ilustrirala Marija 

Prelog); 

7. Prstki se lahko zmotijo, 

Založba Edina, Zbirka Cunjasta 

dvojčka 4, 2008 (Ilustrirala 

Marija Prelog); 

8. Najlepši sneženi mož, Založba 

Edina, Zbirka Cunjasta dvojčka 

5, Ljubljana, 2008 (Ilustrirala 

Marija Prelog); 

9. Čajanka za psa, mačka in 

papagaja, Založba Edina, 

Zbirka Cunjasta dvojčka 6, 

Ljubljana, 2009 (Ilustrirala 

Marija Prelog); 

10. Super taborjenje, Založba 

Edina, Zbirka Cunjasta dvojčka 

7, Ljubljana, 2009 (Ilustrirala 

Marija Prelog); 

11. O princeski, ki je ni bilo, 

Založba Edina, Zbirka Cunjasta 

dvojčka 8, Ljubljana, 2009 

(Ilustrirala Marija Prelog); 
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12. Vila Lila in Gaj, papirnati 

zmaj, Založba Edina, Zbirka 

Cunjasta dvojčka 9, Ljubljana, 

2010 (Ilustrirala Marija Prelog); 

13. Cunjasta dvojčka, majhen 

roman za majhne otroke, 

Založba Edina, Ljubljana, 2012 

(spremno besedilo Milena 

Mileva Blažič, ilustrirala Marija 

Prelog); 

14. Moja, moja babica, Založba 

Morfem, Preserje, 2013 

(Ilustrirala Maja Lubi); 

15. Frida in zmaj Artur gaj v 

Franciji, Založba Morfemplus, 

Preserje, 2017 (ilustrirala Tina 

Dobrajc).

 

5.2.5. Poezija za otroke: 

1. Abecedna igra, Partizanska knjiga, 

1978 (Ilustriral Tomaž Kržišnik); 

2. Če bi srečal krokodila, Mladinska 

knjiga, Zbirka Pedenjped, Ljubljana, 

1981 (Ilustrirala Kamila Volčanšek); 

3. Sinko Potepinko, Buča, Zbirka 

Slovenske slikanice, Šmarje-Sap, 

2004 (Ilustrirala Daša Simčič); 

4. Ko bom velik, Buča, Zbirka 

Slovenske slikanice, Šmarje-Sap, 

2005 (Ilustrirala Daša Simčič); 

5. Punčka sanja, Buča, Zbirka 

Slovenske slikanice, Šmarje-Sap, 

2006 (Ilustrirala Daša Simčič); 

6. Mišja abeceda, Založba Miš, Dob 

pri Domžalah, 2007 (Ilustrirala Daša 

Simčič); 

7. Kam pa kam?, Buča, Zbirka 

Slovenske slikanice 5, Ljubljana, 

2008 (Ilustrirala Ana Šalamun); 

8. Joj, kaj takega!, Buča, Zbirka 

Slovenske slikanice 8, Ljubljana, 

2009 (Ilustrirala Ana Šalamun); 

9. Hudomušnice, Zavod VR, Zbirka 

Aja 1, Ljubljana, 2009 (Ilustrirala 

Urška Stropnik Šonc); 

10. Navihanke, Zavod VR, Zbirka Aja 2, 

Ljubljana, 2009 (Ilustrirala Urška 

Stropnik Šonc); 

11. Fant od fare, Buča, Zbirka 

Slovenske slikanice 8, Ljubljana, 

2009 (Ilustrirala Ana Šalamun); 

12. Hlačke za oblačke, Založba Edina (s 

podporo JAK), Ljubljana, 2010 

(Ilustriral Arjan Pregl); 

13. Nagajivke, Založba Morfem, 

Preserje, 2011 (Ilustrirala Urška 

Stropnik Šonc); 

14. S kom gre očka naokrog?, Založba 

Edina, Ljubljana, 2011 (Ilustrirala 

Loti Benček); 

15. Kdaj bo novo leto staro?, Založba 

Edina, Ljubljana, 2011 (Ilustrirala 

Loti Benček); 

16. Kdo gre spat brez copat?, Založba 

Edina, Ljubljana, 2011 (Ilustrirala 

Loti Benček); 

17. Dva dedka, Založba Edina, 

Ljubljana, 2012 (Ilustrirala Maja 

Lubi); 

18. Lunini žarki, Založba Morfem, 

Preserje, 2012 (Ilustrirala Maja 

Lubi); 

19. Šaljivke, Založba Morfem, Preserje, 

2012 (Ilustrirala Urška Stropnik 

Šonc); 

20. Igrivke, Založba Morfem, Preserje, 

2013 (Ilustrirala Urška Stropnik 

Šonc); 

21. Mož iz snega, Založba Morfem, 

Preserje, 2014 (Ilustrirala Maja 

Lubi); 

22. Kresnice, kresnice, prižgite luči, 

Založba Morfem, Preserje, 2015 

(Ilustrirala Maja Lubi); 

23. Slike za pesmi, pesmi za slike, 

Založba Edina, Ljubljana, 2015 (Ilu.: 

deset umetniških slik); 

24. Druge slike za pesmi, pesmi za 

slike, založba Edina, Ljubljana, 2016 

(Ilu.: deset umetniških slik); 

25. Kakor kdo, Založba Morfem, 

Preserje, 2016 (Ilustrirala Tina 

Dobrajc); 

26. Tretje slike za pesmi, pesmi za 

slike, založba Edina, Ljubljana, 2016 

(Ilu.: deset umetniških slik). 
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5.2.6. Prevedene samostojne knjige poezije za otroke v tujini: 

Two Grandpas, China Culture & History Publising House, Beijing, China, 2012. 

5.2.7. Izbrane pesmi, obljavljene v antologijah in učbenikih: 

1. Moji mamici, Založba Didakta, 

Radovljica, 2005 (Ilustrirala Jožica 

Dade); 

2. Zazibanke, izbrala Marjeta Zorec, 

založila Knjigca, Grosuplje, 2008; 

3. Poigrajmo se slovensko, učbenik za 

začetno poučevanje otrok starih od 7 

do 10 let, ki živijo v tujini in se učijo 

slovenščine kot tuji jezik, Tatjana 

Vučajnk, Zavod RS za šolstvo, 2009; 

4. Poigrajmo se slovensko, druga 

popravljena izdaja, 2011; 

5. Mamaočka, Založba Morfem, 

Jezero, 2014 (pesmi 40 avtorjev 

izbrala Milena Mileva Blažič, 

ilustrirala Pšena Kovačič); 

6. Uspavanke, Založba Morfem, jezero, 

2016 (pesmi 40 avtorjev izbrala 

Milena Mileva Blažič, ilustrirala 

Pšena Kovačič). 

5.2.8.Esejistika, umetnostnozgodovinske edicije:

1. Likovni svet otrok, Umetnostni 

paviljon, Slovenj Gradec, 1979 (Ob 

razstavi Otroci za boljši svet); 

2. Slovenska knjižna ilustracija, 

Mladinska knjiga & Društvo 

slovenskih likovnih umetnikov, 

Ljubljana, 1979; 

3. Upodobljene besede, Založba 

Mondena, Grosuplje, 1998; 

4. Podobe podzemlja, Center za 

promocijo turizma Slovenije, 

Postojna, 1999; 

5. Likovne impresije I, eseji, Založba 

Mondena, Grosuplje, 2000; 

 

6. Likovne impresije II, eseji, Založba 

Mondena, Grosuplje, 2003; 

7. Likovne impresije III, eseji, 

Založba Mondena, Grosuplje, 2007; 

8. Poetika, Koroška galerija likovnih 

umetnosti, Slovenj Gradec, 2008; 

9. Berljivo, Zavod za kiparstvo, 

Ljubljana, 2010. 

 

 

 

 

 

5.2.9. Likovne monografije: 

1. Vida Slivniker, Dokumentarna & 

Mladinska knjiga, Ljubljana, 1987 (in 

Milček Komelj, Nace Šumi, Jure 

Mikuž); 

2. Tone Svetina: Vojna vojni, 

Mladinska knjiga & Planeta, 

Ljubljana & Moskva, 1988 (esej in 

poezija); 

3. Ivan Varl, Kulturni center »Srečka 

Kosovela«, Sežana, 1993; 

4. Lojze Spacal, Kulturno umetniško 

društvo Krka, Novo mesto, 1998; 

5. Jože Kotar, Založba Pigmalion, 

Postojna, 2000; 

6. Zvest Apollonio, Založba Edina, 

Zbirka Dvanajst, Ljubljana, 2001; 

7. Saverio Barbaro, Galerija Instituta 

»Jožef Stefan«, Ljubljana, 2002; 

8. Slobodan Ivanković, Galerija 

Ovsenik, Kranj, 2004; 

9. Rudi Simčič, Izolacija Kepic, 

Vopovlje, 2008; 

10. Klavdij Palčič: »Likovna 

prehajanja«, Založništvo tržaškega 

tiska, Trst, 2010  (razstavni katalog, 

besedilo tudi Daniele Angerame, slo, 

it, angl); 
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11. Lila Prap, Center sodobnih 

umetnosti, 2011 (in Alenka Domjan, 

Dragica Haramija, Tomaž Zupančič); 

12. Polde Oblak: »Ženski krokiji«, 

Edina, 2015 (in izbor pesmi - 

nonetov); 

13. Janez Kukec Mezek, »Vonj po 

koži«, samozaložba Janez Kukec 

Mezek, 2016.

 

5.2.10. Sekundarna literatura: 

Med sekundarno literaturo sem uvrstila članke o avtorici Tatjani Pregl Kobe in njene 

članke na temo mladinske književnosti: 

1. Pregl Kobe, T.: Nagrajena slovenska ilustratorja. Otrok in knjiga: revija za vprašanja 

mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. ISSN 0351-5141. Št. 

10 (1980), str. 71–87. 

2. Pregl Kobe, T.: Mama v vrtcu. Ciciban. ISSN 0350-8870. – 49, št. 5 (januar 1994), str. 22– 

[23].  

3. Žumer, F.: Tatjana Pregl Kobe, Mišja abeceda. Otrok in družina: revija za družinsko in 

družbeno vzgojo. ISSN 0030-6681. Letn. 57 (maj 2008), str. 58. 

4. Žumer, F.: Tatjana Pregl Kobe, Cunjasta dvojčka (zbirka za najmlajše). Otrok in družina: 

revija za družinsko in družbeno vzgojo. ISSN 0030-6681. Letn. 58 (jul. 2009), str. 62. 

5. Pregl Kobe, T.: Hudomušnice: izbrana sodobna slovenska poezija za otroke. Rp./Lirikon21: 

revija za poezijo XXI. st. ISSN 1855-0207. [Letn.] 5, [št.] 24/25 (2009), str. 85–92. 

6. Avguštin, M.: Likovno samosvoja spremljava pesmi: Tatjana Pregl Kobe: Hlačke za oblačke. 

Ilustriral Arjan Pregl, Založba Edina, 2010. Otrok in knjiga: revija za vprašanja mladinske 

književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. ISSN 0351-5141. Letn. 39, št. 

84 (2012), str. 93–94. 

7. Pregl Kobe, T.: Miška in zobki. Cicido: revija za predšolske otroke. ISSN 1408-6786. Letn. 

19, [št.] 2 (okt. 2016), str. 11. 

 

Seznam literature avtorice Tatjane Pregl Kobe je pester. Poleg seznama navedene 

literature, ki vključuje izvirna dela, opus avtorice obsegajo tudi mnoge spremne 

besede, likovne kritike in članki na temo likovnega ustvarjanja.  

Vir: Bibliografija Tatjane Pegl Kobe (b. d.) Pridobljeno s 
http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20170907093252-A2968675.html: 7. 9. 2017 in osebni 
arhiv Tatjane Pregl Kobe. 

 

5.3. Intervju z avtorico Tatjano Pregl Kobe 

 

Za boljše razumevanje ustvarjanja avtorice Tatjane Pregl Kobe sem ji zastavila nekaj 

vprašanj, v katerih me zanima predvsem, kaj jo je spodbudilo k pisanju del za otroke, 

od kod je črpala navdih za zbirko o Cunjastih dvojčih, ali njena dela za otroke 

temeljijo na resničnih dogodkih, kakšen je odziv otrok na njena dela in ali se pri 

ustvarjanju opira na literarne teorije, ki sem jih predstavila v zgornjih poglavjih. 

http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20170907093252-A2968675.html
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1. Ste vsestranska umetnica. Pišete tako likovne kritike in literarne ocene 

poezije, ustvarjate tudi poezijo za odrasle, predvsem pa dela za otroke. Kaj 

vas je spodbudilo k temu, da ste začeli pisati poezijo in pravljice za otroke? 

Pesmice in zgodbe sem pisala že kot majhna deklica. Za najuspešnejšo pesem, bila je 

o vlaku, sem dobila celo nagrado Jugoslovanskih železnic, za zgodbico o mravljici 

pa nagrado Mestne hranilnice ljubljanske. Svoje prve prave pesmi sem v najstniških 

letih dala v oceno uredništvu Utripi. Ker so bile glavnemu in odgovornemu uredniku 

Slavku Preglu všeč, se je začelo najino sodelovanje, ki je bilo kasneje tudi snov za 

njegovo knjigo Geniji v kratkih hlačah. Najprej sva sodelovala pri šolskem glasilu, 

kasneje pa sem sama prevzela uredništvo. S Slavkom sva načrtovala skupno 

življenje, v katerem sva hitro postala starša Sanji in Arjanu. Oba otroka sta postala 

glavna junaka tudi v mojih knjigah. Takrat sem za revijo Ciciban poleg pesmic pisala 

tudi kratke zgodbe za otroke. Vendar sem se zaradi obveznosti v službi in otrok 

odločila, da bom svoje ustvarjalne moči posvetila predvsem poeziji, saj mi je bilo 

težko kakovostno ustvarjati na obeh zvrsteh. 

Pesmi za otroke, ki so med malčki priljubljene, kar vidim med nastopi v vrtcih in 

prvih razredih osnovne šole, so mi še posebej ljube. Pesnjenja in pisanja zgodb s 

pravljično vsebino se lotevam enako odgovorno in jih ponudim javnosti šele, ko jih 

podvržem strogi avtocenzuri. Vsako pesem ali pripoved pilim in brusim tako dolgo, 

da pesmi ali besedilu odvzamem vse odvečne besede in oblikujem osnovno misel le z 

besedami, ki zagotavljajo najvišjo kakovost. Na stroga merila je zagotovo vplival 

študij primerjalne književnost. Tako vsaka pesem in pripoved skoraj praviloma za 

dolgo obleži v mislih ali kot osnutek na papirju ali v računalniku, da se medi in zori, 

preden pride do bralcev. 

 

2. Od kod navdih za zbirko kratkih sodobnih pravljic o Cunjastih dvojčkih?  

Pesmice za otroke sem začela pisati, ko so bili moji otroci še majhni, zdaj so majhni 

že njihovi otroci. Tako se vrti ta naš svet. Zato pesmic ni nikoli dovolj in jih še vedno 

pišem. To je moja prva ljubezen. Druga je pisanje pravljic za najmlajše in zgodb za 

malo večje otroke, ki že hodijo v šolo. Za prve so nastale zgodbe o Cunjastih 

dvojčkih, za druge nastajajo zgodbe o Fridi in zmaju Arturju Gaju, ki na potovanjih 

po svetu skupaj s podganco Manco in zajčico Zojo odkrivajo svet na igrivo 

domišljijski način. Tematsko drugačno knjigo Frida predstavljam z jezikovnimi 

sredstvi, ki dajo občutek mladostniškega pisanja. V zgodbi opisujem svet, kot ga 

doživljajo mladostniki, a ne z vzgojno-moralističnim pogledom, ampak preprosto 

pristno, da se mladih bralcev dotakne. Prve se navezujejo na otroški svet, ki mi je bil 

sprva blizu ob odraščanju Sanje in Arjana,  druge temeljijo na eksaktnih podatkih in 

na svobodni pisateljski domišljiji. 

Zgodbe o Cunjastih dvojčkih so začele nastajati po »resničnih junakih«, saj sta imela 

moja otroka v ranem otroštvu res taki mehki igrači iz blaga, preprosti, a mehki, da sta 

celo spala z njima. Sama sta jima dala ime, punčki z dolgimi lasmi iz rumene volje 

Nina, fantku s kratkimi rjavimi lasmi pa Mihec. 

3. Ali so zgodbe resnične, torej temeljijo na dogodkih iz življenja vaših otrok? 
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Otrokoma sem posvečala veliko ljubezni, pozornosti in časa. To je vzgoja z 

vzgledom. Tudi moja starša sta veliko časa posvetila meni in bratu. Mati si je 

izmišljala pravljice in nama jih pripovedovala, oče naju je pestoval in nama izdeloval 

igračke. V delo je vložil ljubezen in željo, da bi nama kljub pomanjkanju, ki ga je 

prinesel povojni čas, nudil vse. Pozornost in ljubezen, ki sem ju bila deležna, sem  

prenesla tudi v svoj dom in se trudila, da bi postorila vse tako, kot moja mama. S 

Sanjo in Arjanom sem zvečer legla v posteljo ter prebirala ali si izmišljala pravljice. 

Včasih je bila pripoved daljša in sem zadremala prej, preden sta otroka zaspala. Tako 

je tudi nastala pesmica Uspavanka, ki je bila izbrana za objavo v berilu v osnovni 

šoli. Potem so nastajale zgodbice in pesmice kot po tekočem traku, saj je bilo skoraj 

vse povezano z njima zame navdih.  

 

4. Kakšen je odziv otrok na vaše ustvarjanje oz. katera dela so najbolj 

priljubljena? 

Slikanice o dogodivščinah Cunjastih dvojčkov so kar popularne med otroci v vrtcih, 

kjer kar pogosto nastopam. Tudi izposoja v Cobbisu kaže, da je tako. Verjetno pa je 

Mišja abeceda kot knjiga najbolj priljubljena, saj so pesmice kratke in jedrnate, vsaka 

ima svojo zgodbo in ni le kulisa za črke. Od posameznih pesmic pa Kako se je rodila 

mama, Mama v vrtcu, Miška in zobki idr. Trenutno, se mi zdi, da veliko prebirajo 

najnovejšo knjigo Frida in zmaj Artur Gaj, ki je napisana drugače, je polna natančnih 

podatkov in je privlačna tudi za najstnike.   

Grozljivk, akcijskih pripovedi in zgodb, ki nagovarjajo otroka s temačno in agresivno 

vsebino, ne maram. Tudi zgodbe s poučnimi zaključki niso primerne za razvijanje 

otrokove domišljije. S svojimi pripovedmi si želim otroke nahraniti z bogastvom 

misli, ki vodijo v optimističen pogled na svet in vero v življenje. Težave rešujem, 

kadar se pojavijo. Ne trpim zaradi nečesa, kar bi se utegnilo zgoditi vnaprej. 

Prepričana sem, da se da vse urediti s strpnostjo. Cenim to, kar imam. Seveda vsi 

delamo napake v življenju, tudi sama jih in jih verjetno še bom. Sem pač človek. Iz 

napak se mnogo naučimo, med drugim tudi to, da jih ni dobro ponavljati. V tem 

kontekstu bi rada male bralce pripeljala do tega, da bodo znali biti občutljivi za vse 

okoli sebe. 

5. Glede na to, da sem analizirala pravljice Prstki se lahko zmotijo, Čajanka za 

psa, papagaja in mačko ter Vila Lila in Gaj, papirnati zmaj po literarnih 

teorijah Marije Nikolajeve, ki je raziskovala fantastično pripoved in Marjane 

Kobe, ki je podala elemente kratke sodobne pravljice, me zanima, kam vi 

uvrščate svoje pravljice? Ali ste med pisanjem imeli v mislih tudi elemente 

fantastične pripovedi ali samo elemente kratke sodobne pravljice? 

Čeprav pri pisanju nisem razmišljala o tem, temveč le sledila ustvarjalnemu navdihu, 

se mi zdi, da sem intuitivno uporabila oba elementa. 

6. Ste razmišljali, da bi se zbirka Cunjasta dvojčka nadaljevala in bi spremljali 

Sanjo in Jana še naprej v osnovni šoli? 

Res gre moja srednja vnukinja Ela sedaj v drugi razred in ker sem veliko z njo, bi 

lahko nadaljevala z aktualnim dogajanjem. Ne le otrokom, temveč tudi času, v 

katerem živijo in berejo, se je treba približati. Imena glavnih dveh junakov, Sanje in 
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Jana, ter nastopajoče igrače v njunem domišljijskem svetu bi ohranila, morda bi 

dodala še kakšno poosebljeno igračo. Osrednja lika bi vsekakor ostala Mihec in 

Nina. A te zgodbe bi bile primerne le še za prvo- in drugošolce. V novi knjigi bi 

poudarila razsežnost senzibilnosti, ohranila pa bi način pisanja, ki je delno 

tradicionalen, z elementi nadrealnega, pravljičnega, in delno sodoben, prilagojen 

času in novim tehnologijam. 

7. In kaj bi storili, če vaše delo ne bi bilo dobro sprejeto? Je za vas uspeh, če 

vaša dela veliko berejo? 

Kadar oddam končno besedilo, sem seveda prepričana, da bo vsaka nova knjiga 

dobro sprejeta. Sicer pa je že to, da delaš nekaj, kar rad počneš, velik uspeh. In če to 

počneš večino časa v življenju, je toliko večji. Sicer pa moja dela kar veliko berejo, 

tudi izposoja v knjižnicah kaže na to: med slovenskimi avtorji sem nekje na 

tridesetem mestu. 

8. Nekatera vaša dela so že bila prevedena v tuje jezike, kajne? 

Da. V tuji jezik je največ prevedene poezije za odrasle in tudi nekaj knjig. Izmed del 

za otroke pa so v tuji jezik prevedene slikanice: Moja, moja babica in Dva dedka, v 

španski jezik in ena izmed slikanic iz zbirke Cunjasta dvojčka, Kdo bo popravil 

luno?, v italijanski jezik. 

9. Si želite, da bi bila v prihodnosti prevedena še ostala vaša dela za otroke? 

Mogoče še v kakšne druge jezike kot v angleškega? 

Seveda bi si želela novih prevodov. Poleg angleških prevodov si verjetno najbolj 

želim prevodov v španščino, ker je široko razvejan svetovni jezik. Je pa ne glede na 

odličen prevod v tuj jezik težko v tujini najti založnika, ki bi knjigo ali celo manjšo 

slikanico tudi izdal. 

10.   Po kakšnih delih pa vi radi posegate? Katera je vaša najljubša knjiga? 

Zelo različno, večinoma odvisno od namena branja in od razpoloženja. A vedno me 

zanima poezija za odrasle. Spremljam nove izide pesniških zbirk, vsaj nekaj na leto 

jih dobim tudi v ocenjevanje. Trenutno me za tako intenzivno branje čaka pesniška 

zbirka Slavospevi Petra Kolška. Vedno z užitkom preberem tudi knjige svojih otrok, 

letos sta to Sanjina Tisti dan in Arjanova knjiga kratkih zgodb O ženski, ki ni hotela 

z balkona. Ker zelo veliko berem, posegam tako po klasični kot tudi moderni 

literaturi. Pravkar sem zaključila s ponovnim branjem Rimljanke, avtorja Alberta 

Moravia. Z zanimanjem tudi spremljam dogajanja v knjigi slovenske pisateljice 

Miriam Drev, Nemir. Ves čas berem tako klasične kot sodobne literarne knjige za 

otroke, tako poezijo kot prozo. Zanimajo me kot ustvarjalko, pa tudi, ker jih nenehno 

berem svojim vnukom. Če pa bi morala na samotni otok vzeti le deset knjig, bi bila 

knjiga Mali princ Antoinea de Saint-Exupéryja zagotovo ena izmed njih. 

 

Avtorica Tatjana Pregl Kobe torej ustvarja dela za otroke že od mladih let, svojo 

ljubezen do pisanja za otroke pa je skozi leta še razvijala. Za zgodbe o Cunjastih 

dvojčkih je ideje črpala iz resničnega življenja oz. iz življenja svojih otrok. Odziv 

otrok na njena dela so pozitivna, predvsem so otroci lepo sprejeli njene pesniške 
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zbirke. Pri pisanju se ne ozira na literarne teorije, temveč ustvarja intiutivno. 

