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POVZETEK 

Diplomsko delo sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je podrobneje 

predstavljena kulturna dediščina, kulturna dediščina na Slovenskem, njena zakonodajna 

ureditev, medkulturnost in umeščenost kulturne dediščine v vzgojno-izobraževalnih procesih. 

Predstavljena je tudi mladinska književnost in podrobneje slikanice ter kulturna dediščina v 

njih.  

V empiričnem delu so predstavljeni motivi kulturne dediščine v izbranih slikanicah. Izbrala 

sem tri dela, in sicer: slikanico Martin Krpan (1858) avtorja Frana Levstika, uporabljeno izdajo 

je ilustriral Tone Kralj, izdana pa je bila pri založbi Mladinska knjiga leta 1954; slikanico Kekec 

in botra Pehta (1922) avtorja Josipa Vandota, uporabljeno izdajo je priredil Andrej Rozman 

Roza in ilustriral Zvonko Čoh, izdana je bila pri založbi Mladinska knjiga leta 2011; Zdravljico 

(1844) Franceta Prešerna, uporabljeno izdajo je ilustriral Damijan Stepančič, izdana pa je bila 

pri založbi Mladinska knjiga leta 2013. 

Na osnovi tabel so predstavljeni motivi kulturne dediščine v izbranih slikanicah tako verbalno 

kot vizualno. Predstavljene so tudi razlike med izbranimi slikanicami na osnovi literarne teorije 

Marjane Kobe in pojav medkulturnosti v izbranih slikanicah. Skupna analiza je predstavljena v 

obliki odgovorov na raziskovalna vprašanja. 
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ABSTRACT 

The Diploma Thesis consists of the theoretical and empirical part. The theoretical part presents, 

in greater detail, cultural heritage, cultural heritage in Slovenia, its legislation, interculturality, 

and the role of cultural heritage in teaching and educational processes. It also introduces youth 

literature, with more focus on picture books and the cultural heritage included in them.  

The empirical part describes cultural heritage motifs in three selected picture books: Martin 

Krpan (1858) by Fran Levstik, illustrated by Tone Kralj and published by Mladinska knjiga in 

1954; Kekec in botra Pehta (1922) by Josip Vandot, adapted by Andrej Rozman Roza, 

illustrated by Zvonko Čoh and published by Mladinska knjiga in 2011; Zdravljica (1844) by 

France Prešeren, illustrated by Damijan Stepančič and published by Mladinska knjiga in 2013. 

Cultural heritage motifs in the selected picture books are presented in tables, both verbally and 

graphically, along with the differences between them, based on the literary theory of Marjana 

Kobe, and the occurrence of interculturality in the selected picture books. The total analysis is 

given in the form of answers to research questions. 
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1 UVOD 
V današnjem času se vedno bolj odmikamo od zgodovine, naših prednikov in izvora, saj 

stremimo v prihodnost, a spoznavanje zgodovine in našega izvora nam odgovori na marsikatero 

vprašanje, ki se nam poraja in nanj ne znamo odgovoriti. Termin kulturna dediščina je širok 

pojem, ki nam odseva življenje naših prednikov. Ti so nam zapustili zakladnico sledi, ki jih mi 

lahko odkrivamo in spoznavamo. V predšolskem obdobju, v procesu oblikovanja identitete, je 

pomembno, da otroci odkrivajo svojo lastno zgodovino in kulturo. Ob raziskovanju lastne 

zgodovine in kulture si otroci odgovorijo na veliko vprašanj o njihovem izvoru in delovanju, 

hkrati pa je poznavanje in spoštovanje lastne kulture temelj spoštovanja raznolikosti drugih 

kultur.  

V diplomskem delu  je kulturna dediščina prepoznana v obliki motivov v izbranih slikanicah. 

Slikanice so ene izmed prvih knjig, s katerimi se srečajo otroci. Nudijo zelo dobro podlago za 

raziskovanje in učenje, saj se v knjigi prepleta tako verbalno kot vizualno sporočilo. V 

diplomskem delu je v teoretičnem delu predstavljen termin kulturna dediščina, zakonodaja in 

umeščenost v vzgojno-izobraževalni proces. Predstavljena je mladinska književnost, 

podrobneje slikanica. V empiričnem delu so predstavljeni motivi kulturne dediščine v 

verbalnem in  vizualnem besedilu. Predstavljen je tudi odnos med verbalnim in vizualnim 

besedilom, razlike med izbranimi slikanicami po literarni teoriji Marjane Kobe ter pojav 

medkulturnosti v slikanicah. 
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2  KULTURNA DEDIŠČINA IN IDENTITETA 
Dediščina določa našo identiteto in nas opredeljuje kot družbena bitja. Ker si jo delimo z 

drugimi, nam nudi pripadnost določeni družini, družbi ali narodu. S predniki nas povezujejo 

zgodbe, ki pričajo o izvoru, zmagah in porazih. Dediščina nas torej s pripadniki določene 

skupine poveže, hkrati pa loči od tistih, ki to niso (Jezernik, 2010). Zaradi zgodovinskih 

sprememb in razlik med sedanjostjo in preteklostjo obstaja potreba po ohranjanju preteklosti. 

Za našo identiteto so preostanki preteklosti nujno potrebni, a ti izginjajo (Jezernik, 2005). 

Štepec (2010) zato piše, da je ohranjanje dediščine posameznikova dolžnost in pravica.  

Ferkov in Hlačer (2010) pišeta, da se že v sami besedi dediščina skriva njen pomen, ki se nanaša 

na preteklost in rodove. Z dediščino si ljudje pomagamo pri iskanju svojega izvora z orientacijo 

znotraj prostora in časa. Z dediščino torej ohranjamo spomin o tem, kdo smo in kakšni smo, in 

s tem zavedanjem se ločimo od drugih. 

3  KULTURNA DEDIŠČINA 

3.1 Opredelitev pojma kulturna dediščina 
O naravni in kulturni dediščini na Slovenskem govorimo po letu 1974. Pred tem se je kulturna 

dediščina označevala s termini spomenik, znamenitosti, izročilo, starine (Bogataj, 1992). 

V Zakonu o varstvu kulturne dediščine (2008) o kulturni dediščini piše:  

»Dediščina so dobrine, podedovane iz preteklosti, ki jih Slovenke in Slovenci, pripadnice in 

pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti, ter drugi 

državljanke in državljani Republike Slovenije opredeljujejo kot odsev in izraz svojih vrednot, 

identitet, etnične pripadnosti, verskih in drugih prepričanj, znanj in tradicij. Dediščina vključuje 

vidike okolja, ki izhajajo iz medsebojnega vplivanja med ljudmi in prostorom skozi čas« 

(povzeto po Zakon o varstvu kulturne dediščine, 2008, čl. 1). 

Kulturna dediščina pomeni različne oblike človeške ustvarjalnosti v okolju. Ta je lahko nastala 

mimo lastnega delovanja narave ali iz nje. Pojem kulturna dediščina zajema vse stvaritve 

človeka v svojem kulturnem in naravnem okolju, v katerem ne gre le za namensko oblikovanje 

naravne krajine, temveč v kulturno dediščino spada tudi kulturna krajina, ki je nastala z 

delovanjem človeka v okolju. Dediščina ni le oblika preteklosti, temveč jo lahko razumemo kot 

obliko sodobnosti z elementi zgodovine. Dediščina namreč ne predstavlja le spomenikov, 

temveč vključuje vse kulturne sestavine, ki so se ohranile do danes. Različne oblike življenjskih 
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slogov, ki so jih poznali nekoč, lahko še živijo med nami, le v drugačnih oblikah (Bogataj, 

1992). 

Naravna in kulturna dediščina bogati naše življenje, pomaga nam razumeti našo zgodovino in 

svet, ki nas obdaja. Predstavlja razvoj življenja v deželi in predstavlja čar dežele. Naravna in 

kulturna dediščina sedanjost povezuje s preteklostjo in spodbuja k spoštovanju drugih kultur 

(Humer, 1989). 

3.2 Slovenska kulturna dediščina 

3.2.1 Zakonodaja 

Zakonodaja je kulturno dediščino za lažje razumevanje razdelila na nepremično in premično 

(Bogataj, 1992). 

V Zakonu o varstvu kulturne dediščine (2008) se dediščina loči na nesnovno in materialno 

kulturno dediščino, ki se deli še na premično in nepremično kulturno dediščino. Spoštovanje in 

ohranjanje dediščine temelji na razvojnem načrtovanju in državnih, pokrajinskih in občinskih 

ukrepih, ki so vključeni v trajnostni razvoj. 

Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah (2010) dediščino deli na 

nepremično, premično in živo. Med zvrsti nepremične dediščine spadajo: arheološka najdišča, 

stavbe, parki in vrtovi, stavbe s parki in vrtovi, spominski objekti in kraji, drugi objekti in 

naprave, naselja in njihovi deli, kulturna krajina ter ostalo. Zvrsti premične dediščine so: orožje, 

orodje, stavbna oprema, bivalna oprema, oblačila in osebni predmeti, prometna in transportna 

sredstva, predmeti za igro in prosti čas, umetniški predmeti, predmeti uporabne umetnosti, 

obredni predmeti, predmeti komunikacije, grbi, zastave, nagrade in priznanja, sredstva za 

trgovino in bančništvo, predmeti za prikaze in ponazoritve, stroji in naprave, predmeti 

izobraževanja, znanosti in tehnike, geološki predmeti, botanični predmeti, zoološki predmeti, 

človeški ostanki, glasbila ter drugi predmeti zgodovinskega pomena. Med zvrsti žive dediščine 

pa uvrščamo ustno izročilo in ljudsko slovstvo, uprizoritve in predstavitve, šege in navade, 

znanja o naravi in okolju, gospodarska znanja in veščine ter ostalo (povzeto po Pravilnik o 

seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah, 2010, čl. 3, 5, 7). 

3.2.2 Elementi Slovenske kulturne dediščine 

Do približno druge svetovne vojne je delo na kmetijah potekalo ročno, saj še niso imeli strojev. 

Tako so večje kmetije potrebovale veliko rok za delo na poljih, v gozdu in na travnikih. Družine 

so imele nekoč več otrok, ki so pomagali, vendar preden so odrasli, so na kmetiji pomagali 
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hlapci in dekle. Ti so živeli na kmetiji, plačilo pa so dobili v obliki denarja in oblačil (Kumer, 

2006). 

