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slovenski pisatelj, publicist in popotnik, 

* 23. maj 1949, Moste pri Komendi. 

ŽIVLJENJEPIS 

Ivan Sivec se je rodil 23. maja 1949 v Mostah pri Komendi blizu Ljubljane kot tretji, najmlajši sin. Že 

kot otrok je kazal nadarjenost, zato so ga poslali v šolo že pri šestih letih. Osemletno osnovno šolo je 

obiskoval v letih 1955-1963, najprej dve leti v Komendi, nadaljeval pa je v Mostah. Ves čas je bil 

odličen učenec in pogosto je nastopal na kot recitator ali igralec. K nastopanju na odru s petjem in 

igranjem na citre, ter raznimi literarnimi deli ga je spodbujala profesorica slovenščine Ana Razpotnik. 

 

Ivan Sivec s prof. Ana Razpotnik, Ivanovo prvo mentorico. Slika je nastala tik pred profesoričino 80-

letnico. 

Že kot učenec drugega razreda osnovne šole je začel pisati krajše prispevke za Pionirski list in Ciciban, 

kot dijak pa je pisal o življenju na vasi za Gorenjski glas in pošiljal na Radio Ljubljana pravljice ter 

pozneje zanje pisal humoreske. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Ivan-sivec.jpg
http://www.ivan.sivec.net/v_slikah/show.php?id=41


                                                                                                    

                                               
 

 

Ivan Sivec v 2. razredu osnovne šole /tretji z desne/. 

 

Ivanček se je že v mladosti prav zaradi Radia Ljubljana rad igral - radio. 

V letih 1963-1967 je obiskoval štiriletno srednjo tehniško šolo, elektro smeri in se zaposlil pri RTV 

Slovenija kot tehnik pri oddajanju radijskega programa. Ob delu se je Sivec posvečal še študiju 

slavistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Spomladi leta 1978 je diplomiral. Jeseni še istega leta se je 

Sivec zaposlil na Radiu Slovenija kot novinar. Od leta 1993 do leta 2005 je bil urednik dokumentarno-

feljtonskega uredništva, hkrati pa je še naprej pripravljal reportaže, radijske portrete, praznične 

oddaje in druge prispevke. Kot novinar je veliko službeno potoval po nekdanji Jugoslaviji, drugih 

evropskih državah in tudi po Sloveniji. Upokojil se je leta 2007. 

Leta 2002 je na etnološkem oddelku Filozofske fakultete v Ljubljani zagovarjal magistrsko nalogo z 

naslovom Fenomen ansambla bratov Avsenik in si pridobil naziv magister etnoloških znanosti. 

Od leta 1972 živi z ženo Sonjo, doma iz Kamnika, v Mengšu. Imata dva otroka, hčerko Vesno (r. 1973) 

in Iztoka (r. 1978). Ivan Sivec je tudi že dedek. 

http://www.ivan.sivec.net/v_slikah/show.php?id=4


                                                                                                    

                                               
 

 

Pisatelj Ivan Sivec je član planinske sekcije Kumarce, kjer drži pokonci kulturo in družabni del. 

Imenujejo ga Peresnik. 

DELO 

Literarna dela Ivana Sivca so zelo raznolika. Razpeta so od kmečke povesti in romanov do spominskih 

črtic ter pustolovskih in zgodovinskih romanov, športnih in problemskih mladinskih tem. 

 

Ivan Sivec in literarna zgodovinarka dr. Helga Glušič. 

Ivan Sivec je najbolj plodovit in po podatkih COBISSa vedno med petimi najbolj branimi sodobnimi 

slovenskimi pisatelji. Do sedaj je izdal 114 knjig. Natisnjenih je že več kot 300.000 izvodov Sivčevih 

knjig. Najbolj brane so njegove mladinske knjige in biografski romani o znanih Slovencih in Slovenkah. 

