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POSVETILO MALO DRUGAČE 

 

Življenje… 

nam je podarjeno ob rojstvu… 

vrti se v eno smer… 

naprej … 

naprej … 

nikoli nazaj … 

 

krojimo si ga sami … 

dostikrat… 

nam ga začinijo drugi… 

doživimo mnogo trenutkov … 

prijetnih … se radi spominjamo… 

neprijetnih … ki jih ni mogoče pozabiti … 

 

življenje … 

je morda res podobno loteriji … 

toda marsikdaj je odvisno tudi od nas samih … 

kdor hoče v miru živeti … 

naj ne pove … kar ve … 

in naj ne verjame … kar sliši … 

 

življenje … 

ne daruje smrtnikom ničesar brez velikega truda … 

ljudje …. 

najmanj pazijo na tisto … 

kar bi si hoteli najdalj obdržati … 

 

lastno življenje … 

sprijazni se s svojim življenjem … 

sprejmi ga takega, kot je … 

sedaj … 

da ne zagrešiš še tistega drobca sreče … 

ki čaka nate …. 

 

življenje … 

je najlepša iznajdba narave … 

a smrt njena veličina … 

da življenje čim bolj izkoristimo …. 

(Goethe) 

    

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ZAHVALA MALO DRUGAČE 

 

 

Nešteto ljudi je spremljalo moj študij in obveznosti, zato bi bil list papirja premajhen, da se 

zahvalim vsakemu posebej.  

Vse vas imam v lepem spominu, ker ste z menoj delili neprespane noči, napetost in 

živčnost ob izpitih, me spodbujali in motivirali z elanom za dodatne uspehe. Izpostavila 

bom krog sodelavk, ki so me s svojimi izkušnjami bogatile, da sem ob delu v vrtcu zmogla 

tudi študijske obveze.  

Posebno pozornost namenjam družini, očiju Primožu in mami Tanji, ki sta z menoj delila 

slabe in dobre trenutke, vsak na svoj način: s pogovorom, s spodbudo, z idejami in tistim 

stavkom: »to zmoreš, to znaš, to želiš«. Brat Blaž je poskrbel za salve smeha, ko mi je bilo 

najtežje in me spravil v dobro voljo na tak ali drugačen način. Fant Aleš, ki je v času 

pisanja postal mož, je spremljal moj razvoj z iskricami v očeh in tistim prepričanjem, da 

nisem popolna, skušam pa biti edinstvena. Moj štirinožni pekinezer Lucky je iz mene znal 

izvabiti solze in smeh in s tačko po obrazu okrepil mojo trdno voljo.  

Brez vas moj svet ne bi bil popoln in brez vas si življenja ne znam predstavljati. Vesela 

sem, da vas imam in da ste taki kot ste – nekaj posebnega. 

Beseda »hvala« včasih zveni samoumevno, vendar v pravem pomenu dobi plemenit sijaj. 

Večkrat bi jo morali izreči in večkrat poudariti…..in kako malo je potrebno, da dobi pravi 

smisel.  

 

 

»Življenje je lepo, le pravi zorni kot moraš imeti«.  

(Tanja V.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

POVZETEK 

 

Avtonomija vzgojiteljev pri izbiri kakovostnih slikanic v predšolskem obdobju je 

diplomsko delo, ki obravnava strokovne teoretične razlage o avtonomiji, kakovostni 

slikanici za najmlajše in priznanja v slovenskem knjižnem prostoru za mladinsko 

književnost. 

 

Obsega teoretični del z opredelitvami pojmov avtonomija vzgojiteljev, izbor kakovostnih 

slikanic, ovrednoti kakovostno zgodbo in kakovostno ilustracijo. Rdeča nit teoretičnega 

dela je ves čas v ospredju, kot vrednota dobre slikanice in njen pomen v pred-bralnem 

obdobju. Slikanica je prva otrokova knjiga, s katero stopa v kasnejše bralne navade in prva 

knjiga, ki otroku buri domišljijo, radovednost, se iz nje uči in spoznava nova znanja. 

Kvalitetna zgodba in kakovostna ilustracija spodbujata otrokovo razmišljanje in govor ter 

mu s tem nudita pomoč v razvoju čustev, spoznavanju življenja in okolja, hkrati pa tvorita 

najpomembnejše, da se otrok s težavami sooča in išče prave rešitve, ki so prilagojene 

njegovi stopnji razumevanja.  

Empirični del je zasnovan z anonimno anketo med vzgojitelji v vrtcu, z namenom 

ugotovitve, koliko jim predstavlja kakovostna slikanica, tako vsebinska kot ilustrativna 

kakovost. Iz vprašalnika s pridobljenimi odgovori se izlušči mnenje posameznikov, torej 

poznavanje kakovostnih slikanic, vrednot, ki odlikujejo kakovostno slikanico, poznavanje 

nagrajenih slikanic, predvsem priznanja zlata hruška.  

 

Cilj diplomskega dela je na osnovi pridobljenih odgovorov primerjati teoretične napotke s 

praktičnim izvajanjem v vrtcu. Izhajanje iz anketnega vprašalnika predstavlja ugotovitve, 

kaj vpliva na vzgojiteljevo izbiro slikanice, kakšnih vzorcev izbire se poslužuje in v koliki 

meri pozna primerno in kakovostno slikanico, ter kakšen vir mu je pri izbiri 

najpomembnejši. Analiza in interpretacija pridobljenih odgovorov so lahko merilo 

vključevanja kakovostnih slikanic v dejavnost in vrsta spodbude, kako čim bolj približati 

otrokom kakovostno slikanico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključni pojmi: slikanica, avtonomija vzgojiteljev, kakovostna vsebina, kakovostna 

ilustracija, znak zlata hruška. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUMMARY 

 

Autonomy of pre-school educators in selecting qualiting picture books in the pre-school 

period – is a thesis dealing with professional theoretical explanations about autonomy, 

quality picture books and awards for youth literature in Slovenia. 

 

It is comprised of the theoretical part with the definitions of terms autonomy of pre-school 

educators, selection of quality picture books, rating the quality of a story and the quality of 

a grapgic illustration. The recurrent theme of the theoretical part in the value of a good 

picture book in a child's pre-reading period. The picture book is a child's first book, with 

which he endavours in to his future reading habits and also the first book that sparks the 

child's imagination, curiousity and his first learning experience. A quality story and 

illustration stimulate a child's ponderance and speech and offer him help with developing 

freelings and emotions, getting familiar with life and surroundings while at same time 

confroting the child with a problem and helping him search for solutions, adjusted to the 

child's level of comprehension.  

 

Empirical part is based on an anonymous survey of educators  within the kindergarten, 

with the intention of assessing the value of quality picture book – both as story content and 

illustrative value. From the survey, we gather the opinion af individuals, knowledge of 

quality picture books, values that distinguish a quality picture book and knowledge of 

awarded picture books especially Golden pear. 

 

The goal of the thesis is to compare the theoretical guidelines with the actual practises 

within kindergartens from the survey answers. The survey present assessments about what 

impacts the educators decision of choosing a picture book and patterns of his choices and 

to what degree does he/she recognize a quality  and appropriate picture book and which 

source affects his/her choise the most. Analysis and interpretation of obtained answe can 

be a base measure for inclusion of quality picture books to the education and a way of 

encouagement, how to approach the children with a quality picture book.  

 

 

 

 

 

 

Keywords: picture book, autonomy of pre-school educators, quallity content, quality 

illustration, sign »golden pear«.  
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1. UVOD 

 

 

»Poznam dve vrsti ljudi, ki mi niso pri srcu. To so tisti, ki se ne znajo smejati, in tisti, ki ne znajo ceniti 

pravljic, ki so bile duša moje mladosti.  

Zanje so pravljice res umrle, a zame so še vedno žive.« (France Bevk) 

 

Zagotovo ni nikogar med nami, ki v zgodnjem otroštvu ni stopil v stik s slikanico, tisto 

prvo knjigo, ki nas je popeljala v svet domišljije in pravljičnih junakov.  

Rdeča nit diplomskega dela je slikanica v slovenskem prostoru in njeno mesto v literaturi. 

Pomembnost predšolskega bralnega obdobja nosimo odrasli, torej starši in vzgojitelji v 

vrtcu. Otrok s poslušanjem pridobiva bralne navade. Zato je še toliko bolj pomembno kaj 

in kako otroku odrasli beremo.  

Različni motivi odrasle vodijo v izbor slikanice. Pomembno je vprašanje vzgojiteljeve 

samoiniciativnosti pri branju, kakšna je njegova samostojnost pri izbiri in v koliki meri jo 

izrabi pri dejavnostih.  

Teoretični del zajema mladinsko književnost v predšolski dobi, slikanico kot bistveni del 

pridobivanja bralnih navad, razlago in definicije terminov (avtonomija, književna vzgoja, 

slikanica). S stališča strokovnjakov ovrednoti pojem »kakovostna« slikanica. Seznanja nas 

tudi s priznanji in nagradami ter kriteriji za pridobitev naziva »kakovostna« slikanica.  

V teoretičnem zaključku izpostavi priznanje zlata hruška in kriterije zanjo. Avtorjev izbor 

dvanajstih »zlatih hrušk« zaokroži teoretični del. 

V empiričnem delu je predstavljen anonimni anketni vprašalnik za vzgojitelje v vrtcu. Na 

osnovi odgovorov sledi analiziranje in interpretiranje. V grafičnem prikazu pa dopolnjuje 

prakso vzgojiteljev. Pridobljeni odgovori se primerjajo s teoretičnim delom in razčleni, v 

kolikšni meri vzgojitelj pozna kakovostno slikanico in njegovo avtonomnost pri izbiranju 

na knjižnih policah.  

Zaključek je opisan kot sinteza dopolnjevanja resnične prakse z napisano teorijo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

2. TEORETIČNI DEL  

 

 

"Vedno me je preveval občutek in me še vedno, da imajo pravljice čustveno resnico, ki je tako globoka, 

da se lahko le redke stvari primerjajo z njo."  (Alice Hoffman) 

 

Mladinska književnost zavzema v literaturi poseben prostor na vrednotenju kakovosti, 

zlasti v predšolskem obdobju s kakovostnimi slikanicami. Strokovnjaki, ki spremljajo in 

analizirajo kakovostno slikanico, so enotni, da je to otrokova prva knjiga in njihov prvi stik 

v bralne navade in pismenost. Zato je pomembno poznavanje kakovostnih slikanic v 

predšolskem obdobju s strani odraslih oziroma vzgojiteljev v vrtcu. Po mnenju M. Kobe je 

privlačnost slikanice večna, tako za majhne kot velike otroke in tudi odrasle. V igralni svet 

domišljije pritegne dva enakovredna avtorja: likovnega ustvarjalca in pisca teksta (Otrok in 

knjiga 59, str. 41). 

Slikanica ima torej kot posebna oblika knjige tri prvine: besedilo, ilustracije in vsebinsko-

oblikovni odnos oziroma interakcijo (Otrok in knjiga 89, str. 5).   

 

V teoretičnem delu so definirani pojmi avtonomija, predšolska bralna pismenost, književna 

vzgoja mladega bralca in izvirna slovenska slikanica. Skozi celoten teoretični del je v 

ospredju slovenska slikanica. Pripovedka Martin Krpan z Vrha pisatelja Frana Levstika in 

ilustracijami Hinka Smrekarja iz leta 1917, je v slovenskem prostoru lansko leto 

zaznamovala 100. obletnico slikanice.  

Največji poudarek je namenjen kakovostnim slikanicam, z razmejitvami in 

najpomembnejšimi prelomnicami v mladinski književnosti po žanrskih posebnostih M. M. 

Blažić (2011, str. 101-148). Opisane in predstavljene so najvidnejše nagrade in priznanja, 

ki se v slovenskem prostoru podeljujejo kakovostni mladinski literaturi. Z opredelitvijo 

kriterijev, po katerih slikanica pridobi vrednoto kakovosti, posebej še kriteriji za priznanje 

zlata hruška, je zaokrožena tematika vrednotenja slikanic.   

Osebni predlog dvanajstih (12) slovenskih kakovostnih slikanic z znakom zlata hruška je 

izpisan s pomočjo spletnih Priročnikov za mladinsko književnost, ki ga vsako leto objavlja 

Mestna knjižnica Ljubljana.  

 

2.1.      Mladinska književnost 

 

Prva teoretična preučevanja in celostni pristop k mladinski književnosti so se pojavila 

razmeroma pozno, šele v drugi polovici 20. stoletja. Zakaj je mladinska književnost šele v 

tem času mnogo bolj izrazita, lahko vzroke najdemo v obširnejši literarnozgodovinski 

analizi (Kobe, M., 1987, str. 7). Pri tem je pomembno dejstvo, da je z novimi pogledi na 

literaturo prerasla misel strokovnosti besednega ustvarjanja za mladino. Raziskave in 

analiza del so usmerjeni v preučevanje pravljic, s posebno pozornostjo slikanic, stripov za 

mladino, lutkovnih, gledaliških in radijskih iger (prav tam, str. 12). Od leta 1945 je 
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razvidno obdobje strokovnih obravnav mladinskih besedil. K sistematičnosti pripomore 

specializirana založba Mladinska knjiga v Ljubljani, ki strokovno organizira festival 

Kurirček, letna strokovna posvetovanja in širše spodbuja pisanje za mladino (prav tam, str. 