Nekatera njena dela, kot so Moja, moja babica in Dva dedka in ena izmed slikanic iz 

zbirke Cunjasta dvojčka, Kdo bo popravil luno?, so že prevedena v tuje jezike, želi 

pa si, da bi se seznam njenih prevedenih del še povečal. 

 

5.4. Cunjasta dvojčka 
 

Zbirka kratkih sodobnih pravljc namenjenih predšolskim otrokom in združenih v 

knjigo Cunjasta dvojčka: majhen roman za majhne otroke (2012). V knjigi je zbranih 

18 kratkih sodobnih pravljic z uvodom in epilogom. Nekatere pravljice so izdane tudi 

posebej, kot slikanice: Kdo bo popravil luno? (2007), Prstki se lahko zmotijo (2008), 

Najlepši sneženi mož (2008), Ko bi bilo vedno tako (2008), Čisto prava mamica 

(2008), Čajanka za psa, mačka in papagaja (2009), Super taborjenje (2009), O 

princeski, ki je ni bilo (2009) ter Vila Lila in Gaj, papirnati zmaj (2010). Vse 

ilustracije v knjižni zbirki je ilustrirala Marija Prelog, slikarka, ilustratorka in 

oblikovalka, ki je diplomirala na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. 

Zakaj kratke sodobne pravljice? Blažić (2014) je opredelila: 

- Kratke zato, ker so dolge od pol do ene in pol strani; 

- Sodobne zato, ker so postavljene v sodoben čas (ekologija, režiser, ura) in 

prostor (služba, radio); 

- Pravljice zato, ker se v njih dogajajo nenavadne stvari (npr. papirnat zmaj) in 

v katerih obstaja vzporedni domišljijski svet. 

Glavna literarna lika sta sorojenca Sanja in Jan. Živita v realnem dogajalnem času in 

prostoru. Vzporedna lika in imaginarna prijatelja sta dvojčka iz cunj, Mihec in Nina. 

Živita v domišljijskem času in prostoru in sta antropomorfizirani oz. personifizirani 

igrači. Stranske književne osebe so odrasli, predvsem sodobni starši – oče in mati. 

Povod za dogajanje je, ko starši otrokoma s službene poti prinesejo igrači – dvojčka 

iz cunj. Igrači sta sprožilni dejavnik, ki v dogajanje ali idilo vneseta novo dinamiko 

(Blažić, 2014: 344). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slika 2: Naslovnica knjige Cunjasta 
dvojčka: majhen roman za majhne otroke 
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V kratkih sodobnih pravljicah največkrat spremljamo Sanjo pri igri z lutkama iz cunj. 

Dvojčka iz cunj, Mihec in Nina, sta imaginarna prijatelja in sta sprožilni dejavnik, ki 

vneseta v kratke sodobne pravljice novo dinamiko. Poleg tega, da sta 

antropomorfizirani oz. poosebljeni igrači, sta tudi tudi alter ega glavnih književnih 

likov. Namišljeni prijatelji so pomemben del otrokovega razvoja, ki jih otroci 

ustvarijo zaradi osamljenosti, dolgčasa itd. 

V pravljicah se poleg oživljenih igrač pojavljajo tudi živalski liki. Haramija (2015) 

pravi, da lahko priljubljenost živalskih literarnih likov (zoolikov) in oživljenih igrač 

v otroški književnosti povezujemo z otrokovim kognitivnim razvojem. Haramija 

omenja Jean Piageta in Bärbel Elisabetk Inhelder, ki v razvojni psihologiji govorita o 

animizmu v fazi zgodnjega otroštva (od 2. do  7. leta starosti), v katerem otrok 

pripisuje pojavom, predmetom, rastlinam in živalim zmožnosti zavestnih dejavnosti. 

Animizem je mešanje subjektivnega in objektivnega. Pri animizmu se prepletata dva 

procesa: otrok prilagaja mišljenje sebi na podlagi že znanega ali podobnega, to je 

asimilacija in akomodacija, kjer otrok spreminja svoje miselne sheme, se prilagaja 

okolju. Ta dva procesa opazujemo skozi otrokovo simbolno (domišljijsko) igro, ki se 

kaže v razvoju od predmetne do predstavne transformacije (Marjanovič Umek, 

Lešnik-Musek 1998: 28 v Haramija, 2015: 13). 

Bolj podrobno o pravljicah in notranji zgradbi pa si poglejmo v nadaljevanju. 

5.4.1. Kratek povzetek vsebine in notranja zgradba 

Vsaka kratka sodobna pravljica je lahko tudi posamezna enota. Za vse je značilna 

sintetična zgradba in avktorialni vsevedni pripovedovalec. Dogajanje se odvija v 

dveh dimenzijah v enem svetu. Prehajanje med realno in irealno ravnjo vzpostavlja 

glavni literarni lik, deklica Sanja, ki jo do tega privedejo različne vsakdanje teme, s 

katerimi se srečujejo sodobni otroci. Kratke sodobne pravljice so v takšnem  vrstnem  

redu, kot jih je zbrala avtorica v knjigi Cunjasta dvojčka: majhen roman za majhne 

otroke (2012): 

Prstki se lahko zmotijo 

Kratek povzetek in notranja zgradba: 

Glavni literarni lik je deklica Sanja. Osrednji motiv je osamljenost glavnega 

literarnega lika, ker oče prihaja pozno iz službe. To je povod, da se glavni literarni 

lik zateče v irealni svet, kjer s poosebljenima igračama, Mihcem in Nino, skuje načrt, 

kako bi oče prej prihajal domov. Tako je Sanja očetu premaknila kazalce na uri 

naprej in povzročila zmedo. Oče, ki predstavlja lik odraslega, je ugotavljal, kako je 

do tega prišlo, in skupaj s Sanjo sta prišla do ugotovitve, da so kazalce premaknili 

Sanjini prsti. Oče je ugotovil, da je Sanja osamljena in si želi njegove bližine. 

Prstki se lahko zmotijo je kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim likom. 

Temeljna tema je otroški doživljajski svet in igra, v tem primeru igra glavnega 

literarnega lika, deklice Sanje, s poosebljenima igračama, Mihcem in Nino. Srečamo 

se z motivom osamljenosti in motivom doživljanja časa (otroci doživljajo čas 

subjektivno, odrasli objektivno). Dogajalna linija je sintetična in je skrčena na droben 

izsek iz otrokovega vsakdanjika. Glavni literarni lik je Sanja, sodoben mestni otrok v 
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predšolskem obdobju. Liki odraslih ljudi so stranski, v tem primeru oče in mati. 

Dogajanje poteka na dveh ravneh, realni (ko je Sanja v družbi staršev in brata) in 

irealni (ko se pogovarja s cunjastima dvojčkoma). V pravljici vidimo razliko med 

bivanjskimi sposobnostmi otrok in odraslih (Sanja gre v vrtec, oče pa v službo). 

Prehod med realnim in irealnim doživljanjem sveta sproži osamljenost glavnega lika. 

To je tudi povod, da se je glavni literarni lik, deklica Sanja, zatekel v irealni svet, 

kjer je skupaj s poosebljenima skoval načrt, kako bi oče prej prišel domov.  

Pripovedovalec je avktorialni, vsevedni. Dogajalni prostor sta otroška soba in 

kuhinja. Dogajanje poteka dva dni: Sanja skuje načrt dan prej, uresniči ga naslednje 

jutro, kratka sodobna pravljica pa se sklene, ko oče pride domov in se pogovori s 

Sanjo. Moraliziranja ni, je pa na koncu nasvet, da se je bolje prej pogovoriti, kot pa 

ukrepati po lastni volji. 

Pravljica je bila leta 2008 izdana tudi posebej kot 4. slikanica iz zbirke Cunjasta 

dvojčka pri založbi Edina.  

 

 

 

 

 

 

 

Najlepši sneženi mož 

Kratek povzetek in notranja zgradba: 

Glavni literani lik je deklica Sanja. Osrednji motiv je minljivost. Sanja svojo mater 

sprašuje o barvi snega. Mati, kot stranski odrasli lik, ki bi v očeh otroka morala 

poznati odgovore na vsa vprašanja, ji na tega ne zna odgovoriti. Literarni lik, deklica 

Sanja, naslednje jutro s poosebljenima igračama, Mihcem in Nino, naredi sneženega 

moža, ki pa se do naslednjega dne stali. Sanjo, ki se z motivom minljivosti sreča 

prvič, to užalosti, zato se zateče v imaginarni svet, kjer jo poosebljeni igrači 

razvedrita z risbo.   

Najlepši sneženi mož je kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim literarnim 

likom. Temeljna tema je otroški doživljajski svet in igra; v tem primeru je tema 

doživljanje minljivosti, ki je hkrati tudi osrednji motiv. Dogajalna linijia je sintetična 

in je skrčena na droben izsek iz otrokovega vsakdanjika. Glavni literarni lik je Sanja, 

sodoben mestni otrok v predšolskem obdboju, vzporedna lika sta poosebljeni igrači, 

cunjasta dvojčka Mihec in Nina. Liki odraslih ljudi so navzoči, v tem primeru mati. 

Dogajanje poteka na dveh ravneh, realni (ko Sanja sprašuje mamo o snegu) in irealni 

(ko se pogovarja in igra s cunjastima dvojčkoma). V pravljici vidimo razliko med 

bivanjskimi sposobnostmi otrok in odraslih (Sanja sprašuje, mati naj bi vedela 

odgovore). Prehod med realnim in irealnim doživljanjem sveta sproži sneg oz. staljen 

sneženi mož. Pripovedovalec je avktorialni, vsevedni. Dogajalni prostor je igrišče. 

Slika 3: Naslovnica slikanice Prstki se 
lahko zmotijo 
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Dogajanje poteka več dni (prvi dan Sanja sprašuje mater o snegu, drugi dan dela 

sneženega moža, tretji dan pa ga Sanja najde staljenega). Moraliziranja ne zasledimo. 

Pravljica je bila leta 2008 izdana tudi posebej kot 5. slikanica iz zbirke Cunjasta 

dvojčka pri založbi Edina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred spanjem 

Kratek povzetek in notranja zgradba: 

Glavni literarni lik je deklica Sanja. Osrednji motiv je motiv sorojencev. Sanja je pri 

babici doma gledala televizijo. Tematika filma o dedku, ki je rešil vnukinjo iz vode, 

jo je ponesla v imaginarni svet, v katerem je poosebljenima igračama, Mihcu in Nini, 

naročila, da se morata pripraviti za spanje. Igrači pa sta ji kljubovali. Sanja je 

ugotovila, da igrači ponavljata druga za drugo, zato ju je pod pretvezo spravila spat. 

Pred spanjem je kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim literarnim likom. 

Temeljna tema je otroški doživljajski svet in igra; v tem primeru je tema ponavljanje 

za sorojenci, ki je tudi osrednji motiv. Dogajalna linijia je sintetična in je skrčena na 

droben izsek iz otrokovega vsakdanjika, v tem primeru zvečer pred spanjem. Glavni 

literarni lik je Sanja, sodoben mestni otrok v predšolskem obdboju, vzporedna lika 

sta poosebljeni igrači, cunjasta dvojčka Mihec in Nina. Liki odraslih ljudi so samo 

omenjeni, v tem primeru babica. Dogajanje poteka na dveh ravneh.V pravljici 

vidimo razliko med bivanjskimi sposobnostmi otrok in odraslih (Sanja oponaša svoje 

starše). Prehod med realnim in irealnim doživljanjem sveta sproži film. 

Pripovedovalec je avktorialni, vsevedni. Dogajalni prostor je babičina hiša. 

Dogajanje poteka en večer. Moraliziranja ne zasledimo. zasledimo pa kako Nina igra 

vlogo svojih staršev, ko spravlja dvojčka spat. Projecira lastne izkušnje na igro. 

Verjetno je že bila sama v isti situaciji in jo izkorišča za igro. 

Kdo bo popravil luno? 

Kratek povzetek in notranja zgradba: 

Glavni literarni lik je deklica Sanja. Osrednji motiv je motiv Lune. Zvečer je Sanja 

ugotovila, da manjka del Lune, kar je bil povod za prehod v imaginarni svet, kjer je s 

poosebljenima igrača, Mihcem in Nino, ugotavljala, kam je izginil. Da bi našli 

manjkajoči del, so za pomoč prosili tudi domišljijske like, možičke Popravljalčke. 

Nekaj dni kasneje, ko je Sanja pogledala v nebo, je bila Luna zopet okrogla. 

Slika 4: Naslovnica slikanice Najlepši 
sneženi mož 
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Kdo bo popravil Luno? je kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim literarnim 

likom. Temeljna tema je otroški doživljajski svet in igra, v tem primeru iskanje 

manjkajočega dela Lune, ki je tudi osrednji motiv. Dogajalna linijia je sintetična in je 

skrčena na droben izsek iz otrokovega vsakdanjika. Glavni literarni lik je Sanja, 

sodoben mestni otrok v predšolskem obdboju, vzporedna lika sta poosebljeni igrači, 

cunjasta dvojčka Mihec in Nina. Likov odraslih ljudi ni. Dogajanje poteka na dveh 

ravneh. V pravljici vidimo razliko med bivanjskimi sposobnostmi otrok in odraslih 

(Sanja ne pozna luninih men). Prehod med realnim in irealnim doživljanjem sveta 

sproži manjkajoči del lune. Pripovedovalec je avktorialni, vsevedni. Dogajalni 

prostor je otroška soba. Dogajanje poteka en večer. Moraliziranja ne zasledimo, se pa 

otroci skozi pravljico naučijo, da ima luna različne faze. 

Pravljica je bila pri založbi Edina leta 2007 izdana tudi posebej kot 1. slikanica iz 

zbirke Cunjasta dvojčka.  

 

 

 

 

 

 

 

Cirkus doma 

Kratek povzetek: 

Glavni literarni lik je deklica Sanja, ki se je pred spanjem zatekla v imaginarni svet k 

poosebljenima igračama, Mihcu in Nini. Osrednji motiv je izlet v cirkus. Deklica 

Sanja je v igralnem kotičku z oživljenimi igračami pripravila cirkus iz plastelina. S 

svojimi imaginarnimi prijatelji je pripravila tudi cirkuško predstavo, na katero je 

povabila ostale člane družine. 

Cirkus doma je kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim literarnim likom. 

Temeljna tema je otroški doživljajski svet in igra; v tem primeru je tema cirkus, ki je 

tudi osrednji motiv. Dogajalna linijia je sintetična in je skrčena na droben izsek iz 

otrokovega vsakdanjika, v tem primeru igra s poosebljenimi in oživljenimi igračami. 

Glavni literarni lik je Sanja, sodoben mestni otrok v predšolskem obdboju, vzporedna 

lika sta poosebljeni igrači, cunjasta dvojčka Mihec in Nina. Liki odraslih ljudi so 

prisotni, v tem primeru oče, mati, dedek in babica. Dogajanje poteka na dveh ravneh: 

irealni (ko Sanja pripravlja cirkuško predstavo s svojimi poosebljenimi igračami) in 

realni (ko Sanja zaigra svojo predstavo pred družino). V pravljici vidimo razliko med 

bivanjskimi sposobnostmi otrok in odraslih (Sanja igra, odrasli gledajo predstavo). 

Prehod med realnim in irealnim doživljanjem sveta sproži ogled cirkusa. 

Pripovedovalec je avktorialni, vsevedni. Dogajalni prostor je otroška soba. Dogajalni 

čas predstavlja en dan. Moraliziranja ne zasledimo. Opazimo pa igro vlog. Sanja je v 

zameno dvojčkoma, ker sta bila pridna, obljubila izlet. 

Slika 5: Naslovnica slikanice Kdo 
bo popravil Luno? 
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Slika 6: Naslovnica slikanice Ko 
bi bilo vedno tako 

Ko bi bilo vedno tako 

Kratek povzetek in notranja zgradba: 

Glavna literarna lika, deklico Sanja in njenega brata Jana, je oče odpeljal na izlet. 

Poleg je Sanja vzela tudi poosebljeni igrači, Mihca in Nino. Jan se je na igralih 

poškodoval in je moral v domačo oskrbo. Sanja se je zaradi tega zatekla v imaginarni 

svet, kjer je poosebljenima igračama naročila, naj kratkočasita poškodovanega brata. 

Jan je užival v pozornosti in si zaželel, da bi bilo vedno tako. 

Ko bi bilo vedno tako je kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim literarnim 

likom. Temeljna tema je otroški doživljajski svet in igra, v tem primeru Janova 

nezgoda, ki je tudi osrednji motiv. Dogajalna linijia je sintetična in je skrčena na 

droben izsek iz otrokovega vsakdanjika, v tem primeru izlet. Glavni literarni lik je 

Jan, sodoben mestni otrok v predšolskem obdboju, vzporedni liki so Sanja in 

poosebljeni igrači, cunjasta dvojčka Mihec in Nina. Liki odraslih ljudi so prisotni, v 

tem primeru oče in mati. Dogajanje poteka na dveh ravneh: realni (ko se Jan 

poškoduje) in irealni (ko je v družbi cunjastih dvojčkov). V pravljici vidimo razliko 

med bivanjskimi sposobnostmi otrok in odraslih (mati skrbi za Jana). Prehod med 

realnim in irealnim doživljanjem sveta sproži Janova poškodba. Pripovedovalec je 

avktorialni, vsevedni. Dogajanje se odvoja na igrišču in v otroški sobi. Dogajalni čas 

predstavlja en dan. Moraliziranja ni. 

Pravljica je bila leta 2008 izdana tudi kot 3. slikanica iz zbirke Cunjasta dvojčka pri 

založbi Edina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čisto prava mamica 

Kratek povzetek in notranja zgradba: 

Glavni literarni lik, deklica Sanja. Osrednji motiv je držanje obljube. Deklica Sanja, 

ki se je v imaginarnem svetu zatekla k poosebljenima igračama, k Mihcu in Nini, se 

je z njima odpravila ven na igrišče. Kljub obljubi, da bosta igrači ubogali Sanjo, se 

tega nista držali, zato je Sanja ukrepala tako, kot bi ukrepala njena mati, in ju za 

kazen odpeljala nazaj v hišo. 
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Čisto prava mamica je kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim literarnim likom. 

Temeljna tema je otroški doživljajski svet in igra, v tem primeru odgovornost in 

držanje obljube. Dogajalna linijia je sintetična in je skrčena na droben izsek iz 

otrokovega vsakdanjika. Glavni literarni lik je Sanja, sodoben mestni otrok v 

predšolskem obdboju, vzporedna lika pa sta poosebljeni igrači, cunjasta dvojčka 

Mihec in Nina. Liki odraslih ljudi, stašrev, so samo omenjeni. Dogajanje poteka na 

dveh ravneh: realni (ko se Sanja sprašuje kdaj bodo prišli starši domov) in irealni (ko 

je v družbi cunjastih dvojčkov). V pravljici vidimo razliko med bivanjskimi 

sposobnostmi otrok in odraslih (Sanja ne upa odditi ven, ker staršev še ni domov). 

Prehod med realnim in irealnim doživljanjem sveta sproži dolgčas v hiši. 

Pripovedovalec je avktorialni, vsevedni. Dogajanje se odvija na igrišču in v otroški 

sobi. Dogajalni čas predstavlja en dan. Moraliziranja ni, opazimo pa igro vlog, saj se  

Sanja obnaša odgovorno in ukazuje igračama, kot bi mati ukazovala njej. 

Pravljica je bila leta 2008 izdana tudi kot 2. slikanica iz zbirke Cunjasta dvojčka pri 

založbi Edina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajček Nikolaj in oblak 

Kratek povzetek in notranja zgradba: 

Glavni literarni lik, deklica Sanja, je zjutraj zagledala zajčka, ki je padel z balkona na 

dvorišče. To je bil vzrok, da se je Sanja zatekla v imaginarni svet, kjer je skupaj s 

poosebljenima igračama, Mihcem in Nino, odnesla zajčka domov in zanj poskrbela. 

Poimenovali so ga zajček Nikolaj. Ko je prišla ponj njihova soseda, da ga odpelje 

nazaj k njegovi materi, jim je bilo zelo hudo. Kljub žalosti pa so vedeli, da je prav 

tako. 

Zajček Nikolaj in oblak je kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim literarnim 

likom. Temeljna tema je otroški doživljajski svet in igra, v tem primeru oskrba 

zajčka, ki je hkrati tudi osrednji motiv. Dogajalna linijia je sintetična in je skrčena na 

droben izsek iz otrokovega vsakdanjika. Glavni literarni lik je Sanja, sodoben mestni 

otrok v predšolskem obdboju, vzporedna lika pa sta poosebljeni igrači, cunjasta 

dvojčka Mihec in Nina. Liki odraslih ljudi so prisotni, v tem primeru mati in soseda. 

Dogajanje poteka na dveh ravneh: irealni (ko Sanja z igračama skrbi za zajčka) in 

realni (ko se Sanja pogovarja z materjo in sosedo). V pravljici vidimo razliko med 

bivanjskimi sposobnostmi otrok in odraslih (soseda pride po zajčka). Prehod med 

realnim in irealnim doživljanjem sveta sproži padec zajčka z balkona. 

Slika 7: Naslovnica slikanice 
Čisto prava mamica 
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Pripovedovalec je avktorialni, vsevedni. Dogajanje se odvija na igrišču in v hiši. 

Dogajalni čas predstavlja več dni. Moraliziranja ni. 

 

Čajanka za psa, mačka in papagaja 

Kratek povzetek in notranja zgradba: 

Glavni literarni lik, deklica Sanja, se je zaradi strahu pred samoto zatekla v 

imaginarni svet. Tako se je igrala s poosebljeno igračo, Nino, ki se je prebudila in 

ugotovila, da je sama v sobi. Kljub strahu pa je z ostalimi oživljenimi igračami in 

domišljijskimi bitji pripravila čajanko in tako dokazala, da se strah da premagati. 

Čajanka za psa, mačka in papagaja je kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim 

literarnim likom. Temeljna tema je otroški doživljajski svet in igra, v tem primeru 

strah pred samoto, kar je hkrati tudi osrednji motiv. Glavni literarni lik, deklica 

Sanja, skozi igro prikaže, da jo je strah samote. Ta strah prenese na cunjasto dvojčico 

Nino, s pomočjo katere skozi igro strah tudi premaga. Dogajalna linijia je sintetična 

in je skrčena na droben izsek iz otrokovega vsakdanjika. Glavni literarni lik je Sanja, 

sodoben mestni otrok v predšolskem obdboju, vzporedna lika pa sta poosebljeni 

igrači, cunjasta dvojčka Mihec in Nina. Liki odraslih ljudi niso prisotni. Dogajanje 

poteka na dveh ravneh: irealni (ko Nina pripravlja čajanko) in realni (ko vstopi v 

sobo Sanja). V pravljici vidimo razliko med bivanjskimi sposobnostmi otrok in 

odraslih (otroka je strah samote). Prehod med realnim in irealnim doživljanjem sveta 

sproži strah. Pripovedovalec je avktorialni, vsevedni. Dogajanje se odvija v otroški 

sobi. Dogajalni čas je en dan. Moraliziranja ni. 

Pravljica je bila leta 2009 izdana tudi kot 6. slikanica iz zbirke Cunjasta dvojčka pri 

založbi Edina. 

Super taborjenje 

Kratek povzetek in notranja zgradba: 

Glavni literarni lik, deklica Sanja, se je odpravila taborit. Poleg je vzela tudi 

poosebljeni igrači, Mihca in Nino. Sanja je pripravila spisek potrebščin in ker se je 

težko odločila, kaj vzeti s sabo, se je zatekla v imaginarni svet, kjer sta poosebljeni 

igrači vzeli s seboj vsak svojo najljubšo stvar. Ko so imeli vse spakirano, so se 

odpravili na travnik, kjer so preživeli lep dan. 

Super taborjenje je kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim literarnim likom. 

Temeljna tema je taborjenje. Osrednji motiv je odločnost. Pravljica govori o tem, 

kako se morata poosebljeni igrači, Mihec in Nina, odločiti za najljubšo stvar, kar pa 

je včasih otrokom zelo težko. Glavni literarni lik je Sanja, sodoben mestni otrok v 

predšolskem obdboju, vzporedna lika pa sta poosebljeni igrači, cunjasta dvojčka 

Mihec in Nina. Liki odraslih ljudi niso prisotni. Dogajanje poteka na dveh ravneh: 

realni (ko Sanja pakira zase) in irealni (ko Sanja ukaže cunjastima dvojčkoma, naj 

izbereta najljubšo stvar). Prehod med realnim in irealnim doživljanjem sveta sproži 

pakiranje za taborjenje. Pripovedovalec je avktorialni, vsevedni. Dogajanje se odvija 

v otroški sobi in na travniku. Dogajalni čas je en dan. Moraliziranja ni. 

