
Slavko Pregl ustvarja že več kot štirideset let. Je izjemno priljubljen pisatelj 
med mladimi in njihovimi starši. Prejel je veliko nagrad in zagotovo spada med 
klasike sodobne slovenske mladinske in otroške književnosti.

Že njegova prva knjiga Odprava zelenega zmaja (1976) je skoraj ponarodela. 
Po njej so posneli tudi odlično TV nadaljevanko, ki se je za vsem, ki s(m)o 
živeli v tistem času, za vedno vsidrala v obdobje odraščanja. Za knjigo Geniji 
v kratkih hlačah  je leta 1978 prejel Levstikovo nagrado, za knjigo  Srebro iz 
modre špilje  (2004) je prejel večernico, desetnico je dobil za knjigo  Usodni 
telefon (2005), IBBY častno listo pa za Radovedne pravljice (2014).

Opus Slavka Pregla je obsežen in žanrsko ter tematsko raznolik, čeprav 
piše predvsem realistično prozo iz vsakdanjega (mestnega) življenja otrok, 
mladostnikov in odraslih. Nekatere kratke zgodbe vsebujejo tudi pravljične 
elemente. V vseh njegovih delih je zaznati vedrino, radoživost in humor. 
Književni liki se (starosti primerno) srečujejo s problemi, zagatami, se spuščajo 
v razne dogodivščine – na različne načine vstopajo v življenje, doživljajo strah 
in veselje, srečo in nesrečo, prve ljubezni, spore med starši in otroki, raziskujejo 
prijateljske odnose – živijo polno življenje. V knjigah Slavka Pregla je zaznati 
globoko etičnost in humor. Kot je zapisala Marjana Kobe: »Prav humor ima 
v pisateljevi poetiki posebno težo. Toda najbolj preglovski se pisateljev humor 
zazdi takrat, kadar ga je zaznati v prenekateri prefinjeni in/ali ironično intonirani 
varianti: ta tip preglovsko prefinjenega humorja ne meri na prvo – in tudi ne na 
drugo – žogo, saj se pozornemu bralcu subtilno razkriva kot nekakšen podton, 
podtekst. In zagotovo pomeni inovativno obogatitev slogovnih strategij v sodobni 
literaturi na Slovenskem.«

Slavko Pregl nas s svojim mojstrstvom ter dobrim poznavanjem otrok in 
mulcev (pa tudi odraslih) popelje v svet, ki nam je domač. Poln je igrivosti 
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in drobnih vsakdanjih konfliktov in dilem. Kljub nesrečnim dogodkom 
ta svet ni brezizhoden in ni brez svetlobe, ravno nasprotno, Preglova 
literatura nam daje moč in upanje, da je mogoče (za)živeti v sožitju. V 
različnih odnosih: družinskih, prijateljskih in šolskih. Peter Svetina je 
zapisal:  »Če govorimo o Slavku Preglu: on je velik pisatelj.«  Zastavil je tudi 
vprašanje: »Kako ostaneš velik. Težko. V glavnem pa tako, da kljub vsemu  
hodiš, in to vzravnano. Da delaš s trudom in veseljem in se po trudu veseliš samo 
z veseljem.« Tak je naš Slavko Pregl.



Lila Prap je letošnja nagrajenka za življenjsko delo na polju ilustracije. 
Vendar Lila ni le ilustratorka, ampak vsestranska ustvarjalka in umetnica, ki 
svoja dela sama načrtuje, piše besedila, slika podobe in vse skupaj oblikuje 
v končno obliko knjige. Natančno in nepopustljivo. Navidezna enostavnost 
forme je do zadnjega detajla premišljen proces. Od kompozicije, risbe  
do nanosa barvnih kred. Barvni prah žari v polnem sijaju in vibrira do 
otipljivega občutka materije. To so močne slike v knjigah, polnih humorja in 
navihanosti, katerih kakovost je opažena in cenjena tako pri nas kot onstran 
meja. Levstikova nagrada za življenjsko delo je le ena od mnogih, ki jih je 
prejela. O izjemnosti Lilinega dela pričajo tudi prevodi njenih knjig v tuje jezike. 
Število teh jo postavlja v sam vrh uspešnosti slovenske ilustracije na tujem in 
govori o tem, da je Lila Prap v resnici univerzalna in svetovljanska umetnica, ki 
jo razumejo in cenijo po vsem svetu in v vseh kulturah. V slovenskem likovnem 
in oblikovalskem prostoru pa si utira popolnoma samosvojo, izvirno pot, ki 
tradicionalne estetske vrednote korenito razširja in odločilno bogati.
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