19). Ustanovljena je tudi Levstikova nagrada z namenom izvirnega leposlovja in knjižne 

ilustracije.  

Oblikuje se zavest, da je besedna ustvarjalnost za mladino posebna veja književnosti s 

pestrostjo literarnih zvrsti in oblik, pri katerih se upošteva starostna obdobja otrok (prav 

tam, str. 22). 

 

2.1.1. Prelomnice v mladinski književnosti po žanrskih posebnostih  

Posebno poglavje žanrskih posebnosti v delu Branja mladinske književnosti obravnava 

avtorica M. M. Blažić na svojstven način, s pomočjo folkloristične teorije v primerjavi z 

zbirko Slovenske pravljice. Opredeli jih na tri žanre in sicer: starejši, novejši in sodobni. 

 

2.1.2. Starejši žanri:  

Podlaga starejšim žanrom je ljudsko izročilo. M. M. Blažič na podlagi Thompsonove 

teorije ugotavlja, da slovenska ljudska besedila vsebujejo mitološke motive (O Kralju 

Matjažu), živalske motive (lisica, jež, medved idr.) in pravljičnih živali (zlatorog, zmaj). 

Mnoge med njimi vsebujejo preobrazbo iz človeka v človeka, iz človeka v žival in obratno 

(Ježek Janček). Zbirka Slovenskih pravljic je skupek ne le modela ljudske pravljice, ampak 

tudi klasične avtorske pravljice, pripovedke, basni, legende.  

S pomočjo študijskih virov je ugotovila, da slovenske pravljice zaznamuje skupek 

poganskih in krščanskih prvin, motivi iz mitov in legend, čarobnih in pripovednih prvin ter 

germanskih prvin (Blažić, 2011, str. 101-112).  

Thompsonovi motivi v pravljicah so predvsem: motiv o pametnih in neumnih, čarobni 

motivi, čudežni in mitološki motivi, srečni ali nesrečni preobrati, prevare, preizkušnje, 

priložnosti in usode, živalski motivi, tabuji in humor.  

S to klasifikacijo pravljic ima na eni strani veliko zagovornikov, na drugi strani kritikov.   

  

2.1.3. Novejši žanri: 

Z analizo knjige Bajke in povesti o Gorjancih Janeza Trdine se avtorica poglobi v 

teoretična stališča v petih različnih pogledih po svetovno znanih teoretikih. 

Trdina je združil tradicijo slovenskega ljudskega izročila s svojo domišljijo, ter podkrepil 

vsebino z nacionalnimi prvinami obdobja v katerem je živel in ustvarjal. Znano je, da ni 

pisal za mladino, šele na osnovi literarne teorije so postale del mladinske književnosti. 

(prav tam, str. 112-120).   

  

2.1.4. Sodobni žanri: 

Po drugi svetovni vojni je slovenska slikanica v porastu s knjižnimi zbirkami in posebnim 

formatom. Spodbuda založbe Mladinska knjiga in njeni dosežki v založništvu imajo 

veljavo. Njihove zamisli o izvirni slovenski slikanici segajo v leto 1947, med najizrazitejše 
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pa začetek izhajanja zbirke Čebelica 1953 (prav tam, str. 120-130) in kasneje še ostalih 

otroških zbirk.  

 
Slika 1: zaščitni znak zbirke Čebelica 

https://www.mklj.si/media/k2/items/cache/1ab59c5c6e5e3b338cd5ef19a8b3d90e_XL.jpg 

 

Z razmahom ilustracij, ki so podkrepile besedilo, se otroški svet širi in nadgrajuje. 

Ilustracije so različne, celostranske ali polovične med tekstom. Slikanica, kot otrokova 

prva knjiga, ima v obliki zanimivo naslovnico in je lahko v trdi ali mehki vezavi, v večjem 

ali manjšem formatu, z maloštevilnimi listi.  

 

2.1.5. Slovenska slikanica v razvoju  

Sprva se začenja obdobje slikanice zgolj z ilustriranimi knjigami, brez besedila. Prva 

slovenska slikanica izpod peresa Frana Levstika Martin Krpan z Vrha zavzema poseben 

prostor. Delo je prvič izšlo leta 1917 z ilustracijami Hinka Smrekarja in kasneje še z 

ilustracijami Toneta Kralje v izidu 1954.  

Avtorska kartonka pesniške zbirke Ksenije Prunk Barčica po morju plava izide leta 1937. 

Slikanica Trdoglav in Marjetica izide leta 1939 z ilustracijami Marije Grafenauer.  

Z letom 1940 izide Mojca Pokrajculja z ilustracijami Marije Vogelnik.  

V letu 1945, z ustanovitvijo založbe Mladinska knjiga, pridobi slovenski prostor 

pomembnega posrednika pri izdajanju kakovostne mladinske literature. Z začetkom 

izdajanja revije Ciciban, zbirke Čebelica (1953), zbirke Velike slikanice (1967) in 

Cicibanov vrtiljak (1987) je založba pripomogla in soustvarjala slovenski knjižni trg in 

slikaniški prostor (Haramija in Batič, 2013, str. 16-17).  Mladinska knjiga si je ustvarila 

monopol na tržišču in povečala priljubljenost besedil in ilustracij med otroki.  

Med kvalitetnimi leposlovnimi slikanicami, ugotavlja M. Kobe (1987, str. 29), se 

srečujemo na knjižnih policah s štirimi različnimi sklopi: 

 

 Izvirna slovenska slikanica, kjer sta ustvarjalca, tako avtor kot ilustrator, Slovenca 

(primer: Polonca Kovač/ Ančka Gošnik Godec: Zelišča male čarovnice) 

 

 
Slika 2: naslovna stran slikanice Zelišča male čarovnice 

https://www.emka.si/wcsstore/MKCAS/img/product/10t_2013/zelisca_male_carovnice_make_500.jpg 

https://www.mklj.si/media/k2/items/cache/1ab59c5c6e5e3b338cd5ef19a8b3d90e_XL.jpg
https://www.emka.si/wcsstore/MKCAS/img/product/10t_2013/zelisca_male_carovnice_make_500.jpg
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 Tuje besedilo v slikanici v slovenskem prevodu z ilustracijami slovenskega 

ilustratorja (primer: J. in W. Grimm/ Marlenka Stupica: Rdeča Kapica) 

 

 
Slika 3: naslovna stran slikanice Rdeča Kapica 

https://www.emka.si/img/product/35t_2013/rdeca-kapica-maketa-s.jpg 

 

 Slikanica z izvirnim slovenskim besedilom in tujimi ilustracijami (primer: Helena 

Kraljič/Cee Biscoe: Skrivnostna škatlica) 

 

 
Slika 4: naslovna stran slikanice Skrivnostna škatlica 

https://morfem.si/wp-content/uploads/2016/02/Skrivnostna-skatlca-naslovnica.jpg 

 

 Slovenska izdaja slikanice, prevod, z besedilom in ilustracijami tujih avtorjev 

(primer: Marcus Pfister: Mavrična ribica) 

 

 
Slika 5: naslovna stran slikanice Mavrična ribica 

https://www.varuska-ziva.si/wp-content/uploads/2014/06/DSC06819.jpg 

 

Najvidnejši predstavniki ilustracije: Milan Bizovičar, Lidija Osterc, Ive Šubic, Marlenka 

Stupica, Marija Vogelnik, Ančka Gošnik Godec, Jelka Reichman, Kamila Volčanšek, 

Matjaž Schmidt, Božo Kos, Marjan Manček, Lila Prap, Zvonko Čoh idr. 

 

https://www.emka.si/img/product/35t_2013/rdeca-kapica-maketa-s.jpg
https://morfem.si/wp-content/uploads/2016/02/Skrivnostna-skatlca-naslovnica.jpg
https://www.varuska-ziva.si/wp-content/uploads/2014/06/DSC06819.jpg
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Najvidnejši predstavniki besedila: Fran Levstik, Ela Peroci, Tone Pavček, Dane Zajc, 

Branka Jurca, Svetlana Makarovič, Saša Vegri, Kajetan Kovič, Mira Voglar, Niko 

Grafenauer, Leopold Suhodolčan, Polonca Kovač, Anja Štefan, Slavko Pregl idr. 

 

Slovenske slikanice so velika kulturna dediščina in so pomembne za »ohranjanje in 

razvijanje nacionalne identitete v mednarodnem prostoru« (Blažić, 2018). Slovenska 

slikanica v obdobju 1917 do 2017 je »na visoki literarni in likovni ravni, vsebuje 

humanistične vrednote«, s tem pa zavzema pomemben prostor v svetovnem merilu (prav 

tam, 2018).  

»Slovenska slikanica je demokratično področje«, kjer se prepletajo »klasiki, sodobni 

klasiki in sodobniki«. Prav tako je ustvarjanje slikanice odprt prostor, ne glede na  

»različne interpretacije, predelave in priredbe« (prav tam, 2018).    

  

2.2.      Zakaj odrasli otrokom beremo? 

 

Vprašanje brez temeljitega premisleka ponuja v odgovor: ker ne poznajo črk in ker ne 

znajo še brati. Res je, predšolski otrok se igra, uči, raziskuje itd. Vloga odraslega je pri 

branju zelo pomembna, pa naj so to starši ali vzgojitelji. S primerno slikanico starostnemu 

obdobju z branjem vsebine otroku približamo zgodbo, ki mu nudi domišljijo, 

poistovetenje, razumevanje in poslušanje. Ob branju pravljice pridobiva smisel 

povezanosti teksta s sliko, pogovora ob prebranem itd. S temi pred-bralnimi temelji bo 

kasneje kot pravi bralec vzljubil knjigo in njeno vrednoto.  

 

Otrok se rodi kot »poslušalec« in šele mnogo kasneje razvije stopnjo govorca. Prav kot 

poslušalec se skozi igro, ki je zanj najpomembnejša dejavnost, uči, raziskuje, nadgrajuje. 

Preko simbolne igre stopnjuje pismenost npr. kot kupec v trgovini, kot igra zdravnik idr. 

Ob glasnem branju odraslega si zapomni znane ali večkrat prebrane dele besedila, zlasti 

rime. Pogovor ob slikanici in gledanje ilustracij otroka privede do zmožnosti po svojih 

besedah obnoviti vsebino. Z dodatnimi vprašanji pripomoremo k povzetku celotnega 

teksta.  

Tako pismenost poteka neopazno in spontano ob vsakdanjih dogodkih npr. sprehod – 

znaki, reklame, napisi idr. 

Ker so slikanice bogato ilustrirane, še s toliko večjim veseljem posluša glasno branje. 

Ilustracije so likovna upodobitev zgodbe in otrok zmore sliko brati mnogo prej kot 

besedilo (Haramija in Batič, 2013, str. 51). 

Naslovnica je pomemben del slikanice, saj otrok slikanico izbere ravno z vidno predstavo. 

Element naslovnice je torej ključnega pomena ali bo slikanica otroka pritegnila ali odvrnila 

njegovo pozornost (prav tam, str. 63-64). 

Če strnemo pomen branja, pridemo do zaključka, da branje spodbuja jezikovni in 

intelektualni razvoj, krepi domišljijo, bogati otrokovo čustveno življenje, mu širi besedni 

zaklad in seznanja s področji znanj. 
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Pri branju je pomembno zanimanje obeh: odraslega, ki bere in otroka, ki posluša. Ustvari 

se povezanost, toplina, krepijo se čustvene vezi, še zlasti, če otroku beremo za lahko noč. 

 

2.3.      Pojasnitev pojma avtonomija 

 

Pojem avtonomija oziroma samoodločanje je pri vzgojiteljih in njegovem pedagoškem 

delu v vrtcu večjega pomena. Iznajdljivost, domiselnost in avtonomija vodijo k 

pestrejšemu dogajanju in ustvarjalnosti. Po povzetku iz Bele knjige (2011) se pojem 

avtonomija definira kot »oblikovanje samostojnega, razmišljujočega posameznika, ki se 

opira na kakovostno opredeljeno znanje in socialne ter druge spretnosti, ki je temeljni cilj 

vzgoje in izobraževanja« (prav tam, str. 113). V avtonomijo je vključenih več dejavnikov, 

kot so strokovna avtonomija pedagoških delavcev v šoli in vrtcu ter avtonomija 

izobraževalnih ustanov. Določen je način financiranja, zagotovitev strokovnosti 

vzgojiteljev in način zaposlovanja pedagoških delavcev. Izobraževalne ustanove morajo 

spremljati in zagotoviti kakovostno vzgojno in učno delo. S tem mora imeti javno šolstvo 

avtonomijo v razmerju do države in avtonomijo do vsakdanjih vrednot in prepričanj.  

Pojem avtonomija spletni SSKJ opredeljuje kot samostojno upravljanje, posebej izpostavi 

univerzitetno avtonomijo.  