Pravljica je bila leta 2009 izdana tudi kot 7. slikanica iz zbirke Cunjasta dvojčka pri 

založbi Edina. 
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Najlepša pravljica na svetu 

Kratek povzetek in notranja zgradba: 

Glavni literarni lik, deklica Sanja, je bila sama doma, zaradi česar se je zatekla v 

imaginarni svet, kjer je poosebljenima igračama, Mihcu in Nini, pripovedovala 

zgodbo o ljubezni. Igračama je bila zgodba zaradi srečnega konca všeč. 

Najlepša pravljica na svetu je kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim literarnim 

likom. Temeljna tema je otroški doživljajski svet in igra, v tem primeru 

pripovedovanje zgodbe o ljubezni, ki je hkrati tudi osrednji motiv. Glavni literarni 

lik, deklica Sanja, skozi pripovedovanje kaže svoj pogled na ljubezen. Dogajalna 

linija je sintetična in je skrčena na droben izsek iz otrokovega vsakdanjika. Glavni 

literarni lik je Sanja, sodoben mestni otrok v predšolskem obdboju. Vzporedna lika 

sta poosebljeni igrači, cunjasta dvojčka, Mihec in Nina. Liki odraslih ljudi so navzoči 

v pravljici, ki jo pripoveduje Sanja. Dogajanje poteka na dveh ravneh, realni (ko 

Sanja pripoveduje) in irealni (ko se pogovarja s cunjastima dvojčkoma). Prehod med 

realnim in irealnim doživljanjem sveta sproži razmišljanje literarnega lika o ljubezni. 

Pripovedovalec je avktorialni, vsevedni. Dogajalni prostor je spalnica staršev. 

Dogajanje poteka en večer. Moraliziranja ni. 

O princeski, ki je ni bilo 

Kratek povzetek in notranja zgradba: 

Glavni literarni lik, deklica Sanja, se je pred spanjem zatekla v imaginarni svet, kjer 

je poosebljenima igračama pripovedovala pravljico. Ena izmed poosebljenih igrač, 

Mihec, ni moral zaspati, temveč je preplesal noč s prelepo princesko. Mihec je v 

igralnem kotičku pripovedoval o dogodivščini, a mu tega ni nihče verjel. Mihec pa se 

ni pustil in še naprej verjel v tisto, kar je doživel. 

O princeski, ki je ni bilo je kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim literarnim 

likom. Temeljna tema je otroški doživljajski svet in igra, v tem primeru sanje, kar je 

hkrati tudi osrednji motiv. Literarni lik, deklica Sanja, ni mogla zaspati in se je igrala 

z Mihcem, ki je sanjal o princeski. Dogajalna linija je sintetična in je skrčena na 

droben izsek iz otrokovega vsakdanjika. Glavni literarni lik je Sanja, sodoben mestni 

Slika 8: Naslovnica slikanice 
Super taborjenje 
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otrok v predšolskem obdboju. Vzporedna lika sta poosebljeni igrači, cunjasta 

dvojčka, Mihec in Nina. Liki odraslih ljudi v pravljici niso navzoči. Dogajanje 

poteka na dveh ravneh, realni (ko Sanja pripoveduje pravljico) in irealni (ko Mihec 

pleše s princesko). Prehod med realnim in irealnim doživljanjem sveta sproži 

nespečnost. Pripovedovalec je avktorialni, vsevedni. Dogajalni prostor je otroška 

soba. Dogajanje poteka en večer. Moraliziranja ni, zasledimo pa da nihče ne more 

zatreti otroške domišljije. 

Pravljica je bila leta 2009 izdana tudi kot 8. slikanica iz zbirke Cunjasta dvojčka pri 

založbi Edina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedeljski izlet 

Kratek povzetek in notranja zgradba: 

Neko nedeljo so glavni literarni lik, deklica Sanja in njena družina, odšli nabirat 

kostanj. S seboj so vzeli tudi poosebljeni igrači, Mihca in Nino. Slednja sta se med 

nabiranjem kostanja izgubila. Zaradi tega se je deklica Sanja zatekla v imaginarni 

svet in se ju odločila poiskati. Poosebljeni igrači Nina in Mihec sta sledila svetlobi in 

hrupu na cesti, kjer ju je na obrobju Sanja tudi našla. 

Nedeljski izlet je kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim literarnim likom. 

Temeljna tema je otroški doživljajski svet in igra, v tem primeru izgubljenost v 

gozdu, kar je hkrati tudi osrednji motiv. Dogajalna linija je sintetična in skrčena na 

droben izsek iz otrokovega vsakdanjika. Glavni literarni lik je Sanja, sodoben mestni 

otrok v predšolskem obdboju. Vzporedna lika sta poosebljeni igrači, cunjasta 

dvojčka, Mihec in Nina. Liki odraslih ljudi so v pravljici navzoči (mati in oče). 

Dogajanje poteka na dveh ravneh, realni (ko je Sanja s svojo družino) in irealni (ko 

Sanja išče svoji igrači in se z njima pogovarja). Prehod med realnim in irealnim 

doživljanjem sveta sproži izguba igrač. Pripovedovalec je avktorialni, vsevedni. 

Dogajalni prostor je gozd in Sanjina hiša. Dogajanje poteka en dan. Moraliziranja ni, 

spoznamo pa, da se je v primeru, če se izgubimo v gozdu, treba nekako znajti in najti 

pot ven. 

 

Slika 9: Naslovnica slikanice O 
princeski, ki je ni bilo 
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Vila Lila in Gaj, papirnati zmaj 

Kratek povzetek in notranja zgradba: 

Jeseni bo glavni literarni lik, deklica Sanja, začela obiskovati šolo. Skupaj s 

sovrstniki bo zaigrala v igri za malčke v vrtcu in presenetili jih bodo z darili, ki so jih 

izdelali iz odpadnega materiala. To je spodbudilo Sanjo, da se je zatekla v imaginarni 

svet, kjer je zaradi dolgčasa, skupaj s poosebljenima igračama, Mihcem in Nino ter 

ostalimi oživljenimi igračami in domišljijskimi bitji, izdelovala igrače iz odpadnega 

materiala. Tako so ustvarili novo oživljeno igračo, papirnatega zmaja Gaja, kateremu 

se je pridružila tudi vila Lila, ki jo je prinesla Sanja iz vrtca. 

Vila Lila in Gaj, papirnati zmaj je kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim 

literarnim likom. Temeljna tema je otroški doživljajski svet in igra, v tem primeru 

izdelovanje igrač iz odpadnega materiala in dolgčas, kar je hkrati tudi osrednji motiv. 

Dogajalna linija je sintetična in je skrčena na droben izsek iz otrokovega 

vsakdanjika. Glavni literarni lik je Sanja, sodoben mestni otrok v predšolskem 

obdobju. Vzporedna lika sta poosebljeni igrači, cunjasta dvojčka, Mihec in Nina. 

Liki odraslih ljudi v pravljici so navzoči: mati je samo omenjena. Dogajanje poteka 

na dveh ravneh, realni (ko mati prinese Sanji material za ustvarjanje) in irealni (ko 

Sanja ustvarja skupaj z igračami). Prehod med realnim in irealnim doživljanjem 

sveta sproži dolgčas. Pripovedovalec je avktorialni, vsevedni. Dogajalni prostor je 

otroška soba. Dogajanje poteka en večer. Moraliziranja ni. 

Pravljica je bila izdana tudi kot 9. slikanica iz zbirke Cunjasta dvojčka, leta 2010, pri 

založbi Edina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maček na steni 

Kratek povzetek in notranja zgradba: 

Ob sobotah zjutraj je glavni literarni lik, deklica Sanja, vedno pospravljala svojo 

sobo. To soboto pa jo je presenetila porisana stena ob njeni postelji. Zaradi tega se je 

zatekla v imaginarni svet, kjer je ugotavljala, kdo od njenih domišljijskih prijateljev 

bi lahko narisal mačka na steni. Kljub temu, da je oživljeno igračo, mačko Simbo, 

izključila, se je le-ta oglasila, da je ona porisala steno. 

Maček na steni je kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim literarnim likom. 

Temeljna tema je otroški doživljajski svet in igra, v tem primeru risba mačka na 

steni, ki je hkrati tudi osrednji motiv. Dogajalna linija je sintetična in je skrčena na 

Slika 10: Naslovnica slikanice Vila Lila in 
Gaj, papirnati zmaj 
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droben izsek iz otrokovega vsakdanjika. Glavni literarni lik je Sanja, sodoben mestni 

otrok v predšolskem obdboju. Vzporedni liki so poosebljeni igrači Mihec in Nina ter 

oživljene igrače, mačka Simba, kuža Timi, papagaj Tolovaj, zmaj Gaj, škratki 

Copatki in vila Lila. Liki odraslih ljudi v pravljici niso navzoči. Dogajanje poteka na 

dveh ravneh, realni (ko je Sanja hotela pospraviti sobo) in irealni (ko Sanja zaslišuje 

svoje igrače o tem, kdo bi lahko porisal steno). Prehod med realnim in irealnim 

doživljanjem sveta sproži risba. Pripovedovalec je avktorialni, vsevedni. Dogajalni 

prostor je otroška soba. Dogajanje poteka eno sobotno dopoldne. Moraliziranja ni. 

Kako nastajajo zgodbe 

Kratek povzetek in notranja zgradba: 

Glavni literarni lik, deklica Sanja, se je na deževni dan zatekla v svoj imaginarni 

svet, kjer je z domišljijskimi prijatelji v igralnem kotičku pripovedovala zgodbe. 

Tako se je Sanja zamotila vse do večera in vmes ideje tudi zapisovala. Zametek 

zgodbe in risbe je skupaj pokazala materi in očetu, nad katerimi sta bila navdušena.  

Kako nastajajo zgodbe je kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim literarnim 

likom. Temeljna tema je otroški doživljajski svet in igra, v tem primeru 

pripovedovanje zgodb in ugank. Dogajalna linija je sintetična in je skrčena na droben 

izsek iz otrokovega vsakdanjika. Glavni literarni lik je Sanja, sodoben mestni otrok v 

predšolskem obdboju. Vzporedna lika sta poosebljeni igrači, cunjasta dvojčka, Mihec 

in Nina. Liki odraslih ljudi v pravljici so navzoči: oče in mama. Dogajanje poteka na 

dveh ravneh, irealni (ko si Sanja in igrače med seboj pripovedujejo zgodbe in 

uganke) in realni (ko Sanja pokaže zametek zgodbe in risbe svojim staršem). Prehod 

med realnim in irealnim doživljanjem sveta sproži dolgčas. Pripovedovalec je 

avktorialni, vsevedni. Dogajalni prostor je otroška soba. Dogajanje poteka čez en 

dan. Moraliziranja ni. 

Rojstni dan 

Kratek povzetek in notranja zgradba: 

Glavni literarni lik, deklica Sanja, je zjutraj ugotovila, da je tri leta nazaj v dar dobila 

igrači, cunjasta dvojčka. Zaradi tega se je zatekla v imaginarni svet, kjer so oživljene 

igrače v sobi pripravili slavje za rojstni dan. 

Rojstni dan je kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim literarnim likom. 

Temeljna tema je otroški doživljajski svet in igra, v tem primeru praznovanje 

rojstnega dne, ki je hkrati tudi osrednji motiv. Dogajalna linija je sintetična in 

skrčena na droben izsek iz otrokovega vsakdanjika. Glavni literarni lik je Sanja, 

sodoben mestni otrok v predšolskem obdobju. Vzporedna lika sta poosebljeni igrači, 

cunjasta dvojčka, Mihec in Nina. Liki odraslih ljudi v pravljici niso navzoči. Veliko 

vlogo v tej pravljici imajo stranski literarni liki: muca Simba, papirnati zmaj Gaj, 

škratki Copatki, vila Lila, papagaj Tolovaj, možički Popravljalčki, punčka Punčka in 

kuža Timi. Dogajanje poteka na dveh ravneh. Prehod med realnim in irealnim 

doživljanjem sveta sproži rojstni dan cunjastih dvojčkov oz. dan, ko ju je dobila 

Sanja v dar. Pripovedovalec je avktorialni, vsevedni. Dogajalni prostor je otroška 

soba. Dogajalni čas je jutro. Moraliziranja ni. 
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Nevarna igra 

Glavni literarni lik, deklica Sanja, je na igrišču razmišljala o vstopu v šolo. To jo je 

poneslo v imaginarni svet, kjer je oživljena igrača, papirnati zmaj Gaj, poletel 

predaleč in se izgubil. Sanjo in poosebljeni igrači, Mihca in Nino, je skrbelo za Gaja, 

a so odšli domov v prepričanju, da se bo vrnil. Zvečer, ko se je oče vračal domov, je 

ob cesti našel papirnatega zmaja. Sanja je bila vesela, da je oče našel njeno igračo in 

hkrati pozabila, da gre naslednji dan že v šolo. 

Nevarna igra je kratka sodobna pravljica z otroškim glavnim literarnim likom. 

Temeljna tema je otroški doživljajski svet in igra, v tem primeru nepremišljena igra 

zmaja Gaja. Dogajalna linija je sintetična in je skrčena na droben izsek iz otrokovega 

vsakdanjika. Glavni literarni lik je Sanja, sodoben mestni otrok v predšolskem 

obdobju. Vzporedni liki so: poosebljeni igrači, cunjasta dvojčka, Mihec in Nina in 

oživljena igrača papirnati zmaj Gaj. Liki odraslih ljudi v pravljici so navzoči: oče. 

Prehod med realnim in irealnim doživljanjem sveta sproži razmišljanje glavnega 

literarnega lika, deklice Sanje, o vstopu v šolo. Pripovedovalec je avktorialni, 

vsevedni. Dogajalni prostor so igrišče, travnik, cesta in otroška soba. Dogajalni čas je 

en dan. Moraliziranja ni, zasledimo pa nasvet, da je zelo nevarno, če med igro ne 

razmišljaš in se oddaljiš. Letenje zmaja ponazarja deklico Sanjo, ki bo vstopila 1. 

razred in bo tako razširila svoja obzorja. Poleg tega bo morala biti bolj pazljiva. 

5.4.2. Ostale značilnosti zbirke o cunjastih dvojčkih 
 

Blažić (2014: 345˗346) je na osnovi ahistorične teorije Marije Nikolajeve (From 

Mythic to Linear, 2000) zbirko kratkih sodobnih pravljic označila kot utopijo oz. kot 

idealizirano pojmovanje otroka in otroštva. Značilnosti so: 

- Književni čas je nesmrtnost, mitičnost; brezčasnost, sveti čas (karios), kar 

avtorica ponazarja s prislovom vedno (vedno pride domov prepozno …) in z 

zaimkom vsak -a, -o, (vsako jutro, vsak dan …), s katerim ponazarja neko 

rutino. V pravljicah se srečamo z dvema časoma: notranji subjektivni čas ki 

ga doživlja otrok, in zunanji objektivni čas, ki ga doživljajo odrasli (npr. v 

Prstki se lahko zmotijo). 

Primer: Ko se je Sanja vrnila iz vrtca, je bil očka že doma. »O,« je rekel, »danes si pa 

pozno prišla domov, Sanja.« »O,«, je rekla Sanja, »danes si pa zgodaj prišel domov, očka.« 

(T. Pregl Kobe, 2012: 5) 

- Književni prostor: otroška soba, kot začaran vrt, samozadosten svet. Soba 

prikazana kot mitična dežela. 

Primer: Vsi v sobici, ki so to sivo in pusto ter dolgo popoldne poležavali vsak na svojem 

prostorčku, so prisluhnili. »V moji glavi se je rodila zgodba o prekrasnem belem medvedu 

najčistejši deželi. Poslušajte torej!« se je ljubko priklonila vila Lila. (T. Pregl Kobe, 2012: 60) 

- Književne osebe se delijo na glavne in stranske osebe. 

- Književno dogajanje je dom, domača idila, vzporedno realno in imaginarno 

dogajanje. Otrokom se ne more nič zgoditi, zato avtorica odstrani nevarnost, 

npr. posebne škarjice so takšne, da se otroci ne morejo zbosti. 
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Jezik, ki ga pri pisanju uporablja avtorica Tatjana Pregl Kobe, je igriv in domiseln. 

Poigrava se s pesniškim jezikom, ustvarja rime, uganke, se globoko vživi v like in 

nazorno opisuje dogajalne kraje, s čimer avtorica spodbuja otrokovo domišljijo. 

Zbirka o cunjastih dvojčkih je neke vrste ogledalo vsakega predšolskega otroka, ki 

doma v svoji sobi ustvari domišljijski svet. Nekateri imajo imaginarne prijatelje, 

drugi čarobne predmete, tretji spet nekaj drugega. Otroška domišljija je brezmejna in 

preko takih književnih del jo lahko še obogatijo. 

 

6. PREVAJANJE 
 

V empiričnem delu magistrske naloge bom v angleški jezik prevedla tri pravljice 

avtorice Tatjane Pregl Kobe, zato se bomo dotaknili tudi teme prevajanja. Predvsem 

nas zanimajo strategije prevajanja in na splošno prevajanje mladinske književnosti. 

Na tržišču je veliko prevodov, a mnogo takih, ki niso kakovostni in primerni. Otroci 

in mladostniki so občutljiva ciljna publika, česar bi se moral zavedati vsak 

prevajalec. V naslednjem poglavju bomo na kratko pogledali definicijo prevoda in 

vrste prevodov, ki obstajajo, in ob povzetkih člankov videli, kaj menijo o prevajanju 

mladinske književnosti slovenski prevajalci in jezikoslovci. 

6.1. Definicija prevoda 
 

»Prevod je jezikovna pretvorba že obstoječega, prej nastalega besedila.« (Stanovnik, 

1998) 

Peter Newmark (2000) je prevajanje definiral kot prenos besedila v drug jezik na 

način, ki ustreza avtorjevemu namenu. Pravi tudi, da je prevajanje kot poklic proces 

sodelovanja med prevajalci, lektorji, terminologi, pogosto tudi med pisci in 

odjemalci. 

Prevajanje se pojavlja odkar so dežele in jeziki v medsebojnih stikih, pri 

posredovanju kulture. Zaradi neenakih pogojev so se pojavljali popačeni in 

pristranski prevodi. Prevajanje ni zgolj prevodnik kulture, ampak tudi resnice in je 

sila napredka. V zgodovini so nasprotovali prevajanju Biblije, saj so želeli ohraniti 

latinščino kot vzvišen jezik izbrancev (Newmark, 2000). 

Meta Grosman (1997) pravi, da bi moral biti vsak prevod kar se da podoben 

izvirniku, vendar pa mora hkrati učinkovati v ciljnem literarnem sistemu. »Glede na 

objektivno obstoječe in dokazljive razlike med jeziki je vprašljiva celo možnost 

idealnega ujemanja prevoda z izvirnikom« (Grosman, 1997: 17).  

 

6.2. Oblike prevodov 
 

Glede na poudarek na izhodiščnem (IJ) in ciljnem (CJ) jeziku Newmark (2000: 80–

82) loči naslednje oblike prevodov: 
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- Dobesedni prevod: ohranjen besedni red IJ, besede so prevedene v skladu z 

najobičajnejšim pomenom, kulturni izrazi so prevedeni dobesedno, primeren 

je za razumevanje mehanizmov izhodiščnega jezika ali za analizo težavnih 

besedil pred prevajanjem. 

- Popolnoma verodostojni prevod: slovnične konstrukcije IJ so spremenjene v 

najbližje ustreznice CJ, pred prevajanjem nakaže probleme, ki jih bo potrebno 

rešiti. 

- Zvesti prevod: skuša se poustvariti natančen kontekstualen pomen izvirnika, 

vendar z upoštevanjem slovničnih struktur CJ, namen in realizacija IJ 

ostaneta enaka. 

- Semantični prevod: bolj gibljiv od zvestega, dopušča ustvarjalne izjeme in ne 

zahteva brezpogojne zvestobe izvirniku. 

- Priredba: najbolj svobodna oblika, ki je najpogosteje uporabljena pri poeziji 

in dramskih besedilih; kultura IJ se spremeni v kulturi CJ, tema, liki in zapleti 

IJ pa ostanejo enaki. 

- Prosti prevod: poustvarjanje snovi ob neupoštevanju izvirnega načina ali 

poustvarjanje vsebine brez izvirne oblike. 

- Idiomatski prevod: poustvari sporočilo izvirnika, vendar daje prednost 

pregovorom in idiomom. 

- Komunikativni prevod: pomen izvirnika predstavljen na način, ki bralcem 

omogoča enostavno sprejemanje in razumevanje. 

 

Slovenski prevajalec in prevodoslovec Štefan Vevar (2013: 14–16) pa je predstavil 

naslednje vrste prevodov: 

- Racionalni: lahko tudi akademski ali filološki (v žargonu tudi profesorski) 

prevod, ohrani vse sporočilne prvine izvirnika, stavki so prenatrpani in 

neuravnoteženi, zaradi tega je tudi slabše razumljiv. 

- Naivno-racionalni prevod: je degradirana različica racionalnega prevoda, 

skuša ohraniti pomensko kategorijo, estetika in pragmatika se izgubita, od 

racionalnega se loči pri površnosti prenašanja pomenskih prvin, preveč 

poenostavlja, mentalno ni kos tematiki, ki jo skuša ubesediti, besedilo razume 

dobesedno, zaradi česar spregleda konotacijo in kontekst. 

- Intuitivni prevod: antiteza racionalnega prevoda, v besedilu sta ohranjeni 

estetika in funkcionalnost izvirnika. 

- Naivno-intuitivni prevod: antiteza naivno-racionalnega prevoda, v katerem  je 

prevod posplošen in razveljavi semantično sporočilo, nagnjen je k mešanju 

jezikovnih plasti. 

- Reflektirano-intuitivni prevod: prevod nadgrajen z globljim vpogledom v 

sporočilo izvirnika. 

- Umetniški prevod: ohranja visoko stopnjo osebnosti, ne slabi ekspresivnosti 

in nazornosti originala, zajema iz zakladnice slovenskega glagola in ne 

nadomešča doživetosti v izvirniku s prevodno drugotnostjo. 
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6.3.  Dejavniki prevajanja 
 

Prevajanje ne zajema samo prevajanja stavka za stavkom. Pred seboj moramo imeti 

več dejavnikov, ki vplivajo na dinamiko prevajanja. Newmark (2000: 21) je v 

enostavni shemi predstavil, kaj glede na izhodiščni jezik (IJ) in ciljni jezik (CJ)  

zajema dinamika prevajanja: 

 

 

 

 

 

 

 

Po Newmarku (2000) moramo biti pri prevajanju besedila pozorni na osebni slog 

avtorja v IJ in se vprašati, kdaj slog ohraniti oz. prirediti. Moramo se vprašati o 

pričakovanjih domnevnih bralcev; predvsem moramo vedeti, kakšno je njihovo 

poznavanje teme in jezika. Paziti je treba, da ne prevajamo preveč ali premalo 

zahtevno. Navsezadnje pa moramo upoštevati osebna in družbena stališča (tako 

prevajalca kot tudi bralca). 

 

6.4.  Pristopi pred prevajanjem 
 

Prevajanje zahteva teorijo v praksi. Preden se odločimo in za svoje prevajanje 

izberemo določen postopek, moramo natančno pregledati merila za določene 

možnosti. Newmark v svojem Učbeniku prevajanja (2000) navaja: »Naloga teorije 

prevajanja je, da najprej najde in opredeli prevajalski problem, opozori na vse 

dejavnike, ki jih je treba pri reševanju problema upoštevati, našteje vse možne 

prevajalske postopke in končno predlaga najprimernejšega ter ustrezen prevod« 

(Newmark, 2000: 28). 

Preden se lotimo prevajanja je potrebno besedilo podrobno analizirati, in sicer: 

- Besedilo moramo prebrati, saj moramo razumeti o čem govori in ga 

analizirati z vidika prevajalca, ki ni enak vidiku jezikoslovca ali literarnega 

kritika. Razumevanje besedila zahteva splošno branje, iz katerega izluščimo 

bistvo in podrobno branje, kjer definiramo vse neznane besede (pogovorne 

besede, neologizme, kratice, imena ljudi in krajev, enciklopedične besede). 