Na slovenskem podeželju je bila živinoreja pomembna gospodarska dejavnost, saj so živino 

uporabljali za prehrano, prodajo in pomoč pri kmečkih opravilih. Na Slovenskem so poznali 

rejo ovac, koz, goveda, konj, prašičev, perjadi in čebelarstvo (Kumer, 2006). 

Jedi slovenskega kmeta v 19. stoletju in prvem desetletju tega stoletja so temeljile predvsem na 

preprosti in skoraj brezmesni hrani. V alpskem območju je prevladovalo mleko, sir, koruza, 

suho sadje in meso drobnice. V sredozemskem svetu so kruh zamenjali s polento, za panonski 

svet pa so bile značilne močnate jedi in kaše. Prav tako so kaše prevladovale tudi v osrednje 

slovenskem območju, kjer so jedli tudi jedi iz okopavin (Kuhar, 1999). 

Na Slovenskem je dediščina pustnih šeg že od nekdaj izjemno bogata. Na Štajerskem poznamo 

Kurenta, ki je zaslužen za preganjanje zime in zla ter za prinašanje sreče. Nekdaj so si kurenti 

sami izdelali opravo iz materialov, ki so jih imeli doma. Na Primorskem območju domujejo 

Škoromati, ki prihajajo iz Hrušice in Podgradu. Škoromati so omenjeni že v 14. in 15. stoletju 

v videmskih in čedajskih arhivih. Brdanske šjme domujejo na Notranjskem, na severnem 

Primorskem pa poznamo Cerkljansko lavfarijo (Ilich, 2014).  

Na panonskem območju so še v 20. stoletju stavbe gradili z ilovico na dva osnovna načina: z 

nabijanjem in adobami. V obeh načinih so gradili z zidaki, sušenimi na soncu. Prav tako so 

mizarji nekoč les obdelovali le ročno. Stroji, žage in ostalo orodje so se na Slovenskem razširili 

šele po šestdesetih letih 20. stoletja. V preteklosti so bile prisotne tudi različne vrste kritin 

(lesene, slamnate, kamnite …), ki jih danes lahko prepoznamo kot lokalne identitete krovstva. 

Slamnate strehe v Prlekiji se namreč v podrobnostih razlikujejo od slamnatih kritin v Beli 

krajini ali Horjulski dolini. V 19. stoletju pa se je na območju Trebuše uveljavilo znanje vrtanja 

cevi in izdelovanja cevovoda iz borovih debel, ki je prebivalcem omogočil dovod vode do doma 

in tako prispeval k izboljšanju načina življenja (Križnar, 2010). 

3.2.3 Medkulturnost 

Ker se na Slovenskem prostoru stikajo alpski, sredozemski in panonski svet, Sloveniji večkrat 

pravimo, da je Evropa v malem. Na celotnem prostoru se prepletajo različne naravne in kulturne 

oblike dediščine. Osnova vseh kulturnih oblik je bogastvo kulturne krajine, ki nas obdaja 

(Bogataj, 1992). 

Slovenski prostor je umeščen med Alpe in Jadransko morje. Zaradi svoje lege je bil v zgodovini 

in še danes prehodno območje različnih kultur in narodov. Prav zato je slovenska kulturna 
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dediščina polna dragocenih posebnosti, ki se jih moramo zavedati, spoštovati in jih ohranjati 

(Kumer, 2006). 

Grosman (2004) zapiše, da je skupna kulturna dediščina antične grške in rimske tradicije temelj 

sožitja kultur v Evropi. Današnji Evropejci in tudi drugi prebivalci, ki svoje mladosti niso 

preživljali v mnogokulturnem svetu, temveč so svojo primarno in sekundarno socializacijo 

doživeli v posebnostih svoje kulture, so zaslužni za vzpostavitev vrednote ohranjanja kulturnih 

raznolikosti.  

3.3 Kulturna dediščina v vzgojno-izobraževalnem sistemu 

Ko govorimo o začetkih zavedanja kulturne dediščine in oblikovanju narodne identitete, Turk 

Niskač (2013) zapiše, da ima pri tem veliko vlogo okolje, v katerem živimo in odraščamo, šola 

in vzgoja. Zato je pomembno, da v vrtec vnesemo motive kulturne dediščine, saj je vrtec poleg 

družine pomembno okolje, ki otrokom nudi celostni razvoj, oblikovanje svoje osebnosti in 

grajenje temeljev, ki jih nato skozi celo življenje otrok nadgrajuje. Ferkov in Hlačer (2010) 

namreč pišeta, da nam dediščina odgovori na vprašanja, ki si jih zastavljamo o svojem obstoju, 

izvoru in pripadnosti. 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da je za spodbujanje otrok k aktivnemu sodelovanju 

z okoljem pomembno, da otroci postopoma spoznavajo ožje in posledično tudi širše družbeno 

okolje. Gre za postopno spoznavanje domačega kraja, življenja nekoč in zgodovinskih 

sprememb preko pravljic, pesmi, rim, besednih iger, šaljivk … Vsa ta skupna dediščina tvori 

pomemben del življenja in dela v vrtcu. Otroci naj bi se tako preko vseh teh dejavnosti aktivno 

vključevali v kulturo, se učili drug od drugega, spoznavali samega sebe in druge, se seznanjali 

s tradicijami in z dojemanjem zgodovinskih sprememb kot posledice spreminjanja ljudi, družbe 

in okolice. V ciljih je zapisano, da se predšolski otrok uči preko neposrednih aktivnosti, 

rokovanja s predmeti in pridobivanja konkretnih izkušenj z ljudmi. 

V priročniku Otrok v vrtcu (2001) piše, da naj se otroci poleg postopnega spoznavanja samih 

sebe in bližnjega družbenega okolja vključujejo tudi v širše družbeno okolje. Tako spoznavajo 

kulturo, v kateri živijo, in nacionalno tradicijo. Pomembno je, da se poleg lastne kulture 

seznanjajo z drugimi kulturami, saj je to osnova za medsebojno strpnost in spoštovanje. 

Pomemben del življenja in dela v vrtcu predstavlja kulturna dediščina, ki se predaja preko 

pravljic, pesmi, rim …  

Ko v program vrtca vključujemo sestavine kulturne dediščine, moramo upoštevati otrokovo 

znanje in stopnjo razvoja. Avtor je predstavil najpomembnejše in najbolj značilne sestavine 
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kulturne dediščine, ki jih lahko vključujemo v program vrtca. Otrokom v vrtcu lahko 

predstavimo oblike gospodarskega prizadevanja. S tem otroci spoznavajo temeljne zakonitosti 

človekovega obstoja (življenje človeka v sožitju z naravo, brez odpadkov, agrarne, obrtne in 

industrijske panoge). Spoznavamo lahko tudi dediščino oblačenja (oblačila otrok v preteklosti) 

in prehranjevanja. Otroke vključimo v pripravo jedi in spoznavamo slovensko kulinariko. 

Pomembna je tudi kulturna dediščina domačih in umetnostnih obrti. V vrtec vključimo 

lončarstvo, pletarstvo, oblikovanje iz papirja, ustvarjanje iz koruznega ličja … Z otroki 

spoznavamo tudi dediščino družinskega življenja in šege in navade. Šege predstavljajo ritualna 

dejanja, praznovanje praznikov, pomembnih mejnikov, medtem ko navade predstavljajo 

vedenje, vrednote in bonton človeka. V vrtec vključujemo dediščino mitologije, likovno, 

glasbeno (ljudska glasba in glasbila) in plesno dediščino (Bogataj, 2007). 

V osnovni šoli si učenci 8. in 9. razreda za izbirni predmet lahko izberejo predmet Etnologija – 

kulturna dediščina in načini življenja. Učenci pri predmetu spoznavajo oblike kulturne 

dediščine, iščejo in spoznavajo povezave med današnjim življenjem in življenjem nekoč. 

Temelj predmeta je spoznavanje lokalne kulture, primerjalno pa tudi kulture drugih narodov. 

Vsebine predmeta temeljijo na domovinski vzgoji, oblikovanju identitete posameznika in 

narodne zavesti. Učenci naj bi ob tem razvijali spoštovanje do kulturne dediščine in zgodovine 

naroda, kar nudi podlago za medkulturno razumevanje, spoštovanje in strpnost (Učni načrt. 

Program osnovna šola. Etnologija – kulturna dediščina in način življenja, 2015). 

4 MLADINSKA KNJIŽEVNOST 
Prva teoretična raziskovanja segajo v drugo polovico petdesetih let, ko se je na evropski ravni 

mladinska književnost začela obravnavati kot poseben del književnosti in stopila v optiko 

literarne teorije. Pred tem so mladinska besedila uvrščali na področje pedagogike (Kobe, 1987).  

Mladinska književnost predstavlja besedila, namenjena bralcem, mlajšim od osemnajst let. 

Otroška književnost in mladinska književnost v ožjem pomenu, ki je namenjena bralcem v 

puberteti, sta podpomenki mladinski književnosti (Saksida, 1994). 

4.1 Slikanica 

Slikanica je sintetični medij. Prejemnik bistvo doživi preko vizualne in verbalne komunikacije. 

Opazimo lahko podobnosti med slikanico in filmom ter gledališčem, ki se kažejo v različnih 

komunikacijskih sredstvih, preko katerih prejemniki doživijo smisel. Ločijo pa se v kontinuiteti 

in trajanju, ki je določeno. Slikanice upoštevajo tudi bralca, ki v komunikacijskem procesu 
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postane izvajalec besedila ter sobralec. Slikanice imajo tako občinstvo različnih generacij 

(Nikolajeva, 2003). 

Slikanica je oblika knjige, v kateri se prepletajo ilustracije in besedilo, ki tvorijo celoto. 

Slikanico določajo tri sestavine: besedilo, ilustracije in interakcija med besedilom in 

ilustracijami. Besedilo namreč vpliva na razumevanje ilustracij, prav tako kot ilustracije 

vplivajo na razumevanje besedila, saj ga lahko dopolnjujejo ali mu spreminjajo pomen 

(Haramija in Batič, 2013). 

Razmerje med besedilom in ilustracijami v različnih oblikah knjig: 

- Slikanica brez besedila: vsebuje le naslov, zgodba je predstavljena z ilustracijami. 

- Strip: zgodba je predstavljena s sličicami, ki so postavljene v zaporedje. Besedilo je izraženo 

z dialogom med liki. 

