
 

 

Nacionalni projekt Rastem s knjigo 

Nataša Konc Lorenzutti (1970): Gremo mi v tri krasne 

 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo bili vključeni v uresničevanje ciljev projekta Rastem s knjigo, 

ki že vrsto let skrbi za vsesplošno bralno vključenost osnovnošolcev in dijakov. Tako smo z 

dijaki oddelkov 1. aS, 1. bS. 1. aM, 1. cS, 1. dS, 1. eS, 1. fS in 1. gS med 18. in 25. 11. obiskali 

Knjižnico Mirana Jarca. V dveh šolskih urah so dijaki spoznali delovanje splošne knjižnice, 

knjižničnega informacijskega znanja, nekatere novosti s področja mladinskega leposlovja ter 

predstavitev avtorice in  Za srednješolce je bila za letošnje šolsko leto izbran roman Gremo mi 

v tri krasne Nataše Konc Lorenzutti, ki so ga ob koncu obiska dijaki prejeli v dar. 

V romanu Gremo mi v tri krasne spremljamo skupino najstnikov, ki mora med poletnimi 

počitnicami preživeti dvanajst dni tabora v slovenskih hribih. Vsak izmed njih je tam brez lastne 

volje, s svojo zgodbo, z odvisnostjo, vendar s skupnim namenom: da jih pozdravijo ter se 

poslovijo od slabih navad preko vodenega programa treh strokovnjakov. Zgodbo spoznamo iz 

perspektive dveh pripovedovalcev, Uroša in Valentine, čigar zgodbi se prepletata. Uroševa 

mama je prepričana, da je Uroš odvisen od rabe sodobnih tehnologij in ga zato vpiše v tabor, 

s čimer si nakoplje sinovo nejevoljo. Valentina, po tem, ko je bila odpuščena iz bolnišnice po 

boju z anoreksijo, se zdi, da napreduje in da podobno kot Uroš nima nikakršnih težav. Ob 

novici, da je oče zapustil družino, znova začenja z negativnimi mislimi, ki prekinejo normalni 

tok hranjenja, spanja, budnosti in vse bolj začne umikati v lastni svet. Najstniki so tako vsak s 

svojo težavo, svojo odvisnostjo po sili razmer prisiljeni sobivati nekaj dni po vnaprej 

določenem programu v objemu narave. Med nekaterimi se spletejo prijateljske vezi in 

simpatije. Pomembno vlogo imajo tudi strokovni delavci, vodje tabora, med katerimi najbolj 

izstopa Peter, ki se s svojo osebno zgodbo približa najstnikom, ki so prepričani, da niso odvisni, 

da nimajo težav ter da se jim je zgodila krivica.   

Nataša Konc Lorenzutti je slovenska igralka, pisateljica in pesnica. Po zaključeni Srednji šoli za 

oblikovanje in fotografijo je študirala na AFRFT, opravila pedagoško-andragoške izpite na 

Pedagoški fakulteti ter strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju. Pridobila je tudi naziv 

magistrica umetnosti. Njen opus obsega predvsem mladinsko literaturo in avtorske scenarije 

za igro ter organizacijo uprizoritev književnih del. Izdala je več kot trinajst knjižnih del za otroke 

in mladino ter tri za odrasle, objavlja v revijah za otroke in mladino. Delovala je kot igralka v 



več slovenskih gledališčih, zadnjih petnajst let je poučevala igro in govor na Gimnaziji Nova 

Gorica.  

                             