Na Radiu Ljubljana oz. Slovenija in v Slovenskih novicah pa objavil več kot 1200 reportaž.  

Član Društva slovenskih pisateljev je od leta 1987. 

Knjige piše jeseni, pozimi in zgodaj spomladi. Je učenec kreativne šole pisanja Branka Gradišnika. 

Pravi, da lažje piše za mladino. Pri pisanju za odrasle, posebno o zgodovinskih temah, si vedno 

pomaga z obsežnim arhivskim gradivom. 

http://www.ivan.sivec.net/v_slikah/show.php?id=73
http://www.google.com/imgres?um=1&hl=sl&biw=1441&bih=721&tbm=isch&tbnid=OSBu5wiWW-gFuM:&imgrefurl=http://blog.ognjisce.si/joze/2010/04/20/ivan-sivec-in-njegova-saga-o-karantaniji&docid=QAt9MI87CXu6eM&imgurl=http://blog.ognjisce.si/media/blogs/jozeb/ljudje/ivan_sivec.jpg&w=650&h=400&ei=XkKoT5PaGenE4gThmq3JDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1111&vpy=222&dur=199&hovh=176&hovw=286&tx=215&ty=112&sig=103065794722286920206&page=2&tbnh=153&tbnw=206&start=20&ndsp=28&ved=1t:429,r:20,s:20,i:155


                                                                                                    

                                               
 

 

Svoje knjige pisatelj predstavlja na šolskih bralnih značkah po različnih šolah in na literarnih večerih v 

več kot 600 krajih po Sloveniji, v Avstriji, Italiji, Franciji, Kanadi, Namibiji, Norveški, na Švedskem, v 

Švici in Združenih državah Amerike. 

Za zabavnoglasbene in druge ansamble je napisal več kot 2500 besedil in opravil celoten popis 

narodno-zabavnih ansamblov v letih 1953-2003 (Vsi najboljši muzikanti I-II, 1998, 2003). 

NAGRADE 

 Štirideset posameznih nagrad za besedila za glasbo (od 1977 do 2008). 

 Zlata Kersnikova plaketa za ustvarjanje na literarnem področju (1986). 

 Priznanje Franca Terseglava za pokončno novinarsko držo pri odstiranju zamolčane zgodovine 

Slovencev (1996). 

 Zlata rola za gledanost filma Pozabljeni zaklad, posnetega po Sivčevi literarni predlogi (2002). 

 Souvanova nagrada za življenjsko delo za zakladnico slovenskih besedil (2002). 

 Zlato priznanje občine Mengeš za literarno delovanje (2010). 

 

 

 

 

 

 

http://www.ivan.sivec.net/v_slikah/show.php?id=32
http://www.ivan.sivec.net/v_slikah/show.php?id=8


                                                                                                    

                                               
 
DELA IVANA SIVCA 

1. Literarna dela 

• 1.1 Začetki 

• 1.2 Kmečke povesti in romani 

• Pesem njenih zvonov (1972, ponatis 1982 in 1992)  

• Kdaj bo sneg skopnel (1972) – uboj na podeželju 

• Grenki kruh (1974) – zadnji komendski lončarji  

• Korenine grunta (1974) – pogumni otroci na kmetiji 

• Klic domače zemlje (1975) – zdomska problematika 

• Pristrižene peruti (1976) - o kmetih v domu za starejše  

• Sonce vzhaja počasi (1979) - povojni časi na kmetiji  

• Setev pomladnega vetra (1980) -  nerazumevanje med generacijami na 

kmetiji 

• Tedaj so cvetele češnje (1982) - razpetost med vasjo in mestom 

• Prve lastovke (1984) - mlad zakonski par se vrne k zemlji  

• Beg pred senco (1986) - »faliran« kmetijski inženir 

• Sneg v maju (2001) – 6 novel iz sodobnega življenja 

• Lepše življenje (2001) – 6 novel iz sodobnega življenja 

• 1.3 Zgodovinski romani 

• Jutro ob kresu (1993) – vitez Adam Ravbar premaga Turke  

• Krvava grajska svatba (1997) – iz turških časov 

• Saga o Karantaniji: 