- Slikanica: prisotnega je manj kot polovico besedila, ilustracija se povezuje z besedilom in 

predstavlja zgodbo. 

- Ilustrirana knjiga: vsebuje več kot polovico besedila, ilustrirani so le posamezni deli zgodbe. 

- Knjiga brez ilustracij: prisotno je le besedilo (Haramija in Batič, 2013). 

Slikanice se po svoji funkciji ločijo na leposlovne in informativne slikanice. Leposlovne 

slikanice so namenjene predvsem učenju in spoznavanju resničnosti, medtem ko leposlovne 

slikanice temeljijo na besedni umetnosti (prav tam). 

4.1.1 Interakcija med besedilom in ilustracijo 

Izjemnost slikanice se kaže v neločljivi povezanosti med sliko in besedo. Sovpadanje besede in 

slike izžareva estetsko sporočilo (Kobe, 1987). 

Nikolajeva (2003) možne interakcije med besedilom in sliko razvrsti v tri kategorije: 

- simetrična: podvajanje informacij v obeh oblikah komunikacije (verbalni in vizualni); 

- komplementarna: dopolnjevanje informacij v obeh oblikah komunikacije (verbalni in 

vizualni); 

- stopnjevana: vizualna oblika komunikacije presega pomen verbalne oblike 

komunikacije. V primeru prevelike razlike se lahko razvije kontrapunktna dinamika ali 

celo kontradiktorna dinamika. V slednji je bralec zaradi dvoumnega sporočila prisiljen 

k razmišljanju o vsebini v slikanici.  
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4.1.2 Kulturna dediščina v slikanicah 

Čas in kraj dogajanja nam v slikanici oriše prizorišče, ki je lahko integralno ali pa služi le za 

ozadje. V zgodbah, ki pričajo o zgodovinskih obdobjih, je zasnova prizorišča zelo pomembna, 

saj ima velik izobraževalni pomen. Preko ilustracij se bralci seznanjajo z različnimi kulturami, 

značilnostmi, vrednotami in posebnostmi določenih zgodovinskih obdobij. Prav tako bralci 

spoznavajo umeščenost literarnega junaka v družbeno okolje in njegov družbeni položaj 

(Nikolajeva, 2003). 

 

Haramija in Batič (2011) v prispevku Slovenska kulturna dediščina v zgodbah in podobah 

predstavita tri slikanice, preko katerih lahko otroci spoznavajo slovensko kulturno dediščino. 

Kakovostne slikanice so dober pripomoček, preko katerega otroke seznanimo s kulturno 

dediščino, saj jim jo lahko predstavimo preko interakcije med slikaniškim besedilom in sliko. 

V slikanici Kako je nastalo Blejsko jezero (2006) se otroci seznanjajo s kulturno krajino, 

delovanjem narave in človekovim delovanjem v naravi. V slikanici Gal v galeriji (1996) se 

otroci seznanjajo z Narodno galerijo, ki je kot stavba del kulturne dediščine. S škratom Galom 

otroci spoznavajo likovna dela, jih s pomočjo Gala interpretirajo, razvijajo radovednost, 

spoznavajo občutja in iščejo pretekle izkušnje v povezavi z določenimi likovnimi deli, preko 

katerih spoznavajo tudi elemente kulturne dediščine. V slikanici Fant z rdečo kapico (2005) pa 

spoznavajo vaško situlo, ki je izhodišče slikanici. Otroci spoznavajo življenje nekoč, navade in 

običaje. Preko kakovostne slikanice bralci spoznavajo drug čas, drugačno življenje, kar preko 

zgodbe lažje razumejo in ponotranjijo. Prav tako pa v njih lahko vzbudi željo po raziskovanju 

preteklosti in razvija spoštovanje do kulturne dediščine. 

V slovenski mladinski književnosti in slikanicah je predstavljenih veliko motivov slovenske 

kulturne dediščine. Slikanice z ilustracijami omogočajo bralcu lažje sprejemanje in 

razumevanje slovenske kulture (Blažić, 2019) 

Juvan (2005) piše o več diskurzih, ki so pomembni za kulturni spomin vsake družbe. Omenja 

teoretski, tehnični, praktični, zgodovinski diskurz in ne nazadnje tudi mimetični diskurz. Ta, ki 

se je v preteklosti prepletal z vsemi zgoraj naštetimi, se je kasneje razvil v literarni diskurz. 

Mimetični diskurz posamezniku omogoča preko zgodb in motivov približati življenje, 

doživljanje in spomin.  
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5 FRANCE PREŠEREN 
France Prešeren se je rodil 3. decembra leta 1800. Rodil se je v kraju Vrba na Gorenjskem kot 

tretji otrok očetu Šimnu Prešernu in materi Mini ter starejšima sestrama Jeri in Katri. Kasneje 

so se rodili še Jožef, Jurij, Mina, Urša in Lenka. Živeli so na kmetiji, ki je bila po velikosti tretja 

največja v vasi Vrba. Imeli so dva velika sadovnjaka in njive. V vasi je bilo takrat 19 hiš, 

Ribičeva domačija je bila na sredini vasi. Hiša je bila zidana in krita s slamo, v notranjosti sta 

bili med drugim hiša s kamro, kjer so se rodili vsi trije otroci, in črna kuhinja. V Vrbi so se v 

času Prešernove mladosti ukvarjali predvsem s poljedelstvom in pastirstvom, vaško podobo pa 

sta dopolnjevali cerkev sv. Marka in lipa s kmečkimi kamni (Mušič, 1989). 

Ljudsko šolo je France Prešeren najprej obiskoval na Kopanju, kasneje v Ribnici, kjer je bil 

zapisan v zlato knjigo. Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani, študij prava pa na Dunaju, kjer ga 

je tudi zaključil leta 1828. Sledilo je pripravništvo, ki ga je opravil v Ljubljani, sodni izpit pa je 

opravil leta 1832. Kot odvetniški pripravnik je delo opravljal pri odvetniku Baumgartenu, 

kasneje pri Crobathu do leta 1846. Istega leta je odprl samostojno odvetniško pisarno v Kranju 

(Žebovec, 2005). 

6 FRAN LEVSTIK 
Fran Levstik se je rodil 28. septembra leta 1831 v kraju Dolnje Retnje pri Velikih Laščah v 

revno kmečko družino. Starši so se kasneje preselili v Prečno pri Novem mestu, toda Levstik 

se je vedno rad vračal v domačo vas. Obiskoval je ljubljansko šolo z nemškim poukom. V šoli 

je imel nekaj težav, kasneje je tudi zbolel in izgubil celo šolsko leto. Kasneje je bil sprejet v 

Alojzijevišče, internat, v katerem so bili dijaki deležni brezplačne oskrbe. Dijaki so se v 

internatu pripravljali na duhovniški poklic. Levstik je kmalu postal vodja, saj je bil starejši od 

ostalih varovancev in zelo zgovoren. V tem času je pripravljal gledališke igre. Leta 1850 pa je 

Alojzijevišče zapustil. Ker ni opravil mature, ni mogel oditi na študij jezikoslovja, ki ga je 

veselil (Kmecl, 1981). 

Študij je nadaljeval na semenišču na Moravskem, vendar ga ni končal, saj je bil ovaden zaradi 

pesniške zbirke Pesmi, ki so bile izdane leta 1854. Tako se je vrnil nazaj v Slovenijo, kjer je 

opravljal delo učitelja, kasneje pa delo opravljal tudi kot tajnik in urednik. Fran Levstik velja 

za začetnika realizma v Sloveniji, v njegovih delih pa je viden tudi vpliv razsvetljenstva (Jazbec, 

2015). 

Ker se je Levstik ukvarjal z jezikoslovjem, je v Novicah objavil delo Napake slovenskega 

pisanja, v katerem je analiziral takratni literarni jezik, ki je bil poln nemških besed. V 
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Slovenskem glasniku pa je objavil prvi slovenski klasični potopis. V njem ni opisoval le 

pokrajine, temveč tudi prebivalce, njihov jezik, kulturo in literarne načrte. Njegovo najbolj 

znano delo pa je povest Martin Krpan (1858), ki govori o notranjskem orjaku (Žebovec, 2005).  

Povest Martin Krpan je izšla v enainosemdesetih izdajah v slovenskem jeziku, prevedena pa je 

bila v triinosemdeset tujih jezikov. Fran Levstik jo je napisal leta 1858. Povest je napisal z 

namenom, da bi predstavljala vzor pisanja drugim, da bi za svoje delo črpali ideje iz zgodovine, 

običajev in vrednot. Prav tako pa jo lahko razumemo kot politični program v obdobju 

preoblikovanja Slovencev iz ljudstva v narod (Jazbec, 2015). 

7  JOSIP VANDOT 
Josip Vandot se je rodil 13. januarja leta 1883 v Kranjski Gori kot deseti otrok. V Novem mestu 

je po končani osnovni šoli odšel na gimnazijo. Leta 1905 je maturiral in bil nato zaradi 

pomanjkanja denarja prikrajšan za študij medicine, zato se je zaposlil na železnici. Službo na 

železnici je pustil in nekaj časa delo opravljal kot pastir v domačem kraju. Kasneje se je 

ponovno zaposlil na železnici in to delo opravljal do leta 1922. Po tem letu se je posvetil pisanju. 

Umrl je leta 1944 (Žebovec, 2005). 

Leta 1903 je Josip Vandot objavil prvo povest, leta 1910 pa je v Vrtcu izšlo daljše delo Iz knjige 

sirot: o usodi revne Nežice in Andrejčka. Leto kasneje je bila v Slovencu objavljena pripovedka 

Vitranec, leta 1912 pa pripovedka Desetnica. Ker se je leta 1914 z družino preselil v Gradec 

zaradi nevarnosti pred vojno, je povest Pastirček Orenček, ki je izšla istega leta, tematizirala 

aktualno problematiko – vojno. Leta 1915 je nastala povest Nad brezdnom, leta 1918 pa povest 

V zagorskem miru. Tega leta je v Vrtcu izšla prva izmed Kekčevih zgodb – Kekec na hudi poti. 

