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Strokovna literatura 
 

 

GOZDARSTVO: 
 T. Hartman: PRAGOZD: pranarava Kočevske 
  

UMETNOST: 
 V. Kopač: GLASBA V GIMNAZIJI 

 

FIZIKA: 
 R. Kladnik: ELEKTRIKA, MAGNETIZM IN ATOMI 

 

KEMIJA: 
 SNOVI, OKOLJE, PREHRANA (delovni zvezek) 

 

BIOGRAFIJA:  
 DOKTOR GREGOR VOGLAR: zdravnik na dvoru ruskega carja Petra I. Velikega (Kot 

zelo sposobnega »fizika« ga je habsburški dvor cesarja Leopolda I. priporočil za delo v Moskvi na 
ruskem carskem dvoru Petra I. Romanova. Tja je prišel l. 1689 in postal z leti v Rusiji zelo ugleden in 
spoštovan zdravnik, ki je večkrat pomagal s svojim medicinskim znanjem tudi samemu carju Petru.) 

 

ANGLEŠČINA: 
 S. Shannon: THE PRIORY OF THE ORANGE TREE  

 

ZGODOVINA: 
 VOJNI UJETNIKI NA GORENJSKEM – 1991 
 ZMAGOSLAVNO LETO: osamosvojitvena zgodba naše države Slovenije 
 OSAMOSVOJITEV: prispevki za enciklopedijo slovenske osamosvojitve, državnosti 

in ustavnosti 
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ŽIVINOREJA: 
 R. Lombar: O MAŠČOBAH LE DOBRO (Koristi prehranskih maščob pri visoko donosnih 

kravah molznicah in njihov prenos z mesom in mlekom do ljudi) 

 R. Lombar: ENA POT, KAKO DO KRAV, NAJBOLJ UČINKOVITIH 
PROIZVAJALK MLEKA (obdobje tranzicije krav molznic in osnove krmljenja anionskih soli) 

 

VRTNARSTVO: 
 R. Špiler: ŠTIHANJE? NE, HVALA (Z manj dela do izjemno produktivnega sonaravnega vrta) 

 R. Špiler: KOMPOST? JA, PROSIM (Za vrtnarje z nepotešeno željo po kompostu. Vsebuje 20 

praktičnih receptov za kompostiranje) 

 

MATEMATIKA: 
 S. Pustavrh: MATEMATIKA S STATISTIKO (učbenik za 1. letnik višje strokovne šole) 

 M. Šadl: STATISTIKA  
 

BIOLOGIJA: 
 NEVERJETNA BIODIVERZITETA SLOVENIJE (V knjigi so raziskovalci in partnerji projekta 

LIFE NATURAVIVA izpostavili in opisali izjemno bogato in neverjetno naravo Slovenije ter jo opremili z več kot 

140 fotografijami.) 

 

ŠOLSTVO: 
 AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO V SREDNJI ŠOLI: posameznik, skupnost, država, svet 
 AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO V SREDNJI ŠOLI: priročnik za učitelje 
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Leposlovje 

 
 L. Skaber: ČEZ POTOK, NE ČEZ MOST (Norveška avtorica Linn Skåber je intervjuvala 

mlade in se v pogovorih dotaknila vseh mogočih tem, od aken do miru in izgube.  Iz njihovih 
odgovorov je ustvarila izvrstne zapise o teh čudovitih in hkrati brezupnih časih – o prehodu iz 
otroštva v odraslost, kakor ga doživljajo mladi.) 

 G. Vojnovič: ZBIRALEC STRAHOV (V svojih zgodbah se z eno nogo vrača v otroštvo in 

izgubljeno domovino, kjer spozna, da lahko svoje strahove in občutke nepripadnosti preseže, če najde 
možnost za sobivanje.) 

 T. Fowler: PRIJAZNA SOSESKA (Med Juniper in Xavierjem vzklije tajna romanca. Zakaj 

tajna? Xavier se boji posledic, če bi za razmerje izvedel Juniperin oče Brad. Xavierjeva mama je namreč 
temnopolta, Xavier pa je sin rasno mešanih staršev. In kar naenkrat postane to povsem druga zgodba.) 

 C. Cleeton: NAJLEPŠE DEKLE NA KUBI (Presunljiv, a navdihujoč roman odstira temačno 

poglavje kubanske zgodovine, opisano skozi oči treh pogumnih mladih žensk: ameriške novinarke, 
kubanske kurirke in zapornice v zloglasnem havanskem zaporu.) 

 C. Hoben: NIČ NE OSTANE SKRITO 
 K. Applegate: DREVO ŽELJA (Topel in srčen mladinski roman, poln duhovitih domislic, 

poudarja pomen prijateljstva, sprejetosti in sožitja) 
 P. Barker: KO DEKLETA OBMOLKNEJO (Poustvaritev najslavnejšega konflikta naše 

civilizacije – legende o trojanski vojni skozi ženske oči) 

 W. Tevis: DAMIN GAMBIT (zanimiv in dinamičen roman o odraščanju, šahu, feminizmu in 

odvisnosti) 

 L. Baldini: SANJE O LEPOTI (Zgodba o Estée Lauder, legendarni ustanoviteljici kozmetičnega 

imperija) 

 C. Colladi: OSTRŽEK (Pripoved o Ostržkovih dogodivščinah je v zadnjih 150 letih obkrožila svet 

in je enako mikavna, kot je bila ob svojem nastanku. Njegova zgodba še ni končana. Kot pravljice, ki 
so si jih ljudje pripovedovali in jih ob vsaki priliki malo spreminjali, so tudi Ostržka želeli 
pripovedovati« znova in znova.) 


