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Se morda še kdo spomni slovite serije turističnih vod-
nikov Lonely planet? V knjižnici je bilo povpraševanje 
na vrhuncu turistične sezone tolikšno, da so bile ved-
no potrebne vnaprejšnje rezervacije. A vsega deset let 
kasneje se splošno bralstvo rajši orientira na splet, saj 
imajo sodobni turisti že tako ali tako večino časa telefon 
v rokah. In kaj je potem lažjega, kot da tistih nekaj rele-
vantnih informacij, denimo o Notre Damu, kar prebereš 
s kakšnega spletnega portala?

V vsej obilici 
izbire smo 

danes 
vedno bolj 

nezadovoljni
a Uroš Buh    f Tit Košir



portrete domačinov«, ki jih je srečevala na 
svojem sedemletnem odkrivanju slovenske-
ga zamejstva. Vitalna ter nadvse mladostna 
avtorica, pisateljica in urednica je tudi redna 
gostja pripovedovalskih festivalov, kot večna 
popotnica in raziskovalka duše in narave 
pa ima na zalogi še mnogo iskrivih idej za 
prihodnost.

Miha Šalehar mi je po lanskem spomla-
danskem odmerku prvega zaprtja dejal, 
da je na njegovih običajnih gozdnih poteh 
na Šentviškem hribu naenkrat zadišalo 
po mehčalcu. S tem je seveda nakazal, da 
se je število pohodnikov med koronskim 
obdobjem močno povečalo. Kako si sama 
doživljala oziroma preživljala ta čas?
Imamo veliko srečo, da živimo pod Rožni-
kom, ki je naše vsakdanje zeleno zatočišče. 
Hkrati pa je med omenjenim prvim zaprtjem 

za nas postal skoraj nedosegljiv, saj so se nanj 
naenkrat zgrnile trume sprehajalcev, ki so 
zavzele vse možne poti in stranpoti. To, da bi 
se sprehajala v kolonah, me res ne pomirja, 
zato sem tedaj poskušala iskati svoj rožniški 
prostor zgodaj zjutraj ali zvečer. Dokler so bile 
odprte statistične regije, se je temu še dalo 
izogniti z izleti v manj oblegane kraje, ko pa 
smo bili naenkrat »obsojeni« zgolj na svoje 
občine, sva se z Mihom Kovačem, mojim 
partnerjem, največkrat zapeljala do Janč, kjer 
sva našla ogromno novih sprehajalnih poti, 
tudi meni povsem neznanih.

Tako kot Taras Birsa, ki je v zadnjem 
romanu Tadeja Goloba svojo sprostitev na 
kolesu iskal na vzhodnih mejah ljubljanske 
občine, tam na Trebeljevem!
Ja! Prav hahljala sem se, ko sem v Tadejevi 
knjigi brala o Trebeljevem, za katerega prej še 

Časi, ko je oče prvega sodobnega 
turističnega vodnika Eugene Fodor 
leta 1936 spisal neverjetnih 1200 

strani z nasveti za potovanje po Evropi, so 
danes seveda že daljna preteklost, a še vedno 
se najdejo knjižni biseri, ki jih je nujno vzeti v 
roke pred (in med) odpravo, saj bi bili sicer 
popotniki močno prikrajšani za popolno 
izkušnjo odkrivanja novih pokrajin. Takšne 
so zagotovo tudi Pravljične poti Irene Cerar, 
ki je prvo knjigo Pravljične poti Slovenije 
izdala že leta 2004, odtlej pa je bila knjiga že 
kar šestkrat ponatisnjena! Vmes se je lotila še 
pravljičnih poti v zgodovino, pa kamniških 
pravljičnih poti, zadnja v seriji pa je pred 
kratkim izdana Pravljične poti brez meja, kjer 
skozi povedke raziskuje slovensko zamejstvo. 
Vmes se je Irena lotila tudi svojevrstnega 
potopisa Potepuški okruški, kjer v proniclji-
vem leposlovnem jeziku zapiše »miniaturne 
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nikoli nisem slišala, od koronskega zaprtja pa 
poznam skoraj vsako stezico nad Sostrem, v 
dolini Besnice, okoli Janč in Trebeljevega …  
(smeh, op. p.)

