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SCHULZ, C. Zvezd je več kot pet (zbirka Mulčki). 
2017. Graffit - Desk D.O.O. Izola . ISBN 
9789616765985 
 

Ljubezen je tista močna magnetna udarna sila v vesolju, ki se 
ne ozira na prostor, čas, smer in ostale malenkosti. Energija 
ljubezni lahko pretopi tudi mogočne bojevite možakarje v male 
negotove fantke.  
Charlie Brown je v tem oziru v nepričakovani prednosti, saj je 
že itak majhen negotov fantek. Med malico zunaj na klopci 
večkrat opazi »tisto malo rdečelasko«. Čeprav si močno želi, 
da bi se usedla k njemu in bi skupaj z njim pojedla malico, ga 
je možnosti, da bi se to res zgodilo, strah še bolj, kot je 
Snoopyja strah cepljenja proti steklini. Poguma, da bi jo 
ogovoril, ne zmore zbrati, ko pride mimo njegove klopce, ga 
zgrabi panika … 

 

 
 

AUER, M. Šola magičnih živali. 2018. Grlica. ISBN 
9789612442651 
 

Ida se je pravkar priselila v mesto. Upala je, da bo na novi šoli 
našla nove prijatelje. Namesto tega ji je skupinica deklet takoj 
posmehljivo vzklikala "teta Frida". Beni je bil edini prijazen 
sošolec.  
Nova in nenavadna učiteljica, gospa Koruznik, je učence 
presenetila s skrivnostjo o magičnih živalih. Za Ido in Benija je 
skrivnost kmalu postala čudovita resničnost in dogodivščine so 
se začele. 

 

 

FREY, J. Ne čutim se. 2018. Grlica. ISBN  
9789612442774 
 
Elina se je nepričakovano uvrstila v naslednji krog pevskega 
tekmovanja. Njeni novi oboževalci so navdušeni, ona pa se 
počuti vedno bolj prazno, ne ve več kdo je, niti kaj si želi. V 
brezizhodnosti se zateče k samopoškodovanju. 
Ko jo opazi član žirije, se Elina zbliža z njim. Prepričana je v 
ljubeč odnos - saj zaradi svoje čustvene lakote in želje po 
zaščiti ne vidi, da ji je ponujena le bežna avantura. V trenutku, 
ko se je prisiljena soočiti z grozo pred zapuščanjem, se njen 
nestabilni čustveni svet do konca zdrobi. 

 SCHLUETER, A. Močan udarec. 2009. Grlica. ISBN 
9789612441272 
Lennart si močno želi zmagati na mestnem prvenstvu v 
namiznem tenisu. V resnici se nanj temeljito pripravi, a 
potem se vse obrne proti njemu - dobi novega 
nasprotnika, ki ga ni pričakoval, Michael uniči njegov 

https://www.emka.si/zaloznik/graffit-desk-d-o-o-izola/34181


 

"sveti" namiznoteniški lopar, sodnik se očitno zaroti proti 
njemu ... Potem pa gre vse samo še na slabše. Med 
turnirjem Lennarta obiščeta dva neznanca in mu 
zagrozita, da ne sme zmagati.... 
 

 SEIX, M. Čas pred zasloni. 2018. Založba Lekarna 
Ljubljana. ISBN 9789617008081 
 
Značilnosti sodobnega otroštva so za starše izziv, saj morajo 
poseči v odnos med otroki in zasloni; ta odnos je lahko poučen 
in zabaven, vendar otroka lahko vodi do škodljivih in 
neprimernih vsebin … 

 

 

KONC LORENZUTTI, N. Avtobus ob treh (zbirka 
Zorenja).  2018. Miš d. o. o. ISBN 9789612723095 
 
Najstnik s podeželja Tine, prepričan, da mu manjka primerne 
družbe, spozna vrstnika Uroša iz Ljubljane in z njim preživi del 
poletja. Fanta se dobro ujameta, uživata ob Soči, Tinetovemu 
očetu pomagata pri kmečkih opravilih (kar se zdi Ljubljančanu 
še posebej zanimivo), debatirata o puncah in si omislita 
hišnega ljubljenca ... Poletje pa le ni zgolj zabavno, kajti vanj 
zarežejo dramatični dogodki. 