Znameniti opus Kekčevih zgodb je leta 1922 dopolnila druga zgodba z naslovom Kekec na 

Volčji sledi in se tako leta 1924 zaključila trilogija z zgodbo Kekec nad samotnim brezdnom 

(Minatti, 1981). 
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8  EMPIRIČNI DEL 

8.1 Opredelitev problema 
V času globalizacije, ko imamo pred sabo ves svet in na dlani vse informacije o dogajanju v 

svetu, pozabljamo na svoj izvor in bogato kulturno dediščino, ki je del nas. Ob seznanjanju s 

kulturno dediščino spoznavamo svojo lastno zgodovino in prednike ter razvijamo svojo 

narodno identiteto. Knjige so bogata zakladnica kulturne dediščine. V predšolskem obdobju so 

otroci v stiku s slikanico, zato sem iskala motive kulturne dediščine v izbranih slikanicah. 

Izbrala sem tri dela, in sicer Fran Levstik: Martin Krpan (1858), uporabljeno izdajo ilustriral 

Tone Kralj, izdano pri založbi Mladinska knjiga, 1954; Josip Vandot: Kekec in botra Pehta 

(1922), uporabljeno izdajo priredil Andrej Rozman Roza, ilustriral Zvonko Čoh, izdano pri 

založbi Mladinska knjiga, 2011; ter France Prešeren: Zdravljica (1844), uporabljeno izdajo 

ilustriral Damijan Stepančič, izdano pri založbi Mladinska knjiga, 2013. Na osnovi literarne 

teorije Marjane Kobe bodo predstavljene razlike med izbranimi slikanicami. Prav tako pa bodo 

na osnovi prilagojenih kategorij za predšolsko vzgojo na osnovi Učnega načrta za izbirni 

predmet Etnologija – kulturna dediščina in načini življenja predstavljeni motivi kulturne 

dediščine in povezave med vizualnim in verbalnim besedilom.  

8.2 Namen in cilji 
Namen diplomskega dela je v izbranih slikanicah prepoznati in poimenovati elemente kulturne 

dediščine v verbalnem in vizualnem besedilu in predstaviti podobnosti in razlike med izbranimi 

deli. Prav tako je namen predstaviti otrokom slovensko kulturno dediščino preko izbranih 

slikanic ter motive kulturne dediščine v slikanicah in njihov pomen predati otrokom z 

upoštevanjem njihovih zmožnosti in razvojnih značilnosti. Iz tega izhajajo cilji: 

- predstaviti motive kulturne dediščine v izbranih slikanicah v verbalnem besedilu; 

- predstaviti motive kulturne dediščine v izbranih slikanicah v ilustracijah; 

- predstaviti odnos/razmerje med verbalnim in vizualnim besedilom v izbranih 

slikanicah; 

- ugotoviti razlike in podobnosti med izbranimi slikanicami na osnovi teorije Marjane 

Kobe; 

- primerjati način prikazovanja medkulturnosti v izbranih slikanicah.  

8.3 Raziskovalna vprašanja 
Iz ciljev so izpeljana sledeča raziskovalna vprašanja: 
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- Kako so motivi kulturne dediščine predstavljeni v izbranih slikanicah v verbalnem 

besedilu? 

- Kako so motivi kulturne dediščine predstavljeni v izbranih slikanicah v ilustracijah? 

- Kakšen je odnos/razmerje med verbalnim in vizualnim besedilom v izbranih 

slikanicah? 

- V čem se na osnovi teorije Marjane Kobe razlikujejo izbrane slikanice? 

- Kako se v izbranih slikanicah kaže medkulturnost? 

8.4 Metodologija 

V empiričnem delu je uporabljena metoda kvalitativne literarne analize. Uporabljena dela so: 

Fran Levstik: Martin Krpan (1858), uporabljeno izdajo ilustriral Tone Kralj, izdano pri založbi 

Mladinska knjiga, 1954; Josip Vandot: Kekec in botra Pehta (1922), uporabljeno izdajo priredil 

Andrej Rozman Roza, ilustriral Zvonko Čoh, izdano pri založbi Mladinska knjiga, 2011; ter 

France Prešeren: Zdravljica (1844), uporabljeno izdajo ilustriral Damijan Stepančič, izdano pri 

založbi Mladinska knjiga, 2013. 

8.5 Izbrana dela 

8.5.1 Fran Levstik: Martin Krpan 

 

Slika 1: Martin Krpan (1954) – naslovnica  

Fran Levstik: Martin Krpan (1858), uporabljeno izdajo ilustriral Tone Kralj, izdano pri založbi 

Mladinska knjiga, 1954 
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8.5.2 Josip Vandot: Kekec in Pehta 

 

Slika 2: Kekec in Pehta (1922) – naslovnica 

Josip Vandot: Kekec in botra Pehta (1922), uporabljeno izdajo priredil Andrej Rozman Roza, 

ilustriral Zvonko Čoh, izdano pri založbi Mladinska knjiga, 2011 

8.5.3 France Prešeren: Zdravljica 

 

Slika 3: Zdravljica (2013) – naslovnica 

France Prešeren: Zdravljica (1844), uporabljeno izdajo ilustriral Damijan Stepančič, izdano 

pri založbi Mladinska knjiga, 2013 
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8.6 Predstavitev motivov kulturne dediščine v verbalnem in vizualnem 

besedilu 
France Prešeren, Damijan Stepančič (2013). Zdravljica. Ljubljana: Mladinska knjiga 

Vsi citati besedila in ilustracije so iz knjige Zdravljica (2013). 

Tabela 1: Predstavitev motivov kulturne dediščine v verbalnem in vizualnem besedilu, Zdravljica 2013 

Element kulturne 

dediščine 

Elementi kulturne 

dediščine so povzeti na 

osnovi Učnega načrta 

za izbirni predmet 

Etnologija – kulturna 

dediščina in načini 

življenja (2015) 

Besedilo 

 

Ilustracija 

 
Interpretacija 

 

1. Naravno/kulturno 

okolje 

 

»/…/ ljubezni 

domačije 
noben naj vam ne 

usmrti strup; 

ker zdaj vas 

kakor nas, 

jo srčno branit kliče 

čas!« (str. 12) 

 
 

Slika 4: Knežji kamen (Vir: 1) 
 

Nepremična dediščina 

– kulturna krajina in 

človekov poseg 

vanjo. 

 

2. Kultura 

prehranjevanja 

 

»/…/ vince nam 

sladko /…/« (str. 3) 

 

 
Slika 5: Vino (Vir: 1) 

Živa dediščina – šege 

in navade. 

Predstavljeno je 

praznovanje. 

 

3.Kultura 

oblačenja 

 

 

 

»Bog živi vas 

Slovenke, 

prelepe žlahtne 
rožice /…/« (str. 10) 

 

 

 

 
Slika 6: Oblačilo (Vir: 1) 

 

Premična dediščina – 

oblačila in osebni 

predmeti. Na 

ilustraciji opazimo 

oblačilo ženske, ki se 

razlikuje od 

današnjih. 
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4. Družabno in 

društveno življenje 

 

»Komu narpred veselo 

zdravljico, bratje! 

čmo zapet!« (str. 4) 

 

 

 
Slika 7: Skupina ljudi (Vir: 1) 

 

Živa dediščina in 

navade. Predstavljena 

je družbena kultura, 

praznovanje s petjem. 

– šege in navade. 

Predstavljena je 

družbena kultura, 

praznovanje s petjem 

 
5. Praznovanja, šege in 

navade, rituali. 

Kultura (ljudska 

glasba, plesi …) 

 

»Nazadnje še, 

prijatlji, 

kozarce zase 

vzdignimo, /…/« (str. 

16)  
Slika 8: Praznovanje (Vir: 1) 

 

Živa dediščina – šege 

in navade. 

Predstavljen je 

način praznovanja. 

 

»Bog našo nam 

deželo, Bog živi ves 

slovenski svet, /…/« 

(str. 4) 

 

 

Živa dediščina – šege 

in navade. 

Predstavljeno je 

verovanje ljudi v 

Boga. 

 

»/…/ vsi naj si v roke 

sežejo, /…/« (str. 8) 

 

 

 
Slika 9: Rokovanje (Vir: 1) 

 

Živa dediščina – šege 

in navade. Običaj 

seganja v roke. 

6. Medkulturnost 

 

 

»Edinost, sreča, 

sprava 
K nam naj nazaj se 

vrnejo /…/« (str. 8) 

 

 

 

 

 

 

 »Žive naj vsi narodi, 

/…/« (str. 14) 

 

 

 

 
Slika 10: Edinost, sreča, 

sprava (Vir: 1) 

 

 
Slika 11: Skupina ljudi (Vir: 

1) 

Živa dediščina – 

prikaz spoštovanja 

med narodi. 
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7. Izkušnje, veščine, 

znanje 

»/…/ odrodile so trte 

vince nam sladko 

/…/«  
Slika 12: Obdelovanje zemlje 

(Vir: 1) 

Živa dediščina – 

gospodarska znanja in 

veščine. Predstavljeno 

je znanje in veščine 

vinogradništva. 

 

Levstik, Fran, Kralj, Tone (1954). Martin Krpan z Vrha. Pridobljeno z 

http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-MBECLJFA/53cce53d-4c06-4b3e-a8f2-

8341538897d6/PDF, 8. 7. 2020 

Vsi citati besedila in ilustracije so iz knjige Martin Krpan (1954). 

Tabela 2: Predstavitev motivov kulturne dediščine v verbalnem in vizualnem besedilu, Martin Krpan 1954 

Element kulturne 

dediščine 

Elementi kulturne 

dediščine so povzeti 

na osnovi Učnega 

načrta za izbirni 

predmet Etnologija – 

kulturna dediščina in 

načini življenja 

(2015) 

Besedilo Ilustracija Interpretacija 

1. Naravno/kulturno 

okolje 

»Držala je samo 

ozka gaz, ljudem 

dovoljna, od vasi do 

vasi, ker takrat še ni 

bilo tako cest kakor 

danes.« (str. 4) 

 

Slika 13: Zasnežena 

pokrajina, ozka gaz (Vir: 2) 

Nepremična 

dediščina – kulturna 

krajina. 

Predstavljeno je 

naravno okolje – 

zasnežena pokrajina. 

