
Okvirni program obiska dijakov prvih letnikov v splošni knjižnici 

»Rastem s knjigo SŠ 2010« v šolskem letu 2010/11  

Kaj mi ponuja knjižnica 
 

 Spoštovani! 

 

Delovna skupina projekta »Rastem s knjigo SŠ 2010«, ki jo sestavljamo predstavniki vseh 

sodelujočih partnerjev, je letos pripravila program obiskov dijakov prvih letnikov v splošnih 

knjižnicah. 

Podrobnejši načrt izvedbe obiska prepuščamo strokovnim delavcem v knjižnicah in šolah, saj 

imate sami veliko izkušenj in svežih idej, hkrati pa najbolje poznate tudi različne možnosti 

(strokovne, kadrovske, prostorske …), ki jih imate na voljo za izvedbo programa.  

Pri pripravi obiskov je nujno upoštevati tudi zelo različne bralne izkušnje, navade in interese 

dijakov ter njihovo raven knjižničnega informacijskega znanja.  

Dobro sodelovanje knjižničarjev v splošnih knjižnicah s koordinatorji kulturne vzgoje, 

šolskimi knjižničarji in drugimi strokovnimi delavci na šoli je ključno za uspešno izvedbo 

projekta »Rastem s knjigo SŠ 2010«. 

 

PRIPRAVA NA OBISK 

 

1. Če je le mogoče, naj se v projekt vključijo tudi šolski knjižničarji, saj je izvajanje projekta 

v osnovnih šolah, kjer projekt poteka že 5 let pokazalo, da so taka sodelovanja zelo 

uspešna.  

2. Za vsako skupino posebej se knjižničar v splošni knjižnici in koordinator projekta na šoli 

(šolski knjižničar ali spremljevalec skupine) vnaprej dogovorita za program obiska v 

knjižnici, da bo lahko obisk čim bolj po meri dijakov, skladen z njihovimi interesi in 

potrebami. Dogovor naj vključuje tudi vnaprejšnjo pripravo dijakov v šoli na obisk v 

splošni knjižnici.  

3. Predvidoma dijaki s spremljevalci obiščejo enoto splošne knjižnice, ki je šoli najbližja oz. 

je najustreznejša glede na zastavljeni program obiska. 

4. Za obisk priporočamo okvirno dve šolski uri. 

 

PROGRAM VODSTVA DIJAKOV PO KNJIŽNICI 
podrobnejši načrt izvedbe obiska prepuščamo strokovnim delavcem v knjižnicah in šolah.  

 

Predstavitev splošne knjižnice   

Organizacija, storitve  in poslovanje knjižnice, vrsta knjižnice in njen namen: 

- uvodna, splošna predstavitev. Ta je odvisna od tega, ali so dijaki že kdaj obiskali to splošno 

knjižnico, po izkušnjah preteklih let in generacij so mnogi že včlanjeni, 

- članstvo (kaj potrebujemo ob vpisu, knjižnični red), 

- prireditve in dejavnosti, 

- uporabniški servisi, 

- čitalniško gradivo. 

 

Postavitev knjižničnega gradiva  

Po dogovoru s šolskim knjižničarjem izbrati tisto, česar dijaki še ne poznajo in bi lahko 

pritegnilo njihov interes za uporabo storitev splošne knjižnice. 

- predstavitev vrste knjižničnega gradiva (leposlovje, stroka; monografske, serijske 

publikacije), 

- razlaga postavitve gradiva v knjižnici po UDK (Univerzalna decimalna klasifikacija) 



sistemu, 

- osnovna predstavitev sistema COBISS/OPAC, za dijake, ki to že poznajo pa nadgradnja 

znanja o COBISS/OPAC-u, 

- iskanje gradiva (vaje) 

- ureditev knjižnice  iskanje in poizvedovanje. 