 
 

 

BLADE, A. Lov na pošasti: Okostnjaški bojevnik 
Mortaks. 2012. Založba Alica Ljubica Karim Rodošek. 

ISBN 9789616834667 
 
Okostnjaški bojevnik Mortaks je vstal iz groba! S temno magijo je 
prevzel nadzor nad šestimi dobrimi avantijskimi pošastmi in jih 
prisilil, da se v gladiatorski areni borijo s Tomom. Toma in njegove 
prijatelje čaka najtežja naloga doslej ... 

 

 

BLADE, A. Lov na pošasti: Močvirski človek Murk. 
2012. Založba Alica Ljubica Karim Rodošek. ISBN  
 
Kajonija se pogreza v kaos! Kamor koli se Tom ozre, vidi razkroj 
in uničenje: vse je delo zlobnega čarovnika Velmala. Na Toma pa 
ne preži le močvirski človek Murk, pač pa tudi krut morilec … 
 
 

 BLADE, A. Lov na pošasti: Meč pogube. 2012. 
Založba Alica Ljubica Karim Rodošek. ISBN 
9789616834674 

Zlobni čarovnik Malvel je ukradel čarobni meč in hoče zavladati 

mirni deželi Gorgonii. Lahko ti premagaš dve strašni pošasti, ki 
stražita meč, vodno pošast Marlika in oklepljeno sovražnico 

https://www.emka.si/zaloznik/zalozba-alica-ljubica-karim-rodosek/1152


 

Klakso? Ob tebi bosta Tom in Elenna, a pazi - če izbereš napačno 
pot, bo tvojega lova konec in morda ne boš preživel ... 

 

 

 

BLADE, A. Lov na pošasti: Karnivora, krilata 
mrhovinarka. 2012. Založba Alica Ljubica Karim 
Rodošek. ISBN 9789616898409 

 
Na pomrznjenem severu v noči preži krut morilec – krilata 
mrhovinarka Karnivora! Lahko Tom zbere ljudi Tavanie in 
premaga zlobno Malvelovo vojsko* Če je ne premaga, bo 
dežela uničena, Tom pa ne bo nikoli več videl Avantie ... 

 

 

SHERMAN, A. The Absolutely True Diary of a Part 
Time Indian. 2007. MKT, Center Oxford. 
 
Gre za osebno izpoved štirinajstletnika iz indijanskega 
rezervata in njegovoodločitev, da začne obiskovati šolo, kamor 
hodijo samo belci. 
Mladinski roman je kot predloga za tekmovanje iz angleškega 
jezika za učence 9. razreda.  

 

 

 

KOREN, M. Skuhaj mi pravljico (zbirka Gugalnica). KUD 
Sodobnost International. ISBN 9789616970556 
 
Kaj skuhaš otroku, ki je strašno izbirčen? Pravljico, seveda! 
Vzameš rožnat lonec z zelenimi pikami, vržeš vanj ščepec soli, 
dva krompirja, malo žličko praška kačjega zoba in tri žličke 
smega. In potem mešaš z največjo kuhalnico. Ko je pravljica 
kuhana, jo postrežeš na krožniku. Kaj pa, če pravljica otroku 
ni všeč? Poskusiš znova. V zelenem loncu z modrimi pikami! In 
če imate za pravljice tako izbirčen nos, kot je Srčkov, vam 
lahko svetujemo le eno. Poskusite tole pravljico. Zagotovo vam 
bo teknila. 
Pa dober tek! 

