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Najsi bo v brlogu, visoko na drevesu, z glavo navzdol, globoko 
pod vodo ali med letenjem … živali – da, tudi one – morajo 
spati, da si naberejo moči za nov dan. Toda način, kako spijo, 
se zelo razlikuje od nas, ljudi, prav tako kot tudi to, koliko 
časa porabijo za spanje. 
Mi spimo samo osem ur in včasih še manj lepo zaviti v postelji, 
nekatere živali pa spijo po dvajset ur skupaj. 

ŽIVALI
  Kako

spijo

ZA NAJMLAJŠE
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28 strani
23 × 27 cm

Cena: 14,99 €
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6 Kje je moja mami?
Na kmetiji 

Pomagaj mali ovčki poiskati njeno mami. 
Med iskanjem lahko spoznaš veliko za-
bavnih prijateljev.

8 strani  
19 x 19 cm
Cena 9,99 €

12 strani
16,5 x 18,5 cm
Cena: 9,99 €

Pisana druščina 
Igra z lIkI

10 strani
20,6 x 18,5 cm
Cena: 9,99 €

Pet malIh 
Pingvinčkov
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Reševalna vozila
Na pomoč

Pridružite se nam na vožnji skozi napeto zvočno knjigo 
s čisto pravim volanom. Zvočna knjiga ima 11 gumbov 
z razburljivimi zvoki policijskega vozila, vključno s 
hupanjem, tuljenjem sirene in škripanjem zavor.

Ta čudovita knjiga za male junake je polna prigod ter 
preobratov in otroci jo bodo z navdušenjem vedno znova 
jemali v roke.

10 strani
25 x 29,5 cm
Cena: 15,99 €
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Živali v džungli 
 Kartonka, ki ima reliefne ilustracije, 
spodbuja otroka k spoznavanju novih  
besed, opazovanju in prepoznavanju 
živali na slikah.

8 strani
15 x 15 cm
Cena: 4,99 €

8 strani
17 × 17 cm
Cena: 9,99 €

Tri, štiri, zdaj!
V knjigi so 4 igralne plošče, 2-krat po 6 igralnih 
ploščic ter 2 kocki, ki sta vloženi v platnico, 
kar je izjemno praktično, saj omogoča igranje 
kjerkoli in brez nadležnega iskanja kock po tleh, 
pod avtomobilskimi sedeži ipd.
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12 strani
29 × 27 cm
Cena: 24,99 €

30 × 35 cm
Cena: 23,99 €

128 strani  
+ nalepke
21,5 x 26,5 cm
Cena: 13,99 €

oskar in Mina  
v šoli igrač

Igrajmo se šolo
Knjiga je namenjena vsem bodočim prvošolkam, 
pa tudi tistim deklicam, ki že obiskujejo šolo. Z njo 
se bodo lahko igrale in počutile kot v pravi šoli. 
V njej bodo lahko našle veliko dodatkov, ki jim 
bodo v pomoč pri pouku, svoje učence bodo učile 
matematiko, slovenščino, angleščino, ocenjevale 
šolske naloge, na tablo pisale račune in na koncu 
seveda napisale spričevala.

naloge za 
kratkočasenje
Pravi gusarji
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Ustvarjajmo

Živali iz  
Mase FiMo

okenski  
tatuji

Podarjeno  
z ljubeznijo

Cvetno razkošje  
iz PaPirja

32 strani + priloge s predlogami
15 x 21 cm
Cena posamezne knjige: 3,99 €

96 strani
23 × 27 cm
Cena: 12,99 €

36 strani
24 × 24 cm
Cena: 8,99 €

48 strani  
(spiralna vezava)
23 x 30 cm
Cena: 9,99 €

naučiMo se 
risati: PokliCi

narišiMo 
Priljubljene 
junake

učiM se risati: 
kMetija

Iz mase FIMO boste lahko izde-
lali zabavne sobne dekoracije, z 
okenskimi tatuji pa prilagodili 
pogled skozi okno. Cvetlice, ki  
jih boste naredili iz krep pa-
pirja, bodo videti kot prave  
in vas bodo razveseljevale skozi 
vse leto, vaša darila pa bodo 
domiselno dekorirana.

