
 

         

                  

 

                                                              

Nacionalni projekt RASTEM S KNJIGO 

Igor Karlovšek: Preživetje 

 

Zaradi epidemije novega koronavirusa COVID-19 v letošnjem šolskem letu obisk 

Knjižnice Mirana Jarca ni bil mogoč, tako je tudi izvedba projekta Rastem s knjigo 

potekala nekoliko drugače. Dijaki oddelkov 1. aS, 1. bS, 1. cS, 1. dS, 1. eS, 1. fS, 1. 

gS in 1. aK so si med uro slovenščine ogledali virtualno predstavitev knjižnice in 

projekta, ki so jo pripravili zaposleni v Knjižnici Mirana Jarca. V prvi polovici posnetka 

so se dijaki lahko seznanili z zgodovino in delovanjem splošne knjižnice, načini 

izposoje in določenimi informacijskimi podatki. V drugem delu so se dijaki seznanili z 

letošnjo izbranko projekta Rastem s knjigo, ki je dijake pritegnila že z zanimivim 

naslovom Preživetje Igorja Karlovška. Ob vrnitvi v šolo je vsak dijak prvega letnika 

prejel knjigo v dar.  

Igor Karlovšek (roj. 1958) je pisatelj, scenarist in odvetnik. S pisanjem se je začel 

ukvarjati že kot najstnik, pri petnajstih letih je objavil prvi roman Mesečna noč. 

Objavljal je kratko prozo v več literarnih revijah, za roman Gimnazijec pa je leta 2005 

prejel nagrado večernica. Snov za pisanje črpa iz vsakdanjih dogodkov in iz izkušenj, 

ki jih je pridobil med svojim delom kot odvetnik. Ni naključje, da se kriminalni elementi 



pojavijo tudi v romanu Preživetje, v katerem spoznamo mladostnika, ki se po 

poškodbi mora odpovedati svetli smučarski karieri in se soočiti najprej z zahtevnim 

očetom, nato s samim sabo skozi projekt enomesečnega preživetja v kočevskih 

gozdovih. Glavni junak Simon je sprva tako na preizkušnji, ki mu jo narekujeta narava 

in lastna iznajdljivost, v drugi polovici knjige pa se zgodba zasuka v smer, kjer je vsak 

trenutek nepredvidljiv, saj ima opraviti s pravima zločincema, ki ugrabita 

dvanajstletno deklico. Zgodba ima močno dogajalno napetost, ki se stopnjuje vse do 

srečnega konca. Mladinski roman s pustolovskimi in kriminalnimi elementi in 

verističnim pisateljevim slogom je odlična knjižna poslastica za vsakega mladega 

bralca. K branju in izmenjavi mnenja smo povabili tudi učitelje naše šole. 
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Zapisala Alisa Kaltak, koordinatorica projekta za Srednjo strojno šolo 


