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MUCK, D. Čudežna bolha Megi in zlati ribici Darja in Ivo. 
2017. Mladinska knjiga. ISBN 9789610142515  

 
Nova zgodba iz serije o čudežni bolhi Megi in domačih ljubljenčkih 

v ospredje postavlja dve zlati ribici. Najbolj romantičen in ljubeč 

zakonski par med ribicami, Darja Srčica in Ivo Zlatko, dobita nov 
dom pri deklici Zarji.  

 

 

 

 

MUCK, D. Čudežna bolha Megi in hrček Marjan. 2016. 

Mladinska knjiga. ISBN 9789610132981 
 

 
Lena in Pavel sta si strašno želela hrčka. Željo jima je izpolnil 

Božiček. Takoj ko je prišel v hišo, so se začeli prepiri in hrček 

Marjan je od strahu pobegnil v svet … Le kdo bo drobcenemu 
hrčku pomagal v ogromnem prostranstvu sveta? 

 
 

 

 

MUCK, D. Čudežna bolha Megi in dihurček Jurček. 2015. 

Mladinska knjiga. 9789610132974 
 

Najstnik Zoran si je za odličen uspeh zaželel dihurčka Jurčka. Mlajši 
bratec Miki je bil proti, saj je vedel, da njegov starejši brat prav 

nič ne ve o dihurjih in da ga tudi ne zanimajo zares. Da se želi z 

njim le postavljati pred prijatelji. Življenje dihurčka ni bilo prav 
prijetno, zato je pokazal, da je tudi zver … 

 
 

 

 
 

 

MUCK, D. Čudežna bolha Megi in kobila Rika. 2016. 

Mladinska knjiga. ISBN 9789610142508 
 

Romanca, ki se je donedavnega bala konjev, spozna kobilo Piko. 
Le nje se ne boji, zato skupaj s sestro Jasno skušata prepričati 

očeta, da bi kupili Riko. Romanca jo ima tako rada, da ponoči kar 

sanja o njej, Jasna pa je že prava jahalka, vendar se oče ne da 
kar tako. Ko pa se v zgodbo vmeša še naša Megi, pride do hudega 

zapleta in rezgetanja ... 
 

 

 
 

 



 

 

MUCK, D. Čudežna bolha Megi in bernardinec Karli. 2012. 

Mladinska knjiga. ISBN 9789610126812 
 

Megi je bila prepričana, da bernardincu Karliju ne bi mogla najti 

boljših lastnikov od Katarine in Uroša. A ko v hišo pride dojenček 
Igor, se za Karlija začnejo težki dnevi. Še sreča, da se Megi domisli 

zvitega načrta … 
 

 

 

 

MUCK, D. Čudežna bolha Megi in zajček Branko. 2012. 

Mladinska knjiga. ISBN 9789610126805 
 

Medtem ko bolha Megi spi, se zgodi katastrofa. Občutljivega 
zajčka Branka dobi za svoj peti rojstni dan razvajena Metka. Ubogi 

zajček! Bo Megi lahko popravila napako in našla Branku pravega 

lastnika? 
 

 

 

DIVJAK JURCA, D. Foksi in športni duh. 2017. Mladinska 
knjiga Založba. ISBN: 9789610149798 

»Ga lahko vidimo? Ne. Ga lahko slišimo? Seveda! Vsi tukaj zbrani 

položite desnico na levo stran prsnega koša. Slišite tu-dum, tu-

dum? Tukaj se skriva športni duh. V srcu! Samo prisluhniti mu je 
treba. In če mu prisluhnemo, nas žene hitreje, višje in močneje.« 

 

 

KOVAČ, P. Mali medo. 2017. Mladinska knjiga Založba. 

ISBN 9789610117469 
 

Tako je ležal na mehkem mahu in milo jokal.  
Pa je mimo pritekel zajec in vprašal:  

»Zakaj pa jočeš, mali medo?«  
»Ne morem spati, ker nimam dude,« mu je p ovedal mali medo.  

»Ta je pa prehuda!« je rekel zajec. »Grem in ti jo poiščem.«  

 
In je že oddirjal kot veter. Pretekel je ves gozd, toda dude ni 

našel.  
Mali medo pa je še kar naprej jokal. 

 

PEROCI, E. Muca copatarica - Slipper keeper kitty 

(angleška izdaja). 2017. Mladinska knjiga Založba. ISBN 
9789610149569 

There is a white house with a red roof in the middle of the 
forrest. The windows overflow with flowers. The sign on the door 

says »Slipper Keeper Kitty«.  
This very special kitty was created by renowned and highly 

popular slovenian artists Ela Peroci and Ančka Gošnik Godec.  
Kitty has been mending and making children’s slippers for the 

last sixty years. If your slippers like to go missing, too, try taking 

a peek in her workshop 



 

 

KONC LORENZUTTI, N. Nisem smrklja. 2017. Mladinska 
knjiga Založba. ISBN 9789610142539 

