
 

 

 

 
 
 
  

 

Ponikalnice 
Miroslav Košuta  
Zbirka ugank Prešernovega nagrajenca Miroslava Košute 
posega na različna področja oziroma se loti različnih tem 

– kraških pojavov, morskega sveta, vozil, živali, orodja, 
oblačil, bolj abstraktnih pojmov itd. Njihova odlika je 

vsekakor to, da pogosto funkcionirajo kot polnokrvna, 
drobna, tehnično izpiljena rimana poezija. Pojme, ki jih 

mora bralec uganiti, avtor opisuje sveže in inventivno 

ter nanje pogleda z zanimivih zornih kotov.  

Delo je prejelo znak za kakovost otroških in mladinskih 
knjig ZLATA HRUŠKA in bilo nominirano za nagradi 

desetnica in večernica. 

 

 

Mamica, kje si? 
Julia Donaldson 
Slikanica izjemno uspešne avtorske dvojice, ki je 
»zakrivila« uspešnice, kot so Zverjasec, Zverjašček, Bi 

se gnetli na tej metli?, Zog, Mišji Razbojnik, Lini in Lazi, 
Pet Grdin, Hiška majhna kot miška, Polž na potepu na 

kitovem repu … 
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Jure kvak kvak  
Saša Vegri 
Prikupna zgodba o dečku Juretu, ki ne mara zelenjavne 
juhe, in njegovi skrbni babici nas popelje v svet domišljije, 

kjer je vse mogoče. Priča smo Juretovi preobrazbi v žabo 
(za kar je seveda kriva zelenjavna juha) in prizadevanjem 

babice, da se žaba čim prej spremeni nazaj v Jureta, še 
preden se vrnejo starši iz službe. Pravljica se konča sladko 

- z zvrhano skledo jagod s smetano. 

 

 

Kozlovska sodba v Višnji Gori 
Josip Jurčič 

V Višnji Gori so pred mnogimi leti živeli Lukež Drnulja, 

njegov kozel Lisec in Andraž Slamorezec. Nekega dne, ko 
je Lukež nabiral listje, mu je kozel pobegnil, ker so ga 

vedno nadlegovali psi in višnjavski otroci. Tekel je in 
prišel do vrta z lesenim plotom, last Andraža Slamorezca, 

mestnega svetovalca. Kozel Lisec je poželjivo gledal 
slastno solato in zelje, ki sta rasla v vrtu. Ni in ni vedel, 

kako bi prišel v vrt. To je opazil Andraž Slamorezec, ki je 
ravno popil nekaj kislega mleka za kosilo. Kozla je hotel 

zmerjati in tepsti, ampak ga je Lukež ustavil, ko je iskal 

svojega kozla … 

 

 

Predpravljice in popovedke 
Andrej Rozman Roza 
Bralci kratkih humornih zgodb Andreja Rozmana Roze z 

ilustracijami Zvonka Čoha se bodo zabavali ob prigodah 
povodnega moža, neumnem ravnanju gospoda Šilčka, ki 

pa je seveda prepričan, da je najpametnejši človek na 
svetu, vzljubili bodo putko Minko, spoznali začaranega 

žabca in še in še. 
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Trio Golaznikus 2: Babi nima več telefona 
Andrej E. Skubic 

Nagrada večernica 2019. 
Liam je dobil nov telefon. Tomaž in Lija sta 

presenečena, zakaj tako darilo, brez razloga. Ko ga 
obiščeta na njegovem domu, se čudita, da ima na 

postelji poleg stare ninice in plišastega lemurja plastično 
punčko. Začne se zafrkavanje, ampak to je spomin na 

babico ... 
 

 

 
Kakšno drevo zraste iz mačka 
Nataša Konc Lorenzutti 

Junaki Nataše Konc Lorenzutti se v enajstih zgodbah 

spopadajo z različnimi tegobami in izzivi, pri tem doživljajo 

majhne dogodivščine in se marsikdaj kaj novega naučijo. V 

prvi zgodbi ugotovijo, da je delo lahko tudi veselo, v drugi 

dobijo novega sostanovalca – mačka, v tretji izpeljejo 

reševalno akcijo, v četrti ustanovijo svojo državo, v peti se 

izkaže, da se je včasih celo vredno zadržati ob šolskih 

zvezkih, v šesti se pokaže, da je s prazniki včasih težko, v 

sedmi sadijo krompir in ugotovijo, da s krompirjem nimajo 

krompirja, v osmi se domača naloga izkaže za domačo nadlogo, v deveti 

se naučijo novo angleško besedo, v deseti dobijo novega družinskega 

člana, v enajsti pa napovejo vojno bolham.  