 

Motivacija za leposlovno branje 

 

Po dogovoru naj šolski knjižničarji dijake vnaprej pripravijo na obisk knjižnice, v knjižnici pa 

izvedemo: 

 kratek pogovor o pomenu branja leposlovja v sodobnem informacijskem obdobju, 

 povprašamo jih, koliko utegnejo ob učenju brati leposlovje in kaj radi berejo, ob razstavi 

knjig jim morda katero delo tudi svetujemo (priloga 4), 

 na kratko jim predstavimo pisatelja Slavka Pregla in njegovo ustvarjalnost – ob razstavi 

njegovih del (prilogi 2 in 3); 

 predstavimo njegovo darilno knjigo Geniji brez hlač (z motivacijskim programom, ki ga 

bo ob ponatisu zbirke pripravila založba) (priloga 1). 

 

Zaključek obiska: razdelitev izbrane knjige. 

 

Zelo pomembno je, da dijaki doživijo obisk splošne knjižnice kot zanimiv in privlačen, 

da skupno srečanje zaključijo navdušeni nad knjigami in knjižnico, motivirani za 

branje.  

 

Želimo vam uspešno izvedbo projekta »Rastem s knjigo SŠ 2010«! 

 

Pripravile: 

 

 Romana Fekonja, Društvo šolskih knjižničarjev Slovenije,  

 mag. Tilka Jamnik, Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko 

književnost in knjižničarstvo ter posvetovalna članica JAK, 

 mag. Darja Lavrenčič Vrabec, Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za 

mladinsko književnost in knjižničarstvo,   

 Tjaša Urankar, Javna agencija za knjigo RS. 

 

v sodelovanju s članicami delovne skupine: 

 Nada Požar Matijašič, Ines Vidmar, Ministrstvo za šolstvo in šport RS, 

 mag. Nataša Bucik, Marjan Gujtman, Ministrstvo za kulturo RS, 

 Roža Kek, Združenje splošnih knjižnic, 

 mag. Majda Steinbuch, Vlado Pirc, Zavod RS za šolstvo, 

 Ivanka Učakar, Društvo šolskih knjižničarjev Slovenije in predsednica Sekcije za 

šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. 

 

OPOMBA:  

Projekt »Rastem s knjigo SŠ 2010« je v šolskem letu 2010/2011 povezan tudi z dejavnostmi v 

obdobju Ljubljana 2010 – svetovna prestolnica knjige.  

Leto 2010 je tudi mednarodno leto mladih in mednarodno leto boja proti revščini in socialni 

izključenosti. 



PRILOGA 1 

 

ANOTACIJA IZBRANE KNJIGE 

 

Slavko Pregl: Geniji brez hlač. Ilust. Gašper Rus.  

Radovljica: Didakta, 2009. 

 

V središče najstniškega romana je postavljeno vsakdanje življenje dijakov  iz centra 

strokovnih šol, ki se razkriva v odnosu  do staršev in učiteljev, vrstnikov,  nasprotnega spola, 

ne nazadnje tudi do problemov lastnega odraščanja. Čeprav so zgodbe  posameznih junakov 

izrisane s prepričljivo psihološko motiviranostjo in predstavljajo več vzporednih pramenov  

romana, pa je povezovalni element zagotovo najstniška druščina kot celota, predstavljena z 

dobro mero humorja, ki  izstopa zlasti v dialogih, začinjenih s slikovitim najstniškim 

besednjakom. Raznolika, pogumna, samosvoja in ustvarjalna druščina bistrih mladih ljudi z 

izoblikovanimi stališči se ob prvih ljubezenskih izkušnjah in drugih manj prijetnih 

preizkušnjah odraščanja  spopade  tudi s problemom odgovornosti. Biba, Špela, Pika, Kocka, 

Razmeš, Bob, Genij, Pesnik, Pipi, Žan, Miha, Bajsi in Armani doživijo pravo iniciacijo v svet 

odraslih, ko se kot uredniški odbor dogovorijo za  izid šolskega elektronskega glasila UŠEČ. 

Svojega novinarskega poslanstva se lotijo resno, nekoliko zaletavo, a predvsem s simpatično-

naivnim  mladostniškim navdušenjem. Mladi pisci se odkritosrčno in brez dlake na jeziku  

lotijo kritike sodobne družbe, predvsem njenih najbolj nevralgičnih točk, ki na različne načine 

prizadevajo tudi njih same. Ob tem  se nevarno približajo meji, ki jo družba odraslih še 

priznava za sprejemljivo, in se prvič resno soočijo s problemom odgovornega izrekanja. Avtor  

je ves čas na  strani »genijev brez hlač«, ki želijo spreminjati svet. Brez odvečnega 

moraliziranja, s simpatijo in  posluhom  za potrebe in probleme mladih ter z veliko mero 

zaupanja  vanje spremlja njihovo zaletavost in brezkompromisnost, ki jih zaradi neizkušenosti 

lahko pripeljeta  v  resne težave. 

