
Fran Milčinski: Butalci.  
Ilustr. Peter Škerl. Spremna beseda: Pavle Učakar. Slovarček besed pripravila Barbara Simoniti.  
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017, 168 str. 
| P | 2. stopnja | proza 
neumnost, humor, nonsens, parodija, posebneži 
 

  
 
Klasično besedilo in vrhunske ilustracije, oboje vznemirljivo za bralce vseh starosti in aktualno za vse 
čase! Imenitna spremna beseda in dobrodošel slovarček manj znanih besed. Knjiga, izjemen primer 
naše literarne dediščine (2018 je evropsko leto kulturne dediščine!), je lahko tudi lepo praznično 
darilo ... in prava knjiga za medgeneracijsko branje ☺ 
 
 

Spodbude za branje: 
 

-       Na domači strani: http://www.emka.si/butalci/PR/2401578,13562 si lahko ogledamo 22 strani 
iz knjige! Tam najdemo tudi te podatke: 

 
V letu 2015 je izšla integralna izdaja Butalcev v zbirki Kondor. Odločili smo se, da jo damo bogato 
ilustrirati Petru Škerlu, enemu izmed najboljših slovenskih ilustratorjev, in jo tako ponudimo širšemu 
krogu bralcev, tudi otrokom in mladostnikom. 
Butalci so zimzelena knjiga, vračajo se kakor pomlad in nas razveseljujejo, ne da bi se spraševali, zakaj in 
kako. Ob Butalcih odraščamo, zorimo in se staramo. Knjiga pa se ne stara! Fran Milčinski je pet zgodb o 
Butalcih prvič objavil v zbirki kratke proze Tolovaj Mataj leta 1917 – točno pred stoletjem. Prva knjižna 
izdaja je bila leta 1949 – a knjiga je še vedno enako žmohtna. 
Besedilo Butalcev je brezčasno priljubljeno in trdoživo kljubuje zobu časa. Butalci spadajo med klasične 
besedne umetnine – zato lahko hkrati nagovarjajo otroke in odrasle – so ostra satira o delovanju slabo 
utečenega državnega aparata. Ilustrirana izdaja bo obogatila slovensko knjižno pokrajino. 

 
-       Po gornji predstavitvi ne vzdržimo in knjigo vzamemo v roke:  prelistamo jo in si ogledujemo 

ilustracije Petra Škerla.  Svoje doživljanje lahko razširimo in poglobimo s spremno besedo  
Pavleta Učakarja. 

 
Kdo ne pozna Butalcev?! Vsaj nekaj zgodb? Že ob ilustracijah se jih spominjamo in pripovedujemo. 
Ponovno jih beremo. Uživamo!  

 
 

http://www.emka.si/butalci/PR/2401578,13562


Spodbude za nadaljnje branje: 
 

- Raziskujemo Butalce, njih stoletnico: Fran Milčinski je pet zgodb o Butalcih prvič objavil v zbirki kratke 
proze Tolovaj Mataj leta 1917!): katere izdaje Butalcev poznamo, katere imamo v naši knjižnici? 
Naredimo razstavo. Knjige si razdelimo med seboj in se dogovorimo, kdo bo pripravil katero zgodbo 
za naslednje srečanje. Predstavitev naj bo čim bolj duhovita in skrivnost do srečanj (kot uganka, 
reklama, duhovito interpretativno branje, skeč idr.) 
 

- Pogledamo, kaj nam prinašajo didaktične spodbude v tej izdaji: 
Milčinski, Fran: Butalci.    
Ilustr. France Podrekar. Spr. besedilo Miha Mohor. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 
(Domače branje Knjiga pred nosom), 135 str. 
| P | 2. stopnja | didaktične vzpodbude, humor, nova izdaja, o avtorjih, ponatis, projekt, 
spremno besedilo | nonsens 

 
- Posebej pozorni smo do posameznih zgodb, izdanih v slikanicah (zagotovo sem kakšno pozabila, 

vzemite s polic vse, ki jih imate); ogledamo si ilustracije, beremo zgodbe; izberemo po eno ilustracijo 
iz vsake slikanice, jo fotokopiramo, mladi bralci ugibajo, v katero slikanico sodi; s temi različnimi 
ilustracijami sestavimo novo zgodbo.   