- Poiskati moramo namen besedila, saj označuje odnos pisca IJ do vsebine, 

pogosto prisotno osebno stališče. 

- Vprašati se moramo, kakšen je namen prevajalca, ki je ponavadi enak 

namenu avtorja besedila v IJ. 

Slika 11: Dinamika prevajanja (Newmark, 2000: 21) 
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- Poiskati moramo slog besedila, ki ga je Newman po Nidi ločil na štiri vrste 

(literarnih in neliterarnih besedil): pripoved, opis, razprava in dialog. 

- Na podlagi raznolikosti jezika v izvirniku določimo kakšni so bralci izvirnika 

in kakšni bodo bralci prevoda – izobrazba, razred, starost, spol.  Tako vemo, 

kakšno pozornost moramo posvetiti  bralcem v CJ. 

- Raziskati moramo v kolikšni meri je besedilo stilno zaznamovano. Newmark 

(2000) je podal naslednjo slogovno lestvico: uradniški žargon, uradno 

besedilo, formalno besedilo, nevtralno besedilo, neformalno besedilo, 

pogovorno besedilo, sleng in tabu. 

- Oceniti moramo držo oz. avtorjeva merila. 

- Predvideti, v kakšnem okolju se bo besedilo pojavljalo v CJ, kdo je stranka in 

kakšne so njene zahteve. 

- Oceniti moramo kakovost pisanja glede na avtorjev namen in/ali vsebinske 

zahteve. 

- Preveriti konotacije in denotacije. 

- Pri zadnjem branju iščemo kulturni vidik v IJ. (Newmark, 2000: 30–40) 

Nato sledi proces prevajanja, ki je operativen postopek in zahteva: 

1. Izbiro metode pristopa. 

2. Štiri ravni prevajanja tj. raven besedila v IJ: referenčno raven (raven 

predmetov in dogodkov, resničnih in izmišljenih), kohezivno raven (je 

splošnejša in slovnična, sledi toku misli, čustvovanja in različnim 

pogojenostim besedila v IJ, zajema tako razumevanje kot poustvarjanje) in 

raven naravnega izražanja (polje, znotraj katerega dela prevajalec). 

3. Pregledovanje (Newmark, 2000: 41). 

 

6.5.  Pristopi k prevajanju 
 

Newmark (2000) je predstavil dva pristopa: 

1. Prevajamo stavek za stavkom. 

2. Celotno besedilo preberemo večkrat, poiščemo namen, register, ton, 

označimo težke besede in odlomke ter začnemo prevajati. 

Izberemo tisti pristop, ki se nam zdi primernejši. Prvi pristop nam lahko vzame 

preveč časa, saj bomo na koncu imeli še veliko popravkov. Drugi pristop naj bi bil 

primernejši, a lahko ovira svobodo prevajalčeve intuicije. Movrin (2010: 37 v 

Grošelj, 2016: 153–154) je podal primer Cicerona (106–43 pr. Kr.), ki je iz grščine v 

latinščino prevajal govore, za katere je dejal, da je v prevodih ohranil iste misli z 

njihovo obliko in figurami ter prilagodil besede latinski rabi. Pomembneje od 

dobesednega prevajanja se mu je zdelo ohraniti slogovno vrednost besed in njihov 

učinek. Sv. Hieronim (348–420), ki je najslavnejši prevajalec vseh časov, je dejal: 

»Sam namreč ne le priznavam, temveč svobodno in naglas izpovedujem, da pri 

prestavljanju iz grščine […] ne prevajam besede z besedo, temveč smisel s smislom« 

(Movrin, 2010: 65 v Grošelj, 2016: 154). 
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6.6. Prevajanje osebnih in krajevnih imen 
 

Navadno imena in priimke ljudi prenesemo in tako ohranimo njihovo nacionalnost 

ter predpostavimo, da njihova imena v besedilih nimajo nobenih konotacij 

(Newmark, 2000: 330). 

Prevajalka Nada Grošelj (2013: 258) je predstavila podomačenja imen na primeru 

prevodov dveh knjig avtorice Astrid Lindgren, ki so ju ustvarile Kristina Brenkova – 

Bratec in Kljukec s strehe (1993, iz nemščine v slovenščino) – in Lena Holmqvist ter 

Vesna Petrič – Emil iz Lönneberge (1933, iz švedščine v slovenščino). Pri Bratcu 

(1933) je dogajanje prestavljeno v prevajalkino okolje, kar kaže na homogeno 

sprejemljivost oz. instrumentalnost, saj je vse podomačeno ali vsaj nevtralno (npr. 

zgodba, ki se v originalu odvija v Stockholmu, je v prevodu prestavljena v 

Ljubljano). Grošelj tako meni, da je tak prevod enakovreden izvirniku, kar zadeva 

kulturno oddaljenost. Taka vrsta instrumentalnega prevoda je heterofunkcionalna, saj 

se mora za ohranitev apelativne funkcije2 (funkcija, ki cilja na prejemnikovo 

dojemljivost; pri njej se sklicujemo na njegova čustva, izkušnje ali estetski čut) 

spremeniti referencialna (besedilo se nanaša na predmete in pojave v realnem ali 

namišljenem svetu). Tudi osebna imena so podomačena, tako so npr. v prevodu 

uporabljena imena, kot so Boštjan, Barbara, Andrej …; med priimki Stanonik, 

Velkavrh; med pasjimi imeni so Fifi, Karo, Bobi …; med krajevnimi Ljubljana in 

okoliški hrib Rožnik … Na drugi strani pa imamo primer Emila (1993), kjer so vsa 

osebna in krajevna imena švedska. Slednja so tudi zapisana po švedsko, brez pojasnil 

o izgovoru. 

Katero strategijo ubrati, je odločitev prevajalca. Menim pa, da je potrebno upoštevati 

ciljno skupino, za katero prevajalec prevaja. S tem, ko podomačimo osebna in 

krajevna imena, bralcu bistveno približamo zgodbo. Po drugi strani pa menim, da se 

ravno zaradi pretiranega podomačevanja imen lahko izgubi rdeča nit. To pa je že 

stvar posameznega bralca. 

 

6.7. Prevajanje pomanjševalnic 
 

V angleščini so pomanjševalnice veliko manj pogoste kot v slovenščini in tudi 

njihova raba je bolj omejena. V slovenskih ljudskih pesmih so večkrat uporabljene 

pomanjševalnice, kot so: sonček, lunca, hribček itd. V angleščini je tega manj, v 

bistvu so ji pomanjševalnice tuje. V izbranih pravljicah je avtorica uporabila 

pomanjševalnice pri imenih domišljijskih likov: škratki Copatki in možički 

popravljalčki, bratec Jan, mamica, očka ... Slovenski jezikoslovec, anglist in 

prevajalec Stanko Klinar (1996: 197) je predstavil, kako se  pomanjšalnice tvorijo v 

angleščini, in sicer z uporabo različnih pripon: -y/-ie/-ee (npr. piggy, birdie, coatee 

…), -let (npr. booklet, piglet …), -ette (npr. kitchenette, statuette …), -et (npr. 

midget, snippet, islet …), -ling (npr. duckling, gosling …) in -kin (npr. lambin, 

                                                           
2 Besedilne funkcije po Christiane Nord: referencialna, ekspresivna, apelativna in fatična (Nord, 1997: 

40–45 v Grošelj, 2013: 251). 
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catkin, napkin …). Pomajševalnice lahko v angleščini tvorimo tudi s predponama 

mini- (mini-cab, miniskirt) in micro- (microcosm, microorganism). Zadnja izmed 

možnosti pa je še krnitev in krnitev z izpeljavo, npr. Mum(my), Dad(dy), Fred(dy), 

Liz(zie), undies, grannie, hanky, nighty, pinny, tummy. 

 

6.8. Problem prevajanja idiomov in kolokacij 
 

Problem pri prevajanju idiomov oz. frazemov nastane takoj, ko se lotimo prevajanja. 

Nikoli jih namreč ne moremo prevesti dobesedno.  

Po SSKJ je idiom (stalna) besedna zveza oz. fraza, ki je značilna za določen jezik ali 

narečje. Idiome je načeloma težko prevesti; kot sem omenila že zgoraj, jih je skoraj 

nemogoče prevesti dobesedno. Primer idioma v slovenskem jeziku je »jabolko ne 

pade daleč od drevesa«. 

Idiomi imajo štiri lastnosti:  

- večbesednost (zveza vsaj dveh besed, npr: »iti se slepe miši«); 

- stalnost in leksikaliziranost (ne moremo jih poljubno spreminjati, npr. 

namesto »kot listja in trave« ne moremo zapisati »kot trave in listja«); 

- idiomatičnost (pomena idioma kot celote ne moremo razbrati iz pomenov 

posameznih sestavin, npr: »biti bob ob steno«); 

- in ekspresivnost (čustveni odnos, npr. »črn scenarij«).3 

Kolokacije pa so pojavijo, ko se dve ali več besed pojavlja v besedni zvezi. Silvana 

Orel (1996: 94) je kolokacijam pripisala nemetaforični pomen, sestavljenost iz več 

kot ene besede in trdno oz. stalno strukturo, kar pomeni, da so ustaljene v jeziku. Če 

podam primer: v angleščini je ustaljena kolokacija cosmetic surgery in govorci 

angleškega jezika ne bodo uporabili druge kolokacije kot to, saj je slednja ustaljena. 

Nasprotno v slovenskem jeziku tega ne bomo prevedli kot »kozmetična operacija«, 

saj mi te kolokacije ne uporabljamo, temveč je v slovenskem jezika ustaljena 

besedna zveza »plastična operacija«. 

V čem se torej razlikujejo idiomi in kolokacije? Idiomi so stalne besedne zveze, 

medtem ko so kolokacije proste besedne zveze.  

Pri prevajanju idiomov moramo vedeti, da so kulturno pogojeni. Če je idiom poznan 

v eni kulturi, bo mogoče v drugi kulturi neznan. Zato je treba pred prevajanjem 

spoznati ciljno publiko in namesto izvirnega v prevod vključiti primernejši frazem 

oz. idiom, ki je soroden izvirnemu. 

Pri prevajanju idiomov se lahko držimo naslednjih strategij: 

- Primerljiv (dobesedni) prevod 

Primer: a dog's life – pasje življenje 

                                                           
3 Pridobljeno s: http://www.frazemi.com/frazeologija/, dne 20. 8. 2017 

http://www.frazemi.com/frazeologija/
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 When the cat's away, the mice will play. – Kadar mačke ni doma, miši 

plešejo. 

- Semantični prevod 

Primer:  Biti si podobna kot jajce jajcu – be (as) like two peas 

   The early bird catches the worm. – Rana ura, zlata ura 

- Opisni prevod 

Primer: živeti  kot ptič na veji – live a life free from cares 

- Zamenjava ne-idiomskega izraza z idiomom 

Primer: Tista zadržana vznemirjenost kakor pred tekmo. – Butterflies in the stomach. 

Just like before the match. (Povzeto po Orel, 1996: 99) 

 

6.9. Prevajanje otroške in mladinske književnosti 
 

6.9.1. Povzeto iz 26. zbornika DSKP: Prevajanje Prešerna, prevajanje pravljic 

(2001) 

Mladinska dela med prevajalci veljajo za lažje prevajalsko gradivo. Prevajalec Janez 

Gradišnik je podal mnenje: »Založniki so prevajalcem, ki so veljali za začetnike, 

rajši dajali prevajati mladinska dela, ker so (zmotno) mislili, da so težave v takšni 

literaturi manjše in manjša tudi nevarnost, da nastanejo v prevodu napake« 

(Gradišnik, 2001: 231). 

Podnaslovna in književna prevajalka Dušanka Zabukovec (2001: 250) meni, da bi se 

vsak prevajalec moral med prevajanjem nenehno odločati za take ali drugačne 

rešitve, ki se lahko pozneje izkažejo za bolj ali manj posrečene. Zabukovec (prav 

tam: 250) nadaljuje, da je slovenjenje imen v prevodu smiselno, vendar mora to 

veljati za vsa imena in ne le za nekatere like, kjer je to mogoče storiti brez večjih 

težav. 

Prevajanje dolgih stavkov izvirnikov v slovenski jezik lahko zveni tuje in odbijajoče, 

zato Zabukovec (2001: 251) meni: »Prevajalci […] si pri prevajanju privoščijo več 

svobode pri delitvi daljših stavkov v krajše, seveda v želji, da bi mladi bralci vztrajali 

do konca knjige in je ne bi zaprli že po nekaj straneh.« Nadaljuje tudi, da je smisel 

mladinskih del, da jih mladina bere, zato avtorji pogosto uporabljajo mladini 

prijaznejše stavčne oblike, kar pa prevajalcem zelo ustreza. 

Zabukovec (prav tam: 252) izrazi dvome glede kakovosti prevodov:  » […] nekatere 

založbe so premalo pozorne na prevod. Bralec si navsezadnje zasluži najboljše, ne le 

odrasli, temveč prav tako ali morda še bolj mladina, ki si v književnih delih nabira 

besedni zaklad in občutek za bogastvo, prožnost in vsestransko uporabnost 

slovenščine v književnosti.« 
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6.9.2. Povzeto iz 22. zbornika DSKP: Prevajanje otroške in mladinske 

književnosti (1998) 

 »Mladinska književnost je zagotovo drugačna od odrasle, nikakor pa ne slabša in 

manjvredna – mnogim odraslim se zdi bolj zanimiva od odrasle in danes nas je tu več 

takih. Torej zasluži si vsaj enako strokovno, ustvarjalno in kritiško pozornost kot 

druge veje književnosti« (Cerar, 1998: 6). Prevajalec Vasja Cerar (1998) nadaljuje, 

da je več kot polovica izdanih knjig za otroke prevedenih po različnih predlogah. 

Tudi pri nas je tega vedno več. Prevajalec ponavadi ne more vplivati na izbor del in 

na odločitev, po katerih predlogah bodo prevedena. 

»Tako kot dober avtor in založnik, bi tudi prevajalec moral poznati estetska, vzgojna 

in jezikovna merila, primerna za določeno starost, ki ji je besedilo namenjeno. 

Prevajalec se bo izogibal predolgim stavkom, izrazom in tujkam, ki jih otrok ne 

razume […]. Ne samo avtor, tudi prevajalec se mora zavedati svoje (oz. 

pripovedovalčeve) perspektive, […]. Pri prevajanju se ji pridruži še druga, avtorjeva 

komponenta. Različnost okolja, šolanja, življenjskih in jezikovnih izkušenj je veliko 

pomembnejša, kot se zdi, pri čemer se na poseben način izkaže prevajalčeva 

sposobnost prikrivanja svojih intervencij in kompetentnost pri odkrivanju in 

reševanju znotrajtekstualnih bravur, ki tvorijo semantično grebenico literarnega dela. 

To ne velja samo za sodobna realistična besedila, temveč tudi za poezijo, pravljice, 

besedne igre v prozi, dramske dialoge, stripe ali televizijske risane filme« (prav tam: 

7). 

Četudi se zdi, da je mladinska literatura enostavna za prevajanje, temu ni tako. S tem 

se strinja tudi Cerar (1998: 7–8), ki meni da: »[n]ikakor ni otročje prevajati za tako 

zahtevno publiko, ki ob občutljivi notranji zgradbi literarnega dela pričakuje prijetno 

branje za lahko noč ali pa zanimivo pustolovščino z mladimi protagonisti, s katerimi 

se mladi in neizkušeni bralec lahko poenoti. Zmotna je enačba – lahkotno, preprosto 

zveneč izvirnik, enako preprost in berljiv prevod – preprosto prevajanje. Ponavadi je 

ravno nasprotno. Mnoga besedila za otroke so res videti preprosta, a preprostih stvari 

ni lahko prevesti. Morda je celo res, da se mnogi dobri prevodi berejo kot dokaj 

preprosta besedila. In v preprostem besedilu je vsaka beseda kot milni mehurček. 

Kako težko je učinkovito  prevesti šalo, uganko, besedno igro ali čarobni rek, […]. 

Tudi humor ima v besedilih za mladino posebej pomembno vlogo. Ne le šale, 

replike, nagajivosti in smešne situacije (te pač prevedemo, prestavimo ali spretno 

ponaredimo), pač pa tudi skrita ironija, sarkazem pripovedovalca, ki ga odrasli 

opazimo zavestno, otroci pa začutijo – v povestih so stavki ali pripombe, ki jih je 

avtor namenil staršem. Očitno nudi prevajanje za otroke tudi veliko notranje 

zadovoljstvo – številni prevajalci radi in redno prevajajo za otroke, četudi to ne sodi 

med najbolje plačane zvrsti«. 

Cerar (1998) se sprašuje, če je prevajanje otroške književnosti primerno zaupati 

prevajalcem začetnikom, ki upajo, da je otroška ali mladinska književnost primeren 

začetek poklicne poti. Cerar navaja: »Začetniki so ponavadi plašni, okornejši in 

premalo izkušeni ambasadorji tujega jezika v domačem jeziku. Toda njihov spomin 

na otroštvo je še svež in sodobnejši času nastanka ali dogajanja, morda imajo majhne 

otroke, poznajo sodobno govorico v izvirnem in ciljnem jeziku, radi kršijo jezikovne 

norme in navsezadnje hvaležno poslušajo urednikove nasvete« (prav tam: 8). 
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Cerar (1998) meni, da je otroško ali mladinsko besedilo dobra prevajalska šola. Tisti, 

ki jo izdela, bo verjetno zrasel v dobrega prevajalca. 

Cerar (1998) se sprašuje, če je prevajanje za otroke posebna zvrst prevajanja in ali 

dopušča, celo zahteva, drugačne postopke in večjo ustvarjalno svobodo. »Verjetno 

res, v smislu dialektičnega nasprotja – ta svoboda ima stroge meje, ki jih določa 

karakter izvirnika, zato zavezuje k odgovornemu ravnanju. To zagotovo velja tudi za 

druge zvrsti literarnega prevajanja, kljub temu je zaradi že večkrat omenjenih 

posebnosti mladinskega leposlovja vendarle mogoče govoriti o opaznih posebnostih 

in razlikah« (prav tam: 8). 

»Kdor še danes misli, da dela napisana za otroke in mladino, niso prava literatura, bi 

mogoče svojo sodbo spremenil, če bi kdaj poskusil prevesti kako odlično mladinsko 

delo, ki upravičeno slovi kot tako. Spoznal bi lahko, da je tudi v mladinskih delih 

mogoče odkriti vse tiste pisateljske vrline, ki jih literarna kritika odkriva v delih za 

odrasle bralce. Z drugimi besedami povedano: resnična vrednost mladinskega dela se 

velikokrat odkrije šele prevajalcu, ki delo prestavlja v drug jezik in ga mora zato 

spoznati veliko natančneje kakor navaden bralec ali tudi kot literarni kritik« 

(Gradišnik, 1998: 10). 

Janez Gradišnik (1998) meni, da je prevajanje dobrih mladinskih del težavno, saj jih 

ni lahko prenesti v drug jezik, ker so obogatena s posebnostmi jezika, v katerem so 

napisana. 

Slovenska prevajalka Majda Stanovnik (1998) meni, da prevajalec ne bi smel 

poljubno krajšati, dopolnjevati, komentirati ali kako drugače spreminjati oz. prirejati 

besedila. Nadaljuje, da se kljub temu prevod z izvirnikom ne more popolnoma 

ujemati, saj se je potrebno prilagoditi tudi bralcem, včasih pa na končno podobo 

prevoda vplivajo tudi ostali dejavniki, kot so lektorji, uredniki, založniki … (M. 

Stanovnik, 1999: 14). 

Stanovnik (1998) se sprašuje, ali je »pravi« oz. »zvesti« prevod sploh mogoč in kaj 

lahko prištevamo k njem. »[…], konkreten prevod na srečo ni sad občih aksiomov, 

ampak plod ustvarjalnega, individualnega, pojmovno pogosto neizrazljivega 

spoprijema s tujejezičnim besedilom […]« (Kocijančič, 1992: 35 v Stanovnik, 1998: 

15). 

Diplomirana profesorica angleškega in slovenskega jezika, Savina Zwitter (1998: 

69),  razdeli mlade bralce glede na doživljanje literature in odziv nanjo na: 

- 1. skupino otrok, starih od 2 do 8 let, med katerimi so najbolj priljubljene 

pravljice; 

- 2. skupino otrok, starih od 7 do 14 let, katerim se še vedno zdijo zanimive 

pravljice, a jih vedno bolj zanimajo tudi vsakdanja doživetja literarnih 

junakov njihove starosti ter pustolovščin; 

- 3. skupino mladostnikov, starih približno od 14 do 18 let, ki je najpestrejša po 

raznolikosti interesov in odzivov. Člani te skupine radi posegajo po 

umetniških pravljicah, žanrski literaturi in leposlovju, ki jim približuje 

resnične življenjske situacije. 
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Recepcija in interpretacija prevedenih besedil v različnih starostnih obdobjih se 

razlikujeta. Prvo starostno obdobje lahko imenujemo tudi predbralno, saj otroci 

spoznavajo leposlovna dela posredno, zanje jih interpretira nekdo drug. »Ne glede na 

to, kako torej otroku v predbralnem obdobju posredujemo literaturo, mu jo torej tudi 

interpretiramo. A odzivi na vrste posredovanja so lahko zelo različni. Vsekakor se 

moramo zavedati, da otrok lahko sprejema le tisto v literarnem delu (predvsem 

predmetni in pojmovni svet ter motivacije literarnih oseb za dejanja), kar je dovolj 

blizu njegovemu izkustvenemu svetu v določeni starostni stopnji« (prav tam: 70). 

Kakšnega pomena je to pri prevajanju literature, namenjene otrokom v 

predbralnem obdobju? Zwitter (1998) meni, da mora prevajalec najprej opredeliti 

ciljno skupino bralcev, ki jim je ta prevod (in tudi izvirnik) namenjen. V mojem 

primeru so pravljice iz zbirke Cunjasta dvojčka avtorice Tatjane Pregl Kobe 

namenjene otrokom v predbralnem obdobju, zato sem se med prevajanjem njenih del 

morala zavedati, da je za ciljno skupino otrok pomembna nazornost. Zwitter (1998) 

pravi, da ti otroci abstraktnejše ravni besedišča v delu ne morejo razumeti in 

podoživeti. Pri leposlovju za najmlajše so potrebne skrbna izbira besedišča iz 

otrokovega doživljajskega sveta in dovolj preproste jezikovne strukture, da se otrok v 

njih ne izgubi. 

Kakovosten prevod je pogoj za otrokov stik z leposlovjem. Zwitter (1998) pravi, da 

se, če so izvirne ali prevedene pravljice primerno izbrane, otrok enači z literarnimi 

junaki, se vživlja v njihove stiske, poraze in se skupaj z njimi veseli dosežkov in 

zmag. Poleg tega tudi bogati svoj besedni zaklad in razvija čut za estetiko in odnos 

do umetnosti. Predvsem naj bi otrok ob stikih z leposlovjem začutil ugodje. Ravno 

zaradi tega je včasih prevod mladinskega dela težka naloga. Prevajalec mora namreč 

najti skupen jezik z avtorjem izvirnika in se hkrati vživeti v bralca dela. 

Zwitter (1998) meni, da je pri prevodu potrebno opozoriti na različne izkušnje, ki 

izvirajo iz različnih kulturnih okolij. Prevajalec naj bi s svojim branjem doživljal 

svojo interpretacijo besedila, a ne sme dovoliti, da bi bilo to edino merilo pri 

prevajanju. »Prevajalec se mora ves čas zavedati, da je njegova naloga ustvariti tak 

prevod, ki bo hkrati omogočal bralcu iz drugačnega kulturnega okolja doživeti kar se 

da enako izkušnjo, kot bi jo ta doživel v prvotni kulturi. To pomeni, da mora 

ohranjati večpomenskosti tam, kjer so tudi v izvirniku, da mora ohranjati nivo 

jezikovnih in stilističnih prvin izvirnika, da mora upoštevati njegove številne 

posamezne značilnosti, da mora ostajati zvest besedilu, s katerim dela. Po drugi 

strani mora vedeti tudi, da bralec v drugi kulturi v tem starostnem obdobju kljub 

hitremu pretoku informacij med različnimi okolji nima enakih izkušenj kot bralec v 

izhodiščni kulturi. To pomeni, da včasih že preprosti predmetni svet povzroča težave, 

saj v drugem okolju pač otroci in mladostniki ne prihajajo v stik vedno z enakimi 

predmeti« (prav tam: 73). 
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EMPIRIČNI DEL 

7. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

V empiričnem delu magistrske naloge smo analizirali tri kratke sodobne pravljice 

Tatjane Pregl Kobe po dveh literarnih teorijah, in sicer strukturalistični teoriji Marie 

Nikolajeve in po teoriji Marjane Kobe. Podrobna analiza literarnega dela je tudi del 

postopka oz. strategije prevajanja. Predstavljam svoj delovni in avtorski prevod treh 

kratkih sodobnih pravljic Tatjane Pregl Kobe v angleški jezik. Prevod sem primerjala 

z izvirnikom. Nekatere značilnosti kratkih sodobnih pravljic, kot so dogajalni kraj, 

lastna imena in besedne igre, bi bralcem v tuji kulturi lahko predstavljale problem. 