 

Anotacija iz:  

Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2010, z naslovom Ozvezdje Knjiga: pregled 

knjižne produkcije za mladino iz leta 2009, Ljubljana: Mestna knjižnica, Knjižnica Otona 

Župančiča, Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, ki bo izšel v začetku novembra 

2010.  

 

link do naročilnice: 

http://www.mklj.si/index.php/digitalna-knjiznica/priporocilni-seznami/120-pregledni-in-

priporocilni-seznami-za-mlade 

 

Naročiti ga je mogoče tudi na E-naslov: pionirska@mklj.si oz. telefonu (0) 1 600 13 38 oz. 

faxu: +386 (0) 1  600 13 32.  

  

http://www.mklj.si/index.php/digitalna-knjiznica/priporocilni-seznami/120-pregledni-in-priporocilni-seznami-za-mlade
http://www.mklj.si/index.php/digitalna-knjiznica/priporocilni-seznami/120-pregledni-in-priporocilni-seznami-za-mlade
mailto:pionirska@mklj.si


PRILOGA 2 

  

SLAVKO PREGL, (rojen 9. septembra 1945 v Ljubljani), je pisatelj, pripovednik, 

basnopisec, založnik in urednik.  

 

Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani leta 1972. V letih od 1969 do 1991 je bil 

zaposlen v založbi Mladinska knjiga, nato je bil do leta 2002 samostojni založnik, direktor 

založbe EWO, od leta 2003 pa ima status samozaposlenega v kulturi. Bil je predsednik 

Društva Bralna značka Slovenije-ZPMS (2004–2008) in predsednik Društva slovenskih 

pisateljev (2007–2009). Od 1. januarja 2009 je direktor Javne agencije za knjigo RS. 

 

Z novinarskim in literarnim delom je Slavko Pregl začel že v gimnaziji. S pisanjem se je nato 

ukvarjal ves čas urednikovanja in delovanja v založništvu; tudi danes neumorno piše ob vseh 

svojih funkcijah. Njegovi humoristični in satirični teksti so izhajali v različnih revijah in 

časopisih; do danes je objavil okrog 35 knjig za mladino in za odrasle, to so prozna dela, 

basni, satirični in humoristični teksti ter poljudnoznanstvena dela. Njegove knjige so 

prevedene v dvanajst jezikov.  

 

Za mladinska dela Slavka Pregla je značilen realističen način pisanja. Jezik je preprost in 

šegav, osredinjen na mladega bralca. To so predvsem zabavne in napete pripovedi o mladih, 

pripovedi o duhovitih skupnih pustolovščinah. V njih ničesar ne olepšuje; literarni junaki 

vedno temeljijo na resničnem življenju. Večkrat je zaslediti teme o medsebojnih odnosih med 

otroki in starši, o problemih mladih v družini in družbi. Kljub temu so za njegova mladinska 

dela značilni vedrina, radoživost in humor. 

 

Slavko Pregl je prejel celo vrsto nagrad za svoja humoristična in satirična besedila. Za 

mladinsko literaturo je leta 1978 prejel Levstikovo nagrado za knjigo Geniji v kratkih hlačah, 

leta 2004 pa nagrado večernica (večernica za leto 2003) za knjigo Srebro iz modre špilje in 

leta 2005 nagrado desetnica za knjigo Usodni telefon.  

 

V letu 2010 je pisatelj, založnik, urednik in javni delavec v kulturi Slavko Pregl prejel 

Župančičevo nagrado »za nepogrešljivo nagovarjanje mladih v literarnih delih, ki s humorjem 

in duhovitim metajezikom ulice prepričljivo izrisujejo socialne in psihološke svetove 

odraščanja ter poučno odslikavajo podobo sodobnega slovenskega socialnega in vzgojnega 

okolja.«  

 

 



PRILOGA 3  

SLAVKO PREGL 

Bibliografija 

 

Leposlovna dela za otroke in mladino   
    

Bojni zapiski mestnega mulca. Ilustr. Marjan Manček. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1982. 