• Kralj Samo (2010) 

• Cesar Arnulf (2010) 

• Kneginja Ema (2010)  

• Roman o kraški družini Jakomin:  

• Ognjeni ruj (2011) -  (1914-1917) 

• Zelena solza (2011) - (1917-1920) 



                                                                                                    

                                               
 

• 1.4 Biografski romani 

• In večno bodo cvetele lipe (1991) -  Peter Pavel Glavar  

• Pesem je sonce (1994) - Tone Kozlevčar 

• Triglavski kralj (1994, ponatis 2001) - Jakob Aljaž 

• Biseri bolečine (1996) - Simon Gregorčič 

• Umetnik z mehko dušo (1999) – sl. Jože Peternelj Mausar 

• Hodim z rokami (1999) – invalid Mirko Lebar 

• Mojster nebeške lepote (2001) – Jože Plečnik 

• Povest o Janezovi sreči (2002) - Janez Cigler   

• Planinska roža (2004) - Dragojila Milekova 

• Brodnikova oporoka (2006) – Anton Aškerc  

• Julija iz Sonetnega venca (2006) – Primicova Julija 

• Slovenska pravljica Maksima Gasparija (2007)  

• Prvi kranjski ropar (2007) - Anže Košir, Hudi Kljukec  

• Kraljica Slovencev (2007) – brezjanska Marija Pomagaj  

• Kamen nad gladino (2007) – Jernej Kopitar 

• Moji edini, ki jo ljubim (2008) - Karel Destovnik Kajuh 

• Neznani znanci (2009) 

• Moj ljubljeni Tartini (2012) 

• 1.5 Mladinski romani 

• Pozabljeni zaklad (1987, ponatis 2001) – posnet tudi film 

• Film si je v kinematografih ogledalo več kot 25.000 obiskovalcev, zato 

je kot tretji med filmi v Sloveniji prejel najvišje priznanje - Zlato rolo.  

 Ivan Sivec v filmu kot poštar 

http://www.ivan.sivec.net/v_slikah/show.php?id=67


                                                                                                    

                                               
 

• Gusarji na obzorju (1991)  

• Skrivnost zlate reke (1996, ponatis 2008)  

• Krokarji viteza Erazma (1997)  

• Čarobna violina (1998)  

• Usodni pečat (2000)  

• Kriva prisega (2002)  

• Kapitanov ključ (2004)  

• Prekletstvo zlata (2006)  

• Zadnji mega žur (2001, ponatis 2005)  

• Noč po mega žuru (2001)  Finta v levo (2002)  

• Faktor X (2005)  

• Jutri bom umrl (2007)  

• Škorpijonov pik (2010)  

• 1.6 Knjige za najmlajše bralce 

• Dober dan, palčki (1991)  

• Petelinja drsalna šola (2005)  

• Zabava na nebu (2006)  

• Abeceda se potepa (2007)  

• Pika in hišni robot xy-13 (2007)  

• Prstani za princesko Francesko (2008)  

• Počitnice na Marsu (2008)  

• Po bučelah se vižej (2009)  

• Dobra vila Valentina (2009)  

• Palček Zalivalček (2010)  

• Palček Volanček (2010) 

• Čarobni trikotnik (2011) 

• 1.7 Zbirka Srečna družina 

• Vlomilci delajo poleti (2004) – posnet tudi film 



                                                                                                    

                                               
 

  V filmu nastopa Sivec kot točaj. 