Problematika je prikazana na zgledu lastnih prevodov. 

Glavni raziskovalni problem, s katerim smo se ukvarjali, je, ali pravljice Prstki se 

lahko zmotijo, Čajanka za psa, mačka in papagaja ter Vila Lila in Gaj, papirnati 

zmaj iz zbirke Cunjasta dvojčka pisateljice Tatjane Pregl Kobe vsebujejo vse 

značilnosti kratke sodobne pravljice, kot jih je navedla Marjana Kobe, in fantastične 

elemente, kot jih je podala Maria Nikolajeva. 

 

 

7.1. Cilji raziskave in  raziskovalna vprašanja 
 

‒ Analiza treh kratkih sodobnih pravljic Prstki se lahko zmotijo, Čajanka za 

psa, mačka in papagaja ter Vila Lila in Gaj, papirnati zmaj avtorice Tatjane 

Pregl Kobe po teorijah Marie Nikolajeve in Marjane Kobe. 

‒ Prevod treh kratkih sodobnih pravljic iz zbirke 18 kratkih sodobnih pravljic 

Prstki se lahko zmotijo, Čajanka za psa, mačka in papagaja ter Vila Lila in 

Gaj, papirnati zmaj avtorice Tatjane Pregl Kobe v angleški jezik. 

‒ Primerjava treh kratkih sodobnih pravljic iz zbirke 18 kratkih sodobnih 

pravljic Prstki se lahko zmotijo, Čajanka za psa, mačka in papagaja ter Vila 

Lila in Gaj, papirnati zmaj Tatjane Pregl Kobe z angleškim prevodom. 

Raziskovalna vprašanja: 

‒ Katere fantastične elemente, ki jih je predstavila Maria Nikolajeva v svoji 

knjigi Fantastična koda: uporaba fantazijskih vzorcev v fantastičnih 

pripovedih, vsebujejo kratke sodobne pravljice Prstki se lahko zmotijo, 

Čajanka za psa, mačka in papagaja ter Vila Lila in Gaj, papirnati zmaj 

avtorice Tatjane Pregl Kobe? 

‒ Katere značilnosti kratke sodobne pravljice z otroškim glavnim likom, kot jih 

je navedla Marjana Kobe, vsebujejo kratke sodobne pravljice Prstki se lahko 

zmotijo, Čajanka za psa, mačka in papagaja ter Vila Lila in Gaj, papirnati 

zmaj avtorice Tatjane Pregl Kobe? 
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‒ Katere prevajalske strategije so uporabljene pri prevodu kratkih sodobnih 

pravljic Prstki se lahko zmotijo, Čajanka za psa, mačka in papagaja ter Vila 

Lila in Gaj, papirnati zmaj avtorice Tatjane Pregl Kobe, in zakaj? 

 

7.2. Metoda in raziskovalni pristop 
 

Za namene magistrskega dela smo izvedli kvalitativno analizo. »S pojmom 

kvalitativna raziskava označujemo raziskavo, pri kateri sestavljajo temeljno 

izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi in v 

kateri je to gradivo tudi obdelano in analizirano besedno in brez uporabe merskih 

postopkov, ki dajo števila, in brez operacij nad števili (Mesec, 1998: 26 v Vogric, 

2008: 13)«. Za to vrsto raziskovanja je značilna, kot pravi Vogrinc (2008: 14), 

interpretativna paradigma, kar pomeni, da se pri proučevanju upošteva subjektivna 

plat proučevanega objekta in tudi raziskovalca.  

7.2.1. Vzorec 

Vzorec je namenski, in sicer tri enote oz. kratke sodobne pravljice od 18 kratkih 

sodobnih pravljic iz zbirke Cunjasta dvojčka pisateljice Tatjane Pregl Kobe: Prstki se 

lahko zmotijo, Čajanka za psa, mačka in papagaja ter Vila Lila in Gaj, papirnati 

zmaj. 

Tip vzorčenja je namenski, kot ga imenuje tudi Vogrinc (2008), saj se pravljice 

izbrala načrtno in z določenim namenom. 

7.2.2. Opis postopka zbiranja podatkov 

Uporaba slovensko-angleškega in angleško-angleškega slovarja za prevod pravljic 

ter sodelovanje s prevajalci. Iskanje relevantne znanstvene literature, ki je omogočila 

literarno analizo in prevod pravljic. Iskanje strategij za prevajanje pravljic. Za 

pridobitev podatkov smo uporabili tudi tehniko intervjuja, ki je nestandardiziran in 

polstrukturiran, torej deloma vnaprej pripravljen. S triangulacijo oz. z uporabo 

različnih virov in tehnik zbiranja podatkov smo zagotovili boljše razumevanje 

proučevanega problema. 

7.2.3. Postopki obdelave podatkov 

Podatke smo obdelali po postopku kvalitativne analize, kar pomeni, da je bila 

obdelava podatkov besedna. Uporabljena je bila kontrolna lista za iskanje elementov, 

poleg pa je tudi obrazložitev. Pri intervjuju smo deloma vnajprej pripravili vprašanja, 

sledila je izvedba intervjuja in nato zaključek. Intervju je bil pretipkan in avtoriziran, 

torej poslan na vpogled intervjuvanki. 
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8. LITERARNA ANALIZA PRAVLJIC 
 

Podrobna analiza besedila je eden izmed postopkov oz. strategij prevajanja. Pravljice 

sem analizirala po dveh teorijah, ki sem jih že predstavila v teoretičnem  delu: po 

strukturalistični teoriji Marije Nikolajeve, ki je raziskovala fantastične elemente, in 

po teoriji Marjane Kobe, ki je predstavila elemente kratke sodobne pravljice z 

otroškim glavnim likom. 

Za literarno analizo sem izbrala tri pravljice iz knjige Cunjasta dvojčka: majhen 

roman za majhne otroke (2012), ki so bile tudi izdane posebej kot slikanice, in sicer: 

Prstki se lahko zmotijo (2008), Čajanka za psa, mačko in papagaja (2009) in Vila 

Lila in Gaj,  papirnati  zmaj (2010). 

8.1. Analiza fantastičnih elementov v pravljicah Prstki se lahko zmotijo, 
Čajanka za psa, mačka in papagaja  in Vila Lila in Gaj, papirnati zmaj po Marii 
Nikolajevi 
 

Raziskovala sem, katere elemente fantastične pripovedi vsebujejo zgoraj omenjene 

pravljice (če sploh). Zaradi lažje preglednosti, sem fantastične elemente prikazala s 

tabelami, ki predstavljajo kontrolno listo. V posamezni tabeli vidimo 3 glavne 

stolpce. V prvem stolpcu so napisani fantastični elementi in podelementi, kot jih je 

predstavila Marija Nikolajeva v svoji teoriji (glej poglavje 3). Drugi stolpec je 

razdeljen na prisotnost ali neprisotnost elementov v pravljicah, v zadnjem stolpcu pa 

je obrazložitev s primeri stolpcih. 

8.1.1. Analiza fantastičnih elementov v kratki sodobni pravljici Prstki se lahko 

zmotijo po Mariji Nikolajevi 

V kratki sodobni pravljici Prstki se lahko zmotijo se srečamo s sodobno 

problematiko. Otroci so vse pogosteje prikrajšani za enega ali celo oba starša zaradi 

službenih obveznosti. Otroška domišljija lahko pomaga premagati tegobe sodobnega 

časa. V sledeči tabeli bomo lahko videli, kateri fantastični elementi se pojavljajo v 

zgoraj omenjeni pravljici. 

Tabela 2: Analiza fantastičnih elementov v kratki sodobni pravljici Prstki se lahko zmotijo po Mariji Nikolajevi 

ELEMENTI FANTASTIČNE 

PRIPOVEDI PO M. N. 

PRSTKI SE 

LAHKO 

ZMOTIJO 

UTEMELJITEV  

DA NE 

1. ČAROBNI ZAKON x  Avtorica dosledno upošteva čarobni 

zakon s tem, ko se glavni literarni lik, 

deklica Sanja, zateče v čarobni 

domišljijski svet vedno, ko se zgodi 

nekaj novega (prehod zaradi socialnih 

in čustvenih motivov). V tem primeru 

se v čarobni domišljijski svet zateče 

zaradi pogoste odsotnosti očeta. Ni 

nekega enakomernega vzorca, 

kolikokrat se to zgodi, tudi omejitev ni 
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zaslediti. 

2. ČAROBNI PROSTOR x  Kratka sodobna pravljica je postavljena 

v sodobni prostor. 

 

Primer:  

»[…] In ko sem prišel domov, Sanje še 

ni bilo iz vrtca. Potem pa sem poslušal 

radio in ugotovil, da moja ura 

prehiteva. Hm, le kako to?«  (Pregl 

Kobe, 2012: 5-6) 

 

Dogajanje poteka na realni in irealni 

ravni, postavljeno v primarni svet. 

Dogajalni prostor je otroška soba in 

kuhinja. 

- Zaprti svet  X  

- Odprti svet  X 

- Notranji svet  X 

- Linearno potovanje  X 

- Cirkularno potovanje x  Glede na tipe sekundarnih svetov, ki jih 

je definirala Marija Nikolajeva (glej 

poglavje 3.1.2.), prostora ne morem 

uvrstiti v nobenega izmed naštetih. 

Prehajanje bi lahko bilo krožno, saj se 

Sanja po igri vrne nazaj v svoj primarni 

svet. Meja med svetovoma ni ostro 

ločena, je pa prisotna. 

- Zankasto potovanje  X   

 

 

- Kraj onkraj  X 

- Planet  X 

- Otok  X 

- Podzemni svet  X 

- Podvodni svet  X 

- Notranji svet  X 

- Slika  X 

- Za ogledalom  X 

- Paralelni svetovi x  Lokacijo bi lahko opisala kot paralelni 

svet, ki ga je Marija Nikolajeva (1988) 

opisala kot sekundarni svet, ki je na 

prvi pogled isti kot primarni a je 

naseljen s čarobnimi liki, ponavadi 

vidnimi samo otrokom. 

- Alternativni svetovi  X  

- Pravljična, mitična dežela  X 

- Pravljični liki v 

primarnem svetu 

x  Poosebljeni igrači Mihec in Nina in 

domišljijski liki prstki, so vidni oz. se 

pogovarjajo samo s Sanjo. 

Primer: »Veš, očka, sem 

pomislila, kaj pa, če so prstki moje roke 

premaknili kazalce? Jaz ne vem, ampak 

mogoče so bili oni. Kaj misliš, 

očka?« je rekla Sanja.  
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»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: 6–7). 

 

- Homogena pravljična 

dežela 

 X  

- Govoreče živali  X 

- Poosebljene igrače x  Cunjasta dvojčka,  Mihec in Nina 

- Poučna dežela  X 

- Zgodovina kot sekundarni 

svet 

 X 

3. ČAROBNI ČAS x  Dogajanje poteka istočasno, kar lahko 

vidimo iz citata: 

»Hm,«  je rekel očka. »Moja ura je bila 

vedno točna. Ko pa je danes pokazala 

naj grem domov iz službe, so vsi drugi 

še kar delali. In ko sem prišel domov, 

Sanje še ni bilo iz vrtca. Potem pa sem 

poslušal radio in ugotovil, da moja ura 

prehiteva. Hm, le kako to?« 

 Sanja ni rekla nič. Mihec je 

gledal stran in Nina je prav tako 

gledala stran (Pregl Kobe, 2012: 5–6). 

- Fiksiran primarni čas  x 

- Časa tečeta neodvisno  x 

- Časa tečeta vzporedno x  

4. ČAROBNI PREHOD x  V pravljici ni nobenega izmed 

prehodov, ki jih je naštela M. 

Nikolajeva.  Prehod v domišljijski svet 

povzročijo socialne tematike,  v tem 

primeru prehod zaradi osamljenosti in 

dolgčasa: 

Očka vedno pride domov prepozno in 

nikoli nima časa, da bi se igral.  

»Nikogar nimam!« je 

zavzdihnila Sanja. 

»Kaj pa jaz?«  se je oglasil 

Mihec iz kota. 

»Kaj pa jaz?« je ponovila 

njegova cunjasta dvojčica Nina 

(Pregl Kobe, 2012: 4). 

- Vrata  x 

- Smrt/sanje  x 

- Sel  x 

- Sel iz notranjega 

sekundarnega sveta 

 x 

- Čarobni predmeti  x 

- Časovni stroji  x 

- Tehnični pripomočki  x 

- Čarobni predmeti iz 

primarnega sveta 

 x 

- Čarobne lastnosti  x 

5. VPLIV ČAROVNIJE x  V pravljici nastopata poosebljeni igrači, 

ki se pogovarjata samo z glavnim 

literarnim likom. Čarovnija se dogaja v 

otroški domišljiji, torej je vidna samo 

glavnemu literarnemu liku: 

 

»Veš, očka, sem pomislila, kaj 

pa, če so prstki moje roke premaknili 

kazalce? Jaz ne vem, ampak mogoče so 

bili oni. Kaj misliš, očka?« je rekla 

- Spreminjanje 

sekundarnega kronotopa 

 x 

- Vsiljivci/opazovalci  x 

- Duh  x 

- Identiteta  x 

- Jezikovne ovire  x 

- Ime  x 
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- Dokaz  X Sanja.  

»Mogoče so bili, « je rekel 

očka. »Vprašaj jih.«  

Sanja je vprašala prstke. 

Prstki so zaplesali. 

»Pravijo, da so bili,«  je pojasnila 

Sanja (Pregl Kobe, 2012: 6–7). 

 

V tabeli je predstavljena analiza kratke sodobne pravljice Prstki se lahko zmotijo. Iz 

tabele razberemo, da vsebuje vse glavne elemente fantastične pripovedi, to so 

čarobni zakon, čarobni prostor, čarobni čas, čarobni prehod in vpliv čarovnije. Ne 

vsebuje pa mnogo podelementov (krožno potovanje, paralelni svetovi, pravljični liki, 

poosebljene igrače, in vzporednost časov). 

8.1.2. Analiza fantastičnih elementov v kratki sodobni pravljici Čajanka za psa, 

mačka in papagaja po Mariji Nikolajevi 

V kratki sodobni pravljici Čajanka za psa, mačka in papagaja spremljamo, kako se 

literarni lik sooča s strahom pred samoto. Zopet je fantazija tista, ki ta strah lahko 

premaga. V tabeli si bomo ogledali, katere fantastične elemente vsebuje zgoraj 

omenjena pravljica. 

Tabela 3: Analiza fantastičnih elementov v kratki sodobni pravljici Čajanka za psa, mačka in papagaja po Mariji 
Nikolajevi 

ELEMENTI FANTASTIČNE 

PRIPOVEDI PO M. N.  

ČAJANKA ZA PSA, 

MAČKA IN PAPAGAJA 

UTEMELJITEV  

DA NE 

1. ČAROBNI ZAKON x  Avtorica dosledno upošteva 

čarobni zakon s tem, ko se glavni 

literarni lik, deklica Sanja,  zateče 

v čarobni domišljijski svet vedno, 

ko se zgodi nekaj novega (prehod 

zaradi socialnih in čustvenih 

motivov). V tem primeru se vanj 

zateče zaradi strahu pred 

osamljenostjo. Skozi celotno 

pravljico glavni literarni lik prek 

igre premaguje svoj strah pred 

osamljenostjo. 

2. ČAROBNI PROSTOR x  Dogajanje poteka na realni in 

irealni ravni, postavljeno v 

primarni svet. Dogajalni prostor je 

otroška soba, natančneje igralni 

kotiček. 
- Zaprti svet  x   

 

 
- Odprti svet  x 

- Notranji svet  x 

- Linearno potovanje  x 

- Cirkularno potovanje x  Glede na tipe sekundarnih svetov, 

ki jih je definirala Marija 
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Nikolajeva (glej poglavje 3.1.2.), 

prostora ne morem umestiti v 

nobenega izmed naštetih. 

Prehajanje bi lahko bilo krožno, 

saj se Sanja po igri vrne nazaj v 

svoj primarni svet. Meja med 

svetovoma ni ostro ločena, je pa 

prisotna:   

 

Komaj so se vsi posedli okrog 

mize, je v sobo vstopila Sanja. 

(Pregl, Kobe: 2012: 35) 

- Zankasto potovanje  x  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kraj onkraj  x 

- Planet  x 

- Otok  x 

- Podzemni svet  x 

- Podvodni svet  x 

- Notranji svet  x 

- Slika  x 

- Za ogledalom  x 

- Paralelni svetovi x  Lokacijo bi lahko opisala kot 

paralelni svet, katerega je Marija 

Nikolajeva (1988) opisala kot 

sekundarni svet, ki je na prvi 

pogled isti kot primarni a je 

naseljen s čarobnimi liki, 

ponavadi vidnimi samo otrokom. 

- Alternativni svetovi  x   

- Pravljična, mitična 

dežela 

 x 

- Pravljični liki v 

primarnem svetu 

x   Pojavljajo se poosebljene igrače 

(cunjasta dvojčka Mihec in Nina, 

punčka Punčka), oživljene igrače 

(mačka Simba, pes Timi in 

papagaj Tolovaj) in domišlijski 

liki (škratki Copatki). Liki so 

poosebljeni in se pogovarjajo 

samo z glavnim literarnim likom, 

deklico Sanjo: 

 »Oprosti, Nina,« je 

rekla, »z Mihcem ti nisva 

povedala, da naju dopoldan ne bo. 

Pripravljala sva presenečenje.« 

»Nič hudega,« je brez kančka 

slabe volje rekla Nina, čeprav jo 

je od radovednosti kar razganjalo. 

(Pregl, Kobe: 2012: 36) 

 

- Homogena pravljična 

dežela 

 x   

- Govoreče živali  x  
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- Poosebljene igrače x  V kratki sodobni pravljici 

nastopajo: poosebljeni igrači, 

cunjasta dvojčka Mihec in Nina, 

in oživljene igrače (mačka Simba, 

pes Timi in papagaj Tolovaj). 

- Poučna dežela  x  

- Zgodovina kot 

sekundarni svet 

 x 

3. ČAROBNI ČAS x  Dogajanje poteka istočasno, kar 

lahko vidimo iz citata: 

Komaj so vsi posedli okrog mize, 

je v sobo vstopila Sanja. (Pregl, 

Kobe: 2012: 35) 

- Fiksiran primarni čas  x 

- Časa tečeta neodvisno  x 

- Časa tečeta vzporedno x  

4. ČAROBNI PREHOD x  V pravljici ni nobenega izmed 

prehodov, ki jih je naštela M. 

Nikolajeva.  Prehode povzročijo 

čustvene in socialne tematike. V 

tem primeru prehod zaradi strahu 

pred samoto: 

 Cunjasta dvojčica Nina 

se je zbudila in še na pol budna 

potipala z roko po blazini, da bi 

zbudila še Mihca. A ga ni bilo ob 

njej. Na široko je odprla oči in 

pogledala po sobi. Joj, tudi Sanje 

ni bilo nikjer. V sobici, kamor so 

komaj pokukali še bledi sončni 

žarki, je bila čisto sama.  

»Nisem rada čisto sama,« 

je zahlipala (Pregl, Kobe: 2012: 

33). 

 

- Vrata  X 

- Smrt/sanje  X 

- Sel  x 

- Sel iz notranjega 

sekundarnega sveta 

 x 

- Čarobni predmeti  x 

- Časovni stroji  x 

- Tehnični pripomočki  x 

- Čarobni predmeti iz 

primarnega sveta 

 x 

- Čarobne lastnosti  x 

5. VPLIV ČAROVNIJE x  Čarovnija se dogaja v otroški 

domišljiji, torej je vidna samo 

glavnemu literarnemu liku.  

 

Glavnega literarnega lika, deklico 

Sanjo, je zaradi vpliva čarovnije 

(pogovor in igra s poosebljenimi 

igračami), manj strah:  

 

Povabila ju je na čajanko. S tem 

je pokazala, da je ni bilo strah, 

čeprav je bila sama (Pregl, Kobe: 

2012: 36).  

- Spreminjanje 

sekundarnega kronotopa 

 x 

- Vsiljivci/opazovalci  x 

- Duh  x 

- Identiteta  x 

- Jezikovne ovire  x 

- Ime  x 

- Dokaz  x 

 

V tabeli je predstavljena analiza kratke sodobne pravljice  Čajanka za psa, mačka in 

papagaja. Iz tabele razberemo, da vsebuje vse glavne elemente fantastične pripovedi, 

to so čarobni zakon, čarobni prostor, čarobni čas, čarobni prehod in vpliv čarovnije. 
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Ne vsebuje pa mnogo podelementov (krožno potovanje, paralelni svetovi, pravljični 

liki, poosebljene igrače, in vzporednost časov).  

 

8.1.3. Analiza fantastičnih elementov v kratki sodobni pravljici Vila Lila in Gaj, 

papirnati zmaj po Mariji Nikolajevi 

V kratki sodobni pravljici Vila Lila in Gaj, papirnati zmaj se srečamo z otroškim 

dolgčasom. Glavni literarni lik, deklica Sanja, ga je pregnala z igro s svojimi 

domišljijskimi prijatelji. V tabeli si bomo ogledali, katere fantastične elemente 

vsebuje zgoraj omenjena pravljica. 

Tabela 4: Analiza fantastičnih elementov v kratki sodobni pravljici Vila Lila in Gaj, papirnati zmaj  po Mariji 
Nikolajevi 

ELEMENTI FANTASTIČNE 

PRIPOVEDI PO M. N. 

VILA LILA IN GAJ, 

PAPIRNATI ZMAJ 

UTEMELJITEV 

DA NE 

1. ČAROBNI ZAKON x  Avtorica dosledno upošteva čarobni 

zakon s tem, ko se glavni literarni 

lik, deklica Sanja, zateče v čarobni 

domišljijski svet, ko se zgodi nekaj 

novega, v tem primeru zaradi 

dolgčasa. Vzorca, kolikokrat se 

zateče v čarobni svet, ni (ni 

posebnih omejitev). 

2. ČAROBNI PROSTOR x  Kratke sodobne pravljice so 

postavljene v sodobni prostor. 

Dogajanje poteka na realni in irealni 

ravni, postavljeno v primarni svet. 

Dogajalni prostor je otroška soba. 

- Zaprti svet  x   

 - Odprti svet  x 

- Notranji svet  x 

- Linearno potovanje  x 

- Cirkularno potovanje x  Glede na tipe sekundarnih svetov, ki 

jih je definirala Marija Nikolajeva 

(glej poglavje 3.1.2.), prostora ne 

morem umestiti v nobenega izmed 

naštetih. Prehajanje bi lahko bilo 

krožno, saj se Sanja po igri vrne 

nazaj v svoj primarni svet. Meja 

med svetovoma ni ostro ločena, je 

pa prisotna. 

- Zankasto potovanje  x  

 - Kraj onkraj  x 

- Planet  x 

- Otok  x 

- Podzemni svet  x 

- Podvodni svet  x 
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- Notranji svet  x 

- Slika  x 

- Za ogledalom  x 

- Paralelni svetovi x  Lokacijo bi lahko opisala kot 

paralelni svet, katerega je Marija 

Nikolajeva (1988) opisala kot 

sekundarni svet, ki je na prvi pogled 

isti kot primarni a je naseljen s 

čarobnimi liki, ponavadi vidni samo 

otrokom. V kratki sodobni pravljici 

se pojavljajo liki, ki so vidni oz. se 

pogovarjajo samo s Sanjo: 

V igralnem kotičku so se vsi takoj 

strinjali, da najprej naredijo 

papirnatega zmaja. (Pregl, Kobe: 

2012: 53)  

 

- Alternativni svetovi  x  

 - Pravljična, mitična 

dežela 

 x 

- Pravljični liki v 

primarnem svetu 

x  Pravljični liki, ki se pojavljajo, so 

poosebljene igrače (cunjasta dvojčka 

Mihec in Nina,  punčka Punčka, 

papirnati zmaj Gaj in vila Lila), 

oživljene igrače (mačka Simba, pes 

Timi in papagaj Tolovaj) in 

domišljijski liki (škratki Copatki, 

možički popravljalčki). 