(Matjaževa knjižnica). 

 

Car brez zaklada. Novo mesto: Goga, 2009. (Zbirka Lunapark). 

 

Če bi in če ne bi. Ilustr. Marjan Manček.Ljubljana: DZS, 1993. (Zbirka Ristanc).  

 

Dva majhna velika ribiča. Ilustr. Arjan Pregl. Ljubljana: Mladika, 2006. (Liščki). 

 

Geniji brez hlač. Ilustr. Gašper Rus. Radovljica Didakta, 2009 in 2010. 

 

Geniji v dolgih hlačah. Ilustr. Marjan Manček. Ljubljana : Mladinska knjiga, 1985. (Knjižnica 

Sinjega galeba), Tržič: Učila International, 2004. (Žepna knjiga). 

 

Geniji v kratkih hlačah. Ljubljana : Mladinska knjiga, 1978, 1980,1983, 1985, 1996. 2000. 

(Knjižnica Sinjega galeba in zbirka Domen), Ljubljana: Gyrus, 2000. 

    

Juha cviluha. Ilustr. Kostja Gatnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981, Ljubljana: 

Karantanija, 2008. 

    

Lutke iz sedmega nadstropja. (Dvojezična izdaja). Prev. Erica Johnson Debeljak. Ilustr. Ana 

Zavadlav. Ljubljana: Vodnikova založba (DSKG), 2009.  (Zbirka Spominčice = Forget-me-

nots). 

    

Male oblačne zgodbe. Ilustr. Arjan Pregl. Ljubljana: Mladika, 2004. (Liščki). 

 

Mulci na pohodu. Tržič : Učila International, 2004. (Žepna knjiga).   

    

Odprava Zelenega zmaja. Ilustr. Marjan Manček. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976. 

(Cicibanova knjižnica), Ilustr. Jure Kralj. Ljubljana: Karantanija, 2001 (Lastovka), Tržič : 

Učila International, 2004. (Žepna knjiga).   

 

Olimpiada v živalskem vrtu. Ilustr. Bine Rogelj. Ljubljana: samozal., 1990. 

    

Papiga v šoli. Ilustr. Marija Lucija Stupica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978. (Mala 

slikanica). 

   

Papiga že spet v šoli. Ilustr. Marjan Manček. Ljubljana: Arkadija, 2001.    

 

Petelin na gnoju: basni. Ilustr. Bojan Jurc. Radovljica: Didakta, 2008. 

 

Počesane muhe ali Zelo zapleten priročnik o lepem vedenju. Ilustr. Marjan Manček.  

Ljubljana: Mladinska knjiga, 1993.  

 



Priročnik za klatenje. Ilustr. Marjan Manček. Ljubljana: Borec, 1977. (Kurirčkova knjižnica), 

Ljubljana [i.e.] Trst : Založništvo tržaškega tiska, 1981, Ljubljana: Delavska enotnost, 1988,   

Tržič : Učila International, 2004. (Žepna knjiga). 

    

Sladke denarnice in druge basni. Ilustr. Andrej Čakš. Ljubljana: Mladika, 2009. (Planika) 

    

Smejalnik in cvililna zavora. Ilustr. Kostja Gatnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1984.   

(Velike slikanice).  

 

Smrka in njegovi. Ilustr. Bojan Jurc. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1987. (Matjaževa 

knjižnica) 

    

Spričevalo. Ilustr. Arjan Pregl. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005, 2007. (Knjižnica Sinjega 

galeba).   

 

Srebro iz modre špilje. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2003, Ljubljana: Društvo Bralna značka 

Slovenije, 2005. (Zlata bralka, zlati bralec). 

    

Strašna bratranca. Ilustr. Bine Rogelj. Ljubljana [i.e.] Trst : Založništvo tržaškega tiska, 1981, 

Ljubljana : Delavska enotnost, 1988.  