Natančna navodila po korakih, 
opremljena z nazornimi foto-
grafijami, omogočajo enostav-
no in hitro izdelavo.

PRVI USTVARJALNI KORAKI
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PoMladna 
razigranost

jesenska 
barvitost

zImska IdIla

Zbirka Najlepše ideje za vso 
družino je neizčrpen vir idej za 
prostočasno ustvarjanje. Vsa-
ka knjiga predstavlja izdelke 
z različnih področij, rdeča 
nit posamezne knjige pa so 
značilnosti letnih časov. Izde-
lava vseh izdelkov je podrobno 
opisana, za lažje ustvarjanje pa 
so na koncu knjige še predloge 
za vse izdelke.

 
Najlepše 
ideje za vso 
družino

144 oz. 160 strani
21,7 × 28,7 cm
Cena posamezne knjige: 23,99 €

192 strani
26 × 29 cm
Cena: 24,99 €

192 strani
26 × 29 cm
Cena: 24,99 €

96 strani
22,6 × 26,8 cm
Cena: 19,99 €

še več PrikuPnih 
zamIslI  
za risanje

osuPljive zaMisli  
za risanje

oblikovanje 
Živali iz 
PlastelIna
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145 strani
24,8 × 27 cm
Cena: 23,99 €

Oblikovalka Pia Pedevilla tokrat namenja 
glavno vlogo naravnim materialom in 
nam pokaže, kako lahko iz najdenih stvari 
nastanejo pisane kače, cvetlične princeske, 
smešni netopirji ali ledene svetilke. Njene 
zamisli spodbujajo domišljijo in krepijo 
razvijanje ročnih spretnosti. V knjigi boste 
našli preproste ideje, ki jih je  mogoče hitro 
uresničiti, in zahtevnejše projekte za posebne 
priložnosti. Poleg čudovitih zamisli vsebuje 
knjiga tudi ilustrirana navodila po korakih 
in veliko koristnih nasvetov in trikov.

145 strani
24,8 × 27 cm
Cena: 23,99 €

80 strani
20,6 × 21,7 cm
Cena: 19,99 €

igrivo ustvarjanje

ideje brez Meje

Igrivo ustvarjanje 
z naravnimi 
materiali
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velikonočni 
IzdelkI

24 strani + kartonske 
velikonočne košarice
21,5 × 28 cm
Cena: 6,99 €

128 strani
27,6 × 21 cm
Cena: 9,99 €

13 strani + 6 odstranljivih 
strani z navodili +  
4 listi z gradivom
26 × 26 cm
Cena: 19,99 €

Poslikave obraza

hoP Postavljanka

95 barvnih strani
23 x 27,5 cm
Cena: 12,99 €

96 strani
22,6 × 26,8 cm
Cena: 12,99 €

ustvari red brez 
hIšnIh zmed

ko boM velik, boM ...
igrajMo se PokliCe
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Možgani
+ mobilna aplikacija: iExplore

Z obogateno resničnostjo se podaj v svojo glavo.
 
Odkrij, kako delujejo tvoji možgani. Od gibanja pa do govora, 
dihanja in oblikovanja spominov – vse to počnejo tvoji 
možgani. S to neverjetno knjigo boš odkril, kako pomembno 
vsak del možganov prispeva k tvojemu obstoju. Nato uporabi 
obogateno resničnost, da skeniraš svoje možgane in osvetliš 
posamezne dele!

Pripravi se na neverjetno učno izkušnjo v virtualnem svetu!

31 strani
27 × 23,5 cm
Cena: 9,99 €

ZABAVA IN UČENJE
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iZnanost
+ mobilna aplikacija: iScienceAR

Kateri je najpogostejši element v vesolju? Ali veš, katera 
kovina bi se v tvoji roki stopila? Koliko bi tvoje telo tehtalo 
na Luni?
 
