
Ljoba Jenče  – Verjeti moraš v to, kar počneš! 

V letošnjem šolskem letu se zaključuje 61. sezona vseslovenske bralne značke, na naši pa smo jo 

zaključili v sredo, 25. maja 2022, ko se nam je pridružila vsestranska ustvarjalka in umetnica -  prav 

posebna mojstrica glasu - pevka, pravljičarka,  voditeljica vokalnih in pripovedovalskih delavnic ter  

zbirateljica in ohranjevalka ljudskega spomina -  gospa LJOBO JENČE. Prihaja  z Notranjskega, kjer  živi 

in ustvarja v svojem domovanju ob Cerkniškem jezeru.  

Uvodoma smo zbrani najprej prisluhnili poslanici ob 2. aprilu, mednarodnem  dnevu knjig za otroke 

oz. mladinske književnosti.  

 Napisal  jo je kanadski besedni ustvarjalec Richard Van Camp z naslovom Zgodbe so krila, ki te vsak 

dan ponesejo kvišku. 

V slovenskem prevodu Katje Zakrajšek se glasi:  

Branje je svoboda. Branje je dih. 

Branje ti odpre nov pogled na naš svet in te povabi v svetove, od koder sploh nočeš oditi. 

Branje tvojemu duhu ponudi priložnost za sanje. 

Pravijo, da so knjige prijateljice za vse življenje; strinjam se s tem. 

Ti kot popolno vesolje rasteš le z branjem. 

Zgodbe so krila, ki te vsak dan ponesejo kvišku, zato poišči knjige, ki nagovarjajo tvojega duha, srce, 

um. 

Zgodbe so lek. Zdravijo. Tolažijo. Navdihujejo. Učijo. 

Blaženi, ki pripovedujejo in ki berejo in ki poslušajo. Blažene knjige. Lek so za boljši, svetlejši svet. 

Nato pa je sledilo prav posebno druženje z gospo Ljobo.  

Na spletu lahko preberemo njeno predstavitev:  

Glas priteka iz prihodnosti. Vedno znova mora nastati. Se odtisniti v 

spomin sveta. Drugače me ni. Besede, ki jih izgovarjam, pesmi, ki 

jih pojem … Na moje telo zaigra srčni godec duše. Da brnijo 

soglasniki zemlje, da letijo samoglasniki v resonanci sfer in narave, 

ko pretakam valove tonov luči. 

Ja. Zapisala sem se ljudskemu spominu. V nas prebiva iz davnine. 

Tu, ob Cerkniškem jezeru so vame padla semena daljnih zvezd. In 

žabji mrest. Kot svobodna umetnica zbiram, ohranjam, pričujem in učim. 

Pojem in pripovedujem otrokom in odraslim doma in po svetu 

ljudske pesmi in pravljice 

V 1. delu  ji je skupaj s svojimi mentorji prisluhnilo 121 bralnih značkarev od 1. do 4. razreda in s POŠ 

Bučka. V 2. delu pa je navdušila 68 bralnih značkarjev od 5. do 9. razreda, skupaj 189 metelkarjev 



bralnih značkarjev.  S svojim mehkim  in nežnim glasom je prisotne pobožala in popeljala   med 

slovenske ljudske pesmi ter zapete in pripovedovane ljudske pripovedi – pravljice, svoje  

pripovedovanje je obogatila z igranjem na različne preproste inštrumente.   

Med 189 bralnimi značkarji (šolo sicer obiskuje 359 metelkarjev)  je  8 devetošolcev  za vseh 9 let 

zvestobi bralni znački prejelo spominska priznanja. Zlati bralci v šol. l. 2021/2022 so: Katja Kosec, 

Ana Marija Globevnik, Gregor Gorenc, Lan Pungeršič,  Matic Vene Tršinar, Hana Zupet (9. a), 

mentorica Irena Pleterski; Kristjan Kovačič, Vid Pleterski (9. b), mentorica  Tanja Luštek. Naši zlati 

bralci pa so na zaključni prireditvi v KC Janeza Trdine 17. maja 2022 skupaj z zlatimi bralci iz 17 

osnovnih  šol in 8 dolenjskih občin po nastopu ge. Irene Papež Potočar  prejeli knjižno darilo 

Damijana Šinigoja Kjer veter spi. 

Srečanje z go. Jenče se je zaključilo v prijetnem in zadovoljnem vzdušju gostje v pogovoru z mladimi 

novinarji v šolski knjižnici, v katerem je predstavila svojo prav posebno umetniško pot, ki jo vodi po 

domovini in tujini.  

Marinka Cerinšek, koordinatorica BZ na šoli 

 











 