 

Ujeti ribič. Ilustr. Damijan Stepančič. Ljubljana: Mladika, 2005. (Liščki) 

    

Umazana zgodba. Ilustr. Kostja Gatnik. Ljubljana [i.e.] Trst : Založništvo tržaškega 

tiska, 1981, Ljubljana: Delavska enotnost, 1988. 

 

Usodni telefon. Ljubljana: Prešernova družba, 2004, 2005. (Koledarska zbirka).  

 

Varja se pogovarja. Ilustr. Arjan Pregl. Revija Galeb, Čedad: Zadruga Novi 

Matajur, 2006.    

 

Zakaj ima babica dve palici. Ilustr. Matjaž Schmidt. Ljubljana: Mladika, 2008. (Liščki) 

   

Zdravilo za poredneže. Ilustr. Marija Lucija Stupica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1982.   

(Mala slikanica) 

    

Zgode na dvoru kralja Janeza. Ilustr. Bojan Jurc. Ljubljana [i.e.] Trst: Založništvo tržaškega 

tiska, 1981, Ljubljana : Delavska enotnost, 1988. (Zbirka Utrip).   

    

Zvezda s čepico. Ilustr. Arjan Pregl. Ljubljana: Mladika, 2003. ( Liščki) 

    

 

Poučna dela za otroke in mladino (izvirna)  

 

Denar. Ilustr. Božo Kos.Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979. (Pelikan) 

 

Med delom in denarjem. Ilustr. Tomaž Lavrič, Marijan Manček … et al. Ljubljana: 

Karantanija, 2008. 

 

Zgodba o knjigi. Ilustr. Janko Testen. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1986. (Pelikan). 



 

 

Poučna dela za otroke in mladino: tudi prevedel in priredil 

 

Bailey, Gerry in Felicia Law: Denar v tvojem žepu, Kaj početi z denarjem?, Kako je nastal 

denar?,  Kako priti do denarja? Prev. in priredba Vasja Cerar, Franjo Jamnik, Slavko Pregl, 

Sveto Trajkovski. Ilustr. Mike Phillips in Felicia Brooks. Ljubljana: Arkadija: Društvo Bralna 

značka Slovenije- ZPMS, 2007. (Moj denar). 

 

   

Knjige za odrasle 

 

Basni. Ilustr. Bine Rogelj. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1978. 

 

Nova zgodovina. Ilustr. Andrej Habič.Ljubljana : Mladinska knjiga, 1972. (Pota mladih). 

 

Razkošje v glavi. Nenavadna Slovenija. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1974. (Nova slovenska 

knjiga).  

    

S knjigo po svetu. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2003. 

 

Zadnja želja. Ljubljana: Rokus, 2004. (Zbirka Skriti klasiki).   

 

  



PRILOGA 4 

 

SEZNAM MLADINSKIH LITERARNIH DEL, 

primernih tudi za dijake 1. letnika srednjih šol 

 

Izbrali smo nekaj ključnih kakovostnih del predvsem iz  zadnjih štirih let (2007-2010), t.i. 

naslovniško odprtih oz. »over-cross« besedil, ki so primerna mladim bralcem v zadnjih letih 

osnovne šole in tudi prvega letnika srednjih šol ter celo odraslim. Izbirali smo iz Priporočilnih 

seznamov oz. Priročnikov za kakovostno branje, ki jih za vsako leto posebej pripravlja 

Pionirska. Priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2009 je v času, ko sestavljamo tale 

seznam, v sklepni fazi priprave.  

 

Priporočamo, da za dijake 1. letnika srednjih šol izbirate med knjigami, ki izhajajo v zbirkah 

Odisej (založba Mladinska knjiga), Zorenja + (založba Miš), Najst (Cankarjeva založba) ipd.  

Za branje jih lahko motivirate tudi z literarnimi deli za odrasle, npr. kriminalkami, 

grozljivkami in drugo žanrsko literaturo. 

 

Seznam je organiziran po postavitvenih skupinah mladinskega leposlovja na mladinskem 

oddelku Knjižnice Otona Župančiča, enote Mestne knjižnice Ljubljana. 