S knjigo iZnanost bodo eksperimenti oživeli in te navdušili 
z neverjetno učno izkušnjo v virtualnem svetu. Knjiga 
omogoča animacije, s katerimi lahko ustvarjaš kemijski 
kaos v svoji sobi, ne da bi uničil eno samo stvar. Vse, 
kar moraš storiti, je, da si na svoj tablični računalnik 
ali telefon namestiš aplikacijo, ga nato približaš označenim 
sprožilcem na strani v knjigi  ter opazuješ, kako razcepiš 
atom urana, stopiš led v vodo ter le-to spremeniš v paro, 
vstopiš v gravitacijski vesoljski laboratorij in premikaš 
predmete ...

31 strani
26,8 × 23,5 cm
Cena: 9,99 €
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Ljudje, ki so spremenili svet
Zbirka predstavlja življenjepise najpomembnejših osebnosti 
v zgodovini, ki veljajo za vodilno silo moderne človeške misli, 
ustvarjalnosti in dosežkov in katerih navdih in delo sta odprla povsem 
nova poglavja v veličastnih kronikah naravoslovja, umetnosti in 
zgodovine na splošno. Čeprav je zbirka v prvi vrsti namenjena 
osnovnošolcem, bo verjetno ostala pomemben del domačih knjižnic 
tudi kasneje. Vsaka od šestih knjig prinaša zgodbe o življenju 
petnajstih najbolj znanih ljudi z različnih področij delovanja. 

Knjige otrokom ponujajo priložnost, da na zabaven in njihovi starosti 
primeren način spoznajo slavne pisatelje, izumitelje, znanstvenike, 
vladarje, slikarje in skladatelje. Vzbudile bodo njihovo zanimanje 
za širok razpon tem, ki jih bodo srečevali med izobraževanjem, ter 
željo po nadaljnjem odkrivanju, bodisi sami bodisi s pomočjo staršev, 
učiteljev, starejših prijateljev ali sorojencev. Skrajšani življenjepisi 
ob koncu vsake knjige, posvečeni tistim, ki jih nikakor ne smemo 
izpustiti, predstavljajo konec potovanja po teh straneh. Vendar je 
za radovedne učence to lahko šele začetek spoznavanja z drugimi, 
enako pomembnimi in zanimivimi osebnostmi, ali pa preprosto 
začetek nove avanture.

16
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36 strani
21,5 × 27,8 cm
Cena posamezne knjige: 13,99 €

Rad bi 
spremenil svet.
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NARAVOSLOVJE:
Osupljivi atomi  
in neukročena 

snov 

JE TO, KAR SE ZGODI, ČE 

ZVEDAVI
POSTAVLJAJO
VPRAŠANJA.

LJUDJE

ZNANOST 

V TEHNOLOGIJI 
Odkr i j , kako iz penast ih bombonov izdelaš  

model atoma, brez dot ikanja pobereš ledeno 
kocko, zgradiš vulkan, pr idob iš DNK  

iz banane in še vel iko več .

Ta čudovita knj iga te bo 
 z več kot 30 presenet l j iv im i 
poskusi , k i j ih lahko izvedeš 
doma, nenavadnimi dejstv i 
in podatki ter mikavnimi 
i lustraci jami navdihn i la  

za raziskovanje našega  
neverjetnega sveta.

80 strani 
21,5 x 17 cm
Cena: 14,99 €
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ZVEDAVI
LJUDJE

ZNANOST RAZVILI.
KI SO JIH ALI JIH ŠE BODO

IZUMI, IZNAJDBE

IN IZDELKI, 

V TEHNOLOGIJI 
SO POMEMBNI 

 
Si torej pr ipravl jen, 

 da predstaviš 
naslednj i  vel ik izum?

Razvi j stetoskop, h iter reakt ivn i 
čoln, zmešaj p last iko, naredi s lasten 

b iotehnološki jogurt in vel iko  
drugih izrednih izdelkov!

TEHNOLOGIJA:
Orodja, 
robotika  

in veliko izumov

80 strani 
21,5 x 17 cm
Cena: 14,99 €
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Najslavnejši izumi  

v človeški zgodovini

Zgodovina svetovnih imperijev na dlani

20



Zgodbe največjih človeških odkritij

Kratka zgodovina letalstva

Ali veš, kdo je prvi objadral Zemljo, 
izumil prvi računalnik,  

s svojimi hordami konjenikov vlival 
ljudem strah in trepet,  

prvi poletel z motornim letalom ...

