
ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE – ŽIGA X. GOMBAČ 
 
 
 
Ob zaključku bralne značke nas bo 22. maja obiskal pisatelj Žiga X. Gombač. 
 
 
 

 
 
 
 
Žiga X. Gombač je pisatelj, medijski multipraktik in ultramaratonec, rojen 28. 4. 1976. 
 
 
 
Žiga X. Gombač je v zadnjih dvanajstih letih spisal in objavil več kot 178 pravljic, 
pesmic in stripov za otroke ter jih objavil tako v revijah, kot knjigah.  
 
Sodeloval je in še sodeluje z revijami Zmajček, Galeb, Kekec, Bim Bam, Trobentica, 
Bučka in National Geographic Junior, v zadnjih šestih letih pa svoja dela izdaja 
izključno v knjižnih oblikah. 
 
V pravljice je od nekdaj zaljubljen do ušes. Tudi zato, ker so pravljice sončni žarek, ki 
predre še tako siv oblak. In imajo čarobno lastnost polepšati dan, pregnati bavbava in 
preglasiti še tako glasen grom. Ter nas ob tem česa naučiti, nas nasmejati, umiriti, 
uspavati. In to zgolj z nekaj besedami. 
 
Ustvaril je izjemne svetove, značaje, zaplete in razplete. Nove ideje in teksti mu 
stalno trkajo po notranji strani lobanje, ker hočejo ven. Če se vsaj enkrat na teden ne 
usede za računalnik in jih zapiše, je precej slabe volje. Včasih ideje pritiskajo nanj 
tako močno, da se vse skupaj konča ob zori z utrujenim računalnikom, a velikim 
nasmehom. Zadeve zapisuje in ustvarja z možnostjo nadaljevanj neslutenih 
razsežnosti. 
 
Sam o sebi pravi: ''Rojen in vzgojen v Ljubljani. V mestu, ki mi je podarilo kopico 
navdiha, izkušenj in spoznanj. Tudi zelo neposrednih, pristnih in bolečih. Skozi njih 
me je seznanilo z množico oseb, tako dobrih, kot slabih. In vsaka izmed njih se me je 
dotaknila na svoj način. Kljub vsemu in vsem sem si ostal zvest. Dovolj zvest, da o 



nakopičenem pišem kar se da iskreno ter svojstveno. Zavedam se, da je avtor medij. 
Medij, v katerem čas nalaga usedline doživetij. In če hočejo slednja tja ven, v svet, jih 
je treba prežeti z odgovornostjo in pristnostjo. Nežno in spoštljivo jih je treba 
negovati, da se bodo dotaknila vsakega bralca posebej.'' 
 
 
 
Za svoje delo je prejel nagrade: 

• znak zlata hruška (znak kakovosti otroških in mladinskih knjig) za knjige Živa 
in antični rojstni dan, Živa in skrivnost mumije in Skrivnosti mladih levov ter 

• nagrado na Slovanskem sejmu v Minsku (2016) za knjigo Živa in antični rojstni 
dan. 

 
 
 
Viri: 
https://www.bralnaznacka.si/sl/nastopi-ustvarjalcev/avtorji/gombac-x-ziga  
https://www.miszalozba.com/avtorji/ziga-x-gombac/ 
https://www.lahkonocnice.si/avtor/ziga-x-gombac 
 
 
  



V šolski knjižnici imamo naslednje knjige Žiga X. Gombača: 
 
 

 

 
Štrk Viki odkrije pogum – C  
 

 

 
Skrivnost mladih levov – C  
 

 

 
Gobčko in Hopko – C  
 

 

 
Risova bratovščina – P  
 

 

 
Skrivnost stoletnega vetra – P  
 

 

 
Jastrebov let – P  
 

 

 
NK Svoboda – M  
 

 

 
Hlapec Jernej in pasja pravica: po motivih povesti Hlapec Jernej 
in njegova pravica Ivana Cankarja – M 

 

 
Živa in skrivnost mumije – SO 9 
 

 

 
Živa in antični rojstni dan – SO 9 
 

 

 
Tisa reši svet ali Kako deluje radio – SM 62 
 

 

 
Primer Gala Matrice ali Kako deluje televizija – SM 62 
 

 

 
Zgodovina Slovenije v stripu – SM 93/94 
 

 
 
Vir slik: www.bukla.si  
 
 
  



Sicer pa je Žiga X. Gombač avtor knjig: 
 

• Jastrebov let, 2008 
• Polnočna zajeda, 2009 
• Risova bratovščina, 2010 
• Štrk Viki odkrije pogum, 2010 
• Veverička Muki najde svoj dom, 2010 
• Dnevnik legionarja Primusa ali Kako je nastalo mesto Ptuj, 2011 
• Gusar Edi reši prijatelje, 2011 
• Skrivnost stoletnega vetra, 2011 
• Vitez Miha iz Lendave, 2011 
• Kompanjoni in bojevniki časa, 2012 
• Primer Gala Matrice ali Kako deluje televizija, 2012 
• Tisa reši svet ali Kako deluje radio, 2012 
• Živa in Prabled, 2012 
• Živa, vitez in zmaj, 2013 
• Dan, ko je izginil Ljubljanski grad: stripovski hip-hop po zmajskograjski 

zgodovini, 2014 (soavtor) 
• Skrivnosti mladih levov, 2014 
• Ultrablues: kako so se trije kompanjoni lotili ultramaratona, 2014 (soavtor) 
• Živa in antični rojstni dan, 2014 
• Živa in skrivnost mumije, 2014 
• Družinski vodnik po Ljubljanskem gradu, 2015 
• Moč lažnega, 2015 (soavtor) 
• NK Svoboda, 2016 
• Pot knjige: od avtorja do bralca, 2016 (soavtor) 
• Živa in stiška kneginja, 2016 
• Črno belo, 2017 
• Hlapec Jernej in pasja pravica: po motivih povesti Hlapec Jernej in njegova 

pravica Ivana Cankarja, 2017 (soavtor) 
• Zgodovina Slovenije v stripu, 2017 (soavtor) 
• Gobčko in Hopko, 2018 
• Moja abeceda, 2018 

 
 
 