 

Strip 

 

1. Lavrenčič, Matej: Male črne skrbi. Ilustr. Matej Lavrenčič. Ljubljana: Forum, 2005. 

(Republika Strip; 4), 68 str. 

| M | 3. stopnja | o avtorjih, strip   

 

2. Sitar, Iztok: Dnevnik Ane Tank: ljubezenska zgodba z okusom heroina. Ilustr. 

Iztok Sitar. Ljubljana: UMco, 2008. (Dos Pesos), 109 str. 

| M | 4. stopnja | strip, velike tiskane črke 

| mladostniki, odvisnosti, spolnost     

 

3. Thompson, Craig: Odeje: roman v stripu. Prev. Mojca Krevel. Ilustr. Craig 

Thompson. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006. (Odisej), 588 str. 

| M | 4. stopnja 

| drugačnost, družina, fantje, ljubezen, mladostniki, odraščanje, vera, vrednote   

 

  

 Fantastika  

  

4. Beckett, Bernard: Geneza: ste prepričani, da veste, kaj pomeni biti človek? Prev. 

Irena Duša. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. (Odisej), 156 str. 

| M | 3. stopnja 

| etika, roboti, šola 

 

5. Card, Orson Scott: Enderjeva igra. Prev. Matjaž Kotnik. Maribor: Hiša knjig, 

Založba KMŠ, 2010, 430 str. 

| M | 4. stopnja | spremna beseda 

| bratje, sestre, šola, vojaki 

 



6. Hammerschmitt, Marcus: Projekt Herkules.  Prev. Brane Čop. Ljubljana: Cankarjeva 

založba, 2008. (Najst), 168 str. 

| M | 3. stopnja 

| hekerstvo, kibernetika, kiborgi, tehnika    

 

7. Hearn, Lian: Meč v tišini.  Sijaj mesečine.  Sledovi v snegu. Mladinska knjiga, 2006, 2007 

(Srednji svet). 

| M | 3. stopnja | o avtorjih 

| fantastični svetovi, fantje, pogum, pustolovščine, sirote 

  

8. Le Guin, Ursula K.: Atuanska grobnica. Čarovnik iz Zemljemorja. Poslednja obala. Prev. 

Dušan Ogrizek. Ilustr. Gail Garraty. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005, 2006, 2009. (Srednji 

svet), 176 str. 

| M | 3. stopnja | knjiga je del nanizanke, za pogovore o knjigah 

| čarovnice, fantastična bitja, fantastični svetovi, magija     

 

9. Taylor, Drew Hayden: Ponočnjak. Prev. Jana Ambrožič. Dob pri Domžalah: Miš, 2009. 

(Zorenja +), 202 str. 

| M | 4. stopnja | o avtorjih 

| dekleta, skrivnosti, vampirji 

  

   

Resničnost    

  

10. Adam, Olivier: Na morje. Prev. Ante Bračić. Radovljica: Didakta, 2009, 82 str. 

| M | 4. stopnja | o avtorjih 

| dekleta, fantje, jeza, ljubezen, nasilje, odraščanje, osamljenost, smrt, žalovanje  

  

11. Burke, J. C.: Zgodba Toma Brennana. Prev. Marta Graj. Dob pri Domžalah: Miš, 2007. 

(Zorenja +), 237 str. 

| M | 4. stopnja 

| družina, fantje, invalidnost, mladostniki, nesreče, odgovornost, predsodki, promet, smrt,  

 šport    

 

12. Dim, Dušan: Distorzija. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2005. (Najst), 319 str. 

| M | 4. stopnja 

| glasba, mladostniki, odraščanje, punk    

  

13. Drvenkar, Zoran: Cengiz & Koder. Prev. Uršula Rebek. Ljubljana: Cankarjeva založba, 

2007. (Najst), 304 str. 

| M | 4. stopnja | o avtorjih 

| mladostniki, nasilje, prestopniki, priseljenci, tolpe, večkulturnost    

  

14. Hartnett, Sonya: Metulj. Prev. Dušan Ogrizek. Spr. beseda Dragica Haramija. Dob pri 

Domžalah: Miš, 2010. (Najnaj), 285 str. 

| M | 4. stopnja | spremna beseda 

| dekleta, družina, mladostniki, odraščanje, prijateljstvo, skrivnosti 

 