 

 

WECHTEROWICZ, P. Objemi me, prosim. 2018. KUD 
sodobnost International. ISBN 9789616970976  
Očka medved in sinko medvedek sta se tako nekega jutra 
odpravila skozi gozd in spotoma objela vse, ki sta jih srečala, 
najprej soseda bobra, potem pa še jazbeca, zajca, lisico, volka, 
gosenico, losa, anakondo … celo lovca sta objela, le puško sta 
mu prej za vsak primer vzela. Zelo zanimiva zgodba, 
vznemirljiva tudi zato, ker pripoveduje, kako lahko na videz 
drobno dejanje, če prihaja iz srca, v našem življenju marsikaj 
spremeni. Prepričajte se sami. 

https://www.bukla.si/avtor/?name=przemystaw-wechterowicz


 

 

 WECHTEROWICZ, P. Kura ali jajce. 2018. KUD 
Sodobnost International. ISBN  9789616970969 
Kaj je bilo prej, kura ali jajce? Gotovo jajce, saj se kura ni 
mogla izleči iz nič. Ampak … od kod se je potem vzelo jajce? 
Nekdo ga je vendar moral znesti, ne? Seveda, kura. Kura je 
bila prej. Trenutek, prosim, Kura, da je bila prej? Piščanci se 
vendar izležejo iz jajc. Torej je bilo prej jajce. Zagotovo. Ne? 
Če je jajce, mora biti najprej kura. Če je kura … je pač tudi … 
jajce? Odgovore poiščite v knjigi. Morda jih boste našli. Pa še 
zabavali se boste. 

 

 

RAND, H. Beli in črni muc. 2018. KUD Sodobnost 
International. ISBN 9789617047059 
 
Beli in črni muc, Amadeus in Ludwig, živita s prijetno deklico. 
Toda nekega dne mora družina na pot in mačka se odločita, 
da bosta ostala sama doma. Njiju pač ne bo nihče čuval, še 
najmanj pa teta Marta! Še več, medtem ko njune družine ne 
bo, bosta onadva varovala hišo in vrt. Vsak dan zgodaj 
vstaneta, si natančno preližeta kožuščka in se odpravita na 
stražo: Amadeus skoči na levi steber vrtnih vrat, Ludwig na 
desnega. 

 

 

ZUTIS, M. Odkritje, ki ga ni bilo. 2018. KUD Sodobnost 
International. ISBN 9789617047035 
 
 
Slavni naravoslovec Karl Darwing na zasneženem vrtu za svojo 
hišo zagleda stopinje enonogega bitja. Ko poskuša odkriti, 
čigave sledi so to, presenečeno ugotovi, da se njihovo število 
vztrajno veča … Knjiga je leta 2015 prejela mednarodno 
nagrado Jānis Baltviks za najboljši prvenec s področja otroške 
literature in književne ustvarjalnosti; leta 2016 se je uvrstila v 
katalog Belih vran, istega leta pa so ji nagrado prisodili tudi 
otroci. 
 
 

 

 

Bolšje zgodbe. 2018. KUD Sodobnost 
International.  ISBN 9789617047073 
Gendrutis Morkunas, avtor Bolšjih zgodb, je mojster 
peresa. V trenutku nas osvoji z neverjetno domišljijo, 
smešnimi domislicami, besednimi igrami in skrivnostnimi 
dogodivščinami. Ste kdaj pomislili, kaj bi se zgodilo s 
človeštvom, če bi prišlo do likalniške kuge, ki bi sprožila 
izumrtje vseh likalnikov?  
 
Ali če bi v trenutku izginile vse knjige in bi se pisatelji le 
še sprehajali po gozdu, knjižničarji pa bi dan za dnem na 
tržnici kupovali solato? Je popolni izum mame res kor 
nalašč za njene otroke, pa čeprav jih obdaruje pred 
umazanijo in buškami? Literarni veter avtorjeve 
neizmerne domišljije nas odnese v smešen in skrivnosten 
svet, ki je obrnjen na glavo. 



 
  

 

MLAKAR, I. Cipercoperček. 2018. KUD Sodobnost 
International. ISBN  
 
Ponedeljek se vleče, da mu ni konca, torku vladajo 
prepiri, v sredo se vsem neznansko mudi, četrtek je 
zmeštran s tečnobo ... Nič kaj mikavno ne zveni takšen 
teden, kajne? K sreči Štumfa, Kuštra in Brihta, mali 
coprnički, z zabavnimi cipercoperčki uženejo vsako 
zoprnijo. A kaj ko majhne čarovnije zaležejo le za kratek 
čas, potem pa postanejo dolgočasne in neuporabne. 
Takrat je čas za velecoper. 

