
 

#športajmoinberimo: kaj brati, da diši po športu?  

Korak ali dva, list ali dva … oboje je lahko del počitnic, ki že trkajo na vrata. Naj vas odpeljejo  v hribe, 

na morje, na podeželje, v tujino, na oratorij, na priprave, na taborjenje ali pa doma v kak kotiček, stran 

od zaslonov. Za bralno potovanje lahko pregledate tudi dosedanja #športajmoinberimo priporočila in 

izberete kaj zase.  

Za mladino in odrasle 

»Konec pomilovanja. 

Kar je, je. 

Realu bo še žal, če ga izpusti iz rok.  

Nič več hitenja. Počasi. Vse se bo postavilo na svoje mesto. 

Trudil se bo, da bo vsak dan vadil. Če bo koža na izmetni roki 

napeta, bo treba delati dolge, dolge ure vsak dan. Naučil se bo, 

da opečena koža vleče in ni tako elastična kot nepoškodovana. 

A bo zmogel. Osemindevetdeset od stotih metov. Ne bo se 

zadovoljil z manj.«  

 

Roman Peta osebna izpod tipk nagrajenega mladinskega 

pisatelja Igorja Karlovška nas pelje v svet mladega nadarjenega 

košarkarja Domna, ki se ravno pred izbruhom pandemije 

preseli iz mesta v malo vasico, mamin rodni kraj.  V šoli si deli 

klop s sošolko Ano, in kmalu ugotovita, da sta imeli tudi njuni 

mami skupno zgodovino. Bo to vplivalo tudi nanju? 

V Domnovem življenju je polno skrivnosti, ki jih z vso težo 

nosita s seboj oče in mama., Novo okolje  ga privlači, a hkrati čuti, da je v majhnem kraju veliko njemu 

neznanih povezav. A prvo in glavno mesto ima zanj košarka - kot perspektiven mlad športnik si želi 

uspešno športno kariero. Še naprej tekmuje s staro ekipo in upa, da ga bodo odkrili iskalci talentov ter 

mu omogočili treniranje košarke v tujini. Morda lahko tako reši družinske finančne težave … Roman je 

zgodba o odraščanju, prvih zaljubljenostih, družinskih skrivnostih, odgovornosti, sanjah in iskanju 

odgovorov na vprašanje, kako sprejeti nekaj, kar športno pot mladostnika postavi v težje in drugačne 

okvire. Knjigo je za nas prebrala Ana Dolinšek, bibliotekarka Mariborske knjižnice. 

Kaj pomeni peta osebna v košarki, športnikom ni potrebno razlagati. V življenju? Tudi v življenju jo 

poznamo.  

 Knjigo je izdala Založba Malinc. (2022). 

 Člani splošnih knjižnic si lahko knjigo izposodijo v naslednjih knjižnicah: 

https://plus.cobiss.si/cobiss/si/sl/bib/97992451 

 Kupimo jo lahko v spletni trgovini: https://www.miszalozba.com/knjige/peta-osebna/ 

  

https://plus.cobiss.si/cobiss/si/sl/bib/97992451
https://www.miszalozba.com/knjige/peta-osebna/


 

Za otroke 

Knjiga Ide Mlakar Črnič Kako sta Bibi in 

Gusti prezvijačila hrib z ilustracijami Kristine 

Krhin sodi v zbirko dogodivščin dveh 

prijateljev. Bibi in Gusti se nekega dne 

odpravita na izlet na  strm hrib. Bibi je 

zagnana in odločena, da bo dosegla vrh, 

veseli se, kako bo tam zavriskala in se vrnila 

v dolino. Temu sama reče odpujslanstvo. 

Gusti pa v vzponu ne vidi posebnega smisla 

in še manj užitka, zato najde vrsto izgovorov.  

Bibi je najprej jezna, ker ne bo dosegla  vrha, 

a se odloči ugoditi prijateljevi ideji in  se raje 

odpravita na pohod okrog hriba. Skupaj 

ugotovita, da če hodiš počasneje, opaziš več 

podrobnosti in jih bolj doživiš. Pa tudi, da je 

hrib lahko lep z vseh strani.   

Zgodba je polna zanimivih besed, skovank, kot npr. odpujslanstvo, navzgorščnjica, navzdoljšnjica.   

Namigi ob branju knjige: pogovorimo se, kakšni so primerni pohodni čevlji, ali je košara res 

najprimernejša izbira za malico na pohodu, kakšne izgovore  si lahko izmislimo, če se želimo izogniti 

nečemu, ali znamo upoštevati želje drugega …  

 Izdala Didakta (2020). 

 Slikanica nosi znak za kakovost zlata hruška.  

 Člani splošnih knjižnic si  lahko knjigo izposodijo v naslednjih knjižnicah: 

https://plus.cobiss.si/cobiss/si/sl/bib/29493763 

 Dostopna je tudi kot e-vir: https://plus.cobiss.si/cobiss/si/sl/bib/34949123 

 Slikanico je možno kupiti: https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/kako-sta-

bibi-in-gusti-prezvija%C4%8Dila-hrib-p-9789612615574  

 

Pripravili: dr. Sabina Fras Popović, Center za spodbujanje bralne pismenosti, Mariborska knjižnica, in Nives Markun 

Puhan, Zavod RS za šolstvo 

#športajmoinberimo je program, ki ga vodi Mariborska knjižnica v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije – 

združenjem športnih zvez, Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom RS za 

šolstvo, Javno agencijo za knjigo RS, Mestno knjižnico Ljubljana, Pionirsko – centrom za mladinsko književnost in 

knjižničarstvo, Združenjem splošnih knjižnic, revijo BUKLA ter projektoma Kulturni bazar in Nacionalni mesec 

skupnega branja. Fotografije naslovnic knjig so povzete s spletnih strani založb. Program #športajmoinberimo finančno 

podpirata Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez in Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.  
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