15. Hartnett, Sonya: Srebrni osliček. Prev. Milan Žlof. Ilustr. Anne Spudvilas. Ljubljana: Družba 

Piano, 2010, 199 str. 



| P | 3. stopnja | o avtorjih 

| osli, pomoč, prijateljstvo, vojaki, vojne, živali v naravi   

 

16. Hrvatin, Asja: Od RTM do WTF. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. (Žepnice), 343 str. 

| M | 4. stopnja 

| aids, mamila, mladostniki, zlorabe    

 

17. Hornby, Nick: Štala! Prev. Nataša Müller. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. (Žepnice), 256 

str. 

| M | 3. stopnja 

| fantje, mladostniki, starši     

 

18. Hribar, Grega: Hotel sem samo … Ilustr. Luka Umek. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2009. 

(Najst), 150 str. 

| M | 4. stopnja 

| mamila, mladostniki  

  

19. Karlovšek, Igor: Gimnazijec. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. (Žamet), 368 str. 

| M | 4. stopnja | za pogovore o knjigah 

| fantje, krivice, nasilje, prestopniki, uboj, vzgojni zavodi   

 

20. Lötter, Elbie: To sem jaz, Anna. Prev. Jasna Dovjak. Spr. beseda Bogdan Žorž. Ljubljana: 

Grad, 2008, 191 str. 

| M | 4. stopnja 

| posilstvo, spolnost, zlorabe   

 

21. Lugovska, Nina: Ninin dnevnik. Prev. Miro Bajt. Spr. beseda Vittorio Strada, Nataša Perova. 

Tržič: Učila International, 2007, 470 str. 

| M | 3. stopnja | dnevnik 

| dekleta, mladostniki, nasilje, politika, Rusija, totalitarizem, zgodovina    

    

22. Mahy, Margaret: 24 ur. Prev. Andrea Švab. Spr. beseda Tilka Jamnik. Dob pri Domžalah: 

Miš, 2007. (Najnaj), 250 str. 

| M | 4. stopnja | o avtorjih 

| drugačnost, mladostniki, odraščanje, samomor, ugrabitve, vrednote   

  

23. Marchetta, Melina: Reševanje Francesce. Prev. Danica Majer Leban. Dob pri Domžalah: 

Miš, 2007. (Zorenja +), 224 str. 

| M | 4. stopnja 

| bolezni, dekleta, depresija, matere, mladostniki, odraščanje, prijateljstvo   

  

24. Martel, Yann: Pijevo življenje: roman. Prev. Luka Senica. Ilustr. Tomislav Torjanac. 

Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009, 312 str. 

| M | 4. stopnja | naslovniško odprta pripoved, nova izdaja, o avtorjih, za pogovore o knjigah 

| dečki, tigri, večkulturnost, verstva, živali v naravi, živalski vrtovi 

  

25. Predin, Andrej: Na zeleno vejo. Ljubljana: Modrijan, 2007, 176 str. 

| M | 4. stopnja | humor 

| fantje, Maribor, mladostniki, nova duhovnost, odraščanje, prijateljstvo, Slovenija, šola, 

tranzicija    



  

26. Sedgwick, Marcus: Rdeča kot kri, bela kot sneg. Prev. Tamara Bosnič. Dob pri Domžalah: 

Miš, 2008. (Nekoč), 306 str. 

| M | 4. stopnja | o avtorjih 

| Lenin - Vladimir Iljíč Uljanov (1870-1924), ljubezen, revolucija, Rusija, vohuni    

 

27. Selznick, Brian: Hugo Cabret: roman Briana Selznicka v besedi in sliki. Prev. Andrej Hiti 

Ožinger. Ilustr. Brian Selznick. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009, 533 str. 

| M | 3. stopnja | o avtorjih 

| roboti, sirote, skrivnosti  

 

28. Strasser, Todd: Val. Prev. Uroš Kalčič. Spr. beseda Ksenija H. Vidmar. Ljubljana: Modrijan, 

2009, 175 str. 

| M | 3. stopnja | spremna beseda  

 

29. Süskind, Patrick: Zgodba gospoda Sommerja. Prev. Špela Urbas. Ilustr. Jean-Jacques 

Sempé. Celje: Društvo Mohorjeva družba, Celjska Mohorjeva družba, 2007, 108 str. 

