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Kratko predstavitev romana in prvih šest strani besedila najdemo na domači strani založbe:  
https://www.miszalozba.com/knjige/kjer-veter-spi/  
 
Tudi zapis v Dobreknjige.si mi je všeč: Prepih je dobro znamenje! 
Slovenski pisatelj, prevajalec in urednik Damijan Šinigoj nadaljuje s pisanjem zanimivih in 
napetih zgodb za mladino. Njegov prvenec Iskanje Eve je bil med bralci in kritiki dobro 
sprejet. Ker je avtor tudi dober poznavalec podzemnega sveta kot izkušen jamar, inštruktor 
jamarstva in jamarski reševalec, v romanu napeto predstavi potek reševalnih akcij in bralca 
seznani tudi z jamarsko terminologijo (npr. prasica, ferata, popkovina, vhodna vertikala, 
superman, skozenjc …). Popelje ga na jamarsko avanturo, kjer rovi brez prepiha niso 
povezani s površjem. Pisatelj kljub vsemu ostane pozitiven. Junaki so tudi v najtežjih 
trenutkih zabavni. V knjigi se prepletata dve zgodbi. Reševalne ekipe na terenu imajo spet 
polne roke dela. Izginil je tudi uslužbenec Zavoda za gozdove … Najstnika, Blaž in Irena, se 
neodgovorno odpravita v jamo. Ogled jame se sprevrže v skorajšnjo tragedijo. Ujeta v jami si 
želita čim prej domov. Se bosta rešila? Ju bodo sploh našli? Napeto! Si predstavljate, kako je 
ležati v meandru in (premišljeno) napredovati po centimetrih … Njuna dogodivščina se začne 
z zbadanjem in selfiji, nadaljuje z doživljanjem strahu. Se bo morda končala s poljubom? 
Zanimivo branje. Za mlade (tudi po srcu!), radovedne in ljubitelje jam! V vednost: Ste vedeli, 
da je v Katastru jam Jamarske zveze Slovenije registriranih več kot 13.000 jam? Jamarsko 
pravilo: Če greš v jamo, pustiš sporočilo, v katero jamo si šel, in predvideno uro prihoda! 
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=7234  
 
 

 

https://www.miszalozba.com/knjige/kjer-veter-spi/
https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=7234


Spodbude za branje: 

- Privlačna pustolovska zgodba bo zagotovo pritegnila bralce v 3. triletju OŠ, srednješolce idr. 
Zakaj? Podzemne jame so redkokdaj dogajalni prostor v (mladinski) literaturi; v tej 
pustolovski zgodbi pa izvemo tudi marsikaj zanimivega o jamah in jamarstvu, saj je avtor 
Damijan Šinigoj izkušen jamar. Glavni osebi sta starejša najstnika, jamarski začetnik Blaž in 
dekle Irena, ki si želita v podzemlju malo avanture, kar pa se sprevrže v napeto dramo. 
Jamarji in reševalci vseh vrst ju rešujejo, iščejo pa tudi pogrešanega gozdarja. Torej kar 
napeto branje, toda brez psiholoških in družbenokritičnih primesi, kar bi pri mladih bralcih 
spodbujalo razmišljanje in pri odraslih pomisleke. Napeto in obenem sproščujoče branje, 
neproblemsko in neproblematično. ☺ 

- Ali pa jih spodbudim k branju zelo na kratko s povabilom, ki ga najdemo na hrbtni strani 
knjige. 

- Veliko bralcev pozna avtorjevo mladinsko delo Iskanje Eve in če jim je bilo všeč, jim ob 
omembi, da gre za istega avtorja, najbrž ne bo treba dodatnih spodbud, da posežejo tudi 
po tej knjigi. 

- Po branju prisluhnem bralcem. (Ker mi neproblemski in neproblematični romani ne 
pritegnejo zares, me iskreno zanima, kaj bodo povedali o pustolovski zgodbi.) 

- Morda je kdo med bralci jamar (začetnik) in pove kakšno zanimivost o jamarstvu in jamah. 
Morda celo povabimo k pogovoru jamarja, ki ga poznamo ... ali pa kar pisatelja Damijana 
Šinigoja (ki je vajen srečevanj z mladimi bralci, zaradi romana Iskanje Eve so ga kar 
pogosto vabili medse). 

- Najbrž bomo malo poklepetali tudi o jamah, še posebej o kraških jamah, ki smo jih obiskali 
...  

- Pa vendar: zakaj ima roman naslov »Kjer veter spi«?  

 
 

Nadaljnje spodbude za branje: 
 

- Vznemirilo me je, da je v Katastru jam Jamarske zveze Slovenije registriranih več kot 13.000 
jam. Iščem po spletu: 

o Obisk katastra: https://www.jamarska-zveza.si/index.php/strokovne-sluzbe/ss-
kataster-jam 

- No, pa naletim na problem, ki ga omenja tudi Damijan Šinigoj v knjigi Kjer veter spi – 
onesnaženost jam: 
- SOS za okolje: Onesnaženih preko 2500 jam, tudi z nevarnimi odpadki: 

https://www.dnevnik.si/1042912973  
- Skoraj petina slovenskih kraških jam je onesnaženih. V 2500 jamah so najrazličnejši 

odpadki, tudi nevarni, rekorderka je jama Ravnica s 4000 kubičnimi metri nesnage.  
https://www.delo.si/novice/slovenija/skoraj-petina-slovenskih-kraskih-jam-je-
onesnazenih-245978.html  

- Jame nas opominjajo na varovanje planeta: 
https://www.primorske.si/2019/05/12/jame-nas-opominjajo-na-varovanje-planeta  

- itd. 
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- In če še niste prebrali avtorjev prvi mladinski roman: Šinigoj, Damijan: Iskanje Eve.  
Dob pri Domžalah : Miš, 2014. 158 str., z različnima naslovnicama:   
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mag. Tilka Jamnik 