• Hišica v cvetju (2004)  

• Božični studenec (2004)  

• Ljubezen za eno poletje (2005)  

• Bližnje srečanje z medvedko Pepco (2006)  

• Cela Idrija nori (2007)  

• Bomba na šoli (2008)  

• Zakleta bajta (2009) – posnet tudi film 

• Potopljeni vlak (2010)  

• 1.8 Knjige s športno tematiko 

• Netopir brez kril (1995)  

• Beli mušketir (1995)  

• Formula smrti (1997)  

• Zelena kri (1998) – iz nogometa  

• Enajsta ovira (1999) - atletika  

• 1.9 Spominska proza 

• Kruh ponoči spi (1994)  

• Vsak klas je zlat (1998)  

• Zlati časi (2000)  

• Male neumnosti (2003)  

• Radioaktivni spomini (2008)  

• 1.10 Potopisi 

• Izgubljen na Aljaski (2005) - po poteh Jacka Londona 

http://www.ivan.sivec.net/v_slikah/show.php?id=67


                                                                                                    

                                               
 

• Peklenski raj Namibije (2006)   

• Potovanje na streho Evrope (2007) – Francija, Jules Vern 

• Ranjeno drevo (2008) – Argentina, Janko Benigar 

• Najlepša božična pesem (2008) – Avstrija, Sveta noč 

• Ribčev dohtar (2009) – po poteh Franceta Prešerna  

• Hudomušni ljubljanski hribolazec (2009) – Janko Mlakar 

• Zgodbe iz peska (2012) – Avstralija, Aboridžini 

  pisatelj med Aboridžini 

• 1.11 Humorne pripovedi 

• Ženin proti svoji volji (1991)  

• Bog na dopustu (1994)  

• Mojih prvih petdeset (1999)  

• Dopust s taščo (2005)  

• Sol življenja (2007)  

• Kako sem postal slaven (2007)  

• Male butale (2009)  

• Mojih prvih šestdeset (2009)   

• Mojih prvih sto (2010)  

• 1.12 Knjige o glasbi 

• Godec pred peklom (1989, ponatis 1994) – Franc Flere  

• Vsi najboljši muzikanti I. (1998) – (1953 – 1973) 

• Brata Avsenik (1999)  

• Godec v vicah (2000)  

http://www.ivan.sivec.net/v_slikah/show.php?id=77


                                                                                                    

                                               
 

• Tisoč najlepših besedil (2002)  

• Vsi najboljši muzikanti II. (2003) – (1973 – 2003) 

• En godec nam gode (2004) – Lojze Slak 

• Luč božične noči (2004) igra o nastanku pesmi Sveta noč  

• Kjer lastovke gnezdijo (2007) - besedila 

• Godec v nebesih (2010) 

• Najine sledi (2011) Ivanka Kraševec Prešern in Ivan Prešern-Žan. 

• Pod cvetočimi kostanji (2011) - jagodni izbor več kot 300 najlepših besedil za 

glasbo. 

• 1.13 Besedila za glasbo 

• Ivan Sivec je pisec besedil za narodnozabavno glasbo in zabavno glasbo. 

Napisal je preko 2500 besedil, prejel je več nagrad na ptujskem, 

števerjanskem, graškogorskem, mariborskem festivalu in na drugih 

najpomembnejših tekmovanjih narodnozabavne in zabavne glasbe. 

2. Drame in dramatizacije 

• Pesem njenih zvonov, dramatizirala Marija Rantaša, 1981 

• Seme v vetru, izvirna TV igra, 1986 

• Disko pod vaško lipo, izvirna odrska igra 1985, veseloigra v treh dejanjih, s petjem, glasbo in 

pretepi, sedemindvajsetkrat uprizorjena v sezoni 1978/88 (Šentjakobsko gledališče) in 

večkrat druga amaterska gledališča po Sloveniji 

• Pozabljeni zaklad, rad. nad. Trst A, 4 deli—dram. M. Prepeluh,1989 

• Gusarji na obzorju, rad. nad. Trst A, 4 deli—dram. M. Prepeluh, 1991 

• Luč božične noči, izvirna radijska igra, izvedeno Trst A, 1995 

• Skrivnost zlate reke, rad. nadaljevanka, Trst A, 4 deli, 1998 

 

3. Magistrska naloga 

Na etnologiji je magistrsko nalogo iz evropskega fenomena bratov Avsenik - prvi v Sloveniji 

je znanstveno opredelil ta pojav. Naslov magisterija:  

FENOMEN ANSAMBLA BRATOV AVSENIK, Filozofska fakulteta, 1999. 