  
Milčinski, Fran: Butalski gasilci.    
Ilustr. Uroš Hrovat. Ljubljana: Karantanija, 2014. (Škratki / Karantanija), 17 str.  
| C | 1. stopnja | humor, ponatis | Butalci, neumnost, nonsens 
 
Milčinski, Fran: Butalski grb.    
Ilustr. Damijan Stepančič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. (Čebelica; 437), 24 str. 
| C | B- stopnja | humor, nova izdaja, nova likovna obdelava, parodija, za uro pravljic 
| neumnost, nonsens   
 
Milčinski, Fran: Butalski policaj in Cefizelj.    
Ilustr. Ana Razpotnik. Ljubljana: Sanje, 2015. (Sanjska knjigica), 25 str. 
| C | B- stopnja | humor, nova izdaja, nova likovna obdelava, ponatis 
| neumnost, nonsens, policisti, razbojniki 
 
Milčinski, Fran: Kako so si Butalci omislili pamet.    
Ilustr. Ana Razpotnik. Ljubljana: Sanje, 2011. (Sanjska knjigica), 31 str.  
| C | B- stopnja |   humor, nova izdaja, nova likovna obdelava, parodija, ponatis, za uro pravljic  
| neumnost, nonsens   
 
Milčinski, Fran: Razbojnik Cefizelj in občinska blagajna.    
Ilustr. Zvonko Čoh. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000. (Knjižnica Čebelica; 391), 15 str. 
| C | 1. stopnja | humor | razbojniki 
 
Milčinski, Fran: V Butalah sejejo sol.    
Ilustr. Ana Razpotnik. Ljubljana: Sanje, 2013. (Sanjska knjigica), 24 str. 
| C | B- stopnja |   humor, za uro pravljic 
| Butalci, neumnost, nonsens, sol   

 
- Raziskujemo življenje Frana Milčinskega (1867 -1932), ki je bil pravnik, pisatelj in dramatik! Gradivo 

iščemo v spremnih besedah njegovih knjig in na spletu. 
 

- Beremo celovito literarno dediščino Frana Milčinskega!  (Vzemite s polic vse njegove knjige; ne gre za 
to, da izdelate njegovo celotno bibliografijo, ampak, da bralcem ponudite čim več raznolikih izdaj!): 



 
Milčinski, Fran: Gospod in hruška.      
 Ilustr. Suzi Bricelj. Ljubljana: Sanje, 2007, 2012. (Sanjska knjigica), 32 str. 
| C | 1. stopnja | pravljica klasična, priredba | drevesa, hrana, lenoba 
 
 Milčinski, Frane: Gusarska: heja bumbarasa!      

                       Ilustr. Gorazd Vahen. Ljubljana: Sanje, 2015. (Sanjska knjigica), 20 str.-  
                      | C | 1. stopnja | gusarji, ladje 

 
Milčinski, Fran: Laž in njen ženin.      

                      Ilustr. Ana Razpotnik. Ljubljana: Sanje, 2008, 2012.(Sanjska knjigica), 29 str. 
 | C | B- stopnja | pravljica klasična, priredba | laž   
 
Milčinski, Fran: Moja ljuba deca.    
Ilustr. Uroš Hrovat. Ljubljana: Karantanija, 2002. (Lastovka), 91 str. 

                     | P | 2. stopnja | humor | družina, odraščanje 
 
Milčinski, Fran: Ptički brez gnezda.    
Spr. beseda Ljubica Karim Rodošek. Ljubljana: Karantanija, 2005. (Lastovka), 276 str. 

                     | P | 2. stopnja | ponatis | begavci, dečki, družina, Ljubljana, prestopniki, Slovenija 
 
Milčinski, Fran: Skavt Peter.    
Ilustr. Meti Buh Gašparič. Ljubljana: Zveza tabornikov Slovenije, 2011, 109 str.  

                     | P | 2. stopnja | dečki, pustolovščine, taborjenje, taborniki 
 
Milčinski, Frane: Zgodba o zamorčku Bambuleju in vrtoglavi žirafi.      