64 strani
22 × 28,5 cm

Cena posamezne  
knjige: 17,99 €
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Ilustrirane basni 
za otroke
 
V zbirki je zbranih šest čudovitih basni,  
z življenjskimi nauki. Vsaka zgodba se končna 
s sklopom vprašanj, kar spodbuja k pozornemu 
poslušanju in učenju.

133 strani
23 × 23 cm
Cena: 21,99 €

22 NOVO
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Matematične 
pustolovščine

Če si pripravljen na presenetljivo 
pustolovščino z veliko preobrati, 
presenečenji, napetimi dogodki in 
ugankami, ki jih moraš rešiti, sta knjigi 
iz zbirke Matematične pustolovščine 
kot nalašč zate. Knjigi nista navadni 
knjigi, saj ju ne bereš na običajen 

način – prva, druga, tretja stran … 
Med stranmi moraš skakati tako, 
kot ti narekuje razplet zgodbe. Na 
poti moraš reševati matematične 
probleme in izbirati med danimi 
možnostmi. Problemi so povezani 
z računanjem, liki, telesi in 
merami. Včasih se boš na poti 
izgubil, vendar te bo knjiga vedno 

hitro pripeljala nazaj na pravo pot. 
Z matematičnimi spretnostmi poišči 
pot skozi napeto pustolovščino, poišči 
Črnobradčevo zlato in ulovi prebrisane 
nepridiprave. Uspešno opravi zaupano 
nalogo in ob reševanju problemov 
postani pravi matematični čarovnik.

votlina z zakladoM

dvoreC labirintov

48 strani
17,5 x 23 cm
Cena posamezne knjige: 9,99 €
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čarobna
matematIka  
trIkI s števIlI

40 strani
27,5 × 22 cm
Cena: 14,99 €

44 strani 
17,5 × 22,5 cm
Cena: 4,99 €

čudovita Mala 
enCikloPedija 
zgodovina 2. del

120 strani
23,5 × 29,7 cm
Cena: 24,99 €

velika knjiga  
o Mitoloških bitjih

38 strani
26,8 × 26 cm
Cena: 24,99 €

velika knjiga  
o vozilih

hItrI vlakI 

32 strani 
21 × 26,5 cm
Cena: 12,99 €
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32 strani 
23,4 × 30,3 cm
Cena posamezne knjige: 12,99 €

Iznajdbe in izumi
transPort, znanost in tehnologija, 
koMunikaCije, doM

Iznajdbe in izumi se vrstijo skozi vso 
človeško zgodovino. Iz preprostih, a iskrivih 
zamisli se razvijajo tehnični in tehnološki 
dosežki, ki povzročajo revolucionarne 
spremembe v komunikacijah in življenju.
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Orientacija in zemljevidi
Že stoletja želimo vedeti, kako priti na cilj in kakšne so 
značilnosti terena, ki ga bomo na poti prečkali. Na začetku 
so uporabljali preproste črte in simbole, ki so označevali 
geografske značilnosti, sedaj imamo sodobne in zelo 
natančne zemljevide, izdelane s pomočjo satelitov. A tudi 
zemljevid in kompas je treba znati pravilno uporabljati.
V knjigi boste tako spoznali osnove kartografije in se naučili 
branja zemljevidov.

Vreme
Meteorologija je ena od znanosti, ki močno vplivajo na 
naša življenja. Raziskovanje pojavov v atmosferi, opazo-
vanje in napovedovanje vremena, razumevanje zakonov 
in predvidevanje posledic, ki jih bodo vremenski pojavi 
povzročili, so vse del te znanosti o ozračju. 
S pomočjo te knjige boste lažje razumeli naravne pojave, 
ki se odvijajo v naši atmosferi in se nekatere naučili tudi 
opazovati.

