
Karlovšek, Igor: Preživetje.  
Dob: Miš, 2018. (Srečanja), 291 str. 
| M| 3. stopnja |  tretje triletje OŠ, srednješolci   
| Gozdovi - Preživetje v naravi | Očetje in sinovi | medosebni odnosi | dekleta | fantje | 
nesreče | pomoč | pogum | pustolovščine | šport | ugrabitve | kriminal  

 

Najstnik Simon je up slovenskega smučanja, tudi v mednarodnem okolju se uvršča na najvišja 
mesta na smučarskih tekmovanjih, potem pa doživi prometno nesrečo. /…/  

Pustolovsko-kriminalni mladinski roman. 

Več: https://www.miszalozba.com/knjige/prezivetje/ 

 

Spodbude za branje: 

- Predstavitev na spletni strani založbe ali pa tista (tej podobna) na hrbtni strani knjige 
bo najbrž kar dovolj, da bodo mladi bralci posegli po knjigi. 

- Ali pa jih vprašam, če so že kdaj preživeli več dni v divjini, morda videli kakšen 
dokumentarni ali igrani film na to temo. (V Ameriki menda v določenih slojih 
prebivalstva velja štirinajst dni samostojnega preživetja v naravi kot nekakšna iniciacija 
v odraslost.)  

- Bodo po knjigi posegli bolj fantje? Bodo po branju fantje živahneje in bolj prizadeto 
pripovedovali o dogajanju? 

- Prisluhnem vsemu, kar pripovedujejo po branju. Toda zanimajo me predvsem 
medosebni odnosi, odnos med sinom in očetom ter odnos med sinom in materjo. Tudi 
odnosi med sošolci.   

- Kako se Simon počuti po nesreči ob zavedanju, da se mora smučanju odpovedati? 
Zanima me, kaj mladi bralci menijo o dokazovanju v vrhunskem športu, ekstremnih 
situacijah in podobno.  

- Če je v skupini kakšen športnik, ga prosimo, da nam pove kaj iz svojih izkušenj, morda 
zaupa svoje stiske idr. 

https://www.miszalozba.com/knjige/prezivetje/


-     Ali koga mika, da bi se preizkusil podobno kot Simon? (Izvedba samo v soglasju s starši, 

seveda! 😊) Ali kdo pozna užitne rastline v gozdu? Je že kdo poskusil loviti ribe brez 
trnka v potoku? Zna kdo zanetiti ogenj brez vžigalic? (Morda je med bralci kakšen 
tabornik, ki – vsaj do neke mere – obvlada veščine preživetja v naravi. Ob branju se 
lahko zamislimo, kako odtujeni smo že od narave; kako nam v civiliziranem urbanem 
okolju ni treba poznati rastlin, obnašanja divjih živali idr.) 

-     Bi lahko bil lahko ta pustolovsko-kriminalni roman prvoosebna Simonova pripoved? 
Kdo bo obnovil zgodbo na ta način? Kaj bo v tem primeru drugače? (Avtor kot 
pripovedovalec bralcem vse dogajanje sprotno osvetli, medtem ko bi Simon samo 
predvideval, kaj se pogovarjata oče in mama ter njuno reakcijo, ko ne pride v 
določenem času na dogovorjeno mesto; bralci bi zvedeli Janjino zgodbo šele, ko bi jo 
povedala Simonu; o zasledovanju ugrabiteljev in reševalni akciji bi Simon in Janja samo 
ugibala itd.) 

-     Kdaj se zgodba dogaja in v katerem kraju? (Sodobni dogajalni čas in Kočevski Rog, kjer      
še danes živijo medvedi).          

 

 
Spodbude za nadaljnje branje: 
 

- Z mladimi bralci se vnaprej dogovorim, kdo bo predstavil pisatelja in kdo njegove knjige 
za mladino. Lahko delajo v dvojicah in najbrž je spet priložnost, da pripravijo Power Point 
predstavitve. (V profilu Da Ursa Bay na FB sem enkrat zasledila, da na njihovi šoli za 
bralno značko poročajo tako; prvič to možnost omenjam pri romanu Cvetke Sokolov 
Vsak s svojega planeta).  

- Pisatelj: https://sl.wikipedia.org/wiki/Igor_Karlov%C5%A1ek  
- Kaj je skupno Karlovškovim mladinskim romanom? Pogovarjamo se, primerjamo ... 
- »V delih Igorja Karlovška je veliko osebnih izkušenj in avtobiografskih elementov /…/ 

https://www.emka.si/avtorji/igor-karlovsek/biografija/4460  
- Dobro smo pripravljeni: povabimo pisatelja Igorja Karlovška na obisk ☺  Mladi bralci 

sami pripravijo pogovor z njim.  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Igor_Karlov%C5%A1ek
https://www.emka.si/avtorji/igor-karlovsek/biografija/4460


 

Karlovšek, Igor: Gimnazijec.    
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. 
(Žamet), 368 str. 
| M | 4. stopnja | za pogovore o knjigah 
| fantje, krivice, nasilje, prestopniki, 
prevzgojni domovi, uboj 
Karlovšek je leta 2004 prejel nagrado 
večernica za roman Gimnazijec. 
 

 

Karlovšek, Igor: Matej.    
Spr. beseda Irena Matko Lukan. 
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 
(Odisej), 223 str. 
| M | 4. stopnja o avtorjih, spremna 
beseda 
| družina, ljubezen, mladostniki, očetje, 
odraščanje, razumevanje, samopodoba, 
smrt, žalost 
 

 

Karlovšek, Igor: Mojca.  
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007. 
(Odisej), 288 str. 
| M | 3. Stopnja 
| babice, bolezni, dekleta, družina, 
glasba, matere, mladostniki, nesreče, 
smrt 
 

 

Karlovšek, Igor: Teci! 
Dob pri Domžalah: Miš, 2016 
| M | 3. stopnja 
| Mladostniki - Spolna zloraba / Sodni 
procesi / Politiki - Družbena moč / 
dekleta / pravica / tek 

 

  

Mag. Tilka Jamnik 