Odraščala si v Domžalah, kjer ste stanovali 
v osnovni šoli, kar se – zlasti iz otroške 
perspektive – že samo po sebi sliši izjemno 
zanimivo. Pa kar prepuščam besedo …
Res je in zlasti zanimivo je bilo to – ker je bil 
oče šolski hišnik – da sem imela dostop do 
ključev knjižnice, telovadnice in vseh učilnic 
na šoli. Pravzaprav je bilo to obdobje zelo 
pomembno za moje odraščanje, saj nisem 
hodila v vrtec in sta name »pazili« tajnica in 
knjižničarka. Prva me je zalagala z zanimivimi 
materiali, kot so redovalnice, dnevniki ipd., 
kar je bilo velika spodbuda za otroško igro. 
Še bolj usodna je bila knjižničarka, gospa 
Ema Novak. Moja soba je mejila na njeno 

knjižnico, tako da sem veliko dopoldnevov 
preživela tam; vedno si je vzela čas, skupaj sva 
listali primerne knjige, s strastjo mi je o njih 
govorila ter me vedno založila s kupčkom za 
domov. Prav zaradi nje sem tudi sama postala 
strastna bralka in šla celo študirat primerjalno 
književnost.

Verjetno so bili tudi starši navdušeni, da si 
v tako prijetnem, bralnem varstvu?
Verjetno, čeprav moram reči, da sami niso 
kaj dosti dali na branje oziroma ni bilo časa 
zanj. Doma ne bi imela takšne vzgoje, saj smo 
pač odraščali bolj v delavskem, proletarskem 
duhu, kjer je treba neprestano nekaj delati, 
po možnosti z rokami. Oba starša sta bila 
namreč zaposlena v šoli, po-
poldan pa smo se vsi skupaj 
odpravili delat še na bližnjo 
dedkovo kmetijo v Zalogu 
pod Sveto Trojico, od koder 
smo se ponavadi vračali šele 
zvečer. Tako sem bila deležna 
praktično nekakšne dvojne 
socializacije; po eni strani 
pestro domače okolje s šol-
skim dogajanjem, kjer sem 
bila še kot predšolski otrok 
vedno povabljena na raz-
lične predstave, ure pravljic, 
krožek ročnih del in podobno, po drugi strani 
pa neskončna raziskovanja in tekanja v okolici 
dedkove kmetije. Tam smo z bratom in sestro 
dobili občutek brezmejne svobode v naravi 
in tudi to je bila zame izredno pomembna 
izkušnja, ki me je zaznamovala za vse življenje.

Srednjo šolo si nato obiskovala na poljan-
ski gimnaziji v Ljubljani, kar je bil zagotovo 
kar svojevrsten šok?
Prav res! Kar velika sprememba za nekoga, 
ki je v osnovno šolo hodil v copatih. Že to, 
da sem se od prvega dne naprej sama vozila 
z vlakom v Ljubljano in šla nato peš do šole 
… A čeprav sem pristala na družboslovni 
šoli, sem sprva imela drugačne želje, saj sem 
si kasneje želela študirati biologijo, pa me 
je profesorica slovenščine na podlagi mojih 
prvih literarnih dosežkov v osnovni šoli 
prepričala, naj rajši vztrajam pri jezikih, pisanju 
in nekoliko bolj umetniškem izobraževanju, 
za popotnico pa mi je takrat celo rekla: »O 
naravi boš še vedno lahko pisala!«

Zanimivo, na nek način ti je prerokovala 
prihodnost, vendarle pa moram vprašati: 
za kakšne literarne dosežke pa je šlo?
To je smešna zgodba. Svoj prvi denar oziroma 
nagrado sem s pisanjem zaslužila že v osnov-
ni šoli. S peščico sovrstnikov sem zmagala 
na nekem literarnem natečaju (ne vem več, 
kdo ga je organiziral) na temo Kaj mi pomeni 
svoboda. Spomnim se, da sem svoje občutke 
svobode vezala na naravo, na to, kako se 

počutim v gorah. Za nagrado smo dobili 
brezplačen polet s kopanjem in ogledom 
vojašnice (!) v Pulju. A bila sem vzhičena, saj 
do tedaj nihče v naši družini ni letel z letalom, 
poleg tega pa sem bila ponosna, da sem si s 
pisanjem sama zaslužila takšno dogodivščino! 
Za otroško samozavest je bilo to veliko darilo.