                      Ilustr. Tina Volarič. Ljubljana: Sanje, 2010, 2012. (Sanjska knjigica), 26 str.   
                      | C | 1. stopnja |  dečki, drugačnost, prijateljstvo, puščave, žirafe, živali v domišljiji 

 
              Milčinski, Fran: Zgodbe kraljeviča Marka.      

                    Spr. beseda Tina Volarič. Ljubljana: Sanje, 2007. (Kiosk. Pravljice), 152 str 
                    | P | 2. stopnja | ljudsko slovstvo, nova izdaja, o avtorjih 
                    | Kraljevič Marko (Marko Mrnjevčević, srbski knez, 1355-1395) 

 
                     Milčinski, Fran: Zlata hruška.    

Ilustr. France Podrekar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1995. (Zlata čebelica), 20 str. 
                     | C | 1. stopnja | nova izdaja, po ljudskem izročilu | drevesa, kralji, pastirji 

 
-      Posebej opozarjamo na: 

 
 Milčinski, Fran: Zbrane pravljice in pripovedke.      
  Spr. besedilo Tjaša Koprivec. Ljubljana: Sanje, 2015. (Sanjska knjigica), 449 str.  
| P | 2. stopnja | ljudsko izročilo, nova izdaja, spremno besedilo 
 

 
V pričujoči zbirki so zbrane vse avtorjeve pravljice in pripovedke, 40 jih je, najdemo pa tudi Butalce, Boriško 
pripovedko ter Zgodbe Kraljeviča Marka, ki jih je avtor obnovil. Vsa zbrana dela so že izšla v raznih knjižnih 
izdajah. Ker so nekatere besede že povsem neznane, je na koncu knjige dodan slovar oz. "pravljični 
besednjak". Knjiga je opremljena z izvrstnimi ilustracijami, ki jih je prispevalo kar pet ilustratorjev (Gvido 
Birolla, Suzi Bricelj, Maksim Gaspari, Ana Razpotnik Donati, Ivan Vavpotič). Več kot dobrodošel zbir besedil, 
ki so aktualna tudi po več kot sto letih in bodo blizu tako mlajšim kot starejšim bralcem. (PP) Izšla tudi kot 
e-knjiga. 

 

 



- In za konec zelo zahtevna uganka ;)  
  
Je Fran Milčinski tudi avtor Zvezdice Zaspanke?  (Ne, to je Frane Milčinski – Ježek, tretji otrok  
pisatelja in sodnika Frana Milčinskega in matere Marije Milčinske ☺)    

 
 

Milčinski, Frane: Zvezdica Zaspanka.      
Ilustr. Gorazd Vahen. Ljubljana: Sanje, 2004, 2012. (Sanjska knjigica), 44 str. 
| C | 1. stopnja | nova likovna obdelava, za uro pravljic, proza 
| ljubezen, noč, razbojniki, vrline, zvezde    

 
Milčinski, Frane: Zvezdica Zaspanka: skrajšana izdaja.      

       Ilustr. Gorazd Vahen. Ljubljana: Sanje, 2004. (Sanjska knjigica), 44 str. 
 

Milčinski, Fran: Zvezdica Zaspanka.    
Spr. beseda Matjaž Loboda. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1994. (Mladi oder), 100 str. 
| P | 2. stopnja, dramatika 

 
  
(Seznam je pripravljen s pomočjo Priročnikov za branje kakovostnih mladinskih knjig, ki jih pripravlja Pionirska – center za 
mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana: http://www.mklj.si/prirocnik/item/451)  

 

 
 
 
Mag. Tilka Jamnik 

http://www.mklj.si/prirocnik/item/451