Knjiga je prejela znak za kakovost otroških in mladinskih knjig ZLATA 

HRUŠKA. 

 

Gremo mi v tri krasne 
Nataša Konc Lorenzutti 
Kaj vse se lahko zgodi na poletnem taboru v naravi, kjer se 
znajde druščina mladostnikov, ki so jih odrezali od sodobne 

tehnologije? Če upoštevamo, da ima vsak od njih svoje 
težave, nekateri zelo, drugi manj resne, je odgovor: 

marsikaj! Panični in agresivni napadi in izpadi, zdravstvene 
težave, prve simpatije, včasih smešni in kdaj čisto resni 

komunikacijski zapleti, celo pogrešan oče ... 

V mladinskem romanu Nataše Konc Lorenzutti sledimo 

dvema pripovedovalcema, Valentini in Urošu, ki ga poznamo 
že iz knjige Avtobus ob treh. Vsak po svoje doživljata tabor, predvsem pa 
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nam odstirata svoji zgodbi - Valentino zaznamujejo motnje hranjenja, Uroša 

pa nezdravo podleganje sodobni tehnologiji. 

 

Barton in Roki – NAŠA MALA KNJIŽNICA 
Koraljka Milun 
Najboljše stvari se zgodijo, ko jih najmanj pričakuješ. Ko 

nekega deževnega dne petošolec Roki skozi okno opazi, 

kako na ulico iz mimovozečega avtomobila vržejo 

majhnega psa, ne okleva. Zamota ga v najmehkejšo 

brisačo in ga tesno privije k sebi. Odtlej sta Roki in Baton 

nerazdružljiva, in ko poletje končno prinese počitnice, ju 

čaka kup pustolovščin. Toda zaradi nesporazuma ljudje v 

soseski začnejo verjeti, da je črni Baton nevaren. Kako 

naj Roki opere njegovo ime? In kaj vse se lahko pripeti, 

ko se čisto sama odpravita na izlet? 

Zabavne in napete zgodbe o prigodah najboljših prijateljev. 

• Otroci prek zabavnih in napetih kratkih zgodb o dogodivščinah dečka in 

psa spoznavajo, da je prijateljstvo z živaljo nekaj posebnega. 
• Knjiga na nevsiljiv način predstavi tudi problem zapuščanja živali in 

poudari pomen ljubeče vzgoje domačega ljubljenčka. 
• Hrvaška avtorica Koraljka Milun je v želji, da bi otroke spodbudila k 

branju, pisala o temi, ki jim je blizu. Realistični opisi in dialogi poskrbijo za 
enostavno vživljanje v glavna junaka in njune prigode, iskriv humor pa za 

to, da se bodo otroci ob branju tudi zelo zabavali. 
• Čudovite ilustracije mlade hrvaške ilustratorke Ane Vujasić odlično 

dopolnjujejo besedilo. 
 

Aha! – NAŠA MALA KNJIŽNICA 
Heinsalu, Els 
Zakaj? Kako? Ali? … Ampak zakaj?« Otroci ves čas 

zastavljajo vprašanja, sebi in drugim. Če bodo ta 

vprašanja še vedno radi zastavljali, ko bodo odrasli, bodo 

morda postali znanstveniki. In kaj stori znanstvenik, ko 

najde odgovor na svoje vprašanje? Takrat, seveda, 

vzklikne: »Aha!« Toda kako so veliki znanstveniki prišli 

do svojih idej in zgodovinskih odkritij? Ne boste verjeli, 

včasih čisto po naključju! Aha! Raziskovati in odkrivati je 

zanimivo … in zabavno! 

Zakaj je knjiga dragocena: Ker otroku na razumljiv in zabaven način 

prikaže, kako so veliki znanstveniki, kot so Arhimed, Galileo Galilei in 

Newton, prišli do svojih odkritij. Pri raziskovanju ni pomembna le 



znanstvena natančnost, temveč tudi igra! Ilustracije slikanico obogatijo z 

vizualnim humorjem. 

 
 

Jeti, v katerega ni nihče verjel– NAŠA MALA 
KNJIŽNICA 
Olejarczyk, Asia 
Na daljni zasneženi Himalaji živi skrivnostno bitje. Jeti. 

Toda dejstva temu nasprotujejo, prav tako številke, 

znanost temu oporeka! Vsi v razredu pravijo, da jeti ne 

obstaja, da so to le pravljice za majhne otroke. Vsi, razen 

enega dečka, ki kljub posmehu sošolcev in materinemu 

dvomu verjame vanj in se trudi dokazati, da je resničen. 