- Homogena pravljična 

dežela 

 x   

- Govoreče živali x  

- Poosebljene igrače x  Cunjasta dvojčka Mihec in Nina,  

punčka Punčka. 

- Poučna dežela  x  

- Zgodovina kot 

sekundarni svet 

 x 

3. ČAROBNI ČAS x  Dogajanje poteka istočasno, kar 

lahko vidimo iz citata: 

Mamica, ki je Sanjo izza kuhinjskih 

vrat slišala, je prinesla kup 

materiala, že namenjenega za odpad 

(Pregl, Kobe: 2012: 53). 

- Fiksiran primarni čas  x 

- Časa tečeta neodvisno  x 

- Časa tečeta vzporedno x  

4. ČAROBNI PREHOD x  V pravljici ni nobenega izmed 

prehodov, ki jih je naštela M. 

Nikolajeva. Prehod v domišljijski 

svet povzročijo socialne tematike, v 

tem primeru prehod zaradi empatije 

do mlajših otrok …: 

»Brez šale,« se je zamislila Sanja, 

»res lahko naredimo nekaj za ta 

male!« (Pregl, Kobe: 2012: 53) 

- Vrata  x 

- Smrt/sanje  x 

- Sel  x 

- Sel iz notranjega 

sekundarnega sveta 

 x 

- Čarobni predmeti  x 

- Časovni stroji  x 

- Tehnični pripomočki  X 
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- Čarobni predmeti iz 

primarnega sveta 

 X  

… in zaradi dolgčasa: 

»Danes mi je tako dolgčas,« je rekla 

Sanja. 

 »Res, ja, meni tudi,« se je 

strinjala Nina. 

 »Nehajta tečnariti,« jima je 

brž nagajivo odgovoril Mihec. »Če 

vama je čas predolg, vzemita škarje 

v roke in ga skrajšajta.« 

(Pregl, Kobe: 2012: 52) 

- Čarobne lastnosti  X 

5. VPLIV ČAROVNIJE x  Čarovnija se dogaja v otroški 

domišljiji, torej je vidna samo 

glavnemu literarnemu liku. 

Domišljijski liki in oživljene igrače 

se pogovarjajo samo z otroškim 

glavnim likom. 

 

Glavnemu literarnemu liku, deklici 

Sanji, zaradi vpliva čarovnije 

(pogovor in igra s poosebljenimi 

igračami), ni dolgčas. 

 

- Spreminjanje 

sekundarnega kronotopa 

 x 

- Vsiljivci/opazovalci  x 

- Duh  x 

- Identiteta  x 

- Jezikovne ovire  x 

- Ime  x 

- Dokaz  x 

 

V tabeli je predstavljena analiza kratke sodobne pravljice Vila Lila in Gaj, papirnati 

zmaj. Iz tabele razberemo, da vsebuje vse glavne elemente fantastične pripovedi, to 

so čarobni zakon, čarobni prostor, čarobni čas, čarobni prehod in vpliv čarovnije. Ne 

vsebuje pa mnogo podelementov (krožno potovanje, paralelni svetovi, pravljični liki, 

poosebljene igrače, in vzporednost časov). 
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8.2. Analiza elementov kratke sodobne pravljice z otroškim glavnim literarnim 
likom v pravljicah Prstki se lahko zmotijo, Čajanka za psa, mačka in papagaja in 
Vila Lila in Gaj, papirnati zmaj po Marjani Kobe 
 

V tem poglavju sem raziskovala katere elemente kratke sodobne pravljice z otroškim 

glavnim likom, kot jih je navedla Marjana Kobe (glej poglavje 4), vsebujejo zgoraj 

omenjene pravljice. 

 

Tabela 5: Literarna analiza elementov kratke sodobne pravljice z otroškim glavnim likom po Marjani Kobe 

 

ELEMENTI KRATKE 

SODOBNE PRAVLJICE Z 

OTROŠKIM GLAVNIM 

LIKOM PO MARJANI 

KOBE 

UTEMELJITEV 

PRSTKI SE LAHKO 

ZMOTIJO 

ČAJANKA ZA PSA, 

MAČKA IN 

PAPAGAJA 

VILA LILA IN GAJ, 

PAPIRNATI ZMAJ 

1. Temeljna tema, 

motiv, snov je 

otroški doživljajski 

svet in igra. 

Premikanje kazalcev 

na uri. Osrednji motiv 

je osamljenost 

glavnega literarnega 

lika, deklice Sanje.  

Priprava čajanke. 

Osrednji motiv je 

strah pred samoto. 

 

»Mislite, da bi imeli 

čajanko?« je 

vprašala Nina. 

Škratki Copatki so 

zaplesali in se 

hudomušno hihitali: 

»Seveda, tako bomo 

strah pregnali!« 

(Pregl Kobe, 2012: 

34) 

Izdelava igrač iz 

odpadnega materiala. 

Osrednji motiv je  

dolgčas. 

 

»Danes mi je tako 

dolgčas,« je rekla 

Sanja. (Pregl Kobe, 

2012: 52) 

2. Dogajanje je 

skrčeno na droben 

izsek otrokovega 

vsakdanjika. 

Glavni literarni lik, 

deklica Sanja, je na 

»pobudo« ene izmed 

poosebljenih igrač 

premaknila kazalce na 

očetovi uri in s tem 

povzročila, da je prej 

prišel domov. 

Glavni literarni lik, 

deklica Sanja, je 

zaradi strahu pred 

samoto, skupaj s 

svojimi 

domišljijskimi 

prijatelji iz igralnega 

kotička, organizirala 

čajanko in s tem 

premagala strah. 

Glavni literarni lik, 

deklica Sanja, z 

domišljijskimi 

prijatelji iz igralnega 

kotička ustvarja igrače 

iz odpadnega 

materiala za malčke. 

3. Glavni literarni lik 

je sodoben mestni 

otrok. 

Deklica Sanja. Deklica Sanja, preko 

oživljene igrače, 

cunjaste dvojčice 

Nine. 

Deklica Sanja. 

4. Liki odraslih ljudi 

so samo prisotni. 

Oče kot stranski lik, 

mama je samo 

omenjena.  

Ni prisotnih odraslih  Mama je samo 

omenjena. 
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5. Realna in irealna 

raven dogajanja. 

Realna (ko se Sanja 

pogovarja z očetom) 

in irealna raven (ko se 

pogovarja s 

»cunjastima 

dvojčkoma«). 

 

Sanja ni rekla nič. 

Mihec je gledal stran 

in Nina je prav tako 

gledala stran. »Kaj 

res nič ne več?« jo je 

spet vprašal očka. 

(Pregl Kobe, 2012: 6) 

Celotna pravljica se 

odvija na irealni 

ravni. 

 

Komaj so se vsi 

posedli okrog mize, 

je v sobo vstopila 

Sanja (Pregl Kobe, 

2012: 35). 

Realna, ko je Sanja v 

vrtcu in ko ji mama 

prinese material za 

ustvarjanje in irealna 

raven, ko ustvarja s 

svojimi prijatelji iz 

igralnega kotička. 

 

Mihec je prinesel 

posebne škarjice, s 

katerimi se otroci ne 

morejo zbosti. 

Mamica, ki je Sanjo 

izza kuhinjskih vrat 

slišala, je prinesla kup 

materiala, že 

namenjenega za 

odpad (Pregl Kobe, 

2012: 53). 

6. Razlika med 

bivanjskimi 

sposobnostmi 

glavnega 

otroškega lit. lika 

in liki odraslih 

ljudi. 

Sanja gre v vrtec, oče 

v službo. 

Ne zasledimo razlik. Sanja se igra, mama 

priskrbi material. 

7. Povod za vdor 

irealnih prvin v 

realni vsakdanjik 

je realen. 

Dolgčas po očetu, ker 

prihaja pozno iz 

službe. 

Strah pred samoto. Dolgčas. 

8. Avktorialna 

pripovedna 

perspektiva. 

Pripovedovalec vodi 

pripovedne osebe in 

dogajanje. 

Pripovedovalec vodi 

pripovedne osebe in 

dogajanje. 

Pripovedovalec vodi 

pripovedne osebe in 

dogajanje. 

9. Dogajalna prostor 

in čas realna in 

sodobna. 

Otroška soba in 

kuhinja, sodobna sta 

ura in radio. 

Otroška soba. Vrtec in otroška soba, 

sodobno je 

recikliranje. 

10. Ni moralnega 

nauka. 

 

Neposredno ga ne 

zasledimo, posredno 

pa zasledimo, da bi se 

starši bolj morali 

ukvarjati s svojimi 

otroki. 

 

Prstki so zaplesali. 

»Pravijo, da imajo 

radi, če očka pride 

prej domov, da se z 

njim igrajo.« »A 

tako,« je rekel očka. 

»Kaj se tudi ti rada 

igraš z menoj?« »Oh, 

da, da, očka, da! Je 

kriknila Sanja. (Pregl 

Kobe, 2012: 7) 

Neposredno ga ne 

zasledimo, posredno 

pa zasledimo, da 

imajo otroci 

velikokrat strahove, 

ki se nam odraslim 

zdijo nepomembni. 

 

V sobico, kamor so 

komaj pokukali še 

bledi sončni žarki, je 

bila čisto sama. 

»Nisem rada čisto 

sama,« je zahlipala. 

(Pregl Kobe, 2012: 

33) 

Neposredno ga ne 

zasledimo, posredno 

pa zasledimo, da se 

odpadni material 

lahko reciklira, v tem 

primeru za izdelavo 

igrač. 

 

Danes, ko so v vrtcu 

izdelovali svoje 

igrače, je naredila 

vilo iz polivinila, ki ji 

je takoj dala ljubko 

ime Lila. »Zakaj ne bi 

tudi doma naredili kaj 

takega iz odpadnega 

materiala?« se je na 

glas vprašala.(Pregl 

Kobe, 2012: 53)  
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V nadaljevanju so elementi kratke sodobne pravljice z otroškim likom v izbranih 

pravljicah predstavljeni podrobneje. 

• TEMELJNA TEMA JE OTROŠKI DOŽIVLJAJSKI SVET IN IGRA: 

Povod za dogajanje v pravljicah sta igrači, cunjasta dvojčka, ki sta ju s službenega 

potovanja prinesla mati in oče svoji hčerki Sanji in ju poimenovala Mihec in Nina. 

Sanja, ki je glavna književna oseba v pravljicah, je deklica v predšolskem obdobju. 

»Pripovedni okvir je utopični čas srečnega otroštva – drugo obdobje v vrtcu (3–6 let) 

pred vstopom v šolo oz. prvim šolskim dnem, ki je pogosto iniciacijska prelomnica v 

življenju otrok in pogosto motivno-tematska prvina, imenovana kult prvega (npr. 

prvi zvončki, prvi šolski dan, prvi poljub ipd.)« (Blažič, 2014: 344). Mihec in Nina 

sta poosebljeni igrači, imaginarna prijatelja Sanje in njenega mlajšega brata Jana. Po 

M. M. Blažić (2014) sta tudi alter ega Sanje in Jana. Tematike, ki so za otroke lahko 

zelo težke, kot so strah (ko se Nina prebudi sama), osamljenost (ko oče dela pozno v 

noč), skrb do sočloveka (izdelovanje igrač za majhne otroke) itd. so pogoj za prehod 

iz primarnega oz. realnega v sekundarni oz. imaginarni svet. Tatjana Pregl Kobe je 

skozi kratke pravljice prikazala neskončno otroško domišljijo. »Temeljna snov je 

vzeta iz otrokovega doživljajskega in domišljijskega sveta« (Blažič, prav tam). V 

obravnavanih pravljicah tako spremljamo drobne dogodke iz otroškega vsakdanjika, 

kot so igra, vrtec, obroki …  

Tabela 6: Temeljne teme 

NASLOV KRATKE SODOBNE PRAVLJICE TEMELJNA TEMA 

Prstki se lahko zmotijo Odsotnost očeta 

Čajanka za psa, mačka in papagaja Strah pred samoto 

Vila Lila in Gaj, papirnati zmaj Dolgčas, empatija 

 

• DOGAJANJE JE SKRČENO NA DROBEN IZSEK OTROKOVEGA 

VSAKDANJIKA: 

V vseh treh obravnavanih kratkih sodobnih pravljicah spremljamo Sanjo in njeno 

igro s cunjastima dvojčkoma, z živalmi in ostalimi igračami v sobi. V kratki sodobni 

pravljici Prstki se lahko zmotijo je na »pobudo« enega izmed dvojčkov, Mihca, Sanja 

premaknila kazalce na očetovi uri in s tem povzročila, da je prej prišel domov. V 

kratki sodobni pravljici Čajanka za psa, mačka in papagaja je Nina oz. Sanja zaradi 

strahu skupaj s svojimi prijatelji iz igralnega kotička organizirala čajanko in s tem 

pregnala strah. V kratki sodobni pravljici Vila Lila in Gaj, papirnati zmaj pa je Sanja 

s svojimi prijatelji iz igralnega kotička ustvarjala nove igračke za malčke iz vrtca. 

Dogajanje je skrčeno torej omejeno in ne traja daljše obdobje. 

 

• GLAVNI LITERARNI LIK JE SODOBEN MESTNI OTROK: 

Glaven literarni lik v kratkih sodobnih pravljicah je Sanja, občasno tudi Jan, ki sta 

sorojenca. Poleg njiju se v kratkih sodobnih pravljicah Prstki se lahko zmotijo, 

Čajanka za psa, mačka in papagaja in Vila Lila in Gaj, papirnati zmaj pojavljajo še 

naslednji liki:  
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- Poosebljene, oživljene igrače: cunjasta dvojčka Nina in Mihec, ki sta alter ega 

glavnih protagonistov v realnem svetu, punčka Punčka, mačka Simba, kuža 

Timi in papagaj Tolovaj 

- Pravljične osebe: vila Lila, papirnati zmaj Gaj, škratki Copatki, možički 

Popravljalčki; 

- Stranske književne osebe: oče, mati, babica, dedek. 

 

• LIKI ODRASLIH LJUDI SO SAMO PRISOTNI: 

Mati in oče največkrat ostajata na robu dogajanja. V kratki sodobni pravljici Prstki se 

lahko zmotijo ima oče nekoliko večjo vlogo, saj je ravno njegova službena odsotnost 

povod za Sanjino prehajanje med realnim in irealnim svetom. V kratki sodobni 

pravljici Čajanka za psa, mačka in papagaja odrasli ljudje niso prisotni. V kratki 

sodobni pravljici Vila Lila in Gaj, papirnati zmaj se za kratek čas pojavi lik matere. 

• REALNA IN IREALNA RAVEN DOGAJANJA: 

Vse tri kratke sodobne pravljice se odvijajo na dveh ravneh, na realni in irealni ravni. 

Tematike, ki so za otroke lahko zelo težke, kot so strah (ko se Nina prebudi sama), 

osamljenost (ko oče dela pozno v noč), skrb za sočloveka (izdelovanje igrač za 

majhne otroke), dolgčas itd. so pogoj za prehod iz primarnega oz. realnega v 

sekundarni oz. imaginarni svet. 

• RAZLIKA MED BIVANJSKIMI SPOSOBNOSTMI GLAVNEGA 

OTROŠKEGA LIT. LIKA IN LIKI ODRASLIH LJUDI: 

V izbranih kratkih sodobnih pravljicah je razvidna razlika med vlogami otrok in 

odraslih. Tako lahko razberemo, da Sanja hodi v vrtec, oče gre v službo in ima veliko 

obveznosti, saj pozno prihaja domov, mati ima delo v kuhinji … 

• POVOD ZA VDOR IREALNIH PRVIN V REALNI VSAKDANJIK JE 

REALEN: 

Kot sem že omenila, so povod za vdor irealnih prvin strah (ko se Nina prebudi sama 

in jo igrače spodbudijo k organizaciji čajanke in s tem pregnati strah), osamljenost 

(ko oče dela pozno v noč in zaradi tega Sanja skupaj z dvojčkoma skuje načrt, kako 

bi oče lahko prišel prej domov), skrb za sočloveka (izdelovanje igrač za majhne 

otroke) itd. so pogoj za prehod iz primarnega oz. realnega v sekundarni oz. 

imaginarni svet. 

• AVKTORIALNA PRIPOVEDNA PERSPEKTIVA 

V kratkih sodobnih pravljicah je prisotni avktorialni oz. vsevedni pripovedovalec, 

torej vodi pripovedne osebe in dogajanje. Mlade bralce nagovarja neposredno in 

komentira dogajanje. 

• DOGAJALNA PROSTOR IN ČAS REALNA 

Dogajalni prostor in čas sta realna in sodobna. V kratki sodobni pravljici Prstki se 

lahko zmotijo se dogajanje odvija v kuhinji, v Čajanki za psa, mačka in papagaja v 

otroški sobi in v Vila Lila in Gaj, papirnati zmaj pa v vrtcu in v otroški sobi. Realni 

in imaginarni čas sta vzporedna. 
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• NI MORALNEGA NAUKA 

V nobeni izmed kratkih sodobnih pravljic ne zasledimo moraliziranja; avtorica torej 

ne poda direktnega (neposrednega) moralnega nauka na koncu pravljice. Zasledimo 

pa posredni (indirektni) nauk, npr. starši naj bi se ukvarjali z otroki (primer kratke 

sodobne pravljice Prstki se lahko zmotijo, kjer je oče velikokrat odsoten). 

8.3. Povzetki in ugotovitve 
 

Tri izbrane kratke sodobne pravljice Prstki se lahko zmotijo, Čajanka za psa, mačka 

in papagaja in Vila Lila in Gaj, papirnati zmaj, zbrane v knjigi Cunjasta dvojčka: 

majhen roman za majhne otroke (2012), so delno fantastične pripovedi. Vse tri 

pravljice ne vsebujejo vseh elementov, ki jih je predstavila Maria Nikolajeva v svoji 

raziskavi The Magic Code: The Use of Magical Patterns  in Fantasy for Children 

(1988) in so merilo za fantastično pripoved. Pravljice sicer vsebujejo glavne 

elemente (upoštevanje čarobnega zakona, čarobni prostor, čarobni čas, čarobni 

prehod in vpliv čarovnije) in le nekaj podelementov: krožno potovanje (po igri se 

literarni lik vrne nazaj v primarni svet), paralelni svetovi (dva svetova, ki obstajata 

istočasno), pravljični liki (škratki Copatki, možički Popravljalčki …), poosebljene 

igrače (Mihec, Nina …), in vzporednost časov (ko se literarni lik vrne v primarni 

svet, ni ničesar zamudil). Poleg tega ne ustrezajo tudi po zunanji zgradbi, saj so 

kratke do ene strani in pol, fantastične pripovedi pa obsegajo tudi do 300 strani in 

več. 

Vse tri zgoraj omenjene pravljice pa so kratke sodobne pravljice, saj vsebujejo vse 

elemente kratke sodobne pravljice z otroškim glavnim literarnim likom (deklica 

Sanja). Iz pogovora z avtorico sem ugotovila, da v svoje ustvarjanje vključuje 

aktualna dogajanja (recikliranje, dolgčas, odsotnost staršev), saj se ji zdi pomembno, 

otrokom približati čas v katerem živijo. Tudi njen način pisanja je delno 

tradicionalen, z domišljijskimi elementi in prilagojen sodobnemu času. Ravno tako 

pravljice ustrezajo po zunanji zgradbi, saj so dolge od pol do ene strani in pol. 
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9. PREVOD PRAVLJIC 
 

V naslednjem poglavju bom predstavila in analizirala lastne prevode kratkih 

sodobnih pravljic Fingers Can Make a Mistake (Prstki se lahko zmotijo), A Tea 

Party for a Dog, a Cat and a Parrot (Čajanka za psa, mačka in papagaja) in Fairy 

Mary and Dwight the Paper Kite (Vila Lila in Gaj, papirnati zmaj). 

 

FINGERS CAN MAKE A MISTAKE  

What Sanya, Mikey and Nina planned to get their daddy earlier home from work – 

How daddy realized that his watch wasn’t showing the right time – Who most 

probably moved the hands of his watch – What daddy suggested to Sanya 

 

In the middle of the room, Sanya was sitting on the floor. She was bored, her 

head resting on her hands, looking sad. Her little brother Ian was sleeping. Mummy 

was doing the dishes in the kitchen. Daddy was still at work. He always came home 

so late and never had any time to play.  

‘I have no one!’ Sanya sighed.  

‘What about me?’ Mikey spoke up from the corner.  

‘And me?’ repeated his rag twin Nina. 

‘Well, yes,’ said Sanya, ‘but I want my daddy.’  

‘He’s at work,’ said Nina. ‘He’s working long hours.’ 

‘What can we do to make him come home earlier?’ Sanya sighed again.  

Then all three of them started thinking.  

After a while Mikey jumped up and screamed: ‘I have an idea!’ 

He explained the plan, and both Sanya and Nina clapped their hands.  

At breakfast the next morning Sanya asked her dad: 

‘Daddy, can you please show me your watch?’ 

 Daddy explained how the watch worked and handed it to Sanya. When he 

went to wash himself, Sanya moved the hands of the watch a whole hour forward. 

 When daddy came out of the bathroom, he took his watch, put it back on his 

wrist and suddenly cried: 

‘Oh, gosh! I’m late for work.’ 

Sanya went on drinking her milk and said nothing. Daddy kissed her, her 

brother and their mummy, and rushed off.  

When Sanya returned from the kindergarten, daddy was already at home.  

‘Hi, Sanya,’ he said, ‘you’re late today.’ 

‘Hi, daddy,’ Sanya said, ‘you’re early today.’  
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When they finished their lunch, daddy said: ‘Sanya, in the morning when I 

showed you my watch, did you move its hands forward?’ 

‘I didn’t, daddy,’ Sanya replied. 

‘Hmmm,’ wondered daddy. ‘My watch always used to be accurate. But today, 

when it showed it was time to go home, everybody else was still working. And when 

I came home, Sanya was still at the kindergarten. Then as I was listening to the radio, 

I realized that my watch was fast. Hmmm, I wonder why?’  

Sanya said nothing. Mikey and Nina were looking away. 

‘You really don’t know anything?’ daddy asked again.  

‘You know what, daddy, I was thinking. What if my fingers did it? I’m not 

sure, but maybe it was them. What do you think, daddy?’ Sanya said.  

‘You may be right,’ daddy said. ‘You should ask them.’  

Sanya asked her fingers. They started dancing.  

‘They admit it was them,’ Sanya explained. ‘They say they like it when daddy 

comes home early, so they can play with him.’ 

‘I see,’ daddy said. ‘Do you also like to play with me, Sanya?’  

‘Oh, yes, daddy, yes!’ Sanya cried.  

‘So it was you who helped the fingers just a little bit to move the hands of the 

watch?’ daddy asked.  

‘Just a bit,’ Sanya nodded. ‘From now on, you will always come home 

earlier, won’t you?’  

Daddy nodded and stroked her fingers. 

‘Next time you can tell me by yourself,’ he said. ‘Fingers can make a mistake 

and might not tell exactly what you really want.’  

 

A TEA PARTY FOR A DOG, A CAT AND A PARROT  

How Dolly comforted a frightened Nina – What Slipper Sprites suggested – Why 

Nina was poking around the shelves – Who helped her prepare a tea party – How 

Nina proved her bravery to Sanya 

Little rag twin Nina woke up and, still half-asleep, groped around the pillow 

to wake up her brother Mikey too. But he wasn’t there. She looked around the room 

with her eyes wide open. Sanya wasn’t there either. Nina was all alone in the room, 

and only a few pale sun-rays were peeking in.  

 ‘I don’t like to be all alone,’ she sobbed. 

 ‘Who says you are alone?’ Dolly whispered softly, her long blond hair still 

unbraided by Sanya. 

‘Mikey is gone,’ Nina wept inconsolably, ‘and Sanya isn’t here either. And 

me, I am sooo afraid!’ 
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‘You know, fear has a large shadow, but he himself is small. He only comes 

out at night and hides under the bed. He is afraid of light, though, and as long as 

there is light, he won’t come out from under the bed,’ Dolly comforted Nina and 

turned on the light. 

At that moment, one could see Slipper Sprites peeking from under the beds, 

proposing: ‘Why not serve tea right now?’ 

‘You want to have a tea party?’ Nina asked them.  

Slipper Sprites danced around the room and giggled: ‘Of course, in order to 

scare off the fear in a flash!’ 

 Nina rose, took off her nightgown, and put on her favourite flowered skirt 

and slippers. Then she combed Dolly’s hair and checked around who else was 

awake. Timmy the Dog was resting his heavy, long-eared head on his grey paws. 

He’d barely started opening his bleary eyes. Parrot Garrett had entangled himself in 

one of the cords holding up the swing. 

 Simba the Cat offered to help, quickly biting through the cord to rescue the 

frightened parrot.  

For a while, Nina thought in silence. Then she started looking around the 

room, went to the kitchen and pantry and searched through the shelves. She found 

some milk, a small pot of honey, and jars covered with tartan-patterned lids, labelled 

Chamomile, Rosehip and Elderflower. 

Nina and Dolly prepared the prettiest tea cups, spoons, sugar and lace 

napkins. Just as they were all seated around the table, Sanya entered the room.  

‘Oh, I am so sorry, Nina,’ she said, ‘but Mikey and I didn’t want to tell you 

that we were going out in the morning. We were preparing a surprise.’ 

‘Don’t worry,’ Nina replied without a hint of bad mood, even though she 

could not wait to see what the surprise was. She invited them both to the tea party, 

proud to have shown that she had been brave despite being alone. 

 

FAIRY MARY AND DWIGHT THE PAPER KITE  

 

Who was to be surprised with gifts made by the kindergarten children – 

Where Fairy Mary came from – Who made new toys in Sanya’s room – How Dwight 

the Paper Kite danced – Why Sanya smiled in her dreams 

 

This autumn Sanya and her friends from the kindergarten are going to start 

school. They will learn how to read, write and everything else you can learn there. 

For the first day of school, Sanya and her friends have been rehearsing a play which 

they will perform for toddlers. They have also decided to surprise the toddlers with 

homemade presents, for which they have been collecting throughout the year 

materials such as waste paper, plastic bags, cords, corks and plastic bottles.  

‘I’m so bored today,’ Sanya sighed. 

‘Me too,’ Nina agreed with her.  

‘Would you two stop being naggers,’ Mikey said playfully. ‘If the time is too 

slow for you, take the scissors and shorten it.’ 

‘You’re so funny, Mikey! Only when we’re all together can we blow away 

bad weather,’ Sanya sang out loud while twirling around the room.  
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‘Because here, we can all scream,’ Slipper Sprites sang enthusiastically, ‘and 

raise our self-esteem!’ 

‘But, jokes aside,’ Sanya mused, ‘we can do something for the tykes!’ 

 ‘Colourful songs and awkward rhymes,’ giggled Slipper Sprites, ‘we are 

never serious, from spring to winter times!’ 

 ‘That’s why you should stay exactly where you are,’ Sanya wagged her finger 

at them, sat down at the table and started thinking with her head resting on her hands. 

When they’d been making toys at the kindergarten today, she’d made a fairy from a 

plastic bag and given her a lovely name – Mary.  

 ‘Why don’t we do something like that at home, too?’ Sanya said out loud.  

 Nina, who was sitting on a footstool in the play corner, leafing through 

picture books, agreed instantly. The Little Repairmen, who at night look for all the 

lost toys, put them back in their place and repair the broken ones, excitedly clapped 

their hands. 

 Mikey brought scissors specially designed to be safe for children. Mummy, 

who heard Sanya through the kitchen door talking about her plans, brought her a lot 

of waste material. Everybody in the play corner agreed to make a paper kite first. 

Mikey cut the paper, Nina applied glue, Simba the Cat formed the loveliest tail with 

her claws, Parrot Garrett attached the longest cord, Timmy the Dog slowly and neatly 

drew the kite’s eyes, nose and mouth, and at last Dolly, with long blond hair, gave it 

a name – Dwight.  

 ‘Dwight the Paper Kite,’ Slipper Sprites were excited, ‘you thought of a 

rhyme, just in time!’ 

 Dwight the Paper Kite was already flying past the white fan-shaped clouds 

painted on the wall and happily dancing with the birds which hung from the ceiling 

of Sanya’s room, suspended by long threads. Fairy Mary also came and playfully put 

a wreath on her long lilac hair. Her gauzy dress was covered with patterns of 

meadow flowers. Her coat was interwoven with ribbons red as poppy blossoms, and 

trimmed with shiny golden lace stars. She approached Sanya, who had fallen asleep 

from exhaustion, and gently tucked her in. Only a strand of Sanya’s light curly hair 

peeked out from under the blanket. 

 The rag twins, Mikey and Nina, who had made sure that all waste material 

had been used, were relieved at last. All the toys which had been made that afternoon 

finally fell asleep. The Little Repairmen, who had been ready to help all the time, 

beamed at the work done. Everything was as it should be.  

 Sanya was smiling in her sleep. Now she knew that when she went to school, 

the rag twins Mikey and Nina would take care of everything.  

 Half asleep, Slipper Sprites mumbled: ‘An’ the wheel bend, an’ the story 

end.’  
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9.1. Analiza prevodov 
 

Vsak prevod je nastajal v dveh fazah; pri analizah je vedno navedena končna, 

lektoririrana verzija, ker je najbolj dodelana.   

 
                                               Tabela 7: Naslovi 

Naslov izbrane kratke sodobne pravljice 

v izvirniku 

Končna verzija prevoda 

Prstki se lahko zmotijo Fingers Can Make a Mistake 

Čajanka za psa, mačka in papagaja A Tea Party for a Dog, a Cat and a 

Parrot 

Vila Lila in Gaj, papirnati zmaj Fairy Mary and Dwight the Paper Kite 

 

9.1.1 Pristop k prevajanju 

Prevajanja sem se lotila po delih. Pri sebi sem imela angleško-angleški slovar, 

slovensko-angleški slovar in spletni prevajalnik (http://www.spletni-slovar.com). 

Vsak odstavek posebej sem prebrala, obdelala in razmislila, katera besedna zveza je 

primernejša. V mislih sem imela, da je to otroška literatura za starost od 4 do 6 let, 

zato jezik ne sme biti preveč zapleten. Nato sem se odločala za pristop k prevajanju. 

Newmark (2000) je predstavil dva pristopa: 

1. Prevajamo stavek za stavkom; 

2. Celotno besedilo preberemo dvakrat ali trikrat, poiščemo namen, register, ton, 

označimo težke besede in odlomke ter začnemo prevajati. 

Odločila sem se za drugi princip. Pravljice sem večkrat natančno prebrala, literarno 

analizirala (po Mariji Nikolajevi in Marjani Kobe) in se nato lotila prevajanja. 

Skušala sem ohraniti avtoričin slog pisanja, a kljub temu je prisotnega malo mojega 

pridiha. 

 

9.1.2. Naslov Cunjasta dvojčka  

 

Prva stvar, ki sem jo prevedla, je naslov »Cunjasta dvojčka«. V spletni slovar PONS 

sem vnesla ključno besedo CUNJA. 

Cunja cúnj|a <-e, -i, -e> SAMOST ž pog 

1. Cunja (krpa) 

Cunja    rag 

Umazana cunja   dirty rag 

 

2. Cunja mn (obleka) 

cúnje    rags 

http://sl.pons.com/prevod/sloven%C5%A1%C4%8Dina-angle%C5%A1%C4%8Dina/c%C3%BAnje
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Pomagala sem si tudi z besedno zvezo »punčka iz cunj« oz. the rag doll in iz tega 

izpeljala prevod za cunjasta dvojčka The Rag Twins. 

 

Iskala sem tudi druge možnosti. Npr. The Cloth Twins.  

Cloth [klɒθ] SAMOST 

1. cloth no pl (kos materiala): 

 

cloth  blago, prt 

 

2. cloth (for cleaning): 

 

Cloth  krpa, cunja 

 

3. Cloth (clergy): 

 

Cloth  duhovščina 

A man of the cloth duhovnik 

 

Vendar se mi druga varianta ni zdela tako primerna kot prva, zato sem se odločila za 

različico The Rag Twins, ki je prijetnejša za mlajše bralce. 

 

9.1.3. Sprememba lastnih imen 

 

Navadno imena in priimke ljudi prenesemo in tako ohranimo njihovo nacionalnost 

ter predpostavimo, da njihova imena v besedilih nimajo nobenih konotacij 

(Newmark, 2000: 330). Konotacija je pojav, ko beseda dobi čustveno ali osebnostno 

obarvan pomen. Z namenom, da bi se približala tujejezičnemu bralcu, v tem primeru 

angleško govorečemu, sem se odločila za spremembo lastnih imen. Iskala sem 

ustreznice za imena, kot so Sanja, Mihec, Gaj …, ki bi jih tujejezični bralci lahko 

prebrali in izgovorili narobe oz. v skladu z angleškim pravopisom. V mislih imam 

črko  »G« v imenu Gaj (glas G sam po sebi načeloma ni problematičen, saj ga ima 

tudi angleščina; težave z izgovorjavo pa bi utegnil povzročati zapis s črko »G«, 

čeprav tudi angleščina pozna ime Gaius, ki izvira iz latinščine in je izvorna oblika 

imena Gaj), črko »H« v imenu Mihec, ki se izgovarja drugače kot angleški »H«, in 

črko »J« v imenu Sanja.   
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Iskala sem torej ustreznice za lastna imena. Nekatera imena so mednarodno 

uveljavljena in imajo ustreznice tako v slovenskem kot v angleškem jeziku. Nekaj 

sen jih sem ohranila v prvotnem zapisu, ostala pa sem prilagodila oz. zapisala po 

angleškem pravopisu, toda zvočna podoba je ohranjena, npr. Sanja – Sanya oz. 

Sania, Nina – Ninna oz. Nina, Timi – Timmy, Simba – Symba oz. Simba, Jan – Ian. 

 

Odločala sem se, ali bi ime glavnega literarnega lika, Sanje, ohranila ali pa bi 

uporabila popolnoma drugo ime. Sanja je precej pogosto slovensko ime, zato bi v 

prevodu lahko uporabila kakšno drugo ime, ki se pogosto pojavlja v angleščini. 

Nazadnje sem se odločila za ohranitev imena, kajti pravljice temeljijo na resničnih 

osebah in se mi zdi prav, da ohranim vsaj ime glavnega literarnega lika, saj je 

mednarodno uveljavljeno. 

V pravljici so uporabljena tudi imena, ki imajo v mojem prevodu drugo zvočno 

podobo, npr. Mihec – Mikey, kjer sem ime podomačila tako, da sem uporabila 

angleško izpeljanko z isto etimologijo, in Punčka – Dolly, kjer sem v prevodu 

uporabila besedo z istim pomenom, a z drugo zvočno podobo. 

 

Imena, ki nimajo slovarskega pomena v angleškem jeziku, sem nadomestila s 

popolnoma novimi imeni. V izvirnem zapisu se je avtorica poigravala z rimami pri 

imenih likov, zato ohranitev imen v prevodu ni prišla v poštev. Z mojim znanjem 

angleškega jezika in malo domišljije so nastala naslednja imena: škratki Copatki – 

Slipper Sprites, vila Lila – Fairy Mary, papirnati zmaj Gaj – Dwight the Paper Kite, 

možički Popravljalčki – Little Repairmen in papagaj Tolovaj – Parrot Bandit, ki sem 

ga v končni verziji preimenovala v Parrot Garrett zaradi rime. 

 
Tabela 8: Sprememba lastnih imen 

LASTNA IMENA V IZVIRNIKU PREVEDENA LASTNA IMENA 

Sanja Sanya 

Jan Ian 

Mihec Mikey 

Nina Nina 

Timi Timmy 

Simba Simba 

Punčka Dolly 

škratki Copatki Slipper Sprites 

vila Lila Fairy Mary 

papirnati zmaj Gaj Dwight the Paper Kite 

možički Popravljalčki Little Repairmen 

papagaj Tolovaj Parrot Garrett 

 

9.1.4. Besedne igre in rime 

 

Po SSKJ je rima vrsta stika, kjer se ponavljajo podobni končni glasovi dveh ali več 

besed, ki so si prostorsko ali časovno dovolj sosednje, bodisi v verzu ali v 

nevezanem govoru. Rima obstaja, kadar jo bralci, za katere je bila napisana, 

dojamejo kot rimo. 

 



PRIMERJALNA LITERARNA ANALIZA IN PREVOD IZBRANIH PRAVLJIC TATJANE PREGL KOBE V 

ANGLEŠKI JEZIK | Maja Rupnik 
 

73 
 

Avtorica Tatjana Pregl Kobe rada uporablja igriv, ustvarjalen jezik: ustvarja rime, se 

poigrava z besednimi igrami in nazorno opisuje. To je bil zame kot prevajalko trd 

oreh, saj sem hkrati želela ohraniti slog pisateljice in se približati mlajšim bralcem. 

Ker rim in besednih iger ne gre prevajati dobesedno, mora prevajalec velikokrat 

uporabiti lastno domišljijo, hkrati pa ostati zvest besedilnemu slogu v izvirniku in se 

ne oddaljiti od okvira zgodbe. Pri literarnem prevajanju mora biti prevajalec vešč 

literarnega besedilnega sloga, saj je treba razne rime, besedne igre … največkrat 

napisati na novo oziroma jih ustrezno prenesti in prepesniti v ciljni jezik. 

 

Avtorica se je z rimami poigravala pri imenih izmišljenih likov, kot so vila Lila, 

papirnati zmaj Gaj, škratki Copatki in papagaj Tolovaj. Kot sem že omenila v 

poglavju o prevodu lastnih imen, imajo ta imena slovarske pomene, vezane na 

slovenščino, zato v svoji slovenski obliki nimajo konotacij v angleškem jeziku oz. 

sem jih zaradi rime morala napisati na novo. Tako je vila Lila postala Fairy Mary, 

papirnati zmaj Gaj je postal Dwight the Paper Kite in papagaj Tolovaj je postal 

Parrot Garrett. Za škratke Copatke nisem našla rime, zato sem zanje izbrala prevod 

Slipper Sprites. Sprite je sopomenka za dwarf oz. škrata. 

 

V zgodbi Vila Lila in Gaj, papirnati zmaj je avtorica uporabila rime v besedilu. 

Glavni junaki se med sabo pogovarjajo v verzih. V prvih treh odstavkih spodnjega 

navedka je uporabljena zaporedna rima a a b b (»vsi – ni«, »kriči – klopi«, »šale – 

male«), v četrtem odstavku pa se pojavi prestopna rima oblike a b a b (»pesmi – rime 

– resni – zime«): 

 

 

»Si pa res smešen, Mihec! Samo, če se igramo vsi, nam dolgčas ni,« je na glas zapela 

Sanja in se zavrtela po sobi. 

 »Zato, ker tukaj lahko vsakdo kriči,« so navdušeno zapeli tudi škratki 

Copatki, »in se podi od vrat do klopi!« 

 »Brez šale,« se je zamislila Sanja, »res lahko naredimo nekaj za ta male!« 

 »Pisane pesmi in šepave rime,« so se škratki Copatki zahihitali, »mi res 

nismo resni – od pomladi do zime!« 

 

Prevod je nekoliko drugačen od originala. Uporabila sem zaporedno rimo: a a b b c c 

d d: 

»You’re so funny, Mikey! Only when we’re all together can we blow away 

bad weather,« Sanya sang out loud while twirling around the room. 

»Because here, we can all scream,« Slipper Sprites sang enthusiastically, 

»and raise our self-esteem!« 

»No, really, enough with the funs« Sanya mused, »we can do something for 

the little ones.« 

 »Colourful songs and awkward rhymes, « giggled Slipper Sprites, »we are 

never serious, from spring to winter times.« 

 

Slovenski avtorji velikokrat uporabijo naslednji verz za zaključek zgodbe: »'Še počen 

lonec,' so že na pol v snu zamrmrali škratki Copatki, 'in zgodbice je konec!'« V 

prevodu sem uporabila enega izmed znanih ljudskih koncev, ki se pojavlja v tuji 
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literaturi za otroke: »Half asleep, Slipper Sprites mumbled: 'An’ the wheel bend, an’ 

the story end.'« 

 

9.1.5. Uporaba frazema 

 

V originalu zgodbe Čajanka za psa, mačko in papagaja je avtorica uporabila 

pregovor o strahu: 

 

»Strah ima velike oči in je pogumen samo, če se ga kdo boji.« 

 

Odločila sem se za semantičen prevod (uporaba frazema, poznanega ciljni publiki), 

zato sem uporabila tuj frazem, ki ga je zapisala Ruth Gendler v svoji knjigi The Book 

of Qualities (1988):  

 

»You know, fear has a large shadow, but he himself is small«. (J. R. Gendler, 1988: 

4) 

 

Na ta način se bo marsikateri tujejezični bralec lažje poistovetil z dogajalnim časom 

in prostorom, saj mu bo pregovor bliže. 

9.1.6. Zamenjani besedni red 

Večjo pozornost besednemu redu sem posvetila pri mački Simbi in psu Timiju. V 

prvi verziji sem prevedla direktno – cat Simba in dog Timmy. Spraševala sem se, 

kako spremeniti besedni red, da bi bilo vse skupaj bolj pravljično, poetično in 

idiomatično. Zaradi tega sem v tem primeru spremenila besedni red. Mačka Simba je 

tako postala Simba the Cat in pes Timi, Timmy the Dog. 

9.1.7. Pomanjševalnice 

V primerih, kjer je avtorica uporabila pomanjševalnice, sem se zgledovala po 

slovenskem jezikoslvcu Klinarju (glej poglavje 7.6.) in jih tvorila z uporabo različnih 

pripon. Npr. mummy, daddy, kitchenette … 

9.2. Ključne spremembe v prevodih 

V tabelah so izpostavljene ključne spremembe, ki sem jih naredila pri prevodih. 

9.2.1. Primerjalna analiza prevoda kratke sodobne pravljice Prstki se lahko 

zmotijo 

V tabeli si bomo ogledali ključne prevajalske strategije v prevodu kratke sodobne 

pravljice Prstki se lahko zmotijo oz. Fingers Can Make a Mistake.  
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Tabela 9: Primerjalna analiza prevoda kratke sodobne pravljice Prstki se lahko zmotijo 

Izvirno besedilo Končna verzija prevoda Primerjalna analiza 

Sredi svoje sobe je na tleh 

sedela Sanja. Bilo ji je dolgčas 

in z obema rokama si je 

podpirala žalostno glavico. 

Bratec Jan je spal. 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) 

 

In the middle of the room, 

Sanya was sitting on the floor. 

She was bored, her head resting 

on her hands, looking sad. Her 

little brother Ian was sleeping. 

Mummy was doing the dishes 

in the kitchen. Daddy was still 

at work. He always came home 

so late and never had any time 

to play. 

 

V prevodu sem ime Sanja 

zamenjala s Sanya, Jan z Ian. 

Glede na to, da je v izvirniku 

omenjen »bratec« Jan, sem to 

zvezo prevedla z »little brother 

Ian«. Za mamico in očka sem 

uporabila krnitev z izpeljavo. 

»Kaj pa jaz?«  se je oglasil 

Mihec iz kota.  

»Kaj pa jaz?« je ponovila 

njegova cunjasta dvojčica Nina. 

(Pregl Kobe, 2012: 4) 

»What about me?« Mikey 

spoke up from the corner.  

»And me? « repeated his rag 

twin Nina. 

 

Ime Mihec ima ustreznico v 

angleškem jeziku – Mikey. Ime 

Nina sem v 1. verziji 

nadomestila z Ninno. V 2. 

verziji sem se odločila, da 

obdržim izvirno ime. 

Nesmiselno bi ga bilo zapisati z 

dvojnim n-jem, saj je Nina 

normalno uveljavljen zapis tudi 

v angleščini. 

 

V zgoraj omenjeni kratki sodobni pravljici sem se torej soočila s prevodom lastnih 

imen glavnih literarnih likov in s pomanjševalnicami.  

9.2.2. Primerjalna analiza prevoda kratke sodobne pravljice Čajanka za psa, 

mačka in papagaja 

V tabeli si bomo ogledali ključne prevajalske strategije v prevodu kratke sodobne 

pravljice Čajanka za psa, mačka in papagaja oz. A Tea Party for a Dog, a Cat and a 

Parrot.  

Tabela 10: Primerjalna analiza prevoda kratke sodobne pravljice Čajanka za psa, mačka in papagaja 

Izvirno besedilo Končna verzija prevoda Primerjalna analiza 

»Veš, strah ima velike oči in je 

pogumen samo, če se ga kdo 

boji. Takrat pride ponoči in se 

skrije pod posteljo. Svetlobe pa 

se boji in ne bo ga ven za nič na 

svetu,« jo je Punčka tolažila in 

prižgala luč, da Nine ne bi bilo 

v mraku strah. (Pregl Kobe, 

2012: 33) 

 

»You know, fear has a large 

shadow, but he himself is small. 

He only comes out at night and 

hides under the bed. He is afraid 

of light, though, and as long as 

there is light, he won't come out 

from under the bed,« Dolly 

comforted Nina and turned on 

the light. 

 

Za prevod sem uporabila 

angleški pregovor, ki ga navaja 

Ruth Gendler. Za igračko 

Punčko sem našla pomensko in 

konotativno ustreznico v 

angleščini, Dolly. 

Takrat so se izpod vseh 

posteljic oglasili še škratki 

Copatki: »Kaj, če bi kar zdaj 

postregli čaj?« (Pregl Kobe, 

2012: 34) 

At that moment one could see 

Slipper Sprites peeking from 

under the beds, proposing: 

»Why not serve tea right now? 

« 

 

Škratki copatki se v izvirniku 

rimajo, v angleškem prevodu 

nisem našla ustrezne rime, zato 

sem izpeljala novo besedno 

zvezo Slipper Sprites. Slippers 

so copati, sprite pa je 
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sopomenka angleške besede 

dwarf – škrat. 

Pes Timi si je s sivima tačkama 

podpiral težko glavo z dolgimi 

uhlji ter s težavo odpiral 

krmežljave očke. Papagaj 

Tolovaj se je zapletel z vrvico 

na gugalnici. 

Mačka Simba je urno 

priskočila, pregriznila zanko in 

osvobodila papagaja. 

(Pregl Kobe, 2012: 34) 

Timmy the Dog was resting his 

heavy, long-eared head on his 

grey paws. He’d barely started 

opening his bleary eyes. Parrot 

Garrett had entangled himself in 

one of the cords holding up the 

swing. 

 Simba the Cat offered 

to help, quickly biting through 

the cord to rescue the frightened 

parrot.  

 

Pes Timi in mačka Simba imata 

ustreznici v angleščini – Timmy 

in Simba. V končni verziji sem 

spremenila besedni red in 

poudarila živali – Timmy the 

Dog, Simba the Cat. V prvi 

verziji sem papagaja Tolovaja 

prevedla Parrot Bandit. Pri 

ponovnem branju sem 

ugotovila, da je avtorica v tem 

primeru zopet ustvarila rimo, 

zato sem v končni verziji 

papagaja preimenovala in nastal 

je Parrot Garrett.  

 

Pri prevodu zgoraj omenjene kratke sodobne pravljice sem se torej soočala s 

prevodom idioma, rim in zamenjanega besednega reda. 

9.2.3. Primerjalna analiza prevoda kratke sodobne pravljice Vila Lila in Gaj, 

papirnati zmaj 

V tabeli si bomo ogledali ključne prevajalske strategije v prevodu kratke sodobne 

pravljice Vila Lila in Gaj, papirnati zmaj oz. Fairy Mary and Dwight the Paperkite.  

Tabela 11: Primerjalna analiza prevoda kratke sodobne pravljice Vila Lila in Gaj, papirnati zmaj 

Izvirno besedilo Končna verzija prevoda Primerjalna analiza 

»Nehajta tečnariti,« jima je brž 

nagajivo odgovoril Mihec. »Če 

vama je čas predolg, vzemita 

škarje v roke in ga skrajšajta.« 

(Pregl Kobe, 2012: 52) 

»Would you stop being 

naggers,« Mickey said 

playfully. »If the time is too 

slow for you, take the scissors 

and shorten it.«  

 

Hotela sem poudariti Sanjino in 

Ninino tečnarjenje, zato sem v 

2. verziji uporabila besedo 

naggers. V tem primeru zveni 

idiomatično. Kot je napisal S. 

Klinar (1996:151), so to 

slovarsko (nekontekstualni) 

prevedljivi samostalniki, prevod 

katerih ni sprejemljiv v vsakem 

sobesedilu. 

»Si pa res smešen, Mihec! 

Samo, če se igrami vsi, nam 

dolgčas ni,« je na glas zapela 

Sanja in se zavrtela po sobi. 

(Pregl Kobe, 2012: 52–53)  

»You’re so funny, 

Mikey! Only when we’re all 

together can we blow away bad 

weather,« Sanya sang out loud 

while twirling around the room.  

 

Prvotni pridevnik hilarious sem 

nadomestila s pridevnikom 

funny, saj je primernejši za 

mlajše bralce. Rimo sem morala 

prepesniti, vendar je vsebinsko 

še vedno ustrezna. Zamenjani 

besedni red: namesto we can 

blow away bad weather, je 

uporabljeno can we blow away 

bad weather. S tem je 

poudarjena liričnost. 

»Zato, ker tukaj lahko vsakdo 

kriči,« so navdušeno zapeli tudi 

škratki Copatki, »in se podi od 

vrat do klopi!« 

(Pregl Kobe, 2012: 53) 

»Because here, we can 

all scream, « Slipper Sprites 

sang enthusiastically, »and  

raise our self-esteem!«. 

 

Tudi v tem primeru je bilo 

potrebno rimo prepesniti.  
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Mihec je prinesel posebne 

škarjice, s katerimi se otroci ne 

morejo zbosti. (Pregl Kobe, 

2012: 53) 

Mikey brought scissors 

specially designed to be safe for 

children. 

V končni verziji sem skrajšala 

razlago o posebnih škarjicah. 

Možički Popravljalčki, ki vse 

izgubljene igrače ponoči 

najdejo, razmetane pospravijo 

in polomljene popravijo, pa so 

od navdušenja kar zaploskali. 

(Pregl, Kobe, 2012: 53) 

The Little Repairmen, who at 

night look for all the lost toys, 

put them back in their place and 

repair the broken ones, 

excitedly clapped their hands. 

 

V končni verziji sem s 

pridevnikom little poudarila 

majhnost možičkov 

Popravljalčkov. 

»Zmaj Gaj,« so bili škratki 

Copatki presrečni, »saj to se 

rima!« (Pregl Kobe, 2012: 54) 

 

»Dwight the Paper Kite, « 

Slipper Sprites were excited, 

»you thought of a rhyme, just in 

time!« 

 

Zmaj Gaj se zopet rima, zato 

sem ga prevedla kot Kite 

Dwight. Ker škratki Copatki 

govorijo samo v rimah, sem 

zopet predelala rimo. 

Pritekla je tudi vila Lila in si 

razigrano postavila venec na 

dolge lila lase. Prozorno obleko 

je imela prepolno vzorcev 

poljskega cvetja. Njen plašč je 

bil prepleten s trakci, rdečimi, 

kot so rdeči makovi cvetovi, 

robovi pa so bili posuti s 

čipkami iz svetleče zlatih zvezd. 

Prišla je k Sanji, ki je od 

utrujenosti zaspala, in jo nežno 

pokrila, da je izpod odeje kukal 

le šop njenih svetlih kodrastih 

las. (Pregl Kobe, 2012: 54) 

Fairy Mary also came and 

playfully put a wreath on her 

long lilac hair. Her gauzy dress 

was covered with patterns of 

meadow flowers. Her coat was 

interwoven with ribbons red as 

poppy blossoms, and trimmed 

with shiny golden lace stars. 

She approached Sanya, who had 

fallen asleep from exhaustion, 

and gently tucked her in. Only a 

strand of Sanya’s light curly 

hair peeked out from under the 

blanket. 

 

Vila Lila se rima, kar sem 

prevedla kot Fairy Mary Hkrati 

opozarjam, da je avtorica v 

izvirnem imenu poudarjala 

pomen njenih lila las, kar se v 

prevodu zaradi rime izgubi. 

Avtorica uporablja igriv jezik.  

»Še počen lonec,« so že na pol 

v snu zamrmrali škratki 

Copatki, »in zgodbice je 

konec!« (Pregl Kobe, 2012: 55) 

Half asleep, Slipper Sprites 

mumbled: »An’ the wheel bend, 

an’ the story end.«  

 

Za konec sem uporabila tipičen 

zaključek, ki ga srečujemo v 

tuji mladinski književnosti.  

 

Pri prevodu zgoraj omenjene kratke sodobne pravljice sem se zopet soočala s 

prevodom rim, pridevnikov in lastnih imen domišljijskih likov. 

9.3. Povzetki in ugotovitve 
 

Prevajanja sem se lotila začetniško, saj sem  prevajala stavek za stavkom. To je bila 

priložnost za izboljšanje, saj je bilo za učinkovitost besedila kot celote potrebno 

stavke preoblikovati, kar je vzelo precej časa. Ohraniti avtoričin slog je bil izziv, 

vendar menim, da je še vedno prisoten. Pri prevajanju lastnih imen sem imela 

največje dileme ali jih ohraniti ali zamenjati. Tako sem poiskala take ustreznice za 

lastna imena, da ciljna publika ne bo imela težav z izgovorjavo. Nekatera imena sem 

lahko podomačila, tista, ki pa v angleškem jeziku nimajo slovarskega pomena, sem 

nadomestila s popolnoma novimi imeni oziroma sem se morala prilagoditi rimam. 

Pri rimah ni šlo drugače, kot da sem jih vsebinsko preoblikovala oz. prepesnila, 

vendar je pomen ostal enak. Pri prevodu idioma sem se odločila za semantičen 

prevod, to pomeni, da sem uporabila tak idiom, kot ga uporablja ciljna publika. 
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Uporabila sem zamenjan besedni red za prikaz pravljičnega, poetičnega vzdušja, ki 

ga avtorica zvesto uporablja pri svojem ustvarjanju. Pri tvorjenju pomanjševalnic 

sem uporabljala pripone, ki se uporabljajo v angleškem jeziku. 

 

10. SKLEP 
 

Magistrsko delo je sestavljeno iz prvega teoretičega dela. V njem so bile 

predstavljene definicije mladinske književnosti in pravljice. Pravljice smo razdelili 

na kratko sodobno pravljico in fantastično pripoved. Predstavili smo  

strukturalistično teorijo Marije Nikolajeve in njene fantastične elemente in spoznali 

glavne značilnosti kratke sodobne pravljice z otroškim glavnim likom, kot jih je 

navedla Marjana Kobe. Opravili smo intervju s Tatjano Pregl Kobe in spoznali od 

kod črpa navdih za ustvarjanje za otroke. Dotaknili smo se tudi definicije prevajanja, 

strategij prevajanja in na splošno prevajanja mladinske književnosti. 

V drugem, empiričnem, delu smo opravili literarno analizo treh kratkih sodobnih 

pravljiic Prstki se lahko zmotijo, Čajanka za psa, mačka in papagaja ter Vila Lila in 

Gaj, papirnati zmaj. Literarna analiza je pokazala, da kljub temu, da so pravljice 

zagotovo kratke sodobne pravljice, saj vsebujejo vse glavne elemente, kot jih je 

podala Marjana Kobe, deloma tudi fantastične pripovedi, saj vsebujejo vse glavne 

elemente, ne pa vseh podelementov. Ravno tako pravljice ustrezajo dolžini kratke 

sodobne pravljice in ne fantastične pripovedi. Sledil je avtorski prevod izbranih 

pravljic in analiza. Pri prevajanju sem ohranila avtoričin slog, za lastna imena sem 

poiskala ustreznice, s katerimi ciljna publika ne bo imela težav pri izgovorjavi, 

potrebna so bila preoblikovanja rim, uporabljala sem zamenjan besedni red in tvorila 

pomanjševalnice z uporabo pripon, ki se uporabljajo v angleškem jeziku. 

Teoretična in empirična spoznanja prispevajo k boljšemu poznavanju in analizi 

kratkih sodobnih pravljic avtorice Tatjane Pregl Kobe in kratkih sodobnih pravljic na 

splošno. S prevodom pravljic v angleški jezik bom na področju poučevanju na 

razredni stopnji z angleščino prispevala k širjenju literature za otroke v angleškem 

jeziku in pripomogla k razpoznavnosti slovenske mladinske književnosti tudi izven 

naših meja. Analiza lastnih prevajalskih strategij je lahko v pomoč študentom 

angleščine na nižji stopnji in  prevajalcem začetnikom. Pogled v prihodnost zagotovo 

lahko prinese še kakšen prevod pravljice iz zbirke Cunjasta dvojčka in mogoče tudi 

objavo. 

Kljub temu, da so pravljice kratke in namenjene mladim naslovnikom, vsekakor niso 

enostavne za prevajanje. Kot bodoča magistrica profesorica razrednega pouka z 

angleščino in neizkušena prevajalka sem imela številna odprta vprašanja glede 

besednega zaklada, saj sem v prvih različicah večkrat uporabila besede, ki so 

neustrezne za mlajše bralce. Pri prevajanju sem morala imeti v mislih estetska, 

vzgojna in jezikovna merila, ki so primerna za otroke v predšolskem obdobju. Tako 

sem se morala pri prevodu vsake besede, izraza in stavka vprašati, ali je dovolj 

razumljiv za otroke te starostne skupine. Ravno tako sem morala paziti pri 

oblikovanju povedi, saj predolge in zahtevne povedi niso ustrezne za ciljno skupino 

bralcev. 
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Pomenljive so besede prevajalca Vasja Cerarja (1998), ki meni, da za tako zahtevno 

publiko, kot so mladi bralci, ni enostavno prevajati. Že tako je občutljiva notranja 

zgradba pravljice, prevajalec pa mora poskrbeti za prijetno branje, pri katerem se 

lahko mladi in neizkušeni bralec poistoveti z glavnimi liki. Na primeru lastnih 

prevodov sem videla, da enostavnih stvari ni enostavno prevesti. To sem izkusila 

predvsem na primeru pravljice Vila Lila in Gaj, papirnati zmaj, ki je bila zame 

najtrši oreh. Pravljica vsebuje veliko rim in besednih iger. Nerodnega prevoda ne  

začutijo le odrasli, temveč tudi otroci, zato sem porabila kar veliko časa in pomoči, 

da so bile rime učinkovito prevedene. Prevajalec naj po M. Stanovnik (1998) ne bi 

poljubno spreminjal izvirnika, a prevod se z njim ne more popolnoma ujemati, saj ga 

je včasih potrebno prilagoditi. Pri prevajanju sem se trudila kar se da ohraniti 

izvirnik. Tako sem le malenkost spremenila nekatera lastna imena, pa še to le zaradi 

ujemanja rim in nekatere besedne igre, ravno tako zaradi ujemanja rime. Kot je 

dejala slovenska prevajalka Nada Grošelj (2013: 245), je pomemben vidik 

prevodnega besedila, v kolikšni meri odslikava jezik in kulturo izhodiščnega besedila 

in v kolikšni meri je prilagojeno ciljnemu jeziku in kulturi. Prosti prevod v našem 

primeru ni bil potreben, saj ne prihaja do razhajanj med izvirno in ciljno publiko, 

zato ni bilo posebne potrebe po prilagajanju izvirnika ciljni publiki, to je angleškim 

govorcem.  

Cerar (1998) je dejal, da je prevajanje mladinske književnosti primerno za prevajalce 

začetnike, za kar se imam tudi sama. Prvi prevod je bil začetniški in študijski, za 

potrebe magistrskega dela in poučevanje angleščine kot tujega jezika. S 

posvetovanjem s kolegico prevajalko Vanjo Rupnik Prezelj, somentorico dr. Nado 

Grošelj in uporabo slovarjev, sem naredila svoj prevod bogatejši in prijetnejši za 

branje. Verjetno sem kršila marsikatero jezikovno normo, vendar se pri prevajanju 

mladinske književnosti lahko kdaj pa kdaj poigramo z jezikom. Pri prevajanju sem 

odkrila tiste pisateljske značilnosti (estetika, bogat jezik, etične vrline itn.), o katerih 

je Gradišnik (1998) omenil, da jih literarna kritika odkriva v delih za odrasle bralce. 

Tako sem med podrobno analizo, večkratnim branjem in med prevajanjem odkrila 

vrednost izbranih pravljic. Avtorica uporablja igriv, kdaj pa kdaj tudi liričen jezik, ki 

obogati  besedni zaklad mladega bralca in v njem prebudi brezmejno otroško 

domišljijo. Avtoričin slog pisanja je obogaten z jezikovnimi posebnostmi, kar 

povzroči kar nekaj težav pri prevajanju. Kljub strahu, da mi ne bo uspelo prevesti rim 

ali določenih lastnih imen, mi je s podrobno analizo, branjem, uporabo literature in s 

sodelovanjem s prevajalko uspelo. 
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PRILOGE 

PRSTKI SE LAHKO ZMOTIJO (transkripcija) 

 

Kakšen načrt so si izmislili Sanja, Mihec in Nina, da bi očka prej prišel iz službe 

domov – Kako je očka ugotovil, da njegova ura prehiteva – Kdo je najbrž premaknil 

kazalce na njegovi uri – Kaj je Sanji svetoval očka 

 

Sredi svoje sobe je na tleh sedela Sanja. Bilo ji je dolgčas in z obema rokama 

si je podpirala žalostno glavico. Bratec Jan je spal. Mamica je v kuhinji pospravljala. 

Očka še ni bilo iz službe. Očka vedno pride domov prepozno in nikoli nima časa, da 

bi se igral.  

»Nikogar nimam!« je zavzdihnila Sanja.  

»Kaj pa jaz?«  se je oglasil Mihec iz kota.  

»Kaj pa jaz?« je ponovila njegova cunjasta dvojčica Nina. 

 »Že že,« je rekla Sanja, »ampak jaz bi rada očka,«  

»V službi je,« je rekla Nina. »Dolgo časa je v službi.«  

»Kaj bi storili, da bi prišel prej domov?« je zavzdihnila Sanja.  

Potem so vsi trije tuhtali.  

Čez čas je Mihec vzkliknil: »Že vem!«  

Razložil je načrt in Sanja in Nina sta zaploskali. 

Naslednjega dne zjutraj je pri zajtrku Sanja rekla očku:  

»Očka, pokaži mi, prosim, uro.«  

Očka je razložil, kako teče ura in jo dal Sanji v roke. Potem se je šel umit. 

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!«   

Sanja ni rekla nič in je naprej pila mleko. Očka ji je dal poljubček, mamici in 

bratcu tudi, in odhitel. 

Ko se je Sanja vrnila iz vrtca, je bil očka že doma. 

»O,« je rekel, »danes si pa pozno prišla domov, Sanja.« 

 »O,« je rekla Sanja, »danes si pa zgodaj prišel domov, očka.« 

 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.  

»Hm,«  je rekel očka. »Moja ura je bila vedno točna. Ko pa je danes pokazala 

naj grem domov iz službe, so vsi drugi še kar delali. In ko sem prišel domov, Sanje 
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še ni bilo iz vrtca. Potem pa sem poslušal radio in ugotovil, da moja ura prehiteva. 

Hm, le kako to?« 

 Sanja ni rekla nič. Mihec je gledal stran in Nina je prav tako gledala stran.  

»Kaj res nič ne veš?« jo je spet vprašal očka.  

»Veš, očka, sem pomislila, kaj pa, če so prstki moje roke premaknili kazalce? 

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.«  

 »A, tako,«  je rekel očka. »Kaj se tudi ti rada igraš z menoj?«  

»Oh, da, da, očka, da!« je kriknila Sanja. 

 »Ali si potem tudi čisto malo pomagala prstkom, da so premaknili 

kazalce?« je vprašal očka. 

 »Čisto malo,«  je prikimala Sanja. »Kajne, sedaj boš vedno prišel prej 

domov?«  

Očka je prikimal in pobožal Sanjine prstke. 

 »Drugič mi pa kar sama povej,« je rekel. »Prstki se lahko zmotijo in ne bodo 

povedali tistega, kar bi ti rada.« 

 

ČAJANKA ZA PSA, MAČKO IN PAPAGAJA (transkripcija) 

Kako je Punčka tolažila Nino, da je ne bi bilo strah – Kaj so predlagali škratki 

Copatki – Za čim je Nina stikala po policah – Kdo ji je pomagač pripraviti mizo za 

čajanko – Kako je Nina pokazala Sanji svoj pogum 

Cunjasta dvojčica Nina se je zbudila in še na pol budna potipala z roko po 

blazini, da bi zbudila še Mihca. A ga ni bilo ob njej. Na široko je odprla oči in 

pogledala po sobi. Joj, tudi Sanje ni bilo nikjer. V sobici, kamor so komaj pokukali 

še bledi sončni žarki, je bila čisto sama.  

»Nisem rada čisto sama,« je zahlipala.  

»Kdo pravi, da si sama?« se je nežno oglasila Punčka z dolgimi svetlimi 

lasmi, ki jih to jutro Sanja še ni spletla v kitke. 

»Mihca ni,« je bila Nina neutolažljiva, »in Sanje tudi ne. Mene je pa takooo 

strah!« 

»Veš, strah ima velike oči in je pogumen samo, če se ga kdo boji. Takrat 

pride ponoči in se skrije pod posteljo. Svetlobe pa se boji in ne bo ga ven za nič na 

svetu, » jo je Punčka tolažila in prižgala luč, da Nine ne bi bilo v mraku strah. 

Takrat so se izpod vseh posteljic oglasili še škratki Copatki: »Kaj, če bi kar 

zdaj postregli čaj?« 

»Mislite, da bi imeli čajanko?« je vprašala Nina.  

Škratki Copatki so zaplesali in se hudomušno hihitali: »Seveda, tako bomo 

strah pregnali!« 
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Nina je vstala, slekla spalno srajčko, obula copatke in oblekla rožasto krilce, 

ki ji je bilo najbolj pri srcu. Nato je počesala Punčko in pogledala, kdo je še buden. 

Pes Timi si je s sivima tačkama podpiral težko glavo z dolgimi uhlji ter s težavo 

odpiral krmežljave očke. Papagaj Tolovaj se je zapletel z vrvico na gugalnici. 

Mačka Simba je urno priskočila, pregriznila zanko in osvobodila papagaja. 

Nekaj časa je Nina molče tuhtala, kaj naj stori. Potem se je začela 

razgledovati po sobici, šla je v kuhinjo in shrambo ter začela stikati po policah. Našla 

je mleko, lonček medu in nekaj steklenih kozarcev, prekritih s karirastimi pokrovčki, 

na katerih je pisalo: kamilica, šipek in bezeg. 

S Punčko sta pripravili najlepše skodelice za čaj, žličke, sladkor in čipkaste 

prtičke. Komaj so vsi posedli okrog mize, je v sobo vstopila Sanja.  

»Oprosti, Nina,« je rekla, »z Mihcem ti nisva povedala, da naju dopoldan ne 

bo. Pripravljala sva presenečenje.« 

»Nič hudega,« je brez kančka slabe volje rekla Nina, čeprav jo je od 

radovednosti kar razganjalo. Povabila ju je na čajanko. S tem je pokazala, da je ni 

bilo strah, čeprav je bila sama.  

 

 

VILA LILA IN GAJ, PAPIRNATI ZMAJ (transkripcija) 

 

Koga bodo otroci iz vrtca presenetili z darili, ki jih bodo sami naredili – Od 

kod je prišla vila Lila – Kdo je naredil nove igrače v Sanjini sobici – Kako je plesal 

papirnati zmaj Gaj – Zakaj se je Sanja v sanjah smehljala 

 

 Jeseni bo šla Sanja v šolo. Tudi njeni prijateljčki iz vrtca bodo takrat sedli v 

šolske klopi, kjer se bodo učili brati, pisati in vsega drugega. Takrat bo Sanja 

nastopila v igri za malčke, zato skupaj z drugimi otroki iz svoje skupine že pridno 

vadi. Dogovorili so se tudi, da jih bodo presenetili z darili, ki jih bodo sami naredili 

iz odpadnega materiala. Zato že vse leto zbirajo star papir, polivinilne vrečke, vrvice, 

zamaške in plastenke. 

 »Danes mi je tako dolgčas,« je rekla Sanja. 

 »Res, ja, meni tudi,« se je strinjala Nina. 

 »Nehajta tečnariti,« jima je brž nagajivo odgovoril Mihec. »Če vama je čas 

predolg, vzemita škarje v roke in ga skrajšajta.« 

 »Si pa res smešen, Mihec! Samo, če se igrami vsi, nam dolgčas ni,« je na glas 

zapela Sanja in se zavrtela po sobi. 

 »Zato, ker tukaj lahko vsakdo kriči,« so navdušeno zapeli tudi škratki 

Copatki, »in se podi od vrat do klopi!« 

 »Brez šale,« se je zamislila Sanja, »res lahko naredimo nekaj za ta male!« 

 »Pisane pesmi in šepave rime,« so se škratki Copatki zahihitali, »mi res 

nismo resni – od pomladi do zime!« 

 »Zato pa ostanite tam, kjer ste,« jim je zažugala Sanja, sedla za mizo in si z 

rokama podprla glavico. Razmišljala je. Danes, ko so v vrtcu izdelovali svoje igrače, 

je naredila vilo iz polivinila, ki ji je takoj dala ljubko ime Lila.  

 »Zakaj ne bi tudi doma naredili kaj takega iz odpadnega materiala?« se je na 

glas vprašala. 
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 Nina, ki je v igralnem kotičku sedela na pručki in gledala slikanice, je bila 

takoj za to. Možički Popravljalčki, ki vse izgubljene igrače ponoči najdejo, 

razmetane pospravijo in polomljene popravijo, pa so od navdušenja kar zaploskali.  

 Mihec je prinesel posebne škarjice, s katerimi se otroci ne morejo zbosti. 

Mamica, ki je Sanjo izza kuhinjskih vrat slišala, je prinesla kup materiala, že 

namenjenega za odpad. V igralnem kotičku so se vsi takoj strinjali, da najprej 

naredijo papirnatega zmaja. Mihec je rezal, Nina lepila, mačka Simba je s kremplji 

naredila najlepši rep, papagaj Tolovaj je pritrdil najdaljšo vrvico, pes Timi mu je 

počasi, a res lepo narisal oči, nos in usta, na koncu pa mu je Punčka z dolgimi 

svetlimi lasmi dala ime Gaj. 

 »Zmaj Gaj,« so bili škratki Copatki presrečni, »saj to se rima!« 

Zdaj je papirnati zmaj Gaj letal mimo belih pahljačastih oblakov, naslikanih na steni, 

plesal s pticami, ki so na dolgih nitkah visele s stropa Sanjine sobe, in se na vsa usta 

široko smehljal. Pritekla je tudi vila Lila in si razigrano postavila venec na dolge lila 

lase. Prozorno obleko je imela prepolno vzorcev poljskega cvetja. Njen plašč je bil 

prepleten s trakci, rdečimi, kot so rdeči makovi cvetovi, robovi pa so bili posuti s 

čipkami iz svetleče zlatih zvezd. Prišla je k Sanji, ki je od utrujenosti zaspala, in jo 

nežno pokrila, da je izpod odeje kukal le šop njenih svetlih kodrastih las.  

 Dvojčka Mihec in Nina, ki sta poskrbela, da prav nič odpadnega materiala ni 

šlo v nič, sta si oddahnila. Vse je bilo pospravljeno. Tudi vse igrače, ki so jih pozno 

popoldne naredili, so končno zaspale. Možički Popravljalčki, ki so bili ves čas 

pripravljeni priskočiti na pomoč s svojim znanjem, so se zadovoljno muzali. Vse je 

bili tako, kot je treba. Tudi vse igrače, ki so jih pozno popoldne naredili, so končno 

zaspale.  

 Sanja se je v snu smehljala. Vesela je, da bosta cunjasta dvojčka Mihec in 

Nina zdaj, ko gre kmalu v šolo, doma poskrbela za vse.  

 »Še pečen lonec,« so že na pol v snu zamrmrali škratki Copatki, »in zgodbice 

je konec!« 


