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HRVATIN, Asja: 
OD RTM DO WTF (M) 
Sodobni mladinski realistični roman, ki govori o mladostnikih, ki se zaradi vsakodnevnih 
težav v življenju zatekajo k drogam. 
  
TAYLOR, Laini: 
DNEVI ZVEZD IN KRVI (M) 
2. knjiga trilogije Hči dima in kosti. O ljubezni in izdajstvu, zaradi katerih trpita dva svetova.  
 

 
KLOPČIČ, Alenka: 
PLINKO (C) 
Slikanica z ekološko tematiko, v kateri ima ''glavno vlogo'' zemeljski plin. 
  
SIMON, Francesca: 
GROZNI GAŠPER IN NOČNA MORA (P) 
Gašper je grozen otrok. Ves čas se trudi biti priden, a mu ne uspeva najbolje. Kljub vsemu 
pa ga imajo ljudje radi … 
 

 
 
HERGÉ: 
LET 714 ZA SYDNEY (P) 
Mladi časnikar in neutrudni popotnik Tintin ter njegov zvesti psiček Švrk se znova zapleteta 
v težave. 
  
JUSAFZAJ, Malala: 
JAZ SEM MALALA (M) 
Pretresljiva zgodba o deklici, ki so jo ustrelili talibani, ker se je zavzemala za izobraževanje, 
in o družini, ki je morala zaradi strahu pred teroristi zapustiti svoj dom. 
 

 
KRALJIČ, Helena: 
O PETELINČKU, KI SE JE UČIL KIKIRIKATI (C) 
Zgodba, ki jo lahko beremo kot vsako drugo zgodbo. Lahko pa je spodbuda za tiste otroke, 
ki glasu R še ne morejo izgovoriti. 

 

KRALJIČ, Helena: 
STARA URA (C) 
Zgodba govori o stari uri, ki se nenehno pritožuje. Z nikomer se ne razume. Nazadnje 
pristane pri urarju, ki ugotovi, da ni več uporabna. Kaj se bo zgodilo z ubogo uro? 

 

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


KRALJIČ, Helena: 
VELIKI STRAŠNI VOLK (C) 
Volka v pravljicah velikokrat prikazujejo kot hudobnega. Se mu morda godi krivica? V tej 
zgodbi je prikazan na čisto drugačen način. 

 
PREGL KOBE, Tatjana: 
ŠALJIVKE (C) 
Duhovite pesmi, ki so namenjene otrokom v zgodnjem bralnem obdobju. 
 

 
LESKOVEC, Anita: 
UGANKE (C) 
Knjiga kratkih in navihanih ugank za mlajše šolske in predšolske otroke. 

 
MARKUŠ, Jasna: 
ZAČARANA TELEFONA IVE IN ANE (Zbirka Jurka Burka) (P) 
Tretja knjiga drugega letnika knjižne serije o Jurki Burki in mladih brihtah poskrbi za vzgojni 
in poučni nauk o pravilni rabi mobilnih telefonov. 

 
MARKUŠ, Jasna: 
BOGATI JURE PRAZNIH ŽEPOV (Zbirka Jurka Burka) (P) 
Četrta knjiga 2. letnika govori o resni temi, in sicer se v njej Jure spopade s problemom 
revščine in poišče način, kako premagati ovire, ki si jih postavljamo sami. 

 
COSTA, Marianne: 
NO WOMAN'S LAND (M) 
Izredno odmeven prvenec francoske prevajalke in rock pevke Marianne Costa. 

 
MARKUŠ, Jasna: 
BURKE JURKE BURKE (821) 
Gledališka igra, ki povezuje zgodbe vseh knjig o Jurki Burki, a se dogaja pri Jurki 
doma. Nastala je za potrebe šolskih dramskih skupin. 

 
 
 
 
 
 
 
 


