
AKCIJA V TRGOVINAH HOFER - ponudba kakovostnih otroških in mladinskih knjig z oznako BRALNA ZNAČKA PRIPOROČA 

 

Akcija traja od 14. septembra 2017 do 12. oktobra 2017. 

 

 

0 - 3 LET 

 

Remškar, Slavica: Medvedek, kaj delaš? 
Ilustr. Zvonko Čoh. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. (Velike slikanice), 22 str. 
 

Je medvedek noter? 
Čisto moker je! 
Ga zebe? 
Ne! 
Zakaj ne? 
Voda je topla! 
 

Založnik o knjigi: Slikanica, v kateri se medvedek predstavi v 6 zgodbicah. Skupaj z 
otrokom si oglejte, kaj vse dela medvedek s kahlico, kako vozi kolo, kaj počne na morju, 
kako skupaj z mamo bere knjige, kako, obut v škornje, čofota po lužah in kako se zna že 
sam obleči. 

 
 
Hill, Eric: Pikijev najljubši dan. 
Prev. Peter Arko. Ilustr. Eric Hill. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015, 12 str. 
 
Piki rad … nakupuje. 
Kaj želiš kupiti?  
 

Založnik o knjigi: Piki je zelo zaposlen. Rad gre na bazen ali v park. Primi slikovni zaznamek 
in odkrij, kakšen je njegov najljubši dan. Otrok se ob knjigi uči imen stvari. 
 

 

 
 

Hill, Eric: Pikijeve najljubše stvari. 
Prev. Peter Arko. Ilustr. Eric Hill. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015, 12 str. 
 
Piki se rad … našemi. 
V koga se najraje našemiš? 

 
Založnik o knjigi: Piki ima veliko igrač, toda katere ima najrajši? Primi za slikovni zaznamek 
in odkrij, katere so Pikijeve najljubše stvari. Otrok se ob knjigi uči njihovih imen. 
 

 

3 - 6 LET  
  

McBratney, Sam: Poglej, kaj znam. 
Prev. Barbara Zych. Ilustr. Anita Jeram. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014, 16 str. 
 
»Bi bil rajši gosenica ali žaba?« je vprašal Zajec Rjavec.  
»Najraje bi bil tako velik kot ti,« je odgovoril Zajček Rjavček.   

 
Založnik o knjigi: Skupaj z Zajčkom Rjavčkom spoznavaj naravo ter raziskuj zvoke, oblike in 
vreme. Pokukaj pod zavihke in mu pomagaj odkriti barve, števila in še veliko drugih stvari. 
Čudovita knjiga avtorjev svetovne uspešnice A veš, koliko te imam rad. 

 
 



Carnavas, Peter: Otroka, ki sta imela rada knjige. 
Prev. Andreja Peček. Ilustr. Peter Carnavas. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 32 str. 
 

Pri Anžetu in Lučki niso imeli veliko stvari. Niso imeli televizorja. Niso imeli avtomobila. Niti hiše niso 
imeli.  
Toda Anže in Lučka sta imela knjige … na tisoče knjig. 
 

Založnik o knjigi: Anže in Lučka imata rada knjige. Doma jih imajo na stotine. Potem pa 
morajo nekega dne vse knjige od hiše, in Anže in Lučka odkrijeta, da jih pogrešata bolj, kot 
sta si kadarkoli predstavljala. Topla in ganljiva pripoved o knjigah in tem, kako nas 
zbližujejo. 

 
Milčinski, Fran: Butalski grb. 
Ilustr. Damijan Stepančič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. (Knjižnica Čebelica: 437), 24. 
str. 
 

Butale so naraščale imenitno in imenitneje in jim do popolne imenitnosti ni manjkalo ničesar več 
razen grba. Pa so sklenili, da naj bo in si nabavijo še grb.  
 