4. Kasete in zgoščenke 



                                                                                                    

                                               
 

• Štirje škratje Mehkobradje, Dokumentarna, 1983 

• Prigode palčkov Poljančkov, Založba Obzorja, 1987 

• Sedem pravljic, založba Sraka, 1991 

• Šest pravljic, založba Sraka, 1992 

• Osem pravljic iz družine Vipi, Sraka, 1996 

• Od Avsenika do Slaka z najlepšimi besedili I. Sivca, ZKP RTV SLO, 1989,k. 

• Šopek popevk z najlepšimi besedili I. Sivca, ZKP RTV SLO, 1989, kaseta 

• Pesmi-ce za Barbaro, Tomaž Habe, avtor glasbe, Ivan Sivec, avtor besedil, Samozaložba, 

Domžale, 1993. 

• Najlepše popevke z besedili I. Sivca, ZKP RTV SLO, 1999, zgoščenka 

• Najlepše polke in valčki z besedili I. Sivca, ZKP RTV SLO, 1999, zgoščenka 

• Pesem prijateljstvo rodi, ZKP RTV SLO, 2006, zgoščenka 

   Foto: Vito Tofaj - leto 2002.             pisateljev 

logotip 

Ivan Sivec pravi, da ima zelo veliko družino, saj je vsaka njegova knjiga kot njegov otrok. Gotovo mu 

prav vsaka pomeni veliko, a kot svoje življenjsko delo izpostavi svojo trilogijo oz. sago o Karantaniji. 

NEKAJ MISLI PISATELJA IVANA SIVCA O KNJIGI 

Knjiga ni samo okras police, temveč je lahko slajša od vsake potice. 

Knjiga povezuje stare in mlade, hitre in počasne, poleti in pozimi, v iskrivi domišljiji. 

Knjiga je bogastvo za več rodov, brez težav jo kupiš in za zmeraj odneseš domov. 

S knjigo razvijaš svojo domišljijo in z njo bogatiš vso družino. 

Knjiga je prijateljica, zaradi katere starša ne bosta huda, če gre s teboj v posteljo. 

http://www.ivan.sivec.net/v_slikah/show.php?id=18
http://www.google.com/imgres?um=1&hl=sl&biw=1441&bih=721&tbm=isch&tbnid=cUngjLKFwB3iXM:&imgrefurl=http://www.ivan.sivec.net/home/index.php?zanimivosti=7&docid=cUHwK8yV5gCq_M&imgurl=http://www.ivan.sivec.net/right_windows/zanimivosti_logo.gif&w=121&h=130&ei=aiGpT569CqXj4QTbxfGvCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=478&vpy=211&dur=5692&hovh=104&hovw=96&tx=100&ty=92&sig=103065794722286920206&page=1&tbnh=104&tbnw=96&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0,i:70


                                                                                                    

                                               
 
Knjiga je ptica, ki na krilih domišljije poleti do najvišje planine in najgloblje doline. 

Knjiga je studenec, pri katerem se lahko vsakdo napaja s kristalno čisto vodo. 

 

Viri: 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Sivec 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Dela_Ivana_Sivca 

http://www.ivan.sivec.net/ 

Zbrala in pripravila: 

Nada Trošt 

maj 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo  in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 

človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve:Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti 

sistemov izobraževanja in usposabljanja 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Sivec
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dela_Ivana_Sivca
http://www.ivan.sivec.net/