 

2.3.1. Vzgojiteljeva avtonomija pri izbiri slikanic 

 

Avtonomija vzgojitelja pri pedagoškem procesu je njegova kreativnost, iznajdljivost, 

domiselnost, samostojnost pri odločanju, katero kakovostno slikanico izbrati in uporabiti 

za dejavnost. V poplavi takšnih in drugačnih slikanic, od neprimernih do kvalitetnih, je 

vzgojiteljevo odločanje in njegov izbor knjig za mladega bralca zelo pomemben. Ločiti 

mora kakovostno slikanico od slikanice, ki ji pravimo 'šund' literatura. Pri tem mu je v 

pomoč lahko knjižničar, seznami dobrih slikanic, nagrajene knjige za predšolske otroke. 

 

2.4.      Pojasnitev termina književna vzgoja  

 

Književna vzgoja je sestavni del jezikovne vzgoje. V Kurikulumu (1988) je književna 

vzgoja opredeljena z globalnim ciljem o razumevanju jezika kot temelj lastne identitete ter 

z izobraževalnimi, funkcionalnimi in vzgojnimi cilji (str. 31).  

V svojem članku M. Kordigel  književno vzgojo poudarja kot literaturo v vrtcu do tolike 

mere, da predšolski otrok posluša in prepoznava literarne prvine, torej je branje v vrtcu 

doprinos do kasnejšega razumevanja. Predšolski otrok ima vlogo poslušalca (Jezik in 

slovstvo 42, str. 4-5).  
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2.5.      Predšolska bralna pismenost 

 

Mnenja o predšolski bralni pismenosti so enotna v stališču, da je otrokom potrebno brati, s 

težnjo razumevanja prebranega in primerno otrokovi starostni stopnji oziroma otrokovim 

letom.  

O terminu bralna pismenost je mag. Milena Kerndl zapisala, da je kot »sposobnost 

razumevanja in uporaba pisnega besedila za doseganje določenih namenov« (Kerndl, 2014, 

str. 14).  

Po definiciji M. Kerndl je pismenost »zmožnost posameznikove uporabe besedil«, torej 

razumevanje na le pisnih ampak tudi slikovnih, govornih in sestavljenih sporočil s 

ključnim poudarkom vloge vzgojiteljev pri razvijanju pismenosti (prav tam, str. 15).   
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3. SLIKANICA V MLADINSKI KNJIŽEVNOSTI  

 

»Sončni vzhod prebuja naravo, branje knjig razveseljuje glavo.« 

(Mongolski pregovor) 

  

3.1.      Definicija slikanice 

 

S pojmom slikanica se označuje »posebno zvrst knjige, ki sledi razvojnim obdobjem 

otroka v širokem razponu od zgodnjega pred-bralnega do zgodnjega šolskega obdobja« 

(Kobe, 1987, str. 29). V ustvarjalnem postopku avtorja besedila in ilustratorja slikanice ni 

le enakovrednih in enakomernih deležev, temveč mnogo več, torej sta slikovni in besedilni 

del neločljivo povezana in skupaj združujeta skupno estetsko sporočilo (prav tam, str. 33).  

»Slikanice so zvrst, ki naj bi jo odrasli prebirali otrokom, zato so v njih namenoma 

tekstovne in vizualne vrzeli, da jih otroci in odrasli različno zapolnjujejo« (Kordigel, 2003, 

str. 22). 

Spletna mesta opredeljujejo slikanico kot natisnjen tekst v prozi ali verzih, ki vsebuje vsaj 

40% ilustracij, z najmanj 5 listi v notranjosti, ne glede na vezavo in zunanjo obliko. 

V SSKJ je zapisano, da je slikanica »otroška knjiga s slikami brez besedila ali s kratkim 

besedilom«. https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=slikanica 

 

3.1.1. Obletnica izida prve slikanice na slovenskem 

 

V letu 2017 smo obeležili poseben jubilej, 100. obletnico slikanice. Prva slovenska 

slikanica iz leta 1917, pripovedka Martin Krpan z Vrha, je delo pisatelja Frana Levstika in 

ilustratorja Hinka Smrekarja.  

 

 
Slika 6: naslovna stran slikanice Martin Krpan 

https://www.bukla.si/pic/product/l/martin-krpan-trda-vezava-3.jpg 

 

 

 

 

https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=slikanica
https://www.bukla.si/pic/product/l/martin-krpan-trda-vezava-3.jpg
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3.2.      Kriteriji za kakovostno slikanico 

 

Kriteriji, po katerih se slikanica uvršča med kakovostne, so sestavljeni iz treh ravni: 

besedila, ilustracij in oblikovanja. Odnos med temi sestavinami imenujemo interakcija. S 

tem je vrednotenje slikanice celostno.  

V vsebinski kriterij uvrščamo ustreznost vsebine teksta, ki je premišljena, poučna in 

razumljiva.  

V ilustratorski kriterij uvrščamo jasnost in nazornost slike, poudarjeno ilustratorsko bistvo 

z upoštevanjem prostorske zaznave (Haramija in Batič, 2013, str. 37-41).   

 

3.3.      Literarne nagrade za otroke in mladino na slovenskem 

 

 IZVIRNA SLOVENSKA SLIKANICA (Nagrada Kristine Brenkove) se vsako leto 

podeljuje izvirnim slikanicam z namenom spodbujati nastanek izvirne slovenske 

slikanice, prav tako spodbujati branje in bralne navade. Nagrado podeljuje 

Strokovno združenje založnikov in knjigotržcev Slovenije pri GZS.  

Nagrajenci po letih: 

2018 Marta Bartolj: Kje si? (ilustracije Marta Bartolj)  

2017 Andreja Peklar: Ferdo, veliki ptič (ilustracije Andreja Peklar) 

2016 Ida Mlakar: O kravi, ki je lajala v luno (ilustracije Peter Škerl) 

2015 Maja Kastelic: Deček iz hiše (ilustracije Maja Kastelic) 

2014 Ferdinand Avguštin Hallerstein: Slovenec v Prepovedanem mestu (ilustracije Huiqin Wang) 

2013 Damijan Stepančič: France Prešeren. Zdravljica (ilustracije Damijan Stepančič) 

2012 Vitomil Zupan: Pravljica o črnem šejku z rdečo rožo (ilustracije Damijan Stepančič) 

2011 Andrej Rozman Roza in Zvonko Čoh: Urška (ilustracije Zvonko Čoh) 

2010 Matjaž Schmidt: Slovenske pravljice (in ena nemška) v stripu (ilustracije Matjaž Schmidt) 

2009 Nina Mav Horvat: O kralju, ki ni maral pospravljati (ilustracije Suzi Bricelj) 

2008 Peter Svetina: Srečni Klobuk gospoda Konstantina (ilustracije Peter Škerl) 

2007 Anja Štefan: Sto ugank (ilustracije Jelka Reichman) 

2006 Andreja Peklar: Fant z rdečo kapico Ilustracija Andreja Peklar) 

2005 Liljana Praprotnik-Župančič: Mednarodni živalski slovar (ilustracije Lila Prap) 

2004 Charles Perrault: Obuti maček (ilustracije Zvonko Čoh) 

 

 
Slika 7: logotip nagrade Kristine Brenkove 

https://www.mklj.si/media/k2/items/cache/d918b1f946c55075024bcab331f2c6b1_XL.jpg 

 

 VEČERNICA: podeljuje jo ČZP Večer, Maribor, za preteklo leto kot literarno 

nagrado za najboljše izvirno mladinsko leposlovje. Podeljuje se od 1997 dalje. 

https://www.mklj.si/media/k2/items/cache/d918b1f946c55075024bcab331f2c6b1_XL.jpg
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Slika 8: logotip nagrade Večernica 

http://www.barbarasimoniti.com/files/novice/logotipi/vecernica.jpg 

 

 DESETNICA je stanovska nagrada namenjena le članom DSP, v Ljubljani za širše 

priznavanje in uveljavljanje otroške oz. mladinske literature. Prvič je bila podeljena 

leta 2004.   

 
Slika 9: logotip nagrade Desetnica 

https://www.mklj.si/media/k2/items/cache/9e8f81858b8912cb608f918712732b72_XL.jpg 
 

 Nagrada MODRA PTICA je denarna nagrada avtorju od leta 2012, ki jo podeljuje 

založniška skupina Mladinska knjiga za posamezno književno delo.  

 

 
Slika 10: logotip nagrade Modra ptica 

http://www.mladinska.com/_files/12436/Modra-ptica-180.jpg 

 

 Nagrada HINKA SMREKARJA je najvišje slovensko priznanje na področju 

ilustracije, ki jo podeljuje Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov od leta 

1993. 

 

 LEVSTIKOVA NAGRADA je ena najstarejših pri nas, vse od leta 1949. Podeljuje 

jo založba Mladinska knjiga za dosežke na področju otroške in mladinske 

književnosti avtorjev in ilustratorjev, ki ustvarjajo pri tej založbi.  

 

Slika 11: logotip Levstikove nagrade 

http://www.kp.sik.si/libs/phpthumb/phpThumb.php?src=/sites/knjiznicakp_ts_si_2014/silos/a8cd65f5b1a668

6618a7ce6a72703f50&w=360&h=360&zc=1&f=jpg 

http://www.barbarasimoniti.com/files/novice/logotipi/vecernica.jpg
https://www.mklj.si/media/k2/items/cache/9e8f81858b8912cb608f918712732b72_XL.jpg
http://www.mladinska.com/_files/12436/Modra-ptica-180.jpg
http://www.kp.sik.si/libs/phpthumb/phpThumb.php?src=/sites/knjiznicakp_ts_si_2014/silos/a8cd65f5b1a6686618a7ce6a72703f50&w=360&h=360&zc=1&f=jpg
http://www.kp.sik.si/libs/phpthumb/phpThumb.php?src=/sites/knjiznicakp_ts_si_2014/silos/a8cd65f5b1a6686618a7ce6a72703f50&w=360&h=360&zc=1&f=jpg
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 MOJA NAJLJUBŠA KNJIGA je akcija v organizaciji splošnih in šolskih knjižnic, 

kjer mladi bralci izbirajo najljubšo knjigo in edina nagrada namenjena naj-knjigi, 

na eni strani kot najljubša slovenska in na drugi strani najljubša prevedena. Akcija 

poteka od leta 1998 in jo vodi Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo 

Mestne knjižnice Ljubljana, podpira pa jo sekcija IBBY.   

 
Slika 12: logotip Moja naj knjiga 

http://www.ventilatorbesed.com/slike/clanki/3d0040ff.jpg 

 

 ZLATA HRUŠKA priznanje in znak kakovosti med mladinskimi knjigami 

preteklega leta.  

 

 
Slika 13: vabilo na Praznik zlatih hrušk 2018 

https://www.mklj.si/media/k2/items/cache/32bdf573a55021ff814729ce54f77fdd_XL.jpg 

 

 

Izbor nagrajenih knjig je letno objavljen na straneh MKL - Pionirska z obrazložitvijo.  

Dozorele so tudi zadnje hruške, ki v času pisanja niso še bile spletno objavljene, pridobila 

sem jih s pomočjo knjižničarja Vojka Zadravca, ki mi je predčasno poslal abecedni seznam 

nagrajenih hrušk: 

 

Zlata hruška za leto 2017: 

Canal, Eulalia: Prikazni ne potrkajo na vrata 

Child Lauren: Pes z lepimi uhlji: nastopata Čarli in Lola 

Donaldson  Julia: Zverjasec 

Enci, benci na kamenci 2: slovensko otroško izročilo 

Grafenauer Niko: Možbeseda Pedenjped 

http://www.ventilatorbesed.com/slike/clanki/3d0040ff.jpg
https://www.mklj.si/media/k2/items/cache/32bdf573a55021ff814729ce54f77fdd_XL.jpg
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Grimm Jakob: Sneguljčica 

Grimm Jakob: Zvezdni tolarji 

Havukainen Aino: Tine in Bine. Nori izumi 

Hole Stian: Garmannovo poletje 

Kermauner Aksinja: Žiga špaget je za punce magnet: zgodba s priredbo v slovenski znakovni jezik, brajico in 

lahko berljiv način 

Košuta Miroslav: Ponikalnice: petinsedemdeset ugank in ena ugotovitev  

Kovič Kajetan, 1931-2014: Maček Muri 

Kuhlmann Torben: Lindbergh: velika pustolovščina letečega Miška 

Lavie Oren: Medved, ki ga prej še ni bilo, in čarobni gozd 

Leaf Munro, 1905- 1976: Bikec Ferdinand 

Levstik Fran: Kdo je napravil Vidku srajčico 

Levstik Fran: Martin Krpan 

Litchfield David: Medved in klavir 

Makarovič Svetlana: Korenčkov palček 

Makarovič Svetlana: Medena pravljica 

Makarovič Svetlana: Pekarna Mišmaš 

Makarovič Svetlana: Veveriček posebne sorte 

Messier Mireille: Moja veja 

Milčinski Fran: O dušici majceni, ki ni smela v nebesa 

Milčinski Fran: Vila 

Milčinski Fran: Zlata hruška 

Moja koklja špiklja špoklja: slovenska ljudska pesmica 

Ogrizek Maša: Krasna zgodba: ampak zares krasna zgodba o kavi, krofih, doktorju Knjigci, Kodru 

Klobučniku in ostalih prebivalcih Krasnograda   

Oskarsson Barđur: Drevo 

Peroci Ela: Muca copatarica 

Praprotnik Zupančič Lilijana: 1001 pravljica 

Praprotnik Zupančič Lilijana: Dinozavri?! 