Kdaj pa te je potem začaralo pohajkovanje, 
pohodništvo in raziskovanje narave, verje-
tno si imela navdih v starših?
Tu so bili predvsem starši tisti, s katerimi smo 
se veliko potepali. Ker smo živeli na obronku 
kamniških gora, je bila zame denimo Velika 
planina kot nekakšna dnevna soba. Spomnim 
se, da smo nekoč najeli kar dve koči skupaj, 

imamo namreč veliko 
družino … Tam smo 
se potem klatili, igrali, 
smejali, peli, kartali … 
Na Planini so bili vsi 
odrasli dobre volje in 
to mi je bilo kot otroku 
všeč. Zelo kmalu 
sem se vključila tudi 
v Planinsko društvo 
Domžale in mladinski 
odseki so bili izredno 
dobro organizirani, saj 
smo vsi otroci dali skozi 

planinsko izobraževanje, sestra in brat pa sta 
kasneje postala alpinista, sama pa sem že kot 
najstnica postala gorska stražarka, kasneje 
planinska vodnica, medtem ko je bila mama 
tudi kuharica na številnih planinskih taborih. 
Res lepi spomini!

Po poljanski gimnaziji si nato še nadgradila 
nasvet prej omenjene profesorice in se 
vpisala na študij primerjalne književnosti 
na Filozofski fakulteti.
Poljane so bile zame res primerno okolje, ki 
mi je dalo širino, saj me je zanimalo ogrom-
no reči. A najbolj me je zanimala literatura; 
tudi za razumevanje nekega literarnega dela 
je potrebna širina, treba je razumeti zgo-
dovinske okoliščine, kulturo, družbo, celo 
filozofijo, za to je potreben preplet različnih 
ved, pa še neka posebna senzibilnost in 
odprtost duha. Zato se mi je literatura zdela 
tako zanimiva in ko se je bilo treba odločiti, 
zame sploh ni bilo debate okoli izbire študija. 
Preprosto je morala biti primerjalna književ-
nost.

Na prvi občutek, če se lahko tako izrazim, 
bi dejal, da si izredno sistematičen človek, 
ki mu zavetje discipline ponuja svojevrsten 
mir. Se motim?
Ne, to kar drži! Morda imam zato obdobje 
študija v lepem spominu – to, da si pravza-
prav zavezan k temu, da cele dneve bereš, si 
vmes kaj skuhaš, greš teč in se nato vrneš v 
svoj samostanski študijski ritem, mi je strašno 

Imamo veliko 
srečo, da 
živimo pod 
Rožnikom, ki je 
naše vsakdanje 
zeleno zatočišče.
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ustrezalo. Na to sem se spomnila tudi v času 
korone, kjer sem imela tri dnevne stalnice: pi-
sanje, kuhanje kosila, hoja. Rada imam, da se 
lahko ves potopiš v neko delo, raziskovanje, 
v notranje študijsko potovanje, da te odnaša 
in zopet pripelje nazaj, to me lahko povsem 
prevzame.

Pa vendar te po zaključku študija ni vleklo 
naprej v akademske vode?
V bistvu sem ta čas zamudila, saj sem precej 
pozno diplomirala. A hkrati sem hvaležna, 
da se je tako obrnilo, saj sem vmes odrasla in 
se zavestno odločila, da si – bolj kot zasle-
dovanje znanstvenih nazivov – pravzaprav 
želim pisati in s tem doseči veliko število ljudi. 
Včasih si mislim, da je vsaka moja nova knjiga 
moj mali »doktorat«!