 

»Mesto je veliko, 

hiš je, kolikor jih 

nisem še videl, kar 

sol prenašam, 

akoravno sem že v 

Reki bil, tudi v 

Kopru, na Vrhniki 

in v Ljubljani; ali 

toliko ulic ni 

nikjer.« (str. 57) 

 

Slika 14: Dunaj (Vir: 2) 

Predstavljeno je 

mestno okolje 

Dunaj. Opisana je 

nepremična 

dediščina – mestno 

naselje in njegovi 

deli ter stavbe, ki 

nakazujejo takratni 

razvoj. 

http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-MBECLJFA/53cce53d-4c06-4b3e-a8f2-8341538897d6/PDF
http://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-MBECLJFA/53cce53d-4c06-4b3e-a8f2-8341538897d6/PDF
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»Krpan je pa 

zmerom tovoril po 

hribih in dolinah.« 

(str. 5) 
 

Slika 15: Prenašanje tovora 
(Vir: 2) 

Nepremična 

dediščina – kulturna 

krajina. 

Predstavljeno 

naravno okolje – 

doline in hribovja. 

 

»Pelja ga hitro sam 

cesar v kovačnico, 

ki je bila tudi na 

dvoru; /…/« (str. 21) 
 

Slika 16: Kovačnica (Vir: 2) 

Premična dediščina 

– bivalna oprema. 

Kovačija spada pod 

interjer (notranjost, 

notranjščina). 

 

»/…/ obudile v srcu 

živo željo do svoje 

koče in do svoje 

peči; /…/« (str. 32, 

33).  

 

Slika 17: Koča (Vir: 2) 

Nepremična 

dediščina – stavba. 

Martin Krpan svoje 

domovanje 

poimenuje s 

terminom koča. Ta 

predstavlja odraz 

takratnih bivanjskih 

razmer. 

 

»/…/ da bi zopet 

slišal zvon, ki poje 

na vrhu pri Sveti 

Trojici.« (str. 36) 
 

Slika 18: Cerkev z zvonikom 

(Vir: 2) 

Nepremična 

dediščina – stavbe. 

Opisana je cerkev, 

sakralna stavba, ki je 

namenjena 

bogoslužju. Zvon je 

del cerkve. 

2. Kultura bivanja 
»/…/ po 

Kranjskem: /…/« 

(str. 17)  

Slika 19: Pokrajina (Vir: 2) 

Nepremična 

dediščina – kulturna 

krajina. Pokrajina, ki 

je obsegala današnjo 

Gorenjsko, 

Dolenjsko, 

Notranjsko, Belo 

Krajino in del 

Primorske. 
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»Kresilno gobo pa 

nekaj brusov sem 

naložil, gospod.« 

(str. 4) 
 

Slika 20: Tovor (Vir: 2) 

Nepremična 

dediščina – orodje. 

Kresilno gobo so 

uporabljali nekoč. 

 
»/…/ vzemi pero pa 

zapiši /…/« (str. 53) 

 

Slika 21: Pero (Vir: 2) 

Nepremična 

dediščina – gre za 

način komuniciranja 

med posamezniki. 

Pero je pripomoček 

za pisanje. 

3. Kultura 

prehranjevanja 

»/…/ veli prinesti 

polič vina pa kruha 

in sira, rekoč: »Na 

Krpan, pij pa jej!« 

(str. 17) 
 

Slika 22: Hrana (Vir: 2) 

Živa dediščina – 

gospodarska znanja 

in veščine. Znanja na 

področju kmetijstva 

(pridelovanje hrane). 

 

»/…/ dve krači, dve 

četrtini janjca, tri 

kopune in, ker 

sredice ni jedel, 

skorje štirih belih 

pogač, z maslom in 

jajci omešenih; 

vino je imel pa na 

pravici, kolikor ga je 

mogel. (str. 20) 

 

Slika 23: Hrana (Vir: 2) 

Živa dediščina – 

gospodarska znanja 

in veščine. Znanja na 

področju kmetijstva 

(pridelovanje hrane). 

4. Kultura oblačenja 

»/…/ se pražnje 

obleče, da bi ga 

pred cesarjem ne bi 

bilo sram.« (str. 12) 

 

Slika 24: Oblačilo (Vir: 2) 

Premična dediščina 

– oblačila. V 

Slovarju slovenskega 

knjižnega jezika je 

beseda pražnji 

opredeljena kot 

prazničen, boljši. 
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»/…/ na glavi je pa 

nosil star klobuk 

širokih krajev, na 

sebi pa debelo 

suknjo domače 

volne.« (str. 32) 
 

Slika 25: Oblačilo (Vir:2) 

Premična dediščina 

– oblačila. Značilno 

pokrivalo – klobuk. 

5. Potovanja, 

transport, promet 

»/…/ nosil je od 

morja na svoji 

kobilici angleško 

sol, /…/« (str. 1)  

Slika 26: Kobila (Vir: 2) 

Premična dediščina 

– transportno 

sredstvo. Martin 

Krpan je sol prenašal 

s pomočjo živali, 

svoje kobile. 

 

»/…/ kar mu 

nasproti prižvenketa 

lep voz; /…/« (str. 

4)  

Slika 27: Voz (Vir: 2) 

Premična dediščina 

– transportno 

sredstvo. Cesar je za 

svoj prevoz 

uporabljal voz in 

kočijo. 

 

»Poslali so veliko, 

lepo kočijo po 

Krpana.« (str. 9) 

 

 

Slika 28: Kočija (Vir: 2) 

Premična dediščina 

– transportno 

sredstvo. Cesar je za 

svoj prevoz 

uporabljal voz in 

kočijo. 

 

»Nesla sva bila z 

Marjeto v oprtnih 

košeh nekoč grozdje 

v Trst.« (str. 37) 

 

Slika 29: Oprtni koš (Vir: 2) 

Premična dediščina 

– transportno 

sredstvo. Koš je 

ljudem pomagal pri 

prenašanju tovora. 

6. Družabno in 

društveno življenje 

»Dunajčanje, ki so 

zdaj le od daleč 

gledali /…/« (str. 

36)  

Slika 30: Boj (Vir: 2) 

 

Živa dediščina – 

šege in navade. Boj 

je predstavljal 

družbeno aktivnost, 

ki je privabila 

gledalce. 
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7. Družina in družba 

»/…/ na vozu je pa 

sedel cesar Janez, 

/…/« (str. 4) 

 

Slika 31: Cesar (Vir: 2) 

Živa dediščina – 

šege in navade. 

Cesar predstavlja 

višji sloj 

prebivalcev. Bil je 

njihov vladar. 

 

»Usmrtil mi je že 

vso največjo 

gospodo!« (str. 8) 

 

Slika 32: Gospoda (Vir:2) 

Živa dediščina – 

šege in navade. 

Cesar predstavlja 

višji sloj 

prebivalcev. Bil je 

njihov vladar. 

 

»/…/ cesarjevega 

sina, ki ga je 

globoko v srce pekla 

sramota, da bi ne 

imela krona junaka 

pod sabo, kateri bi 

se ne bal velikana.« 

(str. 13) 

 

Slika 33: Krona (Vir: 2) 

Nepremična 

dediščina – osebni 

predmet. Krona je 

oblačilni dodatek, ki 

predstavlja 

pripadnost. 

 

»Nimam take stvari 

v cesarstvu, da bi 

dejal: ne dam ti je, 

če jo hočeš; celo 

Jerico, mojo edino 

hčer, imaš na 

ponudbo, ako nisi 

še oženjen.« (str 37) 

 

Slika 34: Cesarjeva hčer 
(Vir: 2) 

Živa dediščina – 

šege in navade. 

Običaj, ko so se 

starši dogovorili za 

poroke svojih otrok. 
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»Grdo je tako, da se 

mora kmet za vas 

bojevati!« (str. 41) 

 

Slika 35: Martin Krpan (Vir: 
2) 

Živa dediščina – 

šege in navade. 

Kmet predstavlja 

nižji sloj 

prebivalcev. 

8. Medkulturnost 

»/…/ cesar Janez, ki 

se je ravno peljal v 

Trst.« (str. 4)  

Slika 36: Potovanje (Vir: 2) 

Živa dediščina – 

gospodarska znanja 

in veščine. Prisotno 

je bilo trgovanje med 

mesti. 

 

»Kar se pripeti, da 

pride na Dunaj 

strašen velikan, 

Brdavs po imenu.« 

(str. 5, 8) 

 

Slika 37: Dunaj (Vir: 2) 

 

»/…/ pojdeva na 

Dunaj do cesarja.« 

(str. 9) 

 

»/…/ naglo zdrčita 

proti Dunaju.« (str. 

12) 

9. Izkušnje, veščine, 

znanje 

»Ne bojim se ne 

meča, ne sulice, ne 

drugega 

velikanovega orožja, 

/…/« (str. 17) 
 

Slika 38: Orožje (Vir: 2) 

Premična dediščina 

– orožje. V bojih so 

uporabljali sulice in 

meče. 

10. Jezik 
»/…/ mejači /…/« 

(str. 1) 

 

Slika 39: Mejači (Vir: 2) 

Živa dediščina – 

ustno izročilo. V 

Slovarju slovenskega 

knjižnega jezika je 

beseda mejač 

opredeljena kot 

nekdaj nižji 

uslužbenec, 

izvrševalec odločb 

finančne straže. 

(Mejač, 2014) 
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»/…/ stotov soli; 

/…/« (str. 4) 
 

Slika 40: Sol (Vir: 2) 

Živa dediščina – 

ustno izročilo.V 

Slovarju slovenskega 

knjižnega jezika je 

stot opredeljen kot 

utežna mera, 100 kg. 

(Stot, 2014) 

 
»/../ konjak, /…/« 

(str. 9) 
 

Slika 41: Konjski hlev (Vir: 
2) 

Živa dediščina – 

ustno izročilo.V 

Slovarju slovenskega 

knjižnega jezika je 

konjak opredeljen 

kot konjski hlev. 

(Konjak, 2014) 

 
»/…/ polič vina 

/…/« (str. 17)  

Slika 42: Vino (Vir: 2) 
 

Živa dediščina – 

ustno izročilo. V 

Slovarju slovenskega 

knjižnega jezika je 

polič opredeljen kot 

nekdaj prostorninska 

mera, približno 7,5 

decilitra. 

(Polič, 2014) 

 

»/ …/ dve četrti 

janjca, /…/« (str. 

20)  

Slika 43: Ovčji samec (Vir: 
2) 

Živa dediščina – 

ustno izročilo. V 

Slovarju slovenskega 

knjižnega jezika je 

janjec opredeljen kot 

ovčji samec. 