Založnik o knjigi: Butalam je do popolne imenitnosti manjkal samo grb. Pa so sklenili, da si 
ga nabavijo. In to takega z zmajem, saj niso vedeli, da drugod nekod že imajo zmaja v 
grbu! Dali so cel zvrhan in podkovan tolar slikarju Čački, da jim ga nariše, a kaj ko ta še svoj 
živ dan ni videl zmaja in je namesto njega narisal bika.  

 

 

Hill, Eric: Pikijev prvi sprehod. 
Prev. Marjana H. Adamič. Ilustr. Eric Hill. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014, 23 str. 
 
 

Le pojdi, Piki! 
Pazi, da se ne izgubiš. 
 

Založnik o knjigi: Prikupna slikanica z zavihki. Pokukaj v slikanico in odkrij, kaj vse je Piki 
doživel na prvem sprehodu. 
 

 
 

Hill, Eric: Piki obišče babico in dedka. 
Prev. Andreja Peček. Ilustr. Eric Hill. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014, 20 str. 
 
Lahko mi pomagaš na vrtu, Piki. 

Že grem, dedek. 
 
Založnik o knjigi: Prikupna slikanica z zavihki. Piki je preživel popoldne pri babici in dedku. 
Odkrij, kaj vse se je dogajalo in kako zabavno je na obisku pri starih starših. 
 

 
 

6 - 9 LET 

 

Maxeiner, Alexandra: Vse naše družine!: o otroku nove punce brata očetove nekdanje 
žene in drugih sorodnikih. Prev. Neža Božič. Ilustr. Anke Kuhl. Ljubljana: Mladinska knjiga, 
2012. (Velike slikanice), 29 str. 
 

Miji ni treba nič deliti. Ravno nasprotno. Vsega ima po dvoje. Odkar sta se starša ločila, Mija 
izmenoma živi en teden pri mami, en teden pri atiju. Ob petkih se vedno preseli. Zato ima Mija 
vsega po dvoje. 
 

Založnik o knjigi: Klasično slikaniško družino ponavadi sestavljajo oče, mama in otroci. A v 
današnjem svetu so nekaj povsem običajnega številne druge oblike družin, od 
enostarševskih do bolj zapleteno sestavljenih. Razgibana in duhovita slikanica jih 
predstavlja in opisuje s pomočjo številnih ilustracij, mladega bralca pa na koncu povabi, da 
opiše in nariše še svojo družino. 



 
Pregl, Slavko. O zmaju, ki je želel biti kralj. 
Ilustr. Damijan Stepančič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. (Velike slikanice), 31. str. 
 

»Khm veličanstvo ...« je začel. 
»Minister Gregor,« ga je resno prekinil kralj Janez, »ali sem te klical?« 
Minister Gregor je globoko sklonil glavo ter upognil koleno, da je bil priklon nižji.  
»Ne, vaša milost, ampak …« 
»Nobenega ampak! Nisem te klical in pika!« Se je razhudil kralj Janez.  
Čez čas je nejevoljno dodal: »Zdaj si pač tu. Kaj bi rad?« 
 

Založnik o knjigi: V deželo je prišel strašni zmaj in ni ga junaka, ki bi se mu upal postaviti 
po robu. Še kralj Janez obupuje, a na srečo ima vsaj njegov prvi minister Gregor zviti načrt, 
kako ukaniti neustavljivo zver. Zmaja povabijo na dvor za kralja, a s tem se njegova 
kalvarija šele začne … 

 
 

Grimm, Jacob; Grimm, Wilhelm: Železni Janez. 
Prev. Polonca Kovač. Ilustr. Damijan Stepančič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. (Zbirka 
Velike slikanice), 31 str. 
 

Ko je prišel v njeno sobo, je kraljična rekla: »Snemi klobuček, ker se ne spodobi, da ga imaš v moji 
navzočnosti na glavi.« 
Spet je odgovoril: »Ne smem, ker imam garjavo glavo.« 
Ona pa je segla po klobučku, mu ga snela in zlati lasje so se mu usuli po ramenih, da je bilo prav 
sijajno videti. 
 