No, ko sva že pri teh malih doktora-
tih, si jih zbrala že kar lepo število. 
Pa vendarle, klasična pisateljska pot 
se ponavadi ne začne z romanom, 
temveč s krajšimi leposlovnimi 

poizkusi. Najbrž je bilo tudi pri tebi 
podobno?
Prav imaš! Pisati sem začela za revijo Gea, kjer 
sem pet let zbirala in objavljala ljudske pripo-
vedke, ki se navezujejo na naravo oz. različne 
naravne pojave. Za vsako zgodbo sem šla 
dejansko pogledat, kje se nahaja neka skala, 
soteska, slap itn. Nato sem dobila namig, naj 
k tem zgodbam dodam še opise poti, pa bi 
iz tega lahko nastal pravi vodnik. V tistem 
času sem zaključila študij z diplomo o gorskih 
pravljicah in pripovedkah, tako da sem 
sistematično raziskala vse ljudske pripovedi 
in sestavljala nekakšen panteon slovenskih 
gorskih bajnih bitij.

Iz vsega skupaj se je prva knjiga Pravljične 
poti Slovenije zelo hitro izoblikovala.

Kako težko pa je bilo tedaj najti založnika 
za takšno literaturo?
Z lahkoto! Založba Sidarta je takoj prepoznala 
zanimiv format, ki tedaj pri nas še ni obstajal. 
Vodniki so sami po sebi lahko zelo puščobna 

literatura, a če jim dodaš zanimive zgodbe, 
kjer celo nastopajo bajeslovna bitja znotraj 
dejanskih krajevnih okvirov, lahko s tem 
pritegneš širšo bralsko publiko, zlasti otroke. 
Takrat knjiga deluje kot odličen motivator. 
Hkrati pa gre za zbirko ljudskih pripovedi, 
ki so nesnovna kulturna dediščina našega 
okolja in zato pomembne tudi za odrasle. 
Založba je k sreči vse to razumela, sprejeli so 
dejstvo, da je v tej knjigi zgodba vedno na 
prvem mestu, da je sidrišče izletništva, in to 
so kasneje potrdili tudi bralci. Knjiga namreč 
še danes – po sedemnajstih letih – živi med 
ljudmi, bila je kar šestkrat ponatisnjena.

Vse to zbiranje gradiva in preučevanje izro-
čila pomeni tudi ogromno dela na terenu, 
kjer si v vseh teh letih in po treh napisanih 
knjigah zagotovo spoznala veliko zanimi-
vih ljudi. Imaš morda kakšno prav posebno 
anekdoto, ki bi si jo želela deliti z nami?
Zgodb je ogromno, najbolj sveže so iz 
zamejstva, kjer sem delala zadnji vodnik, Pra-
vljične poti brez meja. Spoznala in srečevala 

sem zelo zanimive ljudi, nekatere od teh pa 
sem opisala v svojem potopisnem prvencu 
Potepuški okruški. A naj za začetek najprej 
razložim, zakaj sem se sploh lotila pisanja tega 
vodnika. Z Mihom sva večkrat dopustovala 
na Nadiži in nekoč sva šla v času novoletnih 
praznikov z Livka po stari kontrabantarski 
poti v vas Topolovo, ki leži že v Benečiji, 
na italijanski strani. Pot se zelo spusti in ob 
vrnitvi se moraš pač vzpenjati. V vas sva 
prišla v času kosila, lačna, a brez malice, zato 
sva hotela poiskati gostilno ali trgovino. Pred 
pokopališčem nato srečava starko, morala je 
biti okrog osemdesetih, in jaz jo povprašam 
po možnostih. V nenavadnem narečju nama 
odgovori, da nimajo ne gostilne in ne trgovi-
ne, lahko pa greva z njo in nama ona skuha 
kosilo. Ker je Miha precej zadržan, je bilo 
nekaj pregovarjanja, a sem ga vendarle »prep-
ričala«, da se povabilu odzoveva. Pogovarjali 
smo se v treh, štirih jezikih, vmes pa se je tisto 
kosilo prevesilo v nekajurno druženje, kjer mi 
je starka, ki ji je bilo ime Romilda, razložila, da 
prav v tej vasi poteka mednarodni umetniški 