Kako ne bi bil? Rad ima kakav, ceni dobre šale in dobro 

glasbo, ima umetniško dušo in je izvrsten prijatelj. Toda 

dečkov prijatelj ima veliko težavo: izgine, kadar nekdo o 

njem podvomi, saj niti sam ne verjame vase … 

Izvirna in ganljiva zgodba o tem, kako nemogoče lahko postane 

resnično. Le verjeti je treba vase! 

Zakaj je knjiga dragocena: Izvirna zgodba predaja pomembno 

sporočilo, da tisto, kar se na prvi pogled zdi nemogoče, lahko uresničimo, 

če zaupamo in verjamemo vase. Poudarja pomen prijateljstva in 

naklonjenosti, pa tudi empatijo in sočutje, s katerima lahko sočloveku 

pomagamo pri odkrivanju lastne identitete in uresničevanju njegovih 

potencialov. Neopazno slikanica poudari tudi zdravilni učinek umetnosti 

 

Mina HB – NAŠA MALA KNJIŽNICA 
Mattiangeli, Suzana 
V tem zvezku boste našli same zanimive reči! To so 

zapiski, osebne zadeve ter resnične in izmišljene zgodbe 

Mine HB. Med njimi boste naleteli na neprilagodljivo 

učiteljico Valentino in naporna preigravanja pred tablo, 

na skrivno življenje številk, nekaj polomljenih kopij in na 

simpatijo po imenu Jakob Ternar. Odkrili boste tudi 

kopico dokazov o prijateljstvu. Minin bratec v omari 

prepeva operne arije, mamo in očeta je žal hipnotiziral 

računalnik, Mina pa piše pisma sebi v prihodnost … Nujno 

branje za vse sošolke in sošolce ter njihove starše! 

Priznana italijanska avtorica Susanna Mattiangeli nam je pričarala izjemen 

svet deklice, ki je tako živahna in neustavljiva, da nas v trenutku posrka v 

svoje resnične in namišljene zgodbe. Avtorica je za svoje ustvarjanje leta 
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2018 prejela eno najprestižnejših italijanskih nagrad na področju otroške 

književnosti – Andersenovo nagrado za pisateljico leto. 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina 

publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem 

primeru ne predstavlja stališč evropske komisije. 

 

 

H2O in skrivna vodna misija 
Peter Stančnik 
Zgodba odličnega češkega avtorja Petra Stančíka se 

osredotoča na vodo, ki daje življenje. Voda ima formulo 

H₂O, kar so tudi začetnice glavnih junakov, Huga, 

Huberta in Ofelije, ki se s pomočjo zmanjševalca in 

miniaturne podmornice odpravijo na različne konce 

vodovodne napeljave. Ste kdaj pomislili, da so ravno 

vodovodne cevi tiste, ki vodijo v vsak dom, v vsako 

tovarno in v vsako učilnico? V vsak še tako skrit kotiček 

sveta. Seveda zgodba ne bi bila tako napeta, če se v njej 

ne bi pojavil zlobni profesor Vulpes. 

Zakaj je knjiga dragocena: Ker poleg odlične in napete zgodbe na 

robovih strani najdete zabavne podrobnosti, zgodovinska in znanstvena 

dejstva ter celo recepte za najljubše jedi junakov iz knjige! 
 

 

Medvedovanje 
Kestutis Kasparavičius 
Ob približevanju najlepšega praznika v letu, božiča, se 

družina rjavih medvedov poda na veliko božično 
potovanje okrog sveta, da bi obiskala bližnje in daljne 

sorodnike. Tudi tiste, ki živijo v najbolj skritih kotičkih 
sveta in najbolj nenavadnih deželah. Od belih 

medvedov na severnem tečaju, medvedov očalarjev v 
vlažnem tropskem gozdu, koal, ki se zabavajo z 

okraševanjem emuja, vse do šrilanških medvedov 
šobarjev, himalajskih medvedov in pand na daljnem 

Kitajskem – vsi se na najrazličnejše načine zavzeto 
pripravljajo na božič, njihovi Božički pa so tako 

raznovrstni, kot so medvedi sami! 

Zakaj je knjiga dragocena: Ker nas skozi prijetno pripoved pripravi na 

praznovanje božiča in nas s svojo zgodbo povabi k premisleku o 



praznovanjih. Prav tako se spoznamo z različnimi vrstami medvedov in 
različnimi običaji. 
 

 

Vsi ti brezupno obupni starši 
David Walliams 
Nova knjiga Davida Walliamsa, pisatelja št. 1 za otroke 

in mladino, z izvrstnimi ilustracijami Tonyja Rossa! 
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