Založnik o knjigi: V letu 2012 je minilo 200 let od izida prve knjige Grimmovih pravljic. 
Ilustrator Damijan Stepančič je pomembno obletnico zaznamoval z upodobitvijo 
skrivnostne, pomensko izjemno bogate zgodbe o fantovem odraščanju v moža in iz nje 
izluščil sporočila za današnji čas. 

 
 

Muck, Desa. Anica in Jakob. 
Ilustr. Ana Košir. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 55 str. 
 

Anica je sedla na posteljo in začela brskati po knjigah, ki jih je imel Jakob cele kupe. »A boš kmalu?« 
»Joj … ja …« Ušesa je imel čisto rdeča. 
»Vedno igraš te trapaste igrice, kadar pridem …« 
»Hura!!!« Jakob je poskakoval na stolu. »Premagal sem jih! Zdaj sem že na naslednjem planetu! 
Tako daleč še nisem prišel, Anica! Če bom zdaj nehal, bom moral še enkrat od začetka!« 
»Prav, grem pa domov!« je rekla Anica, ampak Jakob je sploh ni slišal. 
 

Založnik o knjigi: Že naslov knjige nam pove, da je glavni literarni lik navihana, polna 
domislic, vztrajna, odločna in predvsem trmasta Anica Pivnik. Jakob je njen najboljši 
prijatelj, čeprav se včasih spre z njim. Anica je užaljena, ker nima časa zanjo, zato se odloči 
za kruto maščevanje. Seveda ji je kmalu žal.  

 
Muck, Desa. Anica in počitnice. 
Ilustr. Ana Košir. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 61. str. 
 

»Jakob se noče obleči v kopalke, ker pravi, da je grd. Ti, ki si moški in še neprimerno grši od njega, 
mu povej, da je to neumnost!« je odločno dejala Anica. 
»A zdaj pa še Jakob!« je vzkliknila mama. »Že Mojca noče na plažo, ker pravi, da je predebela v 
kopalkah!« 
»Saj sem res!« je zakrakala Mojca. 
»Oba sta prismojena!« je odločil oče. »Zaradi mene si lahko povezneta žakelj čez glavo in v njem 
prečepita preostalih štirinajst dni!« 
 

Založnik o knjigi: Anica obožuje morje in vse, kar je povezano z njim, zato komaj čaka na 
poletne počitnice. A namesto brezskrbnega čofotanja, doživita s prijateljem Jakobom  

                                                vrsto nepozabnih dogodivščin, ki jima bodo ostale še dolgo v spominu.  
 



Lindgren, Astrid. Pika se vseli in drugi stripi. 
Prev. Nada Grošelj. Ilustr. Ingrid Vang Nyman. Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012. 54 str. 
 
Pika gre v šolo: 
Tomaž: Pika, zakaj pravzaprav ne bi začela hoditi v šolo? 
Pika: Za kaj bi bilo pa to dobro? 
Anica: Ne moreš verjeti, kako prijazno učiteljico imamo.  
Tomaž: In v šoli ni treba biti zelo dolgo. 
Anica: Potem imaš pa božične in prvomajske in poletne počitnice. 
Pika: To je krivica in je ne mislim prenašati! 
Anica: Česa ne misliš prenašati? 
Pika: Da nimam božičnih počitnic. Samo zato, ker ne hodim v šolo. 

 
 

Lindgren, Astrid. Pika noče postati velika in drugi stripi. 
Prev. Nada Grošelj. Ilustr. Ingrid Vang Nyman. Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. 55 str. 
 
Pika noče postati velika: 
Anica: Uh, nikoli nočem postati velika. 
Pika: Ne, potem dobivaš sama kurja očesa in kuminalne davke in drugo bedo. Dobijo pa se kroglice, 
ki pomagajo, da ne postaneš velik. Tukaj imam tri komade. 
Tomaž: Grah? 
Pika: Kar misli si! To so kroglice pregelk. Če eno poješ, se boš lahko igral do stotega leta. 