Prvoosebne pripovedi osemletne Polone nam prikažejo vsakdanje 

življenje v veliki družini: veselje in žalost, ljubezen in prepire, 
prijateljstvo, odnose in dogodke v šoli, smrt sošolke, navdušenje 

nad glasbo in naravo …  
 

»Rada sem punčka, nisem pa smrklja. Zadnjič me je mami 

tako nagravžno ozmerjala, da me še zdaj strese, če se spomnim 
na to. Odrasli nasploh premalo pazijo na besede!« 

 

 

 

CATOZZELA, G.  Nikoli ne reci, da te je strah. 2017. 
Mladinska knjiga Založba. ISBN 9789610145219 

Vse, kar si Samia želi, je teči. Teči zase, teči za Somalijo, ki jo 

pretresa vojna, teči za ženske v svoji deželi, teči na olimpijskih 
igrah. Kljub težkim razmeram in pomanjkanju se ji kot najmlajši 

in najlažji tekačici uspe uvrstiti na olimpijske igre in zbuditi 
pozornost svetovne javnosti. A usoda ima druge načrte … 

 

 

PETROVIĆ, U. Misteriji Ginkove ulice. 2017. Mladinska 
knjiga Založba. ISBN 9788674369739 

Zelenolasa Marta Smart živi v nenavadni Ginkovi ulici in ima še 

nenavadnejši konjiček – odkrivanje skrivnosti in reševanje 
misterijev. Bo bistroumna zelenolasa Marta rešila uganko? Jo 
znaš rešiti ti? 

 

 

GRAHAM, I. Ne bi hotel živeti brez plastike. 2017. 
Založba Miš. ISBN 97896170151199 

Plastika je eno izmed najpomembnejših odkritij modernega 

sveta. Spremenila je način, kako delamo, skladiščimo in 

pakiramo stvari. Preberi zgodbo o tem zanimivem 
materialu. Seznani se s tem, kako je nastala. 

Knjiga je uvrščena na seznam za eko bralno značko.  



 

GRAHAM, I. Ne bi hotel živeti brez čiste vode. 2017. 
Založba Miš. ISBN 97896170151339 

Brez vode ne bi mogli živeti. Skoraj dve tretjini našega telesa sta 

iz vode. Vodo potrebujemo za umivanje, pitje in da se znebimo 
odpadkov. Ampak v vodi so lahko tudi smrtonosne bakterije in 

strupi. Dandanes je eden izmed največjih izzivov znanstvenikov 
in vlad to, da omogočijo vsakemu od nas dostop do čiste vode. 

 

 

POVŽ, M. Sladkovodne ribe in piškurji v Sloveniji. 2017. 
Zavod Umbra. ISBN  

Knjiga je narejena za najširši krog bralcev, ki jih zanima katere 

ribe živijo pri nas in kakšne so. Knjiga ima 230 strani, v uvodu so 
na kratko predstavljene lastnosti rib, sledi opis posamezne ribe in 

piškurja. V zaključku knjige je abecedno kazalo in predpisi za 
varovanje rib. 

Knjiga je za tekmovanje iz biologije. 

 

 

MACDONALD, A. Umazani Berti in Drobižek. 2017. Hiša 
knjig, založba KMŠ. ISBN: 9789617015546 

Pred vami je Berti, deček, ki si rad vrta po nosu, riga, se boji vode 

in ima se veliko drugih nagnusnih navad. Kot vedno je poln 

prismuknjenih načrtov in norih zamisli, in če se vam zdi nemogoče, 
da je nekdo ves čas v težavah, ste naleteli na pravo knjigo – Berti 

je ves čas do vratu zakopan vanje. 
V tej knjigi so tri nesramno zabavno zgodbice o najnemarnejšem 

dečku, ki nikoli ničesar ne naredi prav. 

 

 

MACDONALD, A. Umazani Berti in vampir. 2017. Hiša 

knjig, založba KMŠ. ISBN 9789617015560 

Pred vami je Berti, deček, ki si rad vrta po nosu, riga, se boji vode 
in ima se veliko drugih nagnusnih navad. Kot vedno je poln 

prismuknjenih načrtov in norih zamisli, in ce se vam zdi nemogoče, 

da je nekdo ves čas v težavah, ste naleteli na pravo knjigo – Berti 
je ves čas do vratu zakopan vanje. 

V tej knjigi so tri nesramno zabavno zgodbice o najnemarnejšem 
dečku, ki nikoli ničesar ne naredi prav. 

 

 

HROVAT, U. Huda tabletka. 2017. Založba Karantanija et 

Orbis d. o. o. ISBN 9789612751777  
 

Hej, ti! Si že slišal za majhno in sladko tabletko, ki pozdravi čisto 

vse bolezni? Še ne? Brž se odpravi k doktor BETKI TABLETKI in 
lekarnarju MIRKU MAZAČU, ki dobro vesta, da je zdravje 

največje bogastvo. Kdor seže najgloblje v žep, si lahko privošči 
najdaljšo zbirko pravih in nepravih bolezni, ki jih pozdravi le … 

HUDA TABLETKA. 
 

 