| M | 4. stopnja | naslovniško odprta pripoved, o avtorjih 

| bolezni, fantje, odraščanje, samomor    

  

30. Valentine, Jenny: Kako sem spoznal Violet Park: Violet sem srečal po njeni smrti, to ni bila 

ovira, da je ne bi spoznal. Prev. Jana Ambrožič. Dob pri Domžalah: Miš, 2009. (Zorenja +), 

155 str. 

| M | 4. stopnja | o avtorjih 

| družina, fantje, očetje, smrt 

 

31. Vidmar, Janja: Pink. Ilustr. Urh Sobočan. Spr. beseda Dragica Haramija. Radovljica: Didakta, 

2008, 139 str. 

| M | 3. stopnja | humor, o avtorjih 

| dekleta, Jugoslavija, Maribor, mladostniki, odraščanje, Slovenija, subkultura, Tito - Josip 

Broz (1892-1980)       

 

32. Vidmar, Janja: Šuterji. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2009. (Najst), 199 str. 

| M | 3. stopnja 

| invalidi, mladostniki, nesreče 

  

33. Walker, Kate: Peter. Prev. Marta Pirnar. Ljubljana: ŠKUC, 2007. (Lambda; 57), 192 str. 

| M | 4. stopnja | o avtorjih 

| drugačnost, fantje, homoseksualnost, mladostniki, odraščanje, samopodoba    

  

34. Yumoto, Kazumi: Nepričakovan konec poletja. Prev. Nina Golob. Dob pri Domžalah: Miš, 

2009. (Zorenja), 196 str. 

| M | 3. stopnja | o avtorjih 

| mladostniki, prijateljstvo, smrt, starci, strah, žalovanje 

 

35. Yu Miri: Zlata mrzlica. Prev. Igor Rogelja. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2007. (Najst), 

375 str. 

| M | 4. stopnja | o avtorjih 

| Japonska, mladostniki, nasilje, spolnost    

  



36. Zajc, Lenart: 5 (Pet) do 12h. Spr. beseda Dušan Čater. Novo mesto: Goga, 2007. (Lunapark), 

316 str. 

| M | 4. stopnja | nova izdaja, o avtorjih 

| Ljubljana, mladostniki, obritoglavci, odraščanje, Slovenija, spolnost, subkultura, šola   

  

 

Poezija 

 

37. Brvar, Andrej: Tri pesnitve. Ilustr. Alenka Sottler. Spr. beseda Darka Tancer Kajnih. 

Maribor: Litera, 2007. (Mladež), 60 str. 

| M | 3. stopnja | o avtorjih, pripoved v verzih 

| otroštvo, spomini   

 

38. Drugi komadi: še 111 pesmi za mlade in vse druge. Spr. beseda Andrej Ilc. Izbr. in ur. 

Andrej Ilc. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006. (Sončnica), 184 str. 

| M | 4. stopnja | antologija  

 

39. Komadi: 111 pesmi za mlade in njim podobne. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. 

(Sončnica), 186 str. 

| M | 4. stopnja | antologija   

 

40. Pavček, Tone: Majhnice in majnice: pesmi mnogih let za mnoge bralce = Budding songs, 

maying songs: poems of many years for many readers. Prev. Nada Grošelj, Erica Johnson 

Debeljak, Alan McConnell Duff, Andrej Rijavec. Ilustr. Damijan Stepančič. Spr. beseda Tone 

Pavček. Dob pri Domžalah: Miš, 2009, 243 str. 

| M | 3. stopnja | antologija, besedilo tudi v drugem jeziku, o avtorjih 

 

41. Rozman, Andrej: Urška. Ilustr. Zvonko Čoh. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. (Velika 

slikanica), 20 str. 

| C | 1. stopnja | pripoved v verzih 

 

42.  Vegri, Saša: Naročje kamenčkov: petinsedemdeset izbranih pesmi Saše Vegri. Ilustr. 

Damijan Stepančič. Spr. beseda Igor Saksida. Dob pri Domžalah: Miš, 2009, 132 str. 

| M | 3. stopnja | antologija, spremna beseda 

 

 