 

 

VITEZ, G. O zajcu, ki se je rad smejal. 2018. KUD 
Sodobnost International. ISBN 9789616970893 
Si predstavljate, da zajec premaga volka s smehom? Ali 
ne bi bilo lepo, če bi imeli čarobni svinčnik, ki bi sam 
napisal domačo nalogo? Ali bi se spoprijateljili s Soncem? 

 

 

Dežela lenuhov. 2018. KUD Sodobnost 
International. ISBN: 9789617047004 
 
Ste že slišali za deželo, kjer je trdo delo strogo 
prepovedano? Nikjer drugje na svetu torte ne rastejo 
sredi gozda kakor gobe po dežju! In le tam na drevesih 
namesto jabolk zorijo sladoledi. Povsod drugod moraš 
sam zavihati rokave, da si pripraviš večerjo, v Deželi 
lenuhov pa te za pretirano marljivost čaka kazen. Le kako 
se pride v to imenitno deželo? Lahko bi vam povedal, toda 
… v tem trenutku sem strašno utrujen. Preberite knjigo 
in boste izvedeli! 

 

 

ROZMAN, A. Kako je Oskar postal detektiv. 2018. 
KUD Sodobnost International. ISBN  

Oskar je simpatičen šolar, ki ima težave z branjem. Drugi 
sošolci že gladko berejo, on še vedno črkuje in se moti. 
Šola mu postane zoprna. Nazadnje zaključi, da ima težave 
z branjem preprosto zato, ker ni dovolj pameten. Seveda 
pa to ne drži. Oskar je zelo bister in iznajdljiv. In tako 



pogumen, da prepreči rop zlatarne in razkrinka tatu 
športnih koles. Oskar je pravi detektiv! 

 

 

 

BAUER, J. Groznovilca in divja zima. 2018. KUD 
Sodobnost International. ISBN 9789616970815 
 
Nove zgodbe o groznovilci bogati iskriva duhovitost. 
Obeta se srečanje s prapošastjo in izkoriščevalsko 
veverico z rdečim klobukom. Cingljanje z zvončkom ne 
pričara le borovničeve pite in zakleti kamen sploh ni tako 
nevaren, dokler ga ne pobereš. Živali v Hudi hosti bodo 
morale opraviti s kupom človeških zablod, med drugim z 
globoko zakoreninjeno vraževernostjo, pa tudi z 
dvomom, ljubosumnostjo in zapečkarstvom. 

 

ARDAGH, P. Strašni časi. 2018. Kulturno 
umetniško društvo. 9789617047080 
 
Če živiš v Groznem koncu z norim stricem Jožetom in s še 
bolj noro teto Noro, soočil pa si se že s kopico 
predvidenih, odštekanih, celo naravnost groznih 
dogodivščin,ti majhen poskok do Amerike, da bi tam 
preveril, kako potekajo družinski posli, ne bi smel vzbujati 
pretiranih skrbi. 

 

 

Möderndorfer, V. Kit na plaži. 2018. Mladinska knjiga 

Založba. ISBN 9789610136910 

 
Nika, živahna, radovedna najstnica, 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. Nika je priljubljena, 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. 

 

 

BLYTON, E. Skrivnih sedem. 2018. Karantanija. 
ISBN 9789612751890 

Skrivnih sedem je ime društva, ki ga sestavljajo dvojčka Peter 
in Jana ter njuni prijatelji Jaka, Barbara, Polona, Niko in 
Gregor, ves čas pa jih spremlja tudi zvesti štirinožni pomočnik 
– kuža Skakač. 



 

 

SUHODOLČAN, P. Sprout: From Lanky to 
Legendary.2018. Karantanija. ISBN 
9789612751937 

Slovenska uspešnica Košarkar naj bo! zdaj tudi v angleškem 
jeziku! 

  

 

 

Hvaležni medved. 2018. Karantanija. ISBN 
9789612262778 

Prikupna slikanica za najmlajše in tudi tiste malo večje, ki se 
že učijo brati. Zgodba hvaležnega medveda je zapisana v 
slovenščini in v angleščini. 

 

 


