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STROKOVNA LITERATURA 
 
 

VARSTVO OKOLJA: 
J. Zore: GOSPODARJENJE Z ODPADKI (Odličen priročnik za vse, ki se ukvarjajo z odpadki v 

občinah in v podjetjih. V knjigi so predstavljeni številni primeri konkretnih dobrih praks.) 
 

SADJARSTVO: 
Z. Rajher: SADNA VINA IN KISI (V Sloveniji pridelujemo sadje pretežno za svežo porabo in manj za 

predelavo.  Vendar pa lahko neprimernega za svežo ponudbo predelamo v kakovostna sadna vina in kise ) 
 

ŠOLSTVO: 
IZVEDBA ČERTRTEGA PREDMETA NA POKLICNI MATURI (priročnik za učitelja s 

poudarkom na ključni kompetenci samoiniciativnosti in podjetnosti je nastal v okviru pilotnega projekta Program 
spodbujanja podjetnosti v VIZ z namenom  razvoja podjetništva med mladimi) 
 

MATEMATIKA: 
MATEMATIKA 1, učbenik za srednje strokovne šole (učbenik je zasnovan strokovno in 

metodično ter dijakom omogoča ustvarjalno in samostojno delo. V učbeniku je veliko zgledov reševanja 
nalog, razlaga je preprosta, vsaka učna enota ima dodanih nekaj nalog za utrjevanje novih znanj.) 

MATEMATIKA 2, učbenik za srednje strokovne šole 

MATEMATIKA 1, zbirka nalog za srednje strokovne šole (Na začetku vsakega poglavja je kratek 

povzetek snovi, posebej so označene težje naloge ter naloge s področja izbirnih vsebin, nekatere naloge pa imajo 

tudi namige za reševanje. Na koncu so dodane rešitve nalog.)   

MATEMATIKA 2, zbirka nalog za srednje strokovne šole 

 

SLOVENŠČINA: 
L. Vovk: KORAKI DO ODLIČNE PISNE KOMUNIKACIJE (kako postane pisanje prijetno 

in ustvarjalno delo) 
 

VARSTVO OKOLJA IN NARAVE: 
NEPRIJETNA RESNICA – DVD (Dokumentarni film o globalnih klimatskih spremembah.) 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

LEPOSLOVJE  
 
 

 J. Green: LAŽNA MESTA (Po uspešnicah Krive so zvezde in Kdo si, Aljaska lahko beremo v 

slovenskem jeziku Greenovo tretjo knjigo Lažna mesta. Zgodbo nam pripoveduje Quentin Jacobsen, ki je na 
skrivaj zaljubljen v najbolj fantastično in najlepše bitje, kar jih je bog ustvaril - Margo Roth Spiegelman.  
Skrivnostna Margo se nekega večera pojavi na Quentinovem oknu in ga spelje v nočno pustolovščino. 
Quentin se zaradi nje odpove maturantskemu plesu in podelitvi spričeval. S prijatelji se odpelje iskat Margo. 
Pred njimi je 1800 km dolga vožnja. Časa, da poiščejo Margo, imajo manj kot 24 ur. Margo naj bi bila v enem 
izmed lažnih mest.) 

 R. Galbraith: SVILOPREJKA (Inteligentno napisan roman o zasebnemu detektivu Cormoranu 

Striku, obogaten s pretanjenim psihološkim orisom likov, ne bo dopustil, da vam koncentracija usahne niti 
za trenutek.) 

 S. Simukka: BELA KOT SNEG (Odlična mladinska kriminalka, ki požene kri po žilah) 

 E. Fliser: ČAROVNIKOV VAJENEC (Čarovnikov vajenec je brez dvoma najbolj brani slovenski 

roman po drugi svetovni vojni. Je knjiga, ki ostane večno mlada, trajno aktualna, vedno vznemirljiva in 
nova. Flisarjev roman je fikcija, ki je resničnejša od vsakršne dokumentirane resničnosti. Če bi v resnici bivali 
ljudje, obstajale vasi s samostani vred in bi se zgodili dogodki, kot so popisani v knjigi, zagotovo ne bi bili 
tako privlačni in drzni, kot jih je ustvarila pisateljeva fantastična, z intuicijo obarvana domišljija ...) 

 G. Flynn: OSTRINA (Roman pokaže, da gre za talentirano pisateljico tesnobnih in napetih 

kriminalnih srhljivk z nepredvidljivimi ženskami v glavnih vlogah, ki se obenem spretno poigrava z 
medosebnimi odnosi) 

 J. Grisham: TOŽNIKI (je izjemno zabavna zgodba o dirki za uspehom, ki je polna odvetniških 

strategij, spletk in napetosti, značilnosti, ki so Johna Grishama naredile za enega najbolj priljubljenih 
ameriških pisateljev.) 

 A. Quick: KRISTALNI VRTOVI (Evangeline Ames je Očarana nad nadnaravno energijo bližnjih 

Kristalnih vrtov se zabava tako, da se prikrade vanje in jih raziskuje. Ko je njeno življenje ogroženo, se 
nagonsko zateče v njihovo zavetje.) 

 V. P. Štefanec: SEM PUNK ČAROVNICA, DEBELA LEZBIJKA IN NE 
MARAM VAMPOV (V pripoved, ki je pravzaprav zgodba o iskanju identitete in »postavljanju na 

lastne noge«, mimogrede pa pokaže tudi na nekatere šibke točke šolskega sistema, se vpleta motiv hčere in 
očeta, ki vsak v svojem najstniškem obdobju poslušata podobno glasbo in živita podobne uporniške ideje) 

 J. Quinn: KOT V RAJU 

 N. Roberts: NEZNANA SKUŠNJAVA (Roman je prva zgodba o družini Stanislaski. V sagi je 

šest samostojnih zgodb) 