festival Postaja Topolove – kamor sem, mi-
mogrede, letos  povabljena tudi sama. No, če 
sem pred tem naključnim srečanjem morda 
še oklevala, ali naj se lotim pisanja knjige, sem 
bila po njem prepričana, da bom to izpeljala, 
že zaradi vseh zanimivih ljudi, ki jih bom pri 
tem spoznala.

Vseh teh zgodb o srečanjih z domačini v 
vodniku nisem mogla opisati. Zato sem 
med prvim valom korone začela zapisovati 
te drobne zgodbe, ki so izšle v svoji knjigi z 
naslovom Potepuški okruški (založba Buča). 
Zgodba o Romildi je prva v knjigi.

Fantastično! No, ker si po izobrazbi 
literarna komparativistka, me zanima, 
ali te je morda že med študijem posebej 
privlačil žanr potopisov oz. potopisnih 
romanov? Vemo, da je vrsta odličnih 
pisateljev svojo kreativnost 
kanalizirala tudi skozi to 
zvrst, pa če omenim le 
Čehova, konec koncev tudi 
našega Izidorja Cankarja.
Res sem bila od nekdaj 
naklonjena potopisom in 
knjigam, ki so opisovale ne-
mogoče pustolovščine in so 
imele v sebi ščepec avanture 
ali iskrenega »samoiska-
teljstva«. Že v osnovni šoli 
smo kot biblijo brali Pot Nejca Zaplotnika, 
verjetno znam še danes kak odlomek na 
pamet. Spomnim se, kako strašno mi je bila 
všeč knjiga Toma Križnarja O iskanju ljubezni 
ali z biciklom okoli sveta, ki je izšla, ko mi je 
bilo 20 let. Sprva sem celo želela diplomirati iz 
knjižnega opusa Alme Karlin, saj sem bila nad 
njeno življenjsko zgodbo impresionirana – z 
njo sem se še zlasti čutila povezano, saj imava 
obe rojstni dan na isti datum. Na koncu sem 
se premislila, ker je bilo tedaj veliko njenih 
knjig še neprevedenih, sama pa v nemščini 
nisem ravno dobra bralka.

Vedno bolj me zanima ta spoj med člove-
kom-popotnikom in novo pokrajino oz. 
pokrajino nasploh – razmerja so namreč 
lahko zelo različna in možnosti raznolike. Ko 
sem se lotevala pisanja Potepuških okruškov, 
sem dobro vedela, da želim napisati knjigo, 
kot bi rekel Robert Macfarlane, najbolj znani 
britanski pisec knjig o naravi, knjigo »o pokra-
jini in človeškem srcu.«

Pa te je kdaj zamikalo tudi pisanje fiktivne-
ga leposlovja?
Ne še. A se nikoli ne ve.

Imaš morda kakšnega priljubljenega slo-
venskega avtorja s področja potopisov?
Seveda spremljam Sama Ruglja, ki je sprva 
veliko pisal o teku, s Triglavskimi potmi pa 

je odprl neko novo poglavje in začel pisati 
tudi o hoji; ravno je izšla njegova nova knjiga 
Na prepihu. Prijetno me je presenetil Jakob J. 
Kenda s prvencem Apalaška pot – resnično 
branje za sladokusce! Nadaljeval je z doma-
čim potopisnim romanom (in podvigom) 
Trasverzala. Močan vtis je pred kratkim name 
naredila zadnja knjiga Janje Vidmar Niti 
koraka več, ki je sicer leposlovni roman, ki je 
postavljen na Camino. Spremljam tudi pisa-
nje Vladimirja Habjana, urednika Planinskega 
vestnika, ki je ne samo avtor vodnikov, pač pa 
piše tudi gorniško leposlovje.