(Janjec, 2014) 

 
»/…/ tri kopune 

/…/« (str. 20)  

Slika 44: Skopljen petelin 
(Vir: 2) 

Živa dediščina – 

ustno izročilo. V 

Slovarju slovenskega 

knjižnega jezika je 

kopun opredeljen kot 

skopljen petelin. 

(Kopun, 2014) 

 
»/…/ v orožnico, 

/…/« (str. 20) 

 

Slika 45: Orožarna (Vir: 2) 

Živa dediščina – 

ustno izročilo. V 

Slovarju slovenskega 

knjižnega jezika 

orožnica pomeni 

orožarna. Orožarna 

je opredeljena kot 

skladišče orožja in 

vojaške opreme. 

(Orožnica, 2014) 
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Josip, Vandot, Rozman, A., Čoh, Z. in Kovič, K. (2011). Kekec in Pehta. Ljubljana: 

Mladinska knjiga 

Vsi citati besedila in ilustracije so iz knjige Kekec in Pehta (2011). 

Tabela 3: Predstavitev motivov kulturne dediščine v verbalnem in vizualnem besedilu, Kekec in Pehta, 2011 

Element kulturne 

dediščine 

Elementi kulturne 

dediščine so povzeti 

na osnovi Učnega 

načrta za izbirni 

predmet Etnologija – 

kulturna dediščina in 

načini življenja (2015) 

Besedilo Ilustracija Interpretacija 

1. Naravno/kulturno 

okolje 

»Preden sta izginila 

za skalnim robom, 

/…/« (str. 25) 

 

Slika 46: Slap (Vir: 3) 

Nepremična dediščina 

– kulturna krajina. 

Predstavljeno naravno 

okolje – doline in 

hribovje, gričevnat 

svet, slap. 

 
»Kekec je šel najprej 

do planine, /…/« 

(str. 27) 

 

Slika 47: Planina (Vir: 3) 

2.Kultura bivanja 

»Po nekaj urah hoje 

je prišel do 

Koroščeve kmetije, 

/…/« (str. 4)  

Slika 48: Koroščeva 
kmetija (Vir: 3) 

Nepremična dediščina 

– stavba. 

Kmetija predstavlja 

takratni način 

življenja, gradnje in 

gospodarski razvoj.  

 

»/…/ iti za nekaj 

mesecev v hribe, 

/…/« (str. 5)  

Slika 49: Hribovit svet 
(Vir: 3) 

Živa dediščina – 

gospodarska znanja in 

veščine. Pastirski 

poklic je nekdanji 

način kmetovanja. 
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»/…/ pastirski 

poklic, /…/« (str. 27)  

Slika 50: Krave na paši 
(Vir: 3) 

Živa dediščina – 

gospodarska znanja in 

veščine. Pastirski 

poklic je nekdanji 

način kmetovanja. 

 

»Ta se je ravno 

pripravljal, da 

odžene krave v 

dolino, /…/« (str. 27) 
 

Slika 51: Krave na paši 
(Vir: 3) 

Živa dediščina – 

gospodarska znanja in 

veščine. Pastirski 

poklic je nekdanji 

način kmetovanja. 

 

»/…/ in je dal 

poklicati Kekca prav 

zato, da bo v pomoč 

pri kmečkih opravilih 

v času, ko bo Rožle 

na planini.« (str. 5) 
 

Slika 52: Kmečka družina 
(Vir: 3) 

Živa dediščina – šege 

in navade. Oblika 

človekovega 

delovanja – pomoč 

otrok na kmetiji. 

 

»Medtem ko je 

Kekec pomagal 

gospodarju pri košnji 

in je gospodinja na 

vrtu plela korenje, 

/…/« (str. 8) 
 

Slika 53: Kmečka družina 
(Vir: 3) 

Živa dediščina – 

gospodarska znanja in 

veščine. Predstavljeno 

je znanje in veščine 

kmetijstva, predvsem 

poljedelstvo. 

 

»A je bil vseeno na 

smrt utrujen, ko so 

končno prispeli do 

Pehtinega novega 

domovanja – votline 

visoko v gorah, /…/« 

(str. 20) 

 

Slika 54: Pehtino 
domovanje (Vir: 3) 

Nepremična dediščina 

– bivanjski objekt. 

Pehtino domovanje v 

votlini predstavlja 

bivanjsko kulturo in 

je odraz kulturnega, 

socialnega in 

gospodarskega 

razvoja. 
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3.Kultura 

prehranjevanja 

»Lačen sicer ni bil, 

saj je v gorskem 

jezeru ujel nekaj rib, 

/…/« (str. 20) 

 

Slika 55:Ogenj (Vir: 3) 

Živa dediščina – 

gospodarska znanja in 

veščine. Ulov ribe 

predstavlja znanje 

lovstva. 

 

»/…/ meso, ki ga je 

dobival za kosilo.« 

(str. 23) 

 

Slika 56: Prehranjevanje 
(Vir:3) 

Živa dediščina – 

gospodarska znanja in 

veščine. Imeli so 

znanja lovstva, da so 

se lahko prehranjevali 

z mesom. 

4. Potovanja, 

transport, promet 

»Po nekaj urah hoje 

je prišel že skoraj do 

Koroščeve kmetije, 

/…/« (str. 4) 

 

Slika 57: Hoja (Vir: 3) 

Premična dediščina – 

prometna in 

transportna sredstva. 

Kekec potuje peš, v 

roki drži palico, s 

katero si pomaga pri 

hoji. 

 
»Dolgo so hodili v 

temi /…/« (str. 20) 
 

Slika 58: Tema (Vir: 3) 

Živa dediščina – šege 

in navade. Liki v 

slikanici potujejo peš. 

5. Družabno in 

društveno življenje 

»Vsak večer so 

zakurili ogenj in se 

ob njem pozno v noč 

pogovarjali in peli: 

/…/« (str. 6) 

 

Slika 59: Ogenj (Vir:3) 

Živa dediščina – šege 

in navade. Druženje 

ob ognju predstavlja 

družbeno kulturo 

včasih. Čas so si 

krajšali s petjem in 

pogovorom ob ognju. 
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6. Družina in družba 

»Ko Mojce do večera 

ni bilo domov, so jo 

oče, mati, Kekec in 

vsi vaščani začeli 

iskati. Iskali in klicali 

so jo po gozdu, /…/« 

(str. 12) 

 

Slika 60: Vaščani (Vir: 3) 

Živa dediščina – šege 

in navade. 

Medsebojna pomoč 

vaščanov pri iskanju 

Mojce. 

Premična dediščina – 

orodje. Vaščani v 

rokah držijo palice z 

ognjem, ki jim 

pomagajo pri 

osvetljevanju. 

7. Kultura (ljudska 

glasba, plesi …) 

»Ob bistrem 

potočku je mliiiiin! 

A jaz sem pa 

mlinarjev siiiiin! 

Kooooo …« (str. 20) 

 

Slika 61: Petje ob ognju 
(Vir: 3) 

Živa dediščina – 

ustno izročilo in 

ljudsko slovstvo. 

8. Izkušnje, veščine, 

znanje 

»V naslednjih dneh je 

Pehta po cele dneve 

izdelovala zdravila, 

vsak tretji ali četrti 

dan pa je že 

navsezgodaj odšla od 

doma in se vrnila šele 

zvečer s svežo hrano 

in zelišči.« (str. 22) 

 

Slika 62: Zdravilo (Vir: 3) 

Živa dediščina – 

znanja o naravi in 

okolju. Predstavljeno 

je zdravilstvo. Pehta 

pozna številne 

zdravilne učinke 

rastlin. 

 

»/…/ zakuril ogenj, 

naložil nanj vlažnih 

vej, da se je močno 

kadilo /…/« (str. 20) 

 

Slika 63: Ogenj (Vir: 3) 

Živa dediščina – 

znanja o naravi in 

okolju. Kekec je 

zakuril ogenj in ga 

obložil z vlažnimi 

vejami. S tem je 

povzročil veliko 

dima, ki je bil signal 

Pehti, ki ga je iskala. 
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»/…/ s Pehto tudi 

njen volk, ki mu je 

bil ves čas 

neusmiljeno za 

petami in je vsakič, 

ko se je Kekec le za 

trenutek ustavil, 

jezno zarenčal.« (str. 

20) 

 

Slika 64: Volk (Vir: 3) 

Živa dediščina – 

znanja o naravi in 

okolju. Pehta je 

udomačila volka. 

 

8.7 Predstavitev razlik slikanic po literarni teoriji Marjane Kobe 
Tabela 4: Predstavitev razlik slikanic po literarni teoriji Marjane Kobe 

 

ZDRAVLJICA 

 

France Prešeren: 

Zdravljica (1844), 

uporabljeno izdajo 

ilustriral Damijan 

Stepančič, izdano pri 

založbi Mladinska 

knjiga, 2013. 

Vsi citati besedila in 

ilustracije so iz knjige 

Zdravljica (2013). 

MARTIN KRPAN 

 

Fran Levstik: Martin 

Krpan (1858), 

uporabljeno izdajo 

ilustriral Tone Kralj, 

izdano pri založbi 

Mladinska knjiga, 1954. 

 

Vsi citati besedila in 

ilustracije so iz knjige 

Martin Krpan 

(1954). 

KEKEC IN PEHTA 

 

Josip Vandot: Kekec in 

botra Pehta (1922), 

uporabljeno izdajo 

priredil Andrej Rozman 

Roza, ilustriral Zvonko 

Čoh, izdano pri založbi 

Mladinska knjiga, 2011. 

 

Vsi citati besedila in 

ilustracije so iz knjige 

Kekec in Pehta (2011). 

Obseg 24 strani 63 strani 32 strani 

Temeljna tema, 

snov, motiv 

Nagovor ljudi k 

medsebojnemu 

spoštovanju, 

razumevanju in 

domoljubju. 

Boj med Martinom 

Krpanom in Brdavsom na 

Dunaju. 

Kekčevo poletje in 

iskanje Pehtinega 

zdravila za slepoto. 

Sintetična 

dogajalna linija 

Sintetična linija ni 

običajna, saj je v 

pesmi omenjeno daljše 

časovno obdobje. 

Omenjena je 

preteklost, nekaj 

dogodkov sedanjosti 

časa pisanja in pogled 

v prihodnost. 