Praprotnik Zupančič Lilijana: Zakaj? 

Prešeren France: Zdravljica 

Schami Rafik: To ni papagaj! 

Stanton Beck: To je žoga 

Stark Ulf: Ko mi je očka pokazal vesolje 

Stepančič Lucija: Arsenije! 

Suhodolčan Leopold: Kuža Luža 

Svetina Peter: Uho sveta 

Štefan Anja: Drobtine iz mišje doline 

Štefan Anja: Lešniki, lešniki 

Tri botre lisičice: rezijanska ljudska pravljica 

Vandot Josip, 1884-1944:  Kekec in Bedanec 

Voglar Mira: Biba buba baja   

 

V. Zadravec (osebna komunikacija, med 7.11. in 9.11. 2018)  
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3.3.1. Priznanje zlata hruška 

 

Pod okriljem Mestne knjižnice Ljubljana, Pionirska – CMKK, vsako leto uredniški odbor, 

ki pripravlja Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig, izbere tri naslove v treh 

različnih kategorijah, ki izstopajo in pridobijo priznanje z znakom zlata hruška. 

Znak zlata hruška je znak kakovosti otroških in mladinskih knjig. Po podatkih se znak 

podeljuje od leta 2010 dalje in je na knjigah viden v obliki nalepke.  

Kriteriji za priznanje se vrednotijo z oceno posamezne knjige kot celostno in enovito 

kulturno stvaritev in sicer: 

 da je izšla v slovenskem jeziku, 

 da ima leto izida v obravnavanem letu, 

 da je v več kot eni osrednji knjižnici opredeljena kot knjiga za mladino, v kar se 

štejejo vse nove izdaje, vse prenovljene izdaje, vsi ponatisi in dotisi. 

                                                https://www.mklj.si/zlata-hruska 

 

3.3.2. Kriteriji za izbor slikanice z nazivom zlata hruška 

 

Oceno odlično pridobi knjiga, ki na izviren način predstavlja estetsko, etično ali kako 

drugo človeško vrednoto, odličnost sporočila pa običajno presega uveljavljene družbene 

navade, s čimer širi predvsem srčno obzorje bralca. Tako ocenjena knjiga, slikanica, ima 

pravico do znaka za kakovost zlata hruška. 

Vrednotenje in kriteriji za kakovostno knjigo: 

a) Opredelitev osnovnih kvalitet (v kateri koli obliki izražena sporočilnost, estetika, 

etika ali izvirnost),  

b) Ocena učinkovitosti ustvarjalnih postopkov (jezikovna ustreznost, slogovna 

izvirnost, fabulativna prepričljivost, motivacijska moč), 

c) Ocena založniško – obrtniške kvalitete (razvidnost avtorstva, oprema, likovna 

podoba, tisk, postavitev besedila, lektoriranje, prevod, berljivost, strokovna 

korektnost), 

d) Ocena ustreznosti glede ciljnega bralca. 

                 (Kriteriji vrednotenja v pdf obliki (https://www.mklj.si/zlata-hruska)) 

 

3.3.3. Znak zlata hruška  

 

Poseben znak zlate hruške je na knjigah viden v obliki nalepke. Po podatkih se znak 

podeljuje in opremi slikanico z nalepko od leta 2010 dalje. 

 

https://www.mklj.si/zlata-hruska
https://www.mklj.si/zlata-hruska
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Slika 14: logotip, nalepka zlata hruška 

https://www.mklj.si/images/slike/splosno/o_nas/pionirska/zlata-hruska/znak-zlata-hruska.jpg 

 

 

 

3.3.4. Avtorski izbor dvanajstih slikanic z znakom zlata hruška 

 

Izmed slikanic mojega otroštva, odraščanja, študija in vzgojiteljske prakse v vrtcu je 

odločitev izbora dvanajstih »najboljših« po mojem okusu zelo težavno delo. Izbrati tiste, ki 

so po mojem mnenju kakovostne za vsako igralnico, zahteva tehten razmislek. Ob tem je 

pomembno kolikokrat je bila slikanica ponatisnjena, katere med njimi so »večno žive« iz 

generacije v generacijo idr.  

 

Odločila sem se za naključni vrstni red slikanic, s kratko predstavitvijo in podatki o 

avtorju/ilustratorju, takole: 

 

3.3.4.1.  Kovič, Kajetan: Maček Muri, ilustracije Jelka Reichman - znak zlata hruška za  

leto izida/ponatisa 2012 

 

Slikanica je prvič izšla leta 1975 in do danes doživela več kot 150 tisoč izvodov. Naklada 

in ponatisi so zgovorno dejstvo, da je Maček Muri spremljevalec mnogih generacij in 

vedno zelo brana slikanica. Igriva vsebina se v proznem tekstu in pesmicah prepleta v 

celoto, kjer Murija kot pisatelja spoznamo v različnih okoliščinah: kavarna, nogometno 

igrišče, mesto idr. Z Murijem preživimo celoten dan od jutranjih opravil do večera, ko 

izpiše mačjo knjigo. 

 
Slika 15: naslovna stran slikanice Maček Muri 

https://www.sanje.si/media/catalog/product/cache/2/small_image/150x230/9df78eab33525d08d6e5fb8d2713

6e95/m/a/ma_ek_muri.jpg 
 

Kajetan Kovič (1931−2014): slovenski pesnik, pisatelj in prevajalec 

Jelka Reichman (1939−/): slovenska slikarka in ilustratorka 

https://www.mklj.si/images/slike/splosno/o_nas/pionirska/zlata-hruska/znak-zlata-hruska.jpg
https://www.sanje.si/media/catalog/product/cache/2/small_image/150x230/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/m/a/ma_ek_muri.jpg
https://www.sanje.si/media/catalog/product/cache/2/small_image/150x230/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/m/a/ma_ek_muri.jpg
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3.3.4.2. Makarovič, Svetlana: Pod medvedovim dežnikom, ilustracije Gorazd Vahen - 

znak zlata hruška za leto izida/ponatisa 2011 

 

Slikanica je prvič izšla leta 1972 v zbirki živalskih pravljic Miška spi, samostojno pa leta 

1999. Sodobna živalska zgodba, ki se dogaja v gozdu, prikazuje dobroto glavnega junaka, 

ko za rojstni dan dobi za darilo rdeč dežnik.  

 

 
Slika 16: naslovna stran slikanice Pod medvedovim dežnikom 

https://www.bukla.si/pic/product/l/pod-medvedjim-deznikom.jpg 

 

Svetlana Makarovič (1939−/): slovenska pesnica, mladinska pisateljica, igralka, 

ilustratorka in šansonjerka 

Gorazd Vahen (1969−/): slovenski oblikovalec in ilustrator 

 

3.3.4.3. Štefan, Anja: Bobek in barčica, ilustracije Polona Lovšin - znak zlata hruška za 

leto izida/ponatisa 2006 

 

Slikanica je izšla v zbirki Velike slikanice. Zgodbica pripoveduje o Bobku, ki slučajno na 

jezeru opazi čoln, saj si je že dolgo želel jadrati po gladini. Njemu se pridružijo živali 

miška, žabica, zajček, lisička. A ob pridružitvi medveda zavlada katastrofa, pa ne z 

njegovim skokom v čoln, pač pa se na prijazen način razplete. 

 

 
Slika 17: naslovna stran slikanice Bobek in barčica 

https://www.emka.si/img/product/otroske-knjige/starost-4-8-let/180444/9788611170053.gif 

 

Anja Štefan (1969−/): slovenska pisateljica, pesnica, pravljičarka 

Polona Lovšin (1973−/): slovenska ilustratorka in slikarka  

https://www.bukla.si/pic/product/l/pod-medvedjim-deznikom.jpg
https://www.emka.si/img/product/otroske-knjige/starost-4-8-let/180444/9788611170053.gif
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3.3.4.4. Levstik, Fran: Kdo je napravil Vidku srajčico, ilustracije Roža Piščanec - znak 

zlata hruška za leto izida/ponatisa 2011 

 

Ganljiva in tenkočutna zgodba najmlajšega Vidka v številni revni družini seznanja bralca o 

ponošeni, strgani srajčki in veliki pomoči: jagnje (volna), trnov grm (razčesal in uravnal 

predivo), pajek (osmukal in stkal tkanino), rak (ukrojil), ptiček (sešil). Z njihovim 

prispevkom je Videk dobil novo, mehko srajčko.       

 

 
Slika 18: naslovna stran slikanice Kdo je napravil Vidku srajčico 

https://www.bukla.si/pic/product/fb/kdo-je-napravil-vidku-srajcico.jpg 

 

Fran Levstik (1831–1887): slovenski pesnik, pisatelj, dramatik, kritik in jezikoslovec  

Roža Piščanec (1923–2006): slovanska akademska slikarka in ilustratorka 

 

3.3.4.5. Praprotnik Zupančič, Lilijana: Zakaj so zebre progaste, ilustracije Lila Prap - 

znak zlata hruška za leto izida/ponatisa 2010 

 

Šaljive trditve spremljajo slikanico s predstavitvijo živali v prvotnem tisku. Kasneje je 

slikanica tiskana tudi za slabovidne in slepe otroke z reliefno ilustracijo in besedilom v 

Braillovi pisavi. Šaljive trditve so tu zamenjane za hudomušna vprašanja.  

  

 
Slika 19: naslovna stran slikanice Zakaj so zebre progaste? 

http://www.blizjiknjigi.si/Knjige/Naslovnica/29167-zakaj-so-zebre-progaste/Thumb 

 

Lila Prap (1955−/): slovenska pisateljica in ilustratorka 

 

https://www.bukla.si/pic/product/fb/kdo-je-napravil-vidku-srajcico.jpg
http://www.blizjiknjigi.si/Knjige/Naslovnica/29167-zakaj-so-zebre-progaste/Thumb
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3.3.4.6. Vošnjak, Uroš: Narišimo črke, ilustracije Tina Brinovar - znak zlata hruška za 

leto izida/ponatisa 2008 

 

Avtor na zabaven, poučen in iskriv način v pesmicah opiše kako se napišejo črke abecede. 

Pesmice spremljajo dvostranske ilustracije.  

 

 
Slika 20: naslovna stran slikanice Narišimo črke 

https://www.bukla.si/pic/product/l/narisimo-crke.jpg 

 

Uroš Vošnjak (1956−/): slovenski mladinski pesnik in pisatelj 

Tina Brinovar (ni podatka): slovenska ilustratorka 

 

3.3.4.7.  Stupica, Marlenka: Čudežno drevo, ilustracije Marlenka Stupica - znak zlata 

hruška za leto izida/ponatisa 2014 

 

Čudežno drevo raste v čudežnem času in čudežnem kraju. Različni obiskovalci drevesa od 

ptička, žabice, polha igr. Samo otroku uspe odkriti njegovo skrivnost: čudežno drevo zna 

čudežno cveteti! 

 

 
Slika 21: naslovna stran slikanice Čudežno drevo 

https://www.sanje.si/media/catalog/product/cache/2/small_image/1200x630/9df78eab33525d08d6e5fb8d271

36e95/_/u/_ude_no.jpg 
 

Marlenka Stupica (1927−/): slovenska slikarka in ilustratorka 

https://www.bukla.si/pic/product/l/narisimo-crke.jpg
https://www.sanje.si/media/catalog/product/cache/2/small_image/1200x630/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/_/u/_ude_no.jpg
https://www.sanje.si/media/catalog/product/cache/2/small_image/1200x630/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/_/u/_ude_no.jpg
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3.3.4.8. Štefan, Anja: Gugalnica za vse, ilustracije Marjanca Jemec Božič - znak zlata 

hruška za leto izida/ponatisa 2013 

 

23 živalskih zgodbic nas uči uporabo besed, ki imajo moč v razumevanju. Z besedami 

namreč lahko gradimo ali podiramo. Na gugalnici bi se namreč radi gugali vsi, vendar 

kako se dogovoriti, da bo za vse prav.    

 
Slika 22: naslovna stran slikanice Gugalnica za vse 

https://www.emka.si/wcsstore/MKCAS/img/product/50t_2014/9789610127864-1_500.jpg 
 

 

Anja Štefan (1969−/): slovenska pisateljica, pesnica in pravljičarka 

Marjanca Jemec Božič (1928−/): slovenska ilustratorka 

 

3.3.4.9. Peroci, Ela: Muca Copatarica, ilustracije Ančka Gošnik Godec - znak zlata 

hruška za leto izida/ponatisa 2011 

 

Najbolj znana in brana slikanice E. Peroci nas vedno znova navdušuje z zgodbo, ki je 

pomembno za otrokovo odraščanje, skrb za stvari in čistočo.   

 

 
Slika 23: naslovna stran slikanice Muca Copatarica 

https://www.pikapolonica.si/imgb/013138/0/slika.jpg 

 

 

Ela Peroci  (1922–2001): slovenska pedagoginja, pisateljica in novinarka 

Ančka Gošnik Godec (1927−/): slovenska ilustratorka 

 

https://www.emka.si/wcsstore/MKCAS/img/product/50t_2014/9789610127864-1_500.jpg
https://www.pikapolonica.si/imgb/013138/0/slika.jpg
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3.3.4.10. Makarovič, Svetlana: Veveriček posebne sorte, ilustracije Marjan Manček     

- znak zlata hruška za leto izida/ponatisa 2017 

 

Avtorja besedila in ilustracije sta knjigo posvetila otrokom s cerebralno paralizo. Skozi 

veveričjo družino približata bralcu/poslušalcu drugačnost, raznolikost in nazorno prikaže 

način kako sprejemati zaznamovanost in drugačnost.   

 
Slika 24: naslovna stran slikanice Veveriček posebne sorte 

https://www.emka.si/wcsstore/MKCAS/img/product/40t_2017/9789610142591_500.jpg 
 

Svetlana Makarovič (1939−/): slovenska pesnica, mladinska pisateljica, igralka, 

ilustratorka in šansonjerka   

Marjan Manček (1948−/): slovenski ilustrator, stripar in filmski animator 

 

3.3.4.11. Voglar, Mira: Biba, buba, baja, ilustracije Lidija Osterc - znak zlata hruška 

za leti izida/ponatisa 2017 

 

Ritmične pesmice za najmlajše in tudi malo večje so izvrstni pomočniki pri prstnih igricah, 

gibalni motoriki in spoznavanju telesa, ki ga z vajo obvladujejo otroci.   

 

 
Slika 25: naslovna stran slikanice Biba, buba, baja 

https://www.emka.si/wcsstore/MKCAS/img/product/28t_2010/biba_buba_baja_naslovnica_500.jpg 

 

Mira Voglar (1935−/): slovenska skladateljica in pedagoginja 

Lidija Osterc (1928–2006): slovenska slikarka in ilustratorka 

 

https://www.emka.si/wcsstore/MKCAS/img/product/40t_2017/9789610142591_500.jpg
https://www.emka.si/wcsstore/MKCAS/img/product/28t_2010/biba_buba_baja_naslovnica_500.jpg
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3.3.4.12. Kovač, Polonca: Kaja in njena družina, ilustracije Tanja Komadina - znak 

zlata hruška za leto izida/ponatisa 2013 

 

Negativna čustva v otroštvu lahko puščajo posledice. Z deklico Kajo spoznavamo ločitev 

staršev, njeno stisko in žalost. Vedno aktualna tematika nam s toplino teksta približa in 

seznanja, kako se soočiti v podobnih zadregah. 

 

 
Slika 26: naslovna stran slikanice Kaja in njena družina 

https://www.emka.si/wcsstore/MKCAS/img/product/38t_2013/kaja-in-njena-druzina-naslovnica-

5cm_500.jpg 

 

Polonca Kovač (1937−/): slovenska pisateljica in prevajalka 

Tanja Komadina (1976−/): slovenska ilustratorka in striparka  

 

V izbor dvanajstih slikanic z znakom zlata hruška so zajete slikanice od 'večne klasike' do 

sodobnih tematik. Avtorji slikanic so generacijsko raznoliki, prav tako ilustratorji, ki so 

besedilo upodobili v sliki.  

Nekatere med njimi obravnavajo popolnoma vsakdanje, rutinirane dogodke, druge 

posegajo po specifični temi. Vseh dvanajst slikanic je poučnih in približa bralcu znanje in 

nauk. Tematike kot so: prijateljstvo, dobrosrčnost, redoljubje, pomoč, drugačnost idr., so v 

slikanicah tankočutno pisane prav za mladega bralca. Na njim doumljiv način so se avtorji  

dotaknili tako čudežnih stvari, kot živalskih pomočnikov in malih otrok, s katerimi se iz 

zgodb lahko v resničnem svetu poistovetijo in iščejo v pogovoru s pomočjo odraslega 

rešitve. 

Omenjene slikanice so primerne v vrtcu za obe starostni obdobji, od jasličnih do tistih, ki 

so pred vstopom v šolo. Nepričakovane situacije, ki lahko doletijo otroka v resničnem 

svetu (ločitve, smrt, čustva, drugačnost idr.) obravnavamo tudi v vrtcu. Vzgojiteljica s 

primerno slikanico lahko pripomore k boljšemu razumevanju nastalega dogodka z branjem 

podobne tematike.  

Uporabne so večkrat med letom ne glede na letni čas. Avtonomija pa vzgojitelju dopušča 

izbor tematike, kolikokrat bo slikanico bral in kako poglobljeno se bo z otroki o tem 

pogovarjal.  

Med podeljenimi zlatimi hruškami, za otroke več kot 160 nosilk znaka, je zagotovo mnogo 

kakovostnih slikanic, ki bi bile še vredne omembe.  

https://www.emka.si/wcsstore/MKCAS/img/product/38t_2013/kaja-in-njena-druzina-naslovnica-5cm_500.jpg
https://www.emka.si/wcsstore/MKCAS/img/product/38t_2013/kaja-in-njena-druzina-naslovnica-5cm_500.jpg
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4. EMPIRIČNI DEL 

 

 

V empiričnem delu se primerja praksa vzgojiteljev s teoretičnimi smernicami. Izbrana je 

deskriptivna (opisna) raziskovalne metoda s pomočjo podatkov zbranih v anonimnem 

anketnem vprašalniku.  

Anketni vprašalnik vsebuje 12 vprašanj, odprtega in zaprtega tipa. Zaprti tipi vprašanj so 

razvrščeni in analizirani v % ali z grafikoni ali s tabelami, odprti tipi vprašanj pa obdelani 

zaradi številnih različnih odgovorov v skupek najpogostejših s tabelami.   

 

VZOREC: 

Izbran je vrtec Mojca kot javni zavod za vzgojo in varstvo otrok, ustanovljen leta 1978. S 

svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok na območjih 

Kosez, Dravelj, Draveljske gmajne in Podutika.  

 

 
Slika 27: logotip Vrtca Mojca 

http://vrtec-mojca.com/ 

 

Vrtec Mojca, kjer je sedež uprave, ima pet enot:  

 Enota Mojca – 10 oddelkov v starosti 1-5 let 

 Enota Rožle – 4 oddelki v starosti 4-6 let 

 Enota Kekec – 11 oddelkov v starosti 1-6 let 

 Enota Muca – 12 oddelkov v starost 1-6 let 

 Enota Tinkara – 10 oddelkov v starosti 1-6 let 

 

Med zaposlene vzgojiteljice, ki so v šolskem letu 2018/19 vodje oddelkov, je razdeljenih 

50 vprašalnikov.  

Do razlike, med razdeljenimi vprašalniki (50) vodjem oddelkov in skupnim številom 

oddelkov v vrtcu Mojca (46), prihaja zaradi stanja določenih oddelkov, kjer sta 2 vodji 

oddelka, vsaka ½, torej zaposlitve za polovični delovni čas.  

 

S kvalitativno analizo anketne raziskave se želi ugotoviti bistvo KAJ (in ne KOLIKO) 

vodje oddelkov poznajo, zaradi česa izberejo slikanico za branje/pripovedovanje, kaj jih 

pri izboru motivira in kakšen pomen ima za njih kakovostna slikanica.  

http://vrtec-mojca.com/
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S kvantitativno analizo anketne raziskave se želi pri določenih vprašanjih ugotoviti 

relativna pogostost v %.  

 

Anketna vprašanja so kratka in jedrnata, osredotočena na kakovostno slikanico in 

avtonomijo vzgojitelja pri izboru.  

 

CILJI: 

Cilj anketne raziskave je poznavanje slikanic za otroke predšolskega obdobja, razloček 

med kičem in kakovostno vsebino, razloček med dobro in slabo ilustracijo, poznavanje 

priporočenih slikanic za najmlajše in podelitve nagrad/priznanj  v slovenskem knjižnem 

prostoru. 

 

Od razdeljenih vprašalnikov (50) sem jih prejela izpolnjenih 45 z odgovori. Analizirala 

bom 45 odgovorov kot celota 100%. 

Razlika in neizpolnjenih vseh 50 so posledica bolniških staležev ali drugih odsotnosti iz 

dela. 

 

4.1. Analiza in interpretiranje osnovnih vprašanj 

S splošnim delom, kjer so zajeta 3 vprašanja, sem želela izvedeti starost oziroma 

vzgojiteljsko prakso v delovni dobi. S tem imamo možnost generacijske razlike v mišljenju 

in podajanju odgovorov. 

Vrtec Mojca in kolektiv poznam, zaposlena sem kot pomočnica vzgojiteljice v skupini 

Ptički, ki bodo jeseni 'odleteli' v šolo. Zato vprašanja spola nisem predvidela, lahko pa 

izpišem, da so vse vodje oddelkov ženskega spola. 

 

Tabela 1: sestava vzgojiteljev po spolu 

spol število vzgojiteljev % 

ženski 50 100 

moški 0 0 
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Interpretacija 1. vprašanja Koliko let ste že vodja oddelka : 

 

Grafikon 1:stalež vodje oddelka v letih 

 

Iz grafikona 1 je razvidna razporeditev vzgojiteljic po delovni dobi kot vodja oddelka. Več 

kot polovica (60%) je zaposlenih na mestu vodje oddelka več kot 15 let, torej vzgojiteljice 

z dolgo delovno dobo, praktičnimi izkušnjami in veliko strokovne usposobljenosti. 

Verjetnost je, da imajo take vzgojiteljice mnogo več rutine, mnogo več znanja in 

poznavanja knjižnega tržišča, zlasti kartonk in slikanic za predšolske otroke. Njihovo 

dolgoletno ustvarjanje z najmlajšimi pogosto temelji na klasiki in ustaljeni predstavitvi 

slikanic v branju/pripovedovanju.  

 

Interpretacija 2. vprašanja Katero skupino vodite v letu 2018/19:   

 

Grafikon 2: vodja skupine v letu 2018/2019 
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Razporeditev letošnjih vodij oddelkov je približno enako zastopana v oddelkih tudi v %. 

Razlike so minimalne, vse pa so pogojene s številom oddelkov v 5 enotah vrtca Mojca. 

 

Zanimivost: med skupinami je ena kombinirana med starostjo 2 - 4 let in dve heterogeni 

skupini, ena med 1 - 3 leta in druga med 3 - 5 let.  

 

 

Interpretacija 3. vprašanja Zakaj se vam zdi pomembno, da odrasli otroku 

beremo/pripovedujemo z odgovori: 

 

Tabela 2: pomen branja/pripovedovanja 

odprti tip odgovorov število 

odgovorov 

bogatenje besednega zaklada 44 

spodbujanje domišljije 18 

intimen stik bralec-poslušalec 12 

spoznavanje novih besed 8 

seznanjanje s knjigo/odnos do knjige 7 

poistovetenje z liki  7 

širjenje znanja 6 

umiritev otroka 5 

navajanje na poslušanje 4 

brez odgovora 1 

 

Branje in pripovedovanje nudita možnost bogate komunikacije med odraslim in otrokom, 

pa naj bo to eden od staršev ali kdo od vzgojiteljev. Odrasli se torej zavedamo, da branje 

doprinese k govoru, izražanju in širini poznavanja besednega zaklada. Na to kažejo tudi 

rezultati, saj so vse vzgojiteljice (44, 1 brez odgovora) enotnega mnenja, da se s tem 

nadgrajuje besedni jezik. Z branjem ali pripovedovanjem spodbujamo otrokovo 

radovednost in domišljijo (18), navezujemo prijeten stik v neposredni bližini (12), hkrati pa 

priučimo otroka k rokovanju s knjigo (7) in ga navajamo na pozorno poslušanje (4).  

Naštete trditve so bistvenega pomena, da iz poslušalca razvijemo kasneje dobrega bralca in 

ljubitelja knjig.  

Odzivi otrok na slikanico so različni: rokovanje s knjigo, označevanje z vprašanjem (npr. 

kje leži muca?), ob slikah otrok postavlja vprašanja (npr. kaj je to?), interpretacija obeh 

naslovnikov ob sliki, slika v akciji (npr. posnemanje), izumljanje in ustvarjanje lastne 

zgodbe (Haramija in Batič, 2013, str. 73-74).  

Zanimivost: ena izmed vzgojiteljic je na vprašanje odgovorila s citatom: »Če želite, da bo vaš 

otrok inteligenten, mu berite pravljice. Če želite, da bo še pametnejši, mu berite še več pravljic.« (A. 

Einstein)  
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4.2. Analiza in interpretiranje vprašanj o slikanici 

Vprašanj namenjenih slikanici, kakovosti in poznavanju, je v vprašalniku 12, od tega 5 

zaprtega tipa, 2 vprašanji z več možnimi odgovori in 5 vprašanj odprtega tipa. 

Analizirala sem jih v %, kjer je navedeno številčno stanje zaprtega tipa, vprašanja z več 

možnimi odgovori s pomočjo pogostosti v padajočo shemo in vprašanja odprtega tipa po 

izpisu najpogostejših odgovorov. 

 

Interpretacija 1. vprašanja Kako pogosto vključujete branje/pripovedovanje v 

dejavnost/dnevno rutino? 

 

Grafikon 3: pogostost vključevanja branja/pripovedovanja v dnevno rutino 

 

 

Iz odgovorov lahko razberemo pomembnost branja/pripovedovanja v vrtcu. Vzgojiteljice 

se zavedajo, da obravnavanje slikanic pripomore k izražanju in govoru, zato so 

bralne/pripovedovalne navade prisotne dnevno (45%) ali vsaj 2 do 3x tedensko (44%). 

Podatek je visok in predstavlja v tedenskih dejavnostih in drugih interesih veliko pogostost 

poseganja po slikanicah, kar otroke v skupini dodatno motivira in poglablja njihov zorni 

kot.  

V slovenskih merilih velja za pred-bralno obdobje čas do 7. leta starosti otroka, ko lahko 

govorimo, da se otrok opismeni, vendar to ne pomeni, da je že zmožen branja z 

razumevanjem (Haramija in Batič, 2013, str. 73).   
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Interpretacija 2. vprašanja Kaj vam je ob izbiri slikanice pomembnejše?  

 

Grafikon 4: pomembnost ob izboru slikanice 

 

Velika večina vzgojiteljic se je opredelila za pomembnost vsebine in ilustracije hkrati 

(87%), kar pomeni, da predstavlja slikanica tako v kakovostni vsebini kot v kakovostni 

ilustraciji najpomembnejši stik med bralcem in poslušalcem. Iz teorije vemo, da 

kakovostno slikanico zaznamuje oboje in tega se zavedajo tudi vzgojiteljice.  

Sledi sicer pomembnost ilustracij (7%), kar smemo pripisati najmanjšim otrokom v vrtcu, 

kjer vzgojiteljica običajno pripoveduje in kaže slike, ob slikah se dodatno pogovarjajo in v 

tem starostnem obdobju pomenijo mnogo več kot brani tekst.  

 

Interpretacija 3. vprašanja Na kakšen način običajno izberete slikanico? (možnih več 

odgovorov) 

Tabela 3: način izbire slikanice 

možni odgovori število odgovorov 

po lastni presoji 39 

glede na obravnavano tematiko 39 

po priporočilu sodelavke 18 

po priporočilu knjižničarja ali 
seznama PBZ 

11 

po naključju jo imam pri roki 9 

drugo 3 

brez odgovora 1 

 

Kako veliko prisotnost ima avtonomija vzgojiteljic prikazuje tabela 3. Odločanje, katero 

slikanico bo predstavila otrokom, je njena lastna izbira (39) in samostojnost po poseganju 

bralnega materiala. Ob lastni presoji, njeni motivaciji in trenutnemu navdihu ima vse 
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možnosti za kvalitetno ustvarjanje in doprinos dnevne dejavnosti v skupini. Za izbor 

slikanice se odloča sama.  

Sledi izbor na obravnavano tematiko (39), kar je razumljivo glede na tedenski/mesečni 

načrt skupine v vrtcu.  

Zanimivost: pod drugo, kjer so vzgojiteljice napisale ali po željah otrok (2) in če jo otrok 

prinese sam v vrtec od doma (1).  

 

Interpretacija 4. vprašanja Kaj vpliva na vaš dodatni izbor? (možnih več odgovorov) 

 

Tabela 4: vpliv na izbor slikanice 

možni odgovori število odgovorov 

dolžina besedila 31 

izgled ilustracij 31 

velikost ilustracij 17 

število strani 10 

vsebina zgodbe/tematika 9 

format knjige 6 

velikost črk 5 

slikanica brez besedila 4 

drugo 4 

brez odgovora 1 

 

Tabela ponazarja odgovore, kjer jim je najpomembnejša dolžina besedila (31) in prav 

toliko izgled ilustracij v slikanici (31). Majhnemu otroku, je potrebno brati/pripovedovati 

krajši čas zaradi koncentracije, sledenja vsebini in razumevanju. S tem naj bi bila slikanica 

vsebinsko bogata, ne predolga, predvsem pa naj tekst spremlja ilustracija za vidno 

ponazoritev dogajanja v zgodbi.  

V ospredje so postavile tudi velikost ilustracij (17), saj najverjetneje otrok doživlja prav 

posebno vsebino skozi prikazano sliko.  

Zanimivost: pod drugo, kjer se je ob ponujenih odgovorih izpisalo tudi: zahtevnost in 

primernost vsebine (4). Dve vzgojiteljici sta označili samo pomembnost ilustracij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

Interpretacija 5. vprašanja Kakšne značilnosti mora imeti kakovostna slikanica? 

 

Tabela 5: značilnosti kakovostne slikanice 

odprti tip odgovorov število odgovorov 

zanimive ilustracije 33 

vsebina z glavo in repom 30 

poučnost zgodbe 16 

ne sme biti kičasta 7 

tekst ne vsebuje pomanjševalnic 4 

pisana s ščepcem humorja 3 

velik format knjige 2 

uravnoteženo besedilo s slikami 2 

rdeča nit skozi zgodbo 1 

brez odgovora 1 

 

Kakovostna slikanica ima po njihovem mnenju enakovredno plat tako v ilustraciji (33) kot 

primerni vsebini (30). Tudi poučnost zgodbe (16) ima velik vpliv. Vse tri naštete vrednote, 

ki so v ospredju tabele, zgovorno dokazujejo, da se zavedajo, kaj pomeni kakovost in 

dobra slikanica za otroke. Izbor po lastni presoji vzgojiteljice z naštetimi poglavitnimi 

odgovori jasno kaže podobo poznavanja in vrednotenja kakovostne slikanice in predstavlja 

pomembnost vzgojiteljevega dela v prid predšolskim otrokom. Vsaka slikanica, ki jo 

berejo ali pripovedujejo naj bi bila zanimiva, humorna in naj bi nosila sporočilo oz. nauk. 

V ustvarjalnem postopku oblikovanja slikanice z avtorjem in ilustratorjem se odgovori 

močno približajo mnenju M. Kobe, kjer razlikuje tri tipe v razdelitvi besedila in slik: kot 

klasična slikanica z menjavanjem celostranskega besedila in celostranske slike (1987, str. 

37), kot razlitje ilustracije čez rob, kjer se razširi na obe strani in sega celo v tekst, kot večji 

likovno podobo s katero ilustrator tekst reorganizira tako, da ga organizirano vključuje v 

samo sliko (prav tam, str. 38).    

 

Interpretacija 6. vprašanja Kdaj lahko govorimo o kakovostni vsebini?  

 

Tabela 6: kakovostna vsebina 

odprti tip odgovorov število odgovorov 

poučna vsebina 15 

vsebinsko razumljiva 12 

zgodba nosi nauk 11 

življenjski dogodki 8 

primerno dolgo besedilo v humorju in napetosti 5 

brez odgovora 4 
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otroška želja po večkratnem branju 3 

vsebina vodi v razmišljanje 3 

priznan avtor teksta 2 

ugledna založba izdaje 1 

 

Slikanica je otroku najbližja in dostopna tako iz ljudskega izročila kot živalskega sveta, 

kjer v tematikah odkriva doživljajski svet otroka (prav tam, str. 39). Poučnost zgodbe v 

tekstu (15) in vsebinska razumljivost (12) sta v slikanici prilagojeni otrokovemu razvoju, 

razmišljanju in starostni stopnji. Ostali odgovori, ki sledijo beležijo sporočilo, ki ga 

slikanica nosi v poduk (11) in pomembne otroku blizu življenjske dogodke (4).  

Odgovori potrjujejo tudi opredelitev slikanic po Haramija in Batič, ki pojasnjujejo 

slikanice kot informativne slikanice in leposlovne slikanice (2013, str. 26).  

Informativne slikanice imajo specifiko na izbranem področju, medtem ko leposlovne 

slikanice dopuščajo več avtorske svobode (prav tam, str. 26).  

 

Interpretacija 7. vprašanja Kakšne značilnosti ima za vas kakovostna ilustracija? 

 

Tabela 7: kakovostna ilustracija 

odprti tip odgovorov število odgovorov 

slika jasno, preprosto ponazori zgodbo 13 

sprejemljivost velikosti slike 8 

žive, pisane barve 8 

slika ni kičasta in prepolna 7 

privlačna na oko 7 

razvijanje ostalih čutov, ne samo vid 4 

čiste linije ilustracije 3 

stvar okusa posameznika 2 

brez odgovora 2 

priznan ilustrator 1 

 

Slikanico moramo gledati celostno, ne samo skozi besedilo ampak tudi skozi sliko, ki tekst 

spremlja. O kakovosti lahko govorimo takrat, ko sta tako tekst kot ilustracija možno 

povezani in tvorita enovito celoto (Haramija in Batič, 2013, str. 41). Za dosego 

potrebujemo ilustratorja, ki besedilo oplemeniti in mu doda slikovno podobo.  

Ilustracijo otrok lahko sam 'bere' brez odraslega posrednika. Z vidnim zaznavanjem si 

ogleduje in prepoznava. Pri branju slik ločimo dve ravni: raven prepoznavanja in raven 

razumevanja (prav tam, str. 53).    

Odgovori vzgojiteljic so tako prave vrednote kakovostne ilustracije, od natančnosti, 

jasnosti (13) slike, do vsebinsko bogate in dovolj velike slike (8). Prav tako jim je 

pomembno, da je vidno privlačna in lepa (7), kar predstavlja žive, nevsiljive barve (8) in 
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izrazite linije slike (3). Pomembnost barv je ena od temeljnih orisnih prvin (prav tam, str. 

56).   

 

Interpretacija 8. vprašanja Katere nagrade/priznanja v mladinski književnosti poznate? 

 

Tabela 8: nagrade/priznanja 

naziv nagrade/priznanja število odgovorov 

Zlata hruška 25 

brez odgovora 7 

Večernica 6 

Levstikova nagrada 6 

Desetnica 5 

Nagrada Kristine Brenkove 4 

Prešernova nagrada 3 

Andersenova nagrada 3 

Modra ptica 2 

nobene 2 

moja Naj knjiga 2 

Ciciuhec, Palček Bralček 1 

Predšolska bralna značka 1 

 

Razveseljiv je podatek, da več kot polovica vzgojiteljic pozna in ve, kaj predstavlja 

znak/priznanje zlata hruška. Nagrajene naslove slikanic za najmlajše lahko uporabijo za 

branje/pripovedovanje in s tem nehote izboljšajo višino kakovostnih slikanic pri delu v 

vrtcu.  

Ostale nagrade/priznanja si sledijo poprečno, je pa zanimiv odziv 7 vzgojiteljic brez 

kakršnega koli odgovora.  

Med odgovore so 3 vzgojiteljice zapisale tudi Andersenovo nagrado, ki jo podeljuje 

Mednarodna zveza za mladinsko književnost (IBBY), tako pisateljem kot ilustratorjem. 

Podeljuje se od leta 1956 in je ena najpomembnejših priznanj za mladinsko književnost. 

Med nominiranci so tudi slovenski predstavniki, od Svetlane Makarovič, Lile Prap in 

Polonce Kovač do Marije Lucije Stupica, Alenke Sotler, Marjana Mančka.  

Leta 1970 sta Ela Peroci in Lidija Osterc prejeli ti. Visoko priznanje za celotni opus, 

Perocijeva je na častni listi IBBY. http://www.ibby.si/index.php/int-ibby/nagrade/andersenove 

Prešernova nagrada (3) je sicer najvišje priznanje za dosežke na področju umetnosti v 

Republiki Sloveniji, vendar z mladinsko književnostjo za predšolske otroke ni v tesni 

povezavi. 

Odgovori kot so Ciciuhec, Palček Bralček in predšolska bralna značka (2) so pohvale 

vredni, vendar so to projekti za spodbujanje branja in veselja do knjig.  

 

http://www.ibby.si/index.php/int-ibby/nagrade/andersenove
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Interpretacija 9. vprašanja: Ali poznate priznanje/znak zlata hruška? 

 

Grafikon 5: poznavanje priznanja/znaka zlata hruška 

 

 

Vzgojiteljice v vrtcu znak/ priznanje zlata hruška poznajo zelo dobro (73%) in tudi vedo, 

da je viden z nalepko na platnici vsake nagrajene slikanice. S tem si lahko pri avtonomiji 

izbire pomagajo, ko razmišljajo v knjižnici, katero slikanico predstaviti in katero brati.  

V pomoč jim je spletna stran PK, kjer najdejo podroben seznam vseh naslovov nagrajenih 

slikanic. Vsakoletna priprava uredniškega odbora Priročnika za branje kakovostnih 

mladinskih knjig, ki je objavljen kot publikacija in spletna različica, sta odlični izhodišči 

pri iskanju nagrajene in kakovostne slikanice z znakom zlata hruška.  

https://www.mklj.si/prirocnik 

https://www.mklj.si/zlata-hruska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mklj.si/prirocnik
https://www.mklj.si/zlata-hruska
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Interpretacija 10. vprašanja: Kako pogosto posegate po slikanicah z nalepko zlata hruška? 