Želim si, da bi se tudi pri nas razvilo več 
avtorjev, ki bi pisali o naravi, in to na najrazlič-
nejše izvirne načine. Veliko se lahko naučimo 
od Angležev ali Škotov, pri katerih je t. i. na-
ture writing posebna zvrst pisanja. Mislim, da 
imamo še veliko prostora in da bila tovrstna 

literatura za Slovence 
in Slovenke, ki smo 
»mahnjeni« na nara-
vo, lahko prepoznav-
na literarna zvrst.

Zanimivo! Dobro, 
kar 15 let si bila tudi 
glavna urednica 
slovenske izdaje Na-
tional Geographic 
Kids, s katero ste si 

prislužili kar nekaj odmevnih nagrad. Lah-
ko malo opišeš to svoje obdobje v življenju, 
kakšen izziv ti je predstavljala ta vloga?
Revija se je pri nas imenovala National Geo-
graphic Junior in je bila namenjena otrokom. 
Hja, danes lahko rečem, da je bila to – kar se 
opisa del in nalog tiče – sanjska služba. Delala 
sem z vrhunskimi avtorji, pisci, fotografi in 
ilustratorji ter strokovnjaki z najrazličnejših 
področij. Ekipo sem si lahko sama izbirala in 
vsi smo bili veliki zanesenjaki, nič nam ni bilo 
težko. Poleg revije smo delali knjige, zgoščen-
ke, fotografske natečaje in razstave, likovne 
eko natečaje, celo televizijski kviz! Imela 
sem občutek, da lahko premikamo gore. Na 
dnevni ravni smo bili v stiku z mednarodnim 
sedežem National Geographica, tudi tam 
sem imela izvrstne sodelavce, vsaki dve leti 
smo imeli izobraževanja v Washingtonu, 
na njih sem se res veliko naučila. Hkrati pa 
nisem bila urednica samo slovenske izdaje, 
temveč sem bila več let zadolžena tudi za 
hrvaško, srbsko, črnogorsko in krajši čas 
celo za albansko izdajo. Vse te redakcije sem 
postavila na noge, vpeljala lokalne urednike, 
bili smo čudovita ekipa in ves čas se je kresalo 
od kreativnih isker. Reportaže smo priprav-
ljali z veliko resnostjo, včasih tudi eno leto 
vnaprej, standardi so bili res visoki (sploh za 
otroško periodiko). Zanimivo je, da nam v 
vseh petnajstih letih ni niti enkrat samkrat 
zmanjkalo idej, o čem bi pisali! Skratka, krasno 
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Svoj prvi denar 
oziroma nagrado 
sem s pisanjem 
zaslužila že v 
osnovni šoli.
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obdobje in krasno poslanstvo, navduševati 
otroke za raziskovanje sveta. A proti koncu 
sem iskreno začutila, da je čas za spremembe, 
da se moram premakniti naprej.

O svoji zadnji knjigi Potepuški okruški si 
sama zapisala, da gre za drobne klateške 
spomine oz. javno-zasebni potepuški 
dnevnik, kar se mi zdi kar genialna oznaka, 
če smem izraziti svoje navdušenje. Je hkrati 
tudi tvoj prvi približek temu, da se lotiš 
pisanja osebne izpovedi skozi zunanji me-
dij. Pa na tak način potem sploh še obstaja 
razlika med potopisom in fikcijo, saj se 
vendarle vse dogaja skozi avtorjevo lastno 
prizmo dojemanja sveta?
Hvala za pohvalo! Glede razlike med potopi-
som in fikcijo pa: ljudje, kraji, okoliščine so še 
kako stvarne in konkretne, težko jih označim 
za fikcijo, imam tudi neko odgovornost 
do njih. A res je tudi, da je na koncu moja 
interpretacija v resnici vendarle neke vrste 
fikcija, kot praviš. Spomin je pač zelo zapeljiv 
ljubimec!