 
 

 
Založnik o seriji stripov: Astrid Lindgren je z ilustratorko Ingrid Vang Nyman konec petdesetih let na podlagi svojih 
izvirnih zgodb ustvarila serijo stripov, ki so bili prvič objavljeni v švedski otroški reviji. Stripi so prežeti s humorjem in 
nostalgijo, zaradi uporabe velikih tiskanih črk pa jih zlahka berejo tudi najmlajši bralci. V njih se s Piko, Tomažem in 
Anico zbližamo kot nikjer drugje! 
 
 

Ustvarjajmo skupaj. 
Prev. Andrej Gogala. Fotog. Dave King. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 80 str. 
 
Otroci se bodo naučili tiskanja, šivanja, tkanja, okraševanja ... Knjiga ponuja pester izbor zamisli za 
ustvarjanje in tako pomaga otrokom razvijati ročne spretnosti. Izvedeli bodo marsikaj koristnega in 
uporabnega – kako barva dobi različne odtenke, kako nastane papir, iz česa je narejena 
klobučevina, in še veliko več. 

 
Založnik o knjigi: Odlična knjiga, s katero bomo otrokom predstavili čudoviti svet 
kreativnosti. 
 

 

 

9 - 12 LET 

 

Steinhöfel, Andreas: Riko, Oskar in kamnita tatvina. 

Prev. Neža Božič. Ilustr. Peter Schössow. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. (Knjižnica 
Sinjega galeba), 327 str. 
 

Ko je Porsche opravljal potrebo, lepo praktično čisto zraven koša za smeti na prodnati poti ob 
pristanišču, je Oskar rekel: »Si vedel, da se v Berlinu vsako leto nabere petinpetdeset ton pasjih 
iztrebkov? To ustreza teži sto desetih severnih medvedov.« 
 

Založnik o knjigi: Andreas Steinhöfel je eden najbolj priljubljenih nemških mladinskih 
pisateljev. Zgodbo o nevsakdanjem, neizmerno simpatičnem junaku so z navdušenjem 
sprejeli tudi slovenski bralci, zanjo pa je prejel večino pomembnejših nemških literarnih 
nagrad. To je zadnja knjiga iz serije dogodivščin o Riku in Oskarju. 



 
Zupan, Vitomil. Potovanje v tisočera mesta. 
Ilustr. Maksim Sedej. Spremna beseda: Niko Grafenauer. Ljubljana: Mladinska knjiga, 
2012. (Sinji galeb). 245 str. 
 

Ko je Tek odprl usta, da bi od strahu poklical na pomoč, ga je ohlapna, velika roka prijela za obraz, 
druga pa ga je vzdignila od tal in že je bil zvezan v temno malho. Zlomek ga je vzel.  
 

Založnik o knjigi: Fantastična pripoved, ki sodi v kanon slovenske otroške in mladinske 
literature. Dečka Teka Zlomek odnese v čudežni svet, soočiti se mora z napetimi in hudimi 
preizkušnjami, na poti spozna mnogo zanimivih ljudi in modrosti, a na koncu se mu le 
uspe vrniti v varno zavetje doma. Knjiga Potovanje v tisočera mesta je prvič izšla leta 
1956, pod psevdonimom Langus pa se je pod njo podpisal pisatelj Vitomil Zupan.  
 

 

 

Holing, Dwight: Neverjetna potovanja: živali so pustolovski popotniki. 
Prev. Minka Ožek. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013, 126 str.  
 
Živali lahko prepotujejo velike razdalje, pogosto v popolni temi in brez kakršnihkoli orientacijskih 
točk, tudi če niso še nikoli šle po tej poti. Sodobni raziskovalci, ki so selivcem sledili z uporabo 
radarjev in druge tehnologije, so ugotovili, da živali za iskanje poti uporabljajo različne metode, od 
opazovanja sonca, zvezd in smeri vetra do sledenja zemeljskemu magnetnemu polju in njegovega 
zaznavanja. 
 

