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Da se malo pripravimo za delo z bralci: 

- Kratka predstavitev in prvih devet strani besedila: 

https://miszalozba.com/knjige/alternativni-ukrep/  

- https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=7611 

- Spremna beseda z naslovom »Samo en mali džoli«, ki jo je prispeval Borut Marolt, 

ravnatelj Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec in pevec skupine Niet. 

To je prvi mladinski roman avtorice. Tanja Mastnak (1962) je magistrica umetnostne 

zgodovine, doktorica historične antropologije vizualnega, predavateljica, teoretičarka, 

likovna kritičarka, kustosinja in avtorica na literarnem področju. (…) Njeno delo sega od 

raziskav pop kulture, do feminističnih študij in pedagoških raziskav. Na literarnem področju 

je avtorica nekaj radijskih iger, najbolj znana je Onkraj dotika (Radio Slovenija, 2001). 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Tanja_Mastnak  

Alternativni ukrep je problemski roman, ki zaobsega nekaj mesecev, ko Solange, dijakinja 3. 

letnika gimnazije, s svojimi preizkušanji meja trči na dno, vendar se s pomočjo starejše 

gospe, prijateljev in družine pobere in spozna, da svoboda pomeni trezno upoštevanje meja. 

Dekle se zresni, zave se, da je odgovorna za svoje življenje. (Namesto ukora dobi Solange 

»alternativni ukrep«, obiskovati mora starejšo gospo Amalijo na vozičku in ji delati družbo. 

To je v resnici rešitev za dekle: Amalija jo namreč sprejema takšno, kakršna je, pomaga ji z 

izkušnjami iz svoje mladosti, tudi dejansko ji priskoči na pomoč, ko vzame dozo heroina itd., 

ne smem vsega izdati, saj boste roman brali …      ) 
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Spodbude za branje: 

- Problemski roman je tako večplasten (glej vsebinska gesla zgoraj!), da bi ga priporočila v 

branje vsem mladostnikom in njihovim vzgojiteljem. Zdi se mi »preventiven«, »poučen« … 

obenem pa pozitivno naravnan, saj Solange ob vseh izkušnjah trdno sklene, da nikakor ne bo 

zavozila svojega življenja. In ko je tako trdna, tudi zmore povedati svoje želje in pričakovanja 

svojima staršema. Zresni se, spametuje, odraste … 

- Gre za prvoosebno pripoved Solange, vsa njena razmišljanja in občutenja so (iz)povedana na 

njen buren in nepremišljen najstniški način, zelo neposredno, v jeziku najstnikov, kar morda 

nekaterim odraslim ne bo všeč (tistim pač, ki pričakujejo, da je mladinska literatura vzgojna, 

ne pa kritična in iskrena). Besedilo opozarja na medosebne odnose v družini Solange, kjer sta 

starša uspešna, ugledna in zagledana vase, tudi zelo zaposlena, od hčerke pričakujeta, da 

izpolnjuje njuna pričakovanja, zato ni sproščena do njiju; babica je aktivna in veliko naokrog 

po svetu; Ninina mama je samohranilka, alkoholičarka in popolnoma nezmožna izvrševati 

starševstvo … Tudi profesorji na gimnaziji so prikazani tako, kot jih občuti Solange, nerealno. 

Morda bi celo za starejšo gospo Amalijo kdo lahko rekel, da nikakor ni Solange za zgled, še 

več, da ji daje potuho. 

- Toda prav »alternativni ukrep«, ki ga Solange dobi namesto ukora, je v tej zgodbi vreden 

posebne pozornosti in debate. Ukor bi bil samo kazen, medtem ko ji  alternativni ukrep nudi 

priložnost, izziv … Gospa Amalija sprejema Solange, jo posluša in se zares veseli njene družbe, 

obenem pa z njo deli izkušnje iz svoje mladosti (ko je preizkušala meje svobode, kot jih sedaj 

Solange). Iskreno ji prisluhne in ji zares pomaga, ko jo prosi. (Nisem sigurna, če smo starši 

lahko tako zelo sproščeni do svojih otrok, vsekakor pa nam je lahko v spodbudo, da se 

zamislimo o svojih pričakovanjih in načrtovanjih za svoje otroke! ) Zavezništvo med najstnico 

Solange in starejšo gospo je žlahten primer medgeneracijskega odnosa! 

- Roman bi toplo priporočila v branje starejšim najstnikom in njihovim staršem, potem pa 

skupna debata, še posebej, če jo vodi strokovnjak (socialni delavec, pedagog idr.) To bi bil 

tudi imeniten izziv medgeneracijski bralni skupini! 

 

Nadaljnje spodbude za branje: 

- Najbrž poznamo več mladinskih romanov, ki predstavijo težave odraščajočih mladih, obenem pa 

tudi uspešne rešitve. Katere bi priporočili? 
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