Kar se pa pisanja te osebne izpovedi tiče, pa 
je pravzaprav povezana s prvim koronskim 
zaprtjem države. Takrat sem pisala zadnjih 
10 izletov za Pravljične poti brez meja, ko so 
zaprli meje, med obe Gorici pa so postavili 
betonske bloke. To me je precej prizadelo. Na 
Facebooku sem začela objavljati krajše, precej 

bolj osebne zapise, kaj vse se nam je dogajalo, 
ko smo hodili po zamejstvu za vodnik. Mislila 
sem, da tega ne bo nihče bral, saj so bili zapisi 
za družabna omrežja relativno dolgi, a začela 
sem prejemati veliko navdušenih komen-
tarjev. Med bralci je bil tudi Samo Vadnov, 
lastnik založbe Buča, ki me je vprašal, ali bi 
bila pripravljena napisati še več zgodb in jih 
strniti v knjižno obliko. In tako sem napisala 
trideset zgodb, potopisnih skic, in pisanje mi 
je bilo nepričakovano 
v veliko veselje. Vse 
skupaj je bilo zame 
zanimiv eksperiment, 
ali znam svoja razmi-
šljanja zapisati dovolj 
zanimivo, da mi 
bodo bralci sledili. Po 
odzivih prvih bralcev 
kaže, da mi ne gre 
tako slabo.

Si tudi ljubiteljica pripovedovanja in v 
zadnjih letih redna gostja številnih festi-
valov po Sloveniji. Od kod ta strast, kako 
pomembna je – če se tako izrazim – pri-
povedovalska obrt in kakšno je trenutno 
stanje v Sloveniji?
Pripovedovalska scena je pri nas sicer majhna, 
a kar živa in raznolika. Zanimiv in pomem-
ben je denimo vsakoletni Pripovedovalski 
festival v Ljubljani, že vrsto let so aktivni tudi 

v mariborski knjižnici, kjer po svoje razvijajo 
pripovedovalsko umetnost, pa Križnikov 
pravljični festival v Motniku, ki sem ga pred 
leti pomagala postaviti na noge. Dejavni so 
posamezniki – Anja Štefan in Ljoba Jenče sta 
začetnici sodobnega pripovedovanja pri nas, 
vidnih je kar nekaj članov nekdanjega kolekti-
va Za 2 groša fantazije z Radia Študent.

Moja osebna strast do pripovedovanja je ver-
jetno povezana tudi z mojim 
starim očetom iz omenjenega 
Zaloga pod Sveto Trojico, ki je 
bil pripovedovalec, ampak »ta 
stare« sorte. Imel je majhen 
nabor zgodb, ki jih je venomer 
ponavljal, a jih je vsakič inter-
pretiral nekoliko drugače, zato 
smo bili otroci nori na njegovo 
pripovedovanje. Vse pravljice 
so bile povečini grozljive, da 
so ti šli lasje pokonci, ko si jih 

poslušal, a povezane tudi s konkretnimi oko-
liškimi kraji, kar je še posebej vzbujalo našo 
otroško domišljijo.

Mnogo let kasneje je bila v Nedelu 
predstavljena Anja Štefan in v podnaslovu 
članka je pisalo, da je pripovedovalka pra-
vljic. Zdelo se mi je naravnost imenitno, da 
je to lahko »poklic«, kar odneslo me je na 
njen pripovedovalski festival, ki ga je tedaj še sama pripravljala v Cankarjevem domu 

in po koncu sem jo ogovorila. Zelo se me 
je razveselila, šli sva na kavo in ko sem ji 
povedala, da delam svoje Pravljične poti 
Slovenije, mi je predlagala, naj se tudi sama 
kdaj poizkusim s pripovedovanjem. Ko 
sem nato čez nekaj let izdala drugo knjigo 
Pravljične poti v zgodovino in sem imela 
majhnega otroka, 
sem začutila močno 
potrebo po pripove-
dovanju. Sprva sem 
seveda začela v manj-
ših družbah, nato pa 
sem načrtno sprejela 
odločitev, da se v tej 
smeri tudi izobrazim. 
Pri nas sem obiskala 
veliko seminarjev in 
pripovedovalskih 
delavnic, imela sem 
ogromno tujih učite-
ljev, ki so gostovali pri nas, nekajkrat sem 
obiskala tudi Scottish Storytelling Centre v 
Edinburgu, a največ sem se potem naučila 
s prakso, s pripovedovanjem odraslim in 
otrokom.  