 

»Prijatlji! Odrodile so 

trte vince nam sladko, 

/…/ (str. 3) 

 

»Edinost, sreča, 

sprava k nam naj 

nazaj se vrnejo; /…/« 

(str. 8) 

Sintetična linija ni 

običajna, saj se odvija dalj 

časa. Od prvega snidenja 

Martina Krpana in cesarja 

Janeza do boja na Dunaju 

med Martinom Krpanom 

in Brdavsom mine več kot 

eno leto. 

 

»Minilo je potem leto in 

nekateri dan.« (str. 5) 

Sintetična dogajalna 

linija ni običajna, saj se 

odvija skozi celo 

poletje. 

 

»Kekca so starši čez 

poletje poslali h 

Koroščevim v Rovte, da 

bi se naučil česa 

novega.« (str. 2) 
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»/…/ prost, ko je bil 

očakov, naprej naj bo 

Slovencov dom; /…/« 

(str. 6) 

 

»Žive naj vsi narodi, 

ki hrepene dočakat 

dan, da koder sonce 

hodi, prepir iz sveta 

bo pregnan, da rojak 

prost bo vsak, ne vrag, 

le sosed bo mejak!« 

(str. 14) 

 

Glavni literarni lik V ospredju je ljudstvo, 

ki ga pesnik 

nagovarja. 

 

»Prijatlji! Odrodile so 

trte vince nam sladko, 

/…/ (str. 3) 

 

 
Slika 65: Skupina ljudi 

(Vir: 1) 
 

»Komu narpred veselo 

zdravljico, bratje! 

čmo zapet!« (str. 4) 

 
Slika 66: Skupina ljudi 

(Vir: 1) 
 

»Edinost, sreča, 

sprava k nam naj 

nazaj se vrnejo; /…/« 

(str. 8) 

 

»Bog žívi vas 

Slovenke, /…/« (str. 

10) 

Glavni literarni lik je 

Martin Krpan – močan 

mož, ki na svoji kobilici 

prevaža morsko sol in na 

Dunaju v boju premaga 

velikana Brdavsa. 

 

»V tej vasici je živel v 

starih časih Krpan, močan 

in silen človek.« (str. 1) 

 

»Dela mu ni bilo mar, 

ampak nosil je od morja 

na svoji kobilici 

angleško sol, kar je bilo 

pa že tistikrat ostro 

prepovedano.« (str. 1) 

 

»Krpan je bil kmečki 

človek, /…/« (str. 4) 

 

 
Slika 68: Martin Krpan 

(Vir: 2) 
 

»Krpan mi pravijo; doma 

sem pa z vrha od Svete 

Trojice, dve uri hoda od 

tukaj.« (str. 4) 

Glavni literarni lik je 

Kekec – preprost, 

kmečki deček. 

 

»Kekca so starši čez 

poletje poslali h 

Koroščevim v Rovte, da 

bi se naučil česa 

novega.« (str. 2) 

 

»/…/ in je dal poklicati 

Kekca prav zato, da bo 

v pomoč pri kmečkih 

opravilih /…/« (str. 5) 

 

 
Slika 69: Kekec (Vir: 3) 
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Slika 67: Ženska (Vir: 

1) 
»Mladenči, zdaj se 

pije /…/« (str. 12) 

 

»Nazadnje še, 

prijatlji, /…/« (str. 

16) 

Stranski literarni 

liki 

Pesnik nagovori tudi 

ljudstva drugih 

narodnosti. 

 

»Žive naj vsi narodi, 

/…/« (str. 14) 

 

 
Slika 70: Skupina ljudi 

(Vir: 1) 

Stranski literarni liki so 

cesar, Brdavs, kočijaž, 

cesarica, cesarjeva hčer, 

cesarjev sin, kočijaž, sel 

in Minister Gregor. 

 

»/…/ kar mu naproti 

prižvenketa lep voz; na 

vozu pa je sedel cesar 

Janez, /…/« (str. 4) 

 
Slika 71: Cesar Janez (Vir: 

2) 
 

»Kar se pripeti, da pride 

na Dunaj strašen velikan, 

Brdavs po imenu.« (str. 

5, 8) 

 
Slika 72: Brdavs (Vir: 2) 

»S kočijažem sva se hitro 

vozila /…/« (str. 57) 

Stranski literarni liki so 

Rožle, Mojca, Pehta, 

Koroščevi in volk. 

»In izvedel je, da je 

kuštravi dolgin 

Koroščev Rožle, /…/« 

(str. 4) 

 
Slika 76: Kroščev Rožle 

(Vir: 3) 
»To je naša Mojca,« je 

zašepetal Rožle.« (str. 6) 

 
Slika 77: Mojca (Vir: 3) 

 
»Kako se je moral šele 

tresti, ko je pred njim 

stala Pehta!« (str. 18) 



30 
 

 
Slika 73: Kočijaž (Vir: 2) 

 

»/…/ celo Jerico, mojo 

edino hčer, imaš na 

ponudbo /…/« (str. 37) 

 

»Cesarica pa še zdaj ni 

bila pozabila košate lipe 

nad kamnito mizo na vrtu; 

/…/« (str. 40) 

 

 
Slika 74: Cesarica in 

Cesarjeva hčer (Vir: 2) 
 

»Ravno danes je umoril 

cesarjevega sina, ki ga je 

globoko v srce pekla 

sramota, da bi ne imela 

krona junaka pod sabo, 

kateri bi se ne bal 

velikana.« (str. 13) 

 

»Minister Gregor se je 

kislo držal, branil se pa le 

ni; zakaj cesarja se vendar 

vsak boji.« (str. 56) 

 
Slika 75: Minister Gregor 

(Vir: 2) 
»Iz nje stopi cesarski sel, 

ki je vse videl, /…/« (str. 

9) 

 
Slika 78: Pehta (Vir: 3) 

 

»In šele tedaj je Kekec 

opazil, da je s Pehto tudi 

njen volk, ki mu je bil 

ves čas neusmiljeno 

petami in je vsakič, ko 

se je Kekec le za 

trenutek ustavil, jezno 

zarenčal.« (str. 20) 

 
Slika 79: Volk (Vir: 3) 

 

»Kekca so starši čez 

poletje poslali h 

Koroščevim v Rovte, da 

bi se naučil česa 

novega.« (str. 2) 

 

 
Slika 80: Koroščevi (Vir: 

3) 
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Dogajalni prostor 

in čas 

Omenjena je 

slovenska dežela in 

trte. 

 

»Bog našo nam 

deželo, Bog živi ves 

slovenski svet, /…/« 

(str. 4) 

 

 
Slika 81: Knežji 
kamen (Vir: 1) 

 

»/…/ odrodile so trte 

vince nam sladko, /…/ 

(str. 3) 

 

 
Slika 82: Vino (Vir:1) 

 

»/…/ prost, ko je bil 

očakov, naprej naj bo 

Slovencov dom; /…/« 

(str. 6) 

 

 

Zgodba se odvija v vasi 

Vrh pri Sveti Trojici, na 

Dunaju in v Trstu. Del 

zgodbe se odvija pozimi. 

 

»V notranjem stoji vas, 

Vrh po imenu.« (str. 1) 

 
Slika 83: Vas (Vir: 2) 

 

»Bilo je pozimi in sneg je 

ležal krog in krog.« (str. 

4) 

 
Slika 84: Zimska 
pokrajina (Vir: 2) 

 

»Minilo je potem leto in 

nekateri dan.« (str. 5) 

 

»Kar se pripeti, da pride 

na Dunaj strašen velikan, 

Brdavs po imenu.« (str. 5, 

8) 

 

»/…/ pojdeva na Dunaj 

do cesarja.« (str. 9) 

 
Slika 85: Dunaj (Vir: 2) 

 

»/…/ na vozu pa je sedel 

cesar Janez, ki se je ravno 

peljal v Trst.« (str. 4) 

 

»Krpan veli urno pognati 

in tako prideta na 

cesarski dvor, /…/« (str. 

13) 

 
Slika 86: Dvor (Vir: 2) 

Zgodba se odvija pri 

Koroščevih na kmetiji in 

v gorah med poletjem. 

 

»Kekca so starši čez 

poletje poslali h 

Koroščevim v Rovte, 

da bi se naučil kaj 

novega.« (str. 2) 

 

»Po nekaj urah hoje je 

že skoraj prišel do 

Koroščeve kmetije 
/…/« (str. 4) 

 
Slika 87: Koroščeva 

Kmetija (Vir: 3) 
 

»Šel je do planote, ki se 

jo je videlo z vseh 

okoliških hribov /…/« 

(str. 20) 

 

»/…/ ko so končno 

prispeli do Pehtinega 

domovanja, visoko v 

gorah /…/« (str. 20) 

 
Slika 88: Pehtino 

domovanje (Vir: 3) 
 

»Nekega popoldneva je 

Kekec sedel na 

travniku pod Pehtino 

votlino /…/« (str. 23) 

 

»Preden pa sta izginila 

za skalnim robom /…/« 

(str. 25) 
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Slika 89: Slap (Vir: 3) 

 

»Kekec je šel najprej do 

planine /…/« (str. 27) 

 
Slika 90: Planina (Vir: 3) 

Sporočilo Prikazano je 

medsebojno 

spoštovanje znotraj 

naroda in med narodi. 

 

»Žive naj vsi narodi, 

ki hrepene dočakat 

dan, da koder sonce 

hodi, prepir iz sveta bo 

pregnan, da rojak 

prost bo vsak, ne vrag, 

le sosed bo mejak!« 

(str. 14) 

Prikazane so spretnosti in 

sposobnosti človeka ne 

glede na socialni položaj 

v družbi. 

 

»Pa tudi vas naj bo sram, 

vas, gospodje! Grdo je 

tako, da se mora kmet za 

vas bojevati!« (str. 41) 

Prikazana je dobrota 

Kekca, ko išče zdravilo 

za Mojco, in njegov 

pozitiven, prijeten 

značaj. 

 

»Hvala vam za vse, 

predvsem pa za tole. In 

ji je pokazal stekleničko 

z zdravilom.« (str. 25) 

 

8.8 Predstavitev motiva medkulturnosti v izbranih slikanicah 
Tabela 5: Predstavitev motiva medkulturnosti v izbranih slikanicah 

 ZDRAVLJICA 

 

France Prešeren: 

Zdravljica (1844), 

uporabljeno izdajo 

ilustriral Damijan 

Stepančič, izdano pri 

založbi Mladinska 

knjiga, 2013. 

Vsi citati besedila in 

ilustracije so iz knjige 

Zdravljica (2013). 