32 strani
27 × 24 cm
Cena: 17,99 €

32 strani
27 × 24 cm
Cena: 17,99 €

26



27

Spoznavajmo 
naravo
Ali poznate imena teh rastlin in 
živali? Če jih ne, si boste s to knjigo 
obogatili znanje o njih!
V katerokoli starostno skupino 
spadate, v naravi živijo določene 
rastlinske in živalske vrste, ki bi 
jih morali prepoznati, od zetov 
do škorcev in od podlasic do vrb. 
Spoznavajmo naravo: živalski in 
rastlinski svet orisuje 140 najbolj 
znanih rastlin in živali in je za 
sleherno družino koristen in tudi 
nujen vodnik za imenovanje živali 
in rastlin.

33 strani
17 × 24,5 cm
Cena: 16,99 €
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Sposobnost določevanja le peščice 
ptičjega petja je veščina, ki bo ostala 
z vami do konca življenja. Pa vendar 
je razlikovanje med petjem liščka in 
zelenca vse prej kot preprosta zadeva.  
In prav tu stopi v ospredje ta očarljivi 
priročnik. Hranite ga na svoji okenski 
polici, da bo sodelovala vsa družina, 
potem pa ugotovite, kateri član je prvi 
postal izvedenec za ptičje petje.

Mala knjiga o pesmih  
vrtnih ptic

24 strani
16,5 × 21 cm
Cena: 19,99 €

Prisluhnite taščici, ki se 
oglaša s kakega visokega, 

nezastrtega pevskega mesta. 
Njena dolga žvrgoleča pesem 

je ena prvih, ki jih slišimo  
v jutranjih urah.

28
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Moj dnevnik: 
Pajek In tiranozaver

Knjigi sta osebni zgodbi, ki ju pišeta mladi 
tiranozaver in pajkovka. Sta dnevnika 
živali, v katerih izvemo vse o njunem 
načinu življenja, krajih, kjer živita, hrani, 
ki jo imata najraje, njunih sovražnikih, 
ki jim morata ubežati, in še marsičem 
drugem. Njuni zgodbi sta nemalokrat  
skoraj grozljivi, vendar zabavno zanimivi  
in predvsem poučni, saj bralcu odgovarjata 
na mnoga vprašanja o življenju živali. 

32 strani + karte
21 × 26,5 cm
Cena 
posamezne 
knjige: 17,99 €

12 metrov

Tehniška
založba
Slovenije

no, natančneje, pajkovka in to je moj osebni dnevnik. Prosim, 
preberi ga in ME bolje spoznaj. Zaupala ti bom, kje so najbolj 

primerna mesta za pletenje čudovitih mrež iz pajčevine, 
obenem pa boš izvedel, katere živali vanje lovim in jih kasneje 

tudi POJEM. Povedala ti bom tudi, kako grozno sem se 
počutila, ko sem se v Velikanovi Hiši ujela v past.

Upam, da ti bo moj dnevnik všeč.  Pri pisanju mi je pomagal 
človek, ki mu je ime Steve Parker.

Knjige iz zbirke Moj dnevnik so osebne zgodbe, ki jih pišejo 
živali. Včasih so smešne, nemalokrat skoraj grozljive, vedno pa 
zabavno zanimive, saj bralcu odgovarjajo na mnoga vprašanja  

o življenju živali.

2 cm

Tehniška
založba
Slovenije

Tehniška
založba
Slovenije 9 789612 513627

17,99 EUR

12 metrov

TehniškazaložbaSlovenije9 789612 513610

17,99 EUR

in to je moj dnevnik. Prosim, preberi ga, saj je v njem vse o — MENI. V dnevniku opisujem zanimive kraje, kjer živim in hrano, ki jo imam najraje. Spoznal boš moje sorodnike in druge dinozavre, ki še živijo v moji bližini —  nekateri so prav nenavadni, nekateri pa zelo okusni. Upam, da ti bo moj dnevnik všeč. Pri pisanju mi je nekoliko pomagal človek, ki mu je ime Steve Parker.Knjige iz zbirke Moj dnevnik so osebne zgodbe, ki jih pišejo živali. Včasih so smešne, nemalokrat skoraj grozljive, vedno pa zabavno zanimive, saj odgovarjajo bralcu na mnoga vprašanja o življenju živali. 