Kasneje so mi rokavico vrgli tudi v kamniški 
knjižnici Franceta Balantiča, če bi za njih iz-
vedla serijo pripovedovalskih izletov. Tu je šlo 
za čisto drugačen pristop, kjer sem pripravila 
voden izlet, ga začinila z lokalnimi zgodbami 
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in izročilom, doživljajskimi igrami, (po)ustvar-
janjem … Potrebno je bilo iz klasičnega izleta 
ustvariti pravljično doživetje za otroke in star-
še. Tedaj sem pravzaprav izoblikovala povsem 
nov koncept, ki ga imenujem Pravljične poti, 
zadeva pa se je tako dobro prijela, da sem 
imela na koncu tudi po osemdeset obisko-
valcev in smo morali omejiti število. Povsem 

drugačen je 
tudi način 
pripovedo-
vanja od npr. 
odrskega 
nastopanja, saj 
se ves čas na-
hajaš v naravi, 
sredi travnikov, 
potokov ali 
hribov, brez 
mikrofona … 
No, danes pa 
že mene vabijo 

kot mentorico na pripovedovalske delavnice 
(smeh, op. p.) A resnici na ljubo se mi zdi, da 
je pripovedovalsko mojstrenje nekaj, kar se v 
resnici nikoli ne konča!

Za konec se morava dotakniti še aktualne 
zadnje knjige Pravljične poti brez meja. V 
čem se razlikujejo od drugih pravljičnih 
poti?
Koncept vodnika seveda ostaja enak, kot sem 
ga zasnovala že pri prejšnjih knjigah. Imamo 

ljudsko pravljico ali pripovedko oziroma, kot 
rečejo strokovnjaki, povedko, ki je pospremlje-
na z ilustracijo vrhunskih slovenskih ilustrator-
jev. Sledi seveda izlet, tokrat v pokrajino, ki ji 
pravimo zamejstvo. Nekateri rajši uporabljajo 
izraz slovenski kulturni prostor, ki sega preko 
formalnih meja.

Zanimiva je bila izkušnja s Hrvaško, ki je zaradi 
skupne preteklosti ne doživljamo kot za-
mejstvo pri drugih treh sosedah. A iskanje teh 
medkulturnih povezav je bilo prav detektivsko 
zanimivo. Tako je bil npr. Matija Valjavec, slo-
venski jezikoslovec iz 19. st., kar 20 let profesor 
na varaždinski gimnaziji, zbiral in izdal pa je tudi 
zbirko ljudskih pravljic s tega območja. Prav 
tako je bil slovenski duhovnik Jakob Volčič prvi 
zapisovalec ljudskih istrskih pripovedi. Skratka, 
našlo se je veliko zanimiv zgodb in povezav!

Pravljične poti brez meja se mi zdijo po-
membne in drugačne tudi zato, ker kre-
pijo idejo skupnega kulturnega prostora. 
Zamejstvo je nekakšen »vmesni prostor«, 
predstavlja vrata v drug svet, ki pa je hkrati 
tudi malo naš. Naši rojaki in rojakinje čez mejo 
so hkrati »mi« in »oni«, zato so naravni most 
med svetovi in kulturami. In tega Slovenci pač 
ne moremo najti nikjer drugje. Prav zaradi 
zamejstva se mi zdaj zdi Slovenija še lepša, bolj 
raznolika in navsezadnje multikulturna. Velika 
škoda bi bila, če vsega tega bogastva ne bi 
zajemali z veliko žlico!

V času korone 
sem imela tri 
dnevne stalnice: 
pisanje, kuhanje 
kosila, hoja.

Prva knjiga Pravljične 
poti Slovenije še danes 
– po sedemnajstih 
letih – živi med ljudmi, 
bila je, kar šestkrat 
ponatisnjena.
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