 

Grafikon 6: pogostost slikanic z nalepko zlata hruška 

 

 

Odgovori vzgojiteljic v % med odgovorom redko in odgovorom pogosto so približno v 

enakem zastopanju. Ali je to naključno ali namensko se bo podrobno analiziralo ob 

razvrstitvi vprašalnikov v tri skupine, glede na stalež kot vodje oddelkov.  

 

Interpretacija 11. vprašanja: Znak/priznanje zlata hruška je podeljeno: 

 

Grafikon 7: komu ali čemu podelitev zlate hruška 

 

64% odgovorov vzgojiteljic je informiranih, da znak zlata hruška dobi slikanica, ne glede 

na avtorja, ilustratorja, izgled, format itd. 13% vzgojiteljic ni podalo odgovora, kar je 

podatek, da kljub izobraževanjem niso podučene o znaku. 11% vzgojiteljic pa je mnenja, 
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da slikanica z znakom zlata hruška nagrajuje avtorja besedila, 7% pa založbi, ki slikanico 

izda in 5% ilustratorju.  

 

Interpretacija 12. vprašanja Najljubša slikanica otroštva in najljubša slikanica 

vzgojiteljskega poklica 

 

Tabela 9: najljubša slikanica otroštva in najljubša slikanica vzgojiteljskega poklica 

naslov slikanice Število 

odgovorov 
 naslov slikanice Število 

odgovorov 

Muca Copatarica 6  Muca Copatarica 8 

Sneguljčica 5  nimam najljubše 4 

Pepelka 5  A veš, koliko te imam rad 4 

Rdeča Kapica 4  Sapramiška 3 

Moj prijatelj Piki Jakob 3  Mavrična ribica 3 

Trnuljčica 3  Pod medvedovim dežnikom 3 

Zlatolaska 2  Zverjasec 3 

Volk in 7 kozličkov 2  Bi se gnetli na tej metli 3 

Maček Muri 2  Lonček na pike 2 

Grdi raček 2  Bobek in barčica 2 

zbirka Marinka 2  Elmer 1 

Mali Puhek v Benetkah 1  Lisjak Foksi in športni duh 1 

Peter in volk 1  Zelo lačna gosenica 1 

Pajacek in punčka 1  Mali modri in mali rumeni 1 

Šivilja in škarjice 1  Pot na morje 1 

Pekarna Mišmaš 1  Medved išče pestunjo 1 

Lonček kuhaj 1  Prodajamo za gumbe 1 

Kekec 1  Obljuba je obljuba 1 

Palčica 1  Lahko pokukam v tvojo pleničko 1 

Mojca Pokrajculja 1  Mali medo 1 

nimam najljubše 1    

 

Zadnje vprašanje v okviru slikanice je bil izpostavljen »malo za šalo, malo zares«, vendar 

sem ob raziskovanju odgovorov prijetno zadovoljna. Veseli me dejstvo, da je na obeh 

pozicijah  v vodstvu slikanica Muca Copatarica. Ena najbolj prepoznavnih slikanic Ele 

Peroci spremlja veliko generacij, od prve izdaje 1957, do številnih ponatisov, zadnji v letu 

2007. Obdobje več kot 60ih let pritegne k branju in poslušanju vedno znova in znova, stare 

in nove bralce. Poklon tej pravljici so prevodi v tuje jezike, številni natečaji in lutkovne 

uprizoritve. 

V razponu slikanic iz otroštva so v ospredju klasične slikanice od Pepelke, Sneguljčice (5), 

Rdeče Kapice (4), Trnuljčice (3) idr., v ospredju slikanic iz uporabe v poklicu pa sodobne 

pravljice od Sapramiške (3) do Elmerja (1).  

Izbor naslovov je raznolik, prav tako kot navade posamezne vzgojiteljice.  
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4.3. Analiza in interpretiranje po vzgojiteljskih izkušnjah oziroma delovni dobi 

vzgojiteljic 

Anketne vprašalnike sem razvrstila v tri skupine po vzgojiteljski praksi kot vodja oddelka. 

Iz prvega grafikona zgoraj je razvidno stanje v %, v tabeli pa številčno stanje vzgojiteljic. 

 

Tabela 10: vzgojiteljice kot vodje oddelkov 

vzgojiteljice v praksi število odgovorov 

do 5 let vodja oddelka 10 

med 5 let in 15 let 8 

15 let in več 27 

 

S pomočjo razvrstitve se primerjajo izkušnje, bralno pripovedovalne navade in poznavanje 

kakovostne slikanice, glede na obdobje let in izkušenj kot vodja oddelka, generacijske 

razlike v praksi oziroma razlike, ki jo prinaša daljše delovno obdobje in rutina 

vzgojiteljskega poklica.  

Iz tabelo je razvidno, da je velika večina vzgojiteljic z bogato prakso, dolgoletnimi 

izkušnjami (27) in delujejo kot vodje oddelkov vrsto let.   

 

V analizo po delovni dobi kot vodje oddelkov so zajeta najpomembnejša vprašanja, rdeča 

nit diplomskega dela, pogostost branja/pripovedovanja, pomembnost ob izboru slikanice, 

poznavanje znaka/priznanja zlata hruška, pogostost izbora slikanice s to nalepko in 

namembnost podelitve znaka/priznanja.   

 

Grafikon 8: primerjava pogostosti branja/pripovedovanja po staležu 

 

V dnevno rutino branja/pripovedovanja je udeleženih 20 odgovorov, v branje vsaj 3x 

tedensko prav toliko (20). Iz tega se lahko sklepa pomembnost predstaviti otrokom 

slikanice, knjige in jih vpeljati v svet pismenosti, izražanja, poslušanja in ustvarjanja 
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domišljije. Vzgojiteljice se zavedajo, da je predšolsko obdobje pomemben stik tako s 

knjigo kot bralnimi navadami. Tedenski grafikon uporabe slikanice kaže na odnos 

bogatitve besednega zaklada, omogočanje različnih identifikacij z junaki, čustvenimi 

odzivi na vsebino itd.  

Obravnava književnih besedil ne temelji na izrabi časa, ki ga otroci preživijo v vrtcu, pač 

pa so eden poglavitnih dejavnikov v spodbujanju opismenjevanja v zgodnjem otroštvu. 

Opremljenost igralnic in usposobljenost vzgojiteljic pripomorejo k delu s knjigo in 

ozaveščajo mladega bralca v kasnejšega uporabnika.      

 

Grafikon 9: primerjava pomembnosti ob izboru slikanice po staležu 

 
 

Ne glede na stalež dobe kot vodja oddelka so odgovori zgovoren dokaz, da ni pomembno 

kakšen format slikanice vzgojiteljice izberejo, ampak tako besedilo kot ilustracije, torej 

oboje (39).  Izbor in odločitev katero slikanico vzeti s police in katero slikanico predstaviti 

otrokom je samoiniciativen, svoboden, najverjetneje po tematiki, ki se obravnava, po želji 

otrok ali v izbiri druge dejavnosti.  

Pri izbiri je vzgojitelj 'sam svoj umetnik', kar pomeni, da išče slikanice primerne starostni 

stopnji otrok s kakovostno vsebino in kakovostno ilustracijo. Avtonomija vzgojiteljev je s 

tem upravičena in ima na izbor pomemben vpliv.  
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Tabela 11: primerjava načina izbire slikanice po staležu (možnih več odgovorov) 

možni odgovori vodja manj 

kot 5 let 

vodja med 5 in 

15 let 

vodja več kot 

15 let 

po priporočilu sodelavke 5 3 10 

po priporočilu knjižničarja ali seznamu 
PBZ 

2 1 7 

po lastni presoji 8 7 23 

glede na obravnavano tematiko 9 8 25 

po naključju jo imam pri roki 0 2 7 

drugo 0 2 1 

 

Pomembnost proste, svobodne izbire slikanice, avtonomija vzgojiteljice v odločanju, 

katero slikanico izbrati in predstaviti, je močno prisotna in se lastnih nagibov izbire 

vzgojiteljice zavedajo (38). Poudarek se namenja tudi priporočilu, pa naj bo to sodelavka, 

knjižničar ali predlagani seznami (28). Slikanice s posebno tematiko vključujejo v letni 

načrt po programu (41).  

 

Tabela 12: primerjava vpliva na dodatni izbor slikanice po staležu (možnih več odgovorov) 

 

možni odgovori vodja manj kot 5 let vodja med 5 in 15 

let 

vodja več kot 15 

let 

velikost črk 0 2 4 

velikost ilustracij 6 1 11 

dolžina besedila 7 7 16 

slikanica brez besedila 0 0 5 

izgled ilustracij 5 7 18 

format knjige 1 1 4 

število strani 1 4 6 

vsebina zgodbe/tematika 1 0 6 

drugo 1 1 2 

 

Ugotovi se lahko, da velikost črk, malih tiskanih ali velikih tiskanih, slog pisave, ni 

nikakršno merilo ob izbiri (6), prav tako ne formatu knjige (6). Na vzgojiteljičin dodatni 

izbor najbolj pogosto vpliva dolžina besedila (30), izgled ilustracij (30) in velikost slike 

(18).  

Iz tabele izluščimo tudi, da vzgojiteljice z najmanjšo delovno dobo izbirajo slikanice 

ustrezne po dolžini besedila (7) in izgledu ilustracije (5), medtem, ko vzgojiteljice z več 

izkušnjami in dolgo delovno dobo posegajo po izgledu ilustracije (18), dolžini besedila 

(16) in velikosti ilustracije (11).  

V načelu nobeni od treh skupin ni primarno število strani v knjigi niti tematika (6).   
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Grafikon 10: primerjava poznavanja znaka/priznanja zlata hruška po staležu 

 
 

Kljub različnim delovnim izkušnjam in kljub starostnim razlikam vzgojiteljic je razveseljiv 

podatek, da znak/priznanje zlata hruška pozna večina, to je 33 odgovorov. Če tu prištejemo 

še odgovore – ne vem natančno – teh je 5, pridemo do zaključka poznavanja oziroma 

osveščenosti in informiranosti vzgojiteljic, da na slovenskem knjižnem prostoru obstaja in 

se podeljuje nagrada za kakovostne slikanice.  

 

Grafikon 11: primerjava pogostosti izbire nagrajene slikanice po staležu 

 
 

Iz grafikona razberemo, da vzgojiteljice z mnogo daljšo delovno dobo in izkušnjami 

sledijo nagradam in pogosto (11) izberejo tako slikanico za predstavitev otrokom. Morda 

več prakse in več izkušenj pripomore k temu, da je izbor slikanice dober, da je nagrajen in 

da se otroci seznanjajo s kakovostno vsebino in kakovostno ilustracijo.  
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Ker branje/pripovedovanje ugodno vpliva na otrokov vsestranski razvoj je priporočljivo 

izbrati kvalitetno slikanico iz katere otrok širi obzorje.   

 

Grafikon 12: primerjava podelitve znaka/priznanja zlata hruška po staležu 

 

 

Izkušnje v delovni dobi ne predstavljajo ovire, in vzgojiteljice vedo kdo ali kaj je 

prejemnik  nagrade zlata hruška. Podeljuje se jo slikanici (29) in opremi z nalepko, 4 

vzgojiteljice so mnenja, da gre v roke avtorju teksta, 1 vzgojiteljica meni, da ilustratorju, 3 

so se odločile, da je prejemnik založba in 8 vzgojiteljic na to vprašanje ni odgovorilo.  

Vsekakor je nagrada zlata hruška med slikanicami pomembna in o njej bi bilo potrebno več 

govora, več poznavanja, morda celo izobraževanje na vzgojiteljskih aktivih in roditeljskih 

sestankih s starši.  

 

4.4. Analiza in interpretiranje vodji v starostni skupini 

V analizo po delovanju vodje glede na starostno skupino otrok so prav tako merilo 

najpomembnejši odgovori, torej branje/pripovedovanje, izbor slikanice, poznavanje znaka, 

pogostost branja nagrajenih slikanic in kdo ali kaj je z znakom/priznanjem nagrajen.  

 

Grafikon 13: primerjava pogostosti branja/pripovedovanja glede na starost  otrok 
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Pogostost vsakodnevnega branja izstopa pri starostni stopnji med 4 – 5 let (7) najbrž zaradi 

dovzetnosti malčkov v tem obdobju, ki stremijo k radovednosti. Ta leta so tista, ki burijo 

otroku dodatno domišljijo, postavljajo vprašanja in pričakujejo odgovore, oblikujejo si že 

svoj pogled na svet in okolje, oblikujejo »svoj jaz« in skušajo posnemati odrasle. Poiščejo 

si svojega vzornika in mu želijo biti podobni. Izoblikujejo navade, običaje. 

Prvo obdobje med 1-2 leti je tisto, v katerem se več pripoveduje kot bere. Otroci imajo 

majhno koncentracijo in poslušnost, zato je stik pripovedovalca intimnejši, saj ne sledi 

tekstu v knjigi, pač pa otroke gleda in navezuje s pogledom pristnejšo vez. Čustvena 

navezanost je s tem drugače prisotna kot zgolj prebiranje zgodbe.  

Ne glede na starostno obdobje je razvidno, da vzgojiteljice posvečajo 

branju/pripovedovanju veliko pozornost, saj jih 21 bere vsak dan in 17 vsaj 3x tedensko.  

