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Strokovna literatura 
 

 

ZGODOVINA: 
 ZGODOVINA 4: Sodobnost, učbenik  

 
 

ŠOLSTVO: 
 J. Juul: OD VZGOJE DO ODNOSA: avtetnični starši – kompetentni otroci 

 
 

ŠPORT: 
 KRANJSKI JAMARJI 

 
 

SADJARSTVO: 
 SADJARJI ZA OPRAŠEVALCE IN OPRAŠEVALCI ZA SADJARJE  

(V priročniku je predstavljeno, kako v sadjarstvu varovati opraševalce. Priročnik je dosegljiv tudi v 
elektronski obliki na spletni strani: 
https://www.nib.si/images/projects/NIB_Sadjarji_za_oprasevalce_prirocnik_SOOS_web.pdf) 
 
 

SLOVENŠČINA: 
 D. Ambrož: OD SPISA DO ESEJA (Priročnik je namenjen dijakom, ki se želijo temeljito pripraviti 

na pisanje maturitetnih esejev, in učiteljem, ki jih na to dejanje pripravljajo z usmerjenim delom od začetka 
srednješolskega šolanja.) 
 
 

ANGLEŠČINA: 
 Career Paths: MECHANICAL, učbenik 
 Career Paths: MECHANICAL, priročnik za učitelje 
 Career Paths: MECHANICAL, CD 

https://www.nib.si/images/projects/NIB_Sadjarji_za_oprasevalce_prirocnik_SOOS_web.pdf
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ŽIVINOREJA: 
 T. Vidrih: PAŠNIK, NAJBOLJŠE ZA ŽIVALI, ZEMLJO IN LJUDI  

 

ŽIVILA: 
 LJUBEZEN GRE SKOZI ŽELODEC: kulinarika v arhivskih virih 

 

MEDICINA: 
 N. Kovač: MOJA ODLOČITEV: pričevanja, pravice in predsodki o splavu 

 

ŠEGE: 
 J. Frlež: KAKO JE BILO, KO ŠE NI BILO ŠTEDILNIKOV (knjiga prikaže pot od priprave 

hrane na odprtih ognjiščih do zidanih peči in štedilnikov) 
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Leposlovje 

 
 M. Herron: MRTVI LEVI (Drugi primer Jacksona Lamba , ki je dobil nagrado zlato bodalo za 

najboljši kriminalni roman, Sunday Times pa ga je uvrstil na lestvico med petindvajset najboljših 
kriminalnih romanov v zadnjih petih letih.) 

 R. Bowen: BENEŠKA SKICIRKA (slikovita zgodba o prepovedani ljubezni, izgubi in neizmernemu 

pogumu na ozadju zgodovinskih dogodkov) 

 J. Weinberg: AUDREY HEPBURN (Preprosto dekle postane hollywoodska ikona) 

 T. Hočevar: KOSMATA DRUŠČINA (V zgodbe o pasjih junakih, med katerimi so reševalec, 

terapevtska psička, pa psička, ki se je naučila opozarjati, kdaj je pri diabetesu potrebno ukrepanje, in celo 
filmska zvezda, je vpletel spomine na otroštvo in bivanja po svetu.) 

 L. Jewell: BREZ NJE (Napeta in čustvena zgodba o mami, ki odkriva namige, ki jih je nekoč 

spregledala, in navsezadnje ugotovi, kaj se je zgodilo z njeno hčerko.) 

 J. Saint: ARIADNA (Antični mit v sodobni preobleki – hipnotično, nepopustljivo in presunljivo) 

 C. Iggulden: ŠPARTANSKI SOKOL (Zgodba o izjemnem pohodu pogumne grške vojske iz tuje 

dežele)  
 