Založnik o knjigi: Živopisna knjiga prikazuje neustrašne živali, ki se vsako leto podajo na 
potovanja, dolga tudi več tisoč kilometrov. Neverjetne razdalje in hude nevarnosti 
premagujejo po zraku, vodi in kopnem, pri tem pa vedno nezgrešljivo najdejo svoj cilj.   

 

 

12 - 15 LET 

 
 

 
 
K. Le Guin, Ursula. Čarovnik iz Zemljemorja (Saga o Zemljemorju, 1. del). 
Prev. Dušan Ogrizek. Ilustr. Ruth Robbins. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005. (Zbirka 
Srednji svet), 221 str. 
 
Vsi, ki so pogovor slišali, so menili, da je mladi čarovnik nor ali noro pogumen, in so njegovo novico 
o njegovem odhodu sprejeli mračnih obrazov, prepričani, da ne bodo nikoli več slišali zanj.  

 
 
 

 
 

  
K. Le Guin, Ursula. Atuanska grobnica (Saga o Zemljemorju, 2. del). 
Prev. Dušan Ogrizek. Ilustr. in zemljevidi Gail Garraty. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006. 
(Zbirka Srednji svet), 169 str. 
 

»Čarovnik!« je zaklicala in njen glas je zvonko odmeval skozi praznino pod njo. Zganil se je, počasi 
sedel in se zbegano ozrl okrog sebe. Čez čas je pogledal navzgor in zamežikal, ko je uzrl drobceno 
laterno, visečo izpod stropa. Pogled na njegov obraz je bil strašljiv, bil je ves zabuhel, počrnel, kot je 
obraz mumije. 
 

 
 

 



 
 
 
K. Le Guin, Ursula. Poslednja obala (Saga o Zemljemorju, 3. del). 
Prev. Dušan Ogrizek. Ilustr. Gail Garraty. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. (Zbirka Srednji 
svet), 231 str. 
 
Naučiti se moramo ohranjati ravnovesje. Imamo pamet, zato ne smemo ravnati nevedno. Imamo 
izbiro, zato ne smemo ravnati neodgovorno. Kdo pa sem, da bi – četudi je to v moji moči – kaznoval 
in nagrajeval, se igral s človeškimi usodami? 

 
 
 

Založnik o seriji: Obstaja na stotine knjig o čarovnijah, urokih in čarovnikih, a kdor si želi izvedeti, kaj umetnost 
magije dejansko je, ne more spregledati sage o Zemljemorju, ki jo je ameriška pisateljica Ursula K. Le Guin (1929) 
začela ustvarjati leta 1968 s pričujočim romanom. Čarovnik iz Zemljemorja je velika mojstrovina rojene 
pripovedovalke in ena največjih klasik fantazijske književnosti, ki jo po pomembnosti uvrščajo ob bok Tolkienovemu 
Gospodarju Prstanov. V slovenščini jo dobivamo v prevodu Dušana Ogrizka. 
 
 

Simukka, Salla. Rdeča kot kri (Trilogija Sneguljčica, 1. del).  
Prev. Julija Potrč. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 260 str. 
 

Toda med belo barvo se je mešalo vedno več rdeče. Širila se je, zavzemala podlago, si utirala pot 
prek snežink in jih barvala. Nekaj kapelj rdeče je odneslo nekoliko stran. Barva je bila tako živa, da 
bi, če bi imela glas, gotovo kričala od rdečine. 

 
Založnik o knjigi: Sneguljčica je tiha in mirna srednješolka, ki se večinoma drži zase. 
Nekega dne v šolski temnici najde razobešene okrvavljene bankovce. Kmalu ugotovi, da so 
denar v temnici sušili njeni sošolci, in se nehote zaplete v nevarno zgodbo, ki razkrije kruto 
realnost kriminalnega podzemlja v Tempereju. Ne preostane ji drugega, kot da razišče 
izvor krvavih bankovcev in se sooči z zlikovci, ki ji strežejo po življenju. 

 
 
 
 
Pripravila: Petra Potočnik 