 

MARTIN KRPAN 

 

Fran Levstik: Martin 

Krpan (1858), 

uporabljeno izdajo 

ilustriral Tone Kralj, 

izdano pri založbi 

Mladinska knjiga, 

1954. 

 

Vsi citati besedila in 

ilustracije so iz knjige 

Martin Krpan (1954). 

KEKEC IN PEHTA 

 

Josip Vandot: Kekec in 

botra Pehta (1922), 

uporabljeno izdajo 

priredil Andrej 

Rozman Roza, 

ilustriral Zvonko Čoh, 

izdano pri založbi 

Mladinska knjiga, 

2011. 

 

Vsi citati besedila in 

ilustracije so iz knjige 

Kekec in Pehta (2011). 
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Medkulturna dediščina 

v slovenskih 

slikanicah 

»/…/ prost, ko je bil 

očakov, naprej naj bo 

Slovencov dom; /…/« 

(str. 6) 

 

 
Slika 91: Knežji kamen 

(Vir: 1) 
 

»/…/ de oblast in z 

njo čast, ko pred, spet 

naša boste last!« (str. 

8) 

 

»Žive naj vsi narodi, 

ki hrepene dočakat 

dan, da koder sonce 

hodi, prepir iz sveta 

bo pregnan, da rojak 

prost bo vsak, ne vrag, 

le sosed bo mejak!« 

(str. 14) 

»Kar se pripeti, da 

pride na Dunaj strašen 

velikan, Brdavs po 

imenu.« (str. 5, 8) 

 

»/…/ pojdeva na 

Dunaj do cesarja.« 

(str. 9) 

 
Slika 92: Dunaj (Vir: 2) 

 

»/…/ na vozu pa je 

sedel cesar Janez, ki se 

je ravno peljal v Trst.« 

(str. 4) 

»Kdor če iti na Dunaj, 

mora pustiti trebuh, to 

sem slišal od starih 

ljudi; jaz ga pa menim 

sabo s sabo nositi, 

koder bom tovoril in 

dokler bom tovoril.« 

(str. 9) 

 

»Ko prideta na Dunaj, 

je bilo vse mesto črno 

pregrnjeno;« (str. 13) 

 

»Tako so se veselili 

Krpana na Dunaju.« 

(str. 16) 

 

»Kdaj bom jaz papež v 

Rimu? Takrat, kadar 

boš ti zmogel 

velikana.« (str. 24) 

 

»Nesla sva bila z 

Marjeto v oprtnih 

košeh nekoč grozdje v 

Trst.« (str. 37) 

 

»Mesto je veliko, hiš 

je, kolikor jih še nisem 

videl, kar sol 

prenašam, akoravno 

sem že Reki bil, tudi v 

Kopru, na Vrhniki in 

v Ljubljani; ali toliko 

ulic ni nikjer.« (str. 57) 

»/…/ ko so končno 

prispeli do Pehtinega 

novega domovanja – 

votline visoko v gorah 

/…/« (str. 20) 

 

 
Slika 93: Gorski svet 

(Vir: 3) 
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8.9 Rezultati in interpretacija 
1. Raziskovalno vprašanje: 

Kako so motivi kulturne dediščine predstavljeni v izbranih slikanicah v verbalnem 

besedilu? 

Iz tabele 1 lahko razberemo, da je v vseh treh slikanicah prikazanih veliko motivov kulturne 

dediščine. Motivi kulturne dediščine so prepoznani s pomočjo kategorij Učnega načrta za 

izbirni predmet Etnologija – kulturna dediščina in načini življenja in kategorij Pravilnika o 

seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah (2010).  Motivi kulturne dediščine so v vseh 

treh izbranih slikanicah prikazani znotraj zgodbe. Motivi so prikazani z opisom okolja, prostora 

in časa, kjer se zgodba odvija. Prav tako so prikazani z opisom literarnih junakov, ki nastopajo 

v zgodbi. Motivi so opazni tudi v načinu delovanja in življenju posameznih literarnih junakov. 

Ob analizi njihovega delovanja in življenja so prikazani tudi različni pripomočki, običaji, 

navade, v katerih prav tako prepoznamo motive kulturne dediščine. Motivi kulturne dediščine 

so torej v izbranih slikanicah predstavljeni posredno preko zgodbe.  

2. Raziskovalno vprašanje: 

Kako so motivi kulturne dediščine predstavljeni v izbranih slikanicah v ilustracijah? 

Iz tabele 1 lahko razberemo, da so skoraj vsi motivi kulturne dediščine, ki so izraženi verbalno, 

ponazorjeni tudi z ilustracijami. Motivi kulturne dediščine so v ilustracijah izraženi zelo 

nazorno, zato nudijo pomoč pri razumevanju motivov kulturne dediščine, ki so izraženi 

verbalno. V ilustracijah je veliko detajlov, ki pripomorejo k razumevanju določenih motivov 

kulturne dediščine, ki so verbalno poimenovani v tabeli 1. Motivi kulturne dediščine so v 

ilustracijah prikazani v ilustriranem okolju, v katerem se zgodba odvija, vizualni podobi 

literarnih junakov, ki nastopajo v zgodbi, njihovem načinu življenja, oblačenja, prehranjevanja 

in njihovih navadah ter pripomočkih, ki jih uporabljajo, in domovih, kjer živijo. 

3. Raziskovalno vprašanje: 

Kakšen je odnos/razmerje med verbalnim in vizualnim besedilom v izbranih slikanicah? 

Iz tabele 1 je razvidno, da se verbalno in vizualno besedilo dopolnjujeta. Skoraj vsi motivi 

kulturne dediščine, ki so ponazorjeni verbalno, so ponazorjeni tudi vizualno. Motivi v 

verbalnem besedilu so z vizualnim besedilom dodatno ponazorjeni, saj so v ilustracijah vidne 

podrobnosti, ki nam razjasnijo pomen verbalnega besedila. Vendar pa vsi motivi v vizualnem 

besedilu niso ponazorjeni na isti strani, kot so omenjeni v verbalnem besedilu.  
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4. Raziskovalno vprašanje: 

V čem se na osnovi teorije Marjane Kobe razlikujejo izbrane slikanice? 

Iz tabele 2 je razvidno, da ima izmed izbranih slikanic najdaljši obseg Martin Krpan (1954). 

Približno polovico manj strani ima slikanica Kekec in Pehta (2011). Najmanj obsežna izmed 

izbranih slikanic pa je Zdravljica (2013). V ospredju postavljeni liki se med izbranimi 

slikanicami razlikujejo. Kekec in Martin Krpan se razlikujeta po starosti, saj je Kekec deček, 

medtem ko je Martin Krpan odrasel mož. Podoben pa je njun značaj, saj sta oba preprosta in 

kmečka človeka. V Zdravljici (2013) je v ospredju ljudstvo, ki je nagovorjeno zelo pozitivno 

(bratje, prijatelji). Razlika je opazna tudi v številu literarnih likov, ki sodelujejo v zgodbi. V 

slikanici Martin Krpan (1954) in Kekec in Pehta (2011) nastopa več literarnih junakov kot v 

slikanici Zdravljica (2013). Dogajalni prostor in čas se med izbranimi slikanicami razlikujeta. 

V slikanici Martin Krpan (1954) se večji del zgodbe odvije v mestu Dunaj, čeprav sta 

predstavljena tudi vas in naravno okolje (zasnežena pokrajina, hribi doline …). V slikanici 

Kekec in Pehta (2011) je predstavljeno predvsem naravno okolje (gore, hribi, planote …). V 

slikanici Zdravljica (2013) pa je omenjena slovenska dežela in naravno okolje (trte). Sporočilo 

se v slikanicah razlikuje, vidna pa je skupna točka, ki se kaže v pozitivnem, dobronamernem 

sporočilu (pogum, pomoč, domoljubje).  

5. Raziskovalno vprašanje: 

Kako se v izbranih slikanicah kaže medkulturnost? 

Iz tabele 3 je razvidno, da je v vseh izbranih slikanicah prisotna medkulturnost. V slikanici 

Zdravljica (2013) so omenjeni narodi, medsebojno spoštovanje in sosedstvo. V slikanici Martin 

Krpan (1954) je predstavljeno trgovanje med mesti, transport, različne kulture in načini 

življenja. Omenjena so predvsem mesta, med katerimi potekata trgovanje in transport. V 

slikanici Kekec in Pehta (2011) pa je predstavljeno gorsko okolje, ki se v svoji veličini razteza 

daleč okrog nas, tudi v tujino. 
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9  ZAKLJUČEK 
Kulturna dediščina je bogastvo, ki so nam ga zapustili predniki. Pomaga nam razumeti naš 

izvor, korenine, preteklost. V predšolskem obdobju, ko se razvija posameznikova identiteta, je 

pomembno, da imajo otroci stik s preteklostjo in svojo kulturo. Vzgojitelji v vrtcih radi posežejo 

po slikanicah, saj so to ene izmed prvih knjig, s katerimi se srečajo otroci.  

V diplomskem delu sem analizirala tri izbrane slikanice, v katerih sem prepoznavala motive 

kulturne dediščine. Iskala sem verbalno in vizualno izražene motive. Glede na rezultate 

empiričnega dela se motivi v izbranih slikanicah dopolnjujejo. Ponazorjeni so tako verbalno 

kot vizualno. To se mi zdi zelo primerno za raziskovanje v vrtcu, saj otrokom verbalni motiv 

pokažemo na ilustraciji. S tem si motiv lažje predstavljajo, se vanj vživijo in si ga zapomnijo.  

Iz tabel je razvidno, da se po literarni teoriji Marjane Kobe slikanice v določenih kategorijah 

razlikujejo. Pri obravnavi slikanic v vrtcu moramo biti poleg zahtevnosti zgodbe pozorni na 

obseg. Slikanice se v obsegu precej razlikujejo, zato lahko obširnejše obravnavamo v delih in 

postopoma.  

V izbranih slikanicah opazimo tudi medkulturnost. Pomembno se mi zdi, da spoznavanje z 

medkulturnostjo v vrtec vpeljemo zelo zgodaj. Otroci se ob spoznavanju lastne preteklosti in 

kulture spoznavajo tudi s tujimi kulturami. Tako pri otrocih razvijamo spoštovanje do lastne 

kulture in posledično tudi do tujih kultur, kar je dandanes zelo pomembno, saj smo dnevno v 

stiku z drugimi kulturami.  
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