Branje/pripovedovanje naj ne bi bilo le vrtčevsko opravilo. Res je, da otrok veliko ur 

preživi v vrtcu, vendar naj bi ta navada prerasla tudi v domače okolje, kjer starši prebirajo 

slikanice. Po teoretiki branje ustvarja toplino in krepi čustvene vezi v družini.    

 

Grafikon 14: primerjava pomembnosti ob izboru slikanice glede na starost otrok 

 
 

Pričakovani odgovori, da je vzgojiteljicam v kakovostni slikanici pomembno oboje, tako 

avtor teksta kot ilustrator slik (39), ni presenetljiv. Skoraj enakovredno vlogo imata oba 

ustvarjalca, predvsem v obdobju med 1 in 5 letom (31). Vzgojiteljica pozna črke in zna 

brati, predšolski otrok pa bere zgodbo skozi ilustracijo, zato je izbor upravičen.  
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Tabela 13: primerjava načinov izbire slikanice (možnih več odgovorov) 

možni odgovori 1 – 2 

leti 

2 – 3 

leta 

3 – 4 

leta 

4 – 5 

let 

5 – 6 

let 

heterogeni 

skupini 

kombinirana 

skupina 

po priporočilu sodelavke 6 4 3 3 1 1 0 

po priporočilu 

knjižničarja ali seznama 

PBZ 

3 2 0 3 2 0 0 

po lastni presoji 9 7 5 8 7 2 1 

glede na obravnavano 
tematiko 

10 9 5 9 6 2 1 

po naključju pri roki 3 3 1 0 2 0 0 

drugo 0 1 0 1 0 0 1 

 

Zanimivost: pod drugo so izpisale: želja otrok 

 

 

Tabela 14: primerjava dodatnega vpliva na izbor (možnih več odgovorov) 

možni odgovori 1 - 2 

leti 

2 – 3 

leta 

3 – 4 

leta 

4 – 5 

let 

5 – 6 

let 

heterogeni 

skupini 

kombinirana 

skupina 

velikost črk 3 3 0 0 0 0 0 

velikost ilustracij 7 4 3 2 2 0 0 

dolžina besedila 9 7 5 6 3 1 1 

slikanica brez besedila 1 2 1 0 1 0 0 

izgled ilustracij 9 7 6 4 6 0 0 

format knjige 3 2 1 0 1 1 0 

število strani 4 3 1 0 3 0 0 

vsebina zgodbe/tematika 1 3 2 3 3 0 0 

drugo 0 0 0 3 0 0 1 

 

Zanimivost: pod drugo: kvaliteten prevod (1), priznan avtor (2), obveščenost, da je dobra 

in se ujema z načrtom (1). 
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Grafikon 15: primerjava poznavanja znaka/priznanja glede na starost otrok 

 
 

 

Poznavanje nagrade zlata hruška ne vpliva na to v katerem starostnem obdobju so 

vzgojiteljice letos vodje oddelkov (30).  

 

 

Grafikon 16: primerjava pogostosti izbire slikanice z nalepko zlata hruška glede na starost 

otrok 

 

 

V starosti 1-2 leti vzgojiteljice redko posegajo po nagrajenih slikanicah (8), zato pa je v 

naslednjih starostnih letih pogostost toliko večja. Med 2-3 letniki in med 3-4 letniki je 

0 0 0 1 0 0 02

5
4

3 3 1 1

8

2 3
4 4

1 00 2 0 0 0 0 00 0 0 1 0 0 0

Kako pogosto posegate po slikanicah z nalepko zlata 

hruška?

vedno pogosto redko nikoli ne preverjam
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pogostost izrazitejša (5,4). Iz grafikona je razbrati, da mnogo vzgojiteljic redko izbere 

nagrajeno slikanico (22), medtem ko 1 vzgojiteljica sploh ne preverja, 1 pa navaja, da 

vedno poseže po slikanicah z nagrado.  

Znak zlata hruška bi zaslužila v vrtcih posebno pozornost pri izbiri. Take slikanice imajo 

priznanje za kakovost in uredniški odbor temeljito pretehta kriterije in vrednote, da jih 

uvrsti med najboljše.  

 

Grafikon 17: primerjava podelitve znaka/priznanja zlata hruška glede na starost otrok 

 
 

Skoraj enotni odgovori pri vprašanju koga ali kaj nagrajujemo z znakom/priznanjem zlata 

hruška, so potrdilo, da vzgojiteljice v vseh starostnih obdobjih vedo komu je namenjeno 

(28). Slikanica je torej tista knjiga preteklega leta, ki zasluži po kriterijih vrednotenja 

nalepko in  je vidna na knjigi v knjižnici.  

 

 

4.5. Sklepne ugotovitve empiričnega dela 

 

Analiza pridobljenih odgovorov je razdeljena v tri segmente z vodilom, da se pridobijo 

vzporednice ali razlike v splošnih odgovorih kot celota, primerja razliko v praktičnih 

izkušnjah delovanja vodji oddelkov in razlike vzgojiteljic glede na starost otrok, kjer so 

letos razvrščene.  

  

V vrtcu Mojca so bralno/pripovedovalne navade na visokem nivoju. Vzgojiteljice se 

zavedajo, da je otroška slikanica »zakladnica znanja« in temu primerno knjigo vklapljajo v 

dnevno ali tedensko dejavnost. Pri tem ni pomembna starost otrok, še manj delovne 

izkušnje kot vodja oddelka. Generacijske razlike med mladimi in starimi vzgojiteljicami so 

zanemarljive.   



 

44 
 

Branje in pripovedovanje jim predstavlja pomemben dejavnik, ki ga vključujejo v ritual. S 

takim načinom dela vzgojiteljice pritegnejo celotno skupino, ne glede na to ali zgodbo 

berejo ali se ob slikah pogovarjajo. Različne dejavnosti, ki jih izbirajo, izzovejo 

vedoželjnost otrok. K temu pripomore tudi bralni kotiček ali knjižna polica s kartonkami, 

knjige z vrtljivimi elementi, knjige v obliki kukala, knjige z zavihki, knjige z okenci 

povleci/poglej in klasične slikanice (Haramija in Batič, 2013, str. 61).  

 

Vpliv na otrokovo bralno pismenost, kasnejšo literarno dojemljivost in samo bralno kulturo 

razvijamo v predšolskem obdobju. Zato je zelo pomembno, da smo pri tem pozorni in je 

izbor usmerjen v kakovost.  

 

Zavedati se je potrebno, da vsako branje ni dobro branje. Majhnemu otroku beremo glasno, 

razločno, s poudarki in presledki, z intonacijo glasu in stopnjevanjem vsebinskih 

dogodkov. Tudi kvaliteta branja oplemeniti kakovostno vsebino in kakovostno ilustracijo.  
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5. ZAKLJUČEK 

 

»Branje je potovanje na barkah besed prek tišine. 

Molčiš in poslušaš čenčanje daljav in sveta iz bližine«. 
(Brina Štampe Žmavc) 

Branje in pripovedovanje sta predšolskemu otroku kažipot do osvajanja znanja in 

življenjskih resnic. Vzgojni pripomoček so slikanice s pravljičnimi razsežnostmi.  

V vsaki pravljici, zgodbi, pripovedki so otrokovi starosti primerno odkrivajo resnice, ki nas 

spremljajo.  

Zavedati se moramo, da morajo biti prav slikanice na najvišji ravni skozi kakovostno 

besedilo in kakovostno ilustracijo. Oton Župančič je dejal: »Za otroka je dobro le najboljše.« 

Ljudske pravljice so se prenašale iz roda v rod in z ustnim izročilom pripomogle k temu, 

da so mnogim avtorjem še danes navdih. S sodobnim pravljicami smo prekoračili meje 

tabujev, od nasilja, smrti, osamljenosti itd.  

Od druge svetovno vojne dalje Slovenci z ustvarjanjem slikanic uspešno stopamo ob sam 

bok svetovne književnosti za najmlajše, pa naj bo to vsebinska ali likovna plat.  

 

Odločanje, katero slikanico malčkom prebrati, zahteva tehten premislek. Z branjem doma v 

večernih uricah ali z branjem/pripovedovanjem v vrtcu, kjer otrok preživi bistven del 

dneva, utiramo pot k kasnejšemu razumevanju in dojemanju zmot in resnic. Vzgojiteljice v 

vrtcu s samoodločanjem pripomorejo k bralnim navadam in opismenjevanju. Avtonomnost 

pri izbiri kakovostnih slikanic jim dopušča širino izbire in kvalitete. Strokovna 

usposobljenost vzgojiteljic na knjižnem področju je eden temeljev za dosego pred-bralnih 

navad v predšolskem obdobju.  

 

Z diplomskim delom sem  pokukala v pravljični svet in se dotaknila spoznanj analitikov 

slikanice. Ogromno jih je, ki se z analizo kakovosti ukvarjajo, najbrž zaradi občutljivosti in 

ranljivosti malčkov, saj želimo njim posredovati vse dobro. Branje slikanic pozitivno 

vpliva na otrokov vsestranski razvoj. Iz tega sledi, da moramo biti pri izbiri, pri odločanju, 

pri avtonomiji pozorni na knjižno kakovost. Izbira slikanice mora biti preudarna in 

premišljena. Le tako otrokom ponudimo najboljše za njegov vsestranski razvoj.  
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PRILOGA: spremni dopis in anonimni anketni vprašalnik 

 

Spoštovana sodelavka, vodja oddelka,  

pozdravljena 

 

Pred menoj je zadnja študijska obveznost – izdelava in zagovor diplomskega dela na PeF, Ljubljana.  Izbrani 

naslov, Avtonomija vzgojiteljev pri izbiri kakovostnih slikanic v predšolskem obdobju, bo v empiričnem delu 

zajemal anketni vprašalnik, ki vam ga pošiljam. Vsekakor brez vašega sodelovanja in pomoči izdelek ne more 

biti popoln. Zato vas prosim za izpolnjene odgovore na vprašanja, ki jih bom analizirala pri diplomskem delu. 

Vprašalnik je anonimen, sestavljen tako, da vam vzame nekaj minut časa, meni pa bodo odgovori v veliko 

korist pri analiziranju. 

 Prosim vas, da odgovarjate samostojno in se ne poslužujete spletnih informacij.  

Izpolnjene po enotah mi prosim skupaj vrnite v enoto Kekec, najkasneje do 10. 03. 2019 

Zahvaljujem se vam za podporo in pomoč, 

s pozdravi  

Nika Ostanek 

 

Anonimni ANKETNI VPRAŠALNIK za potrebe diplomskega dela 

       

A. SPLOŠNO 

 

1. Koliko let ste že vodja oddelka? 

 do 5 let 

 5 do 15 let 

 15 let in več 

 

2. Katero skupino vodite letos (2018/2019)? (obkroži) 

 1-2 leti  

 2-3 leta 

 3-4 leta 

 4-5 let 

 5-6 let 

 

3. Zakaj se vam zdi pomembno, da odrasli otroku beremo in pripovedujemo 

zgodbe? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 



 

 
 

B. O SLIKANICI 

 

1. Kako pogosto vključujete branje/pripovedovanje slikanice v dejavnost/dnevno 

rutino? 

 nikoli 

 vsak dan 

 1x tedensko 

 2 do 3 krat na teden 

 

2. Kaj vam je ob izboru slikanice pomembnejše? 

 besedilo 

 ilustracije 

 oboje 

 

3. Na kakšen način običajno izberete slikanico? (možnih več odgovorov) 

 po priporočilu sodelavke 

 po priporočilu knjižničarke ali seznamu predšolske bralne značke 

 po lastni presoji 

 glede na obravnavano tematiko 

 po naključju jo imam pri roki 

 drugo: ………………….. 

 

4. Kaj vpliva na vaš izbor? (možnih več odgovorov) 

 velikost črk 

 velikost ilustracij 

 dolžina besedila 

 slikanica brez besedila 

 izgled ilustracij 

 format knjige 

 število strani 

 vsebina zgodbe/ tematika 

 drugo: ……………………………………. 

 

5. Kakšne značilnosti, po vašem mnenju, mora imeti kakovostna 

slikanica?................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 

6. Kdaj, po vašem mnenju, lahko govorimo o kakovostni vsebini? 

................................................................................................................................ 

 

7. Kakšne značilnosti ima za vas kakovostna ilustracija? 

……………………………………………………………………………..…… 

 



 

 
 

8. Katere nagrade/priznanja za mladinsko književnost poznate (vpiši vsaj 2): 

…………………………………………………..……………………….. 

…………………………………………………..……………………….. 

 

9. Ali poznate priznanje/znak zlata hruška? 

 da  

 ne vem natančno 

 ne 

 

10. Kako pogosto posegate po slikanicah z nalepko zlata hruška? 

                   vedno  

                   pogosto 

                   redko  

                   nikoli 

  

11. Znak/priznanje zlata hruška je podeljeno: 

 založbi 

 slikanici 

 avtorju besedila 

 ilustratorju 

 

12. Najljubša slikanica vašega otroštva je  (naslov) 

……………………………………………………………………………….…, 

najljubša slikanica vašega vzgojiteljskega poklica pa (naslov) 

……………………………………………………………………………….…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