TehniškazaložbaSlovenije 9 789612 513610

17,99 EUR

in to je moj dnevnik. Prosim, preberi ga, saj je v njem 
vse o — MENI. V dnevniku opisujem zanimive kraje, 

kjer živim in hrano, ki jo imam najraje. Spoznal boš moje 
sorodnike in druge dinozavre, ki še živijo v moji bližini — 

 nekateri so prav nenavadni, nekateri pa zelo okusni. 

Upam, da ti bo moj dnevnik všeč. Pri pisanju mi je 
nekoliko pomagal človek, ki mu je ime Steve Parker.

Knjige iz zbirke Moj dnevnik so osebne zgodbe, ki jih pišejo 

živali. Včasih so smešne, nemalokrat skoraj grozljive, vedno 

pa zabavno zanimive, saj odgovarjajo bralcu na mnoga 

vprašanja o življenju živali. 

Tehniška
založba
Slovenije
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Zanimive zgodbe zgradb
Hiše, ki so videti kot košare, nebotičniki, ki segajo do oblakov, 
veličastne katedrale, po meri narejene vile, viseči mostovi – vse 
to in še veliko drugih stavb, med njimi nekaj zelo pomembnih in 
nekaj preprosto nenavadnih, čakajo, da se pridružite štrku Filipu 
in žabcu Skokcu na njunem odkrivanju skrivnosti arhitekture.

64 strani
21,5 × 28 cm
Cena: 17,99 €
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Knjiga 
primerjav
Nekatere stvari, kot recimo velika 
piramida v Egiptu, so tako velike, 
da si je težko predstavljati. Nekatere 
stvari so tako majhne, da jih brez 
povečevalnega stekla ne moreš 
dobro videti. Od majhnih do velikih, 
od hitrih do počasnih, od lahkih do  
težkih, od visokih do nizkih. Ta 
knjiga vsebuje na stotine primerjav 
in osupljivih dejstev. 

Tvoj pogled na svet nikoli več ne 
bo tak, kot je bil!

96 strani
25× 29,7 cm
Cena: 22,99 €
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skrite Živali: 
3d-Pogled

24 strani
24,6 × 24,6 cm
Cena: 17,99 €

56 strani
22 × 28 cm
Cena: 12,99 €

22 strani + velik 3D - plakat
25,5 x 30 cm
Cena: 24,99 €

evoluCija

človeško 
telo (3d)

29 strani
22,5 × 25,7 cm
Cena posamezne knjige: 12,99 €

zbirka: vPrašanja in odgovori 
divje Živali TER  kMetija

tutankaMonova 
grobniCa

32 strani (3D-pogled)
28 × 21,5 cm
Cena: 21,99 €
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32 strani
26,1 × 26,1 cm
Cena: 19,99 €

96 strani + CD z zvočnimi 
posnetki
24 × 28 cm
Cena: 14,99 €

48 strani 
21 × 26,5 cm
Cena: 14,99 €

nogoMet:
PravIla Igre

glasba za otroke denar,  
sveta vladar

52 strani
16,9 x 22 cm
Cena: 11,99 €

sladka 
Presenečenja

33



34

 
Bistroumni 
priročniki

48 strani
14 × 19 cm
Cena posamezne  
knjige: 4,99 €

jeM zdravo,  
Proč s koMPleksi

Tolkienov svet
Vodnik po rodovih in krajih Srednjega sveta

Tolkienov svet je fantazijski svet, ki 
ga je ustvaril preučevalec starih mitov 
in epov J. R. R. Tolkien kot podlago 
za svoja literarna dela, med katerimi 
sta najbolj znani trilogija Gospodar 
prstanov in Hobit. Knjiga Tolkienov 
svet je vodnik po rodovih in krajih 
Srednjega sveta, ki samostojno 
raziskuje Tolkienovo delo. Spoznaj 
velike junake, neustrašne bojevnike 
in skromne, a pogumne hobite. 

80 strani
26 x 29,8 cm
Cena: 22,99 €
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Sneguljčica
Zrcalce, zrcalce na steni, povej, katera 
najlepša v deželi je tej!

Sneguljčica je obdarjena z lepoto, čisto 
in nedotaknjeno kot novozapