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CICIBANI 

CARNAVAS, Peter 
OTROKA, KI STA IMELA RADA KNJIGE (C) 
Anže in Lučka imata rada knjige. Doma jih imajo na stotine. Potem pa morajo 
nekega dne vse knjige od hiše, in Anže in Lučka odkrijeta, da jih pogrešata bolj, kot 
sta si kadarkoli predstavljala. Topla in ganljiva pripoved o knjigah in tem, kako nas 
zbližujejo. 

 
ROSENTHAL KROUSE, Amy 
PUJSEK (C) 
Pujsek rad počne mnogo reči, a najraje pospravlja in čisti, a mama in oče vztrajata, 
da morajo pujsi imeti čim bolj razmetano in umazano. Humorno zasukane težave in 
radosti, ki so nam zelo domače. 

 

TECIMO TECIMO, PRAVLJICO ULOVIMO! (C) 
V slikanici so zbrane različne pesmi, pravljice in uganke. 

 
PEROCI, Ela 
MOJ DEŽNIK JE LAHKO BALON (C) 

Jelki je nova žoga padla v potok in mama in očka pa tudi stari starši so ji rekli: "Nič 
nisi pazila na žogo!" Da ne bi videla jeznih obrazov, ki so jo gledali skozi okno, se je 
Jelka skrila pod svoj dežnik in zašepetala: "Moj dežnik je lahko balon!" In takrat jo je 
dežnik ponesel med oblake in v deželo Klobučarijo. 

 



NAJLEPŠE PRAVLJICE (C) 
Prelepa knjiga pravljic prinaša 40 zgodb najodličnejših pravljičarjev svetovne in 
slovenske klasike.  
Z več kot 300 ilustracijami kar 21 slovenskih umetnikov je tudi edinstvena zakladnica 
podob. Otrok se bo zabaval ob ‘plešočih metlah’ v Grimmovih pravljicah in 
razposajenih škratih Svetlane Makarovič. Trepetal bo za Sneguljčico, Janka in Metko 
in delil moč Petra Klepca ….  

 
MAKAROVIČ, Svetlana 
ZLATA MAČJA PREJA (C) 
Antologija pravljic Svetlane Makarovič. 
Ne moremo si predstavljati odraščanja in doraščanja brez kosovirjev, škrata Kuzme, 
Pekarne Mišmaš, Sapramiške, Tacamuce, Smetiščnega muca, Vile Maline, Sovice 
Oke, Glavnega petelinčka …  
 

 
MILČINSKI, Fran 
BUTALSKI GASILCI (C) 
Slikanica o Butalskih gasilcih. Za vse, ki so vas vedno zabavale dobre zgodbe, ter 
niste ravnodušni do pristnega humorja. Slikanica je opremljena z navihanimi 
ilustracijami, ki bodo že same po sebi poskrbele za dobro voljo. 

 
GOMBAČ, Žiga 
GUSAR EDI REŠI PRIJATELJE (C) 
Kratka, zabavna zgodba pisana v rimah pripoveduje o gusarju Ediju, ki reši prijatelje 
pred coprnico Hedviko. Zgodba je še toliko bolj zabavna, ker se dogaja na domačih 
tleh, v Prlekiji.  

 
DAVIES, Benji 
DEDKOV OTOK (C) 
Žiga ima rad dedka in dedek ima rad Žiga. In to se ne bo nikoli spremenilo. Prelepa 
zgodba o tem, kako tisti, ki jih imamo najraje, ostajajo ves čas z nami - čeprav se 
včasih zdi, da so nekje daleč stran. 

 
ZURCHER, Virginie 
ZVEZDA ŽIVALSKEGA VRTA (C) 
Mala zvezda pade na zemljo in pristane v živalskem vrtu. Rada bi se vrnila na nebo, 
toda kdo ji lahko pomaga? 
Živali ji druga za drugo skušajo pomagati. Ali jim bi uspelo seči tako visoko? 

 



HOWARTH, Heidi 
OTO NOČE IZPUSTITI MAMICE (C) 
Oto se počuti najbolj varnega, kadar zvečer, preden zaspi, za roko prime mamico in 
očka...Ker se tako počuti varnega, se tudi podnevi najraje drži mamice ali očka! 
Kaj bo mladička Ota prepričalo, da se bo soočil s svojimi strahovi in končno izpustil 
mamičino roko? 

 

ROSEN, Michael 
LOV NA MEDVEDA (C) 
Slikanica je odlična za družinsko branje, za igro v vrtcu ali šoli, pa tudi za bralce 
začetnike. Napeto, zabavno in igrivo! 

 

PERCIVAL, Tom 
MIHOVE RAZGLEDNICE 
Hura počitnice! 
Najboljša prijatelja Miha in Grega jih bosta preživela skupaj. Odpravita se taborit. 
Mihu gre vse kot po maslu. Gregu pa še zdaleč ne. Želi si samo domov ... 
Kako bo Miha poskrbel, da bo na počitnicah užival tudi njegov prijatelj? 

 

PARACHINI, Jodie 
NAJBOLJŠA SLUŽBA ZA ELI 
Eli in njena mama skušata ugotoviti, kaj bi bila najprimernejša služba zanjo. Eli se 
preizkusi kot kuharica in glasbenica. Poskusi izdelovati lončenino in čudovite stvari. 
Toda nič ji ne gre dobro od rok. Bo sploh kdaj našla pravo službo? 

 

KRALJIČ, Helena 
NIMAM ČASA 
Zgodba nam predstavi medveda, za katerega živali nimajo časa, da bi ga poslušale, 
ko jim želi povedati, da se odpravlja na zimsko spanje. Medved je jezen nanje. Po 
štirih mesecih se zbudi in sedaj on nima časa zanje, saj je lačen in hiti, da bi se do 
sitega najedel. Zdaj so živali jezne nanj. Odločijo se, da ga obiščejo. Takrat pa 
spoznajo, da bi se prijatelji morali več pogovarjati, saj bi se tako bolje poznali in nihče 
ne bi bil na nikogar jezen.  

 



ŠTEFAN, Anja 
SVET JE KAKOR RINGARAJA 
Pravljice, pesmice, uganke in slikopisi!  
Knjiga ne prinaša le pravljic za lahko noč, ampak pisan izbor pesmi, pravljic, ugank 
in podob, od katerih so nekatere objavljene prvič.  
 

 
PAVČEK, Tone 
JURI MURI PO SLOVENIJI 
Juri Muri se tokrat vrača, seveda z zvestim Bongom ob strani, na sončno stran Alp. V 
novem, tretjem delu namreč po dolgem in počez prevandrata Slovenijo in spotoma 
doživita marsikaj zanimivega in napetega. Pavčkova nova pesnitev pa ni le niz 
spretnih, nemalokrat duhovitih verzov in rim ter napetih dogodivščin smelih junakov in 
njunih popotnih prijateljev, pač pa pravi mali geografski vodnik po zanimivostih in 
skritih kotičkih naše dežele, tudi takšnih, ki se običajno ne prebijejo med strani 
turističnih vodnikov.  

 

PIONIRJI 

TIMM, Uwe 
DIRKALNI PUJS RUDI RILEC (P) 
Kaj se zgodi, ko na srečelovu zadeneš pujska in si doma v mestu, tvoj 
najemodajalec pa ne dovoli domačih živali, kaj šele prašiča? Se vdaš v usodo ali 
poskušaš to pametno in prelepo žival obdržati?  
Družina, v kateri živijo trije otroci, mama in oče, se odloči za zadnje. Pred njimi je cel 
kup na videz nepremostljivih ovir, a premagajo vse. Rudi postane najhitrejši dirkalni 
pujs v njihovem okolišu, družina pa bogatejša za dragocene izkušnje.   
JANSSON, Tove 
MUMINTROLČKI IN VELIKA POVODENJ (P) 
Prva knjiga o muminih, prisrčnih pravljičnih bitjih, ki je v izvirniku izšla leta 1945. V tej 
zgodbi mumintrol z mamo išče očeta, ki se je izgubil. Na poti se jima pridružijo prijatelji, 
zgodijo se jim nenavadne reči – vse do srečnega konca.  

 
BRUEL, Nick 
POREDNA MUCKA SE KOPA (P) 
Poredna Mucka ima rojstni dan in želi si posebno darilo. Če ga ne bo dobila, to za 
njene goste … no, ne bo prijetno. Med njenimi povabljenci so Klepetava mucka, 
Nenavadni muc, Smrdljivi mucek in tudi drugi mačji prijatelji iz soseske. Pa še striček 
Pepi in ubogi kužek! 

 



 
GREGORY, Kristiana 
BRONTEJIN KNJIŽNI KLUB (P) 
»Z vrstniki iz soseščine smo ustanovili Knjižni klub s prigrizki na Obalni ulici številka 
štiri. Kar sicer ni bil uradni naziv, pač pa predvsem odraz tega, kaj nam je klub pomenil. 
Stari smo bili devet let. Z mlajšimi vrstniki smo se s kolesi pripeljali do sprehajališča 
ob morju in potem na grič, na katerem je bila knjižnica in kjer smo smeli zgolj šepetati, 
zelo tiho šepetati. Potem smo se podali med police, si izposodili vsak svojo knjigo in 
jo odnesli v ovitku, ki je prasketal na krmilu kolesa, ko smo se hitro vozili domov, saj 
smo morali biti previdni, da nas ne bi odkrili. To je bil najboljši del delovanja kluba, jedli 
smo, kar smo si prinesli s sabo, in opazovali ocean. In čeprav se nikoli nismo 
pogovarjali o zgodbah, ki smo jih prebrali, smo prav gotovo uživali. 
In v duhu tega veselja je knjiga namenjena otrokom po vsem svetu, ki želijo drug 
drugega spodbujati k branju tako, da si ustanovijo svoj knjižni klub.« 

 

 
ZUPANČIČ, dalibor 
POTEPUH FLIKAFRAK IN NJEGOVA SENCA (P) 
Pripetije nekega potepuha, njegove sence in tistih, ki mu (jima) potep prekrižajo. 

 
LINDGREN, Astrid 
PIKA NOGAVIČKA 
Pika Nogavička, nevsakdanja deklica s skrivnostno močjo, neomejenim bogastvom, 
brezmejno neodvisnostjo ter izostrenim čutom za pravičnost. V liku odrezave deklice 
iz vile Čiračara so se nepozabno utelesile skrite želje večine majhnih in velikih otrok. 
Tudi zato Pikine, Aničine in Tomaževe dogodivščine vse do danes niso izgubile svoje 
privlačnosti. 

 
NÖSTLINGER, Christine 
KO SE JE MOJ OČE HOTEL POROČITI Z MATERJO ANNE LACHS 
Enajstletni Cornelius je zgrožen. Izve namreč ne samo to, da ima njegov oče 
prijateljico, ampak tudi to, da gre pri tem ravno za mater nove v razredu, Anne.  In z 
Anno, to je takoj kristalno jasno, ni dobro češenj zobati. Pri vsem tem je edino dobro 
to, da ona ravno tako nasprotuje načrtovani poroki staršev kakor Cornelius. Zato se 
otroka spoprijateljita ter skujeta načrt, kako bi preprečila poroko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

MLADINA 

KRANJEC, Miško 
POVEST O DOBRIH LJUDEH (M) 
V zgodbi se poetični opisi pokrajine ob Muri prepletajo z intimnimi usodami malih ljudi, 
Ane in Jožefa Koštrce ter njunih obiskovalcev, ki živijo mirno življenje na idiličnem 
samotnem otočku med Murinimi rečnimi rokavi. Kranjec je z romanom, ki je nastal v 
času, ko je Evropa že z grozo pričakovala drugo svetovno vojno, ustvaril brezčasen 
poklon dobroti, ljubezni, pravičnosti in slogi med ljudmi. 

 
GREEN, John 
LAŽNA MESTA (M) 
Quentin Jacobsen je na skrivaj zaljubljen v čudovito, pustolovsko Margo Roth 
Spiegelman. Ko se ta nekega večera pojavi na njegovem oknu oblečena v nindžo, da 
bi ga vzela s sabo na maščevalni pohod, se ji seveda pridruži. Po razburljivi noči 
napoči nov dan in Margo izgine. Q se z izginotjem ne more sprijazniti. Kmalu začne 
na nenavadnih mestih odkrivati sledi, ki jih je Margo očitno pustila zanj. Vneto jih 
povezuje in poskuša ugotoviti, kdo Margo sploh je, a bliže kot se zdi resnici, dlje je od 
nje oddaljen ... 

 

TETZNER, Lisa 
OTROCI IZ HIŠE ŠT. 67 (M) 
V knjigi so zbrane štiri krajše pripovedi, ki so med seboj povezane. Druži jih enotni 
dogajalni prostor – hiša št. 67, ki stoji na eni od berlinskih ulic –, pa tudi osrednji liki – 
Erwin, Paul, Mirjam in preostali otroci iz hiše – so v vseh isti. Zgodbe so postavljene v 
trideseta leta prejšnjega stoletja, čas hude gospodarske krize, v kateri je začel svojo 
glavo dvigati fašizem. Težak socialni položaj na lastni koži občutijo tudi otroci; po večini 
so iz delavskih družin, ki zaradi brezposelnosti drsijo v skrajno revščino.  

 

NELSON, Jandy 
NEBO JE POVSOD (M) 
Lennie, sedemnajstletna nadarjena klarinetistka, se mora prezgodaj soočiti s sestrino 
smrtjo. Razpeta med dvema fantoma, ki jo privlačita vsak iz drugačnih razlogov, išče 
svojo vlogo v svetu in poskuša nekako prebroditi izgubo in dneve bolečine. Velika 
napetost zgodbe in notranji konflikti, ki vihrajo v Lennie, bodo tako mlade kot tudi 
starejše bralce prisilili v razmišljanje in samoizpraševanje o smrti in žalovanju 

 



KRELLER, Susan 
SLONOV NE VIDIMO (M) 
Glavna junakinja in pripovedovalka je trinajstletna Mascha W., ki zaradi nenadne 
izgube mame živi sama z očetom, ki je ves čas zaposlen s snemanjem dokumentarnih 
filmov in ne zna navezati pravih stikov s hčerko. Mascha je zaradi očetove 
nedostopnosti in odsotnosti osamljena, še posebej med poletnimi počitnicami, ki jih 
preživlja pri starih starših v Barenburgu na severozahodu Nemčije. Tam je v na videz 
popolnem naselju, v katerem se vsi poznajo, vse v najlepšem redu. Vendar pa 
Mascha, ko nekega dne spozna Julio in Maxa, odkrije kruto resnico, ki je vse prej kot 
lepa. Nenavadno vedenje otrok in modrice na njunih telesih ji ne dajo miru, ampak ko 
želi o tem govoriti z očetom, s starimi starši in z drugim v naselju, ji nihče ne želi 
prisluhniti. Mascha se odloči ukrepati na lastno pest, neumno in nespretno, vendar ji 
kljub temu uspe razkriti grozljivo resnico. S tem uniči umetno predstavo o idiličnem 
naselju, zaradi česar se mora soočiti z jezo okolice in ogorčenostjo bližnjih. 

 

SIVEC, Ivan 
PEGE NA SONCU (M) 
Sara in Žan sta rejenca. Vsak na svojem koncu Slovenije, s pravimi starši že nekje. 
Na srečo sta se spoznala med skupnimi počitnicami. Na srečo sta oba pisala dnevnik. 
Na srečo … sta to krasna mladostnika Sandra J. (zdaj stara 19 let) in Tadej K. (zdaj 
star 21 let), ki ju je spoznal pisatelj Ivan Sivec ter prelil v literaturo njuno res posebno, 
ljubečo in pretresljivo zgodbo. Za take usode po navadi sploh ne izvemo, čeprav se 
dogajajo ... čisto blizu nas.  

 
MÖDERNDORFER, Vinko 
KIT NA PLAŽI (M) 
Nika se s starši preseli v novo hišo in zadnji razred osnovne šole obiskuje v novi šoli, 
novem kraju, z novimi sošolci. Vse je na videz zelo lepo in tako, kot mora biti. 
Priljubljena je, zgovorna in duhovita, zna si pridobiti prijatelje. A izkaže se, da ima 
skrivnost, ki ne ostane skrita prav dolgo, skrivnost, ki bo spremenila življenje vsem 
okoli nje. 

 
ŠINIGOJ, Damijan 
ISKANJE EVE (M) 
Leon in Eva sta iz povsem različnih koncev Evrope - Eva iz Slovenije, Leon iz Švedske. 
Čeprav današnji mladostniki veljajo za odtujene in nesocializirane, saj ogromno časa 
preživijo za računalnikom in v virtualnem svetu, Evo in Leona njuno prijateljstvo v 
»virtualnem« svetu spodbudi, da se želita srečati tudi v živo. Skujeta načrt, a ko ga 
želita uresničiti, se ta z nenehnimi in nadvse komičnimi, mestoma celo dramatičnimi 
zapleti ves čas sesuva, z mladostno improvizacijo in iznajdljivostjo pa na koncu le 
dosežeta cilj – srečata se. 

 
KERMAUNER, Aksinija 
IN ZMAJ JE POJEDEL SONCE (M) 
Junak romana je najstnik, ki je v otroštvu oslepel zaradi bolezni. Sunčan skupaj z 
očetom/profesorjem ter njegovimi kolegi in dijaki potuje po Kitajski, deželi njegove 
mame. Potovanje je zanj vračanje h koreninam, obenem pa spoznavanje zamolčanih 
družinskih skrivnosti. Kot bi to ne bilo dovolj, mu glavo zmešata dve dekleti, med 
katerima se kar ne more odločiti ... Avtorica je zgodbo začinila s potopisnimi 
zanimivostmi, legendami, fotografijami in okusnimi recepti. 
 

 



STROKOVNA IN POUČNA LITERATURA 

KNOWELDEN, Martin 
ŽIVALI SO MOJSTRI PREŽIVETJA 
To je knjiga vprašanj in odgovorov, vendar drugačna. 
Osupljive vrhunske ilustracije in prikaz sposobnosti živali za preživetje. Poučna knjiga 
za ljubitelje živali in narave, za šolarje ter vse generacije. 

 
CLAYBOURNE, Anna 
30 zanimivih razlag za mlade biologe, pojasnjenih v pol minute. Knjiga bralca popelje 
na nenavadno potovanje po človeškem telesu. 30 najpomembnejših razlag o ustroju 
in delovanju človeškega telesa je predstavljenih zanimivo in jedrnato, skupaj s kratkimi 
povzetki in osupljivimi podatki. 

 
GOLDSMITH, Mike 
30 najpomembnejših teorij za mlade genije, pojasnjenih v pol minute. Genialne ideje 
so gonilo znanosti že od njenega začetka. V tej knjigi je na kratko predstavljenih 30 
najpomembnejših odkritij skupaj s kratkimi povzetki, navdušujočimi ilustracijami in 
vznemirljivimi preprostimi nalogami, ki kar kličejo, da preveriš teorije. 
 

 
GOLDSMITH, Mike 
30 največjih domislekov za bistroumne mlade glave, razloženih v pol minute. V knjigi 
v zanimivih in jedrnatih predstavitvah opisanih 30 izumov, brez katerih si danes 
življenja skoraj ne moremo predstavljati. Opise spremljajo vznemirljive preproste 
naloge, ki te izzivajo, da izveš še več. 
 

 
GAL ŠTROMAR, Maja 
Knjiga je hkrati slikanica (pravljica o Ani in Binetu ter njunem čarobnem popotovanju v 
deželo črk), dramsko besedilo (dramatizacija pravljice) in gledališki priročnik (dotakne 
se vseh elementov predstave). 
 

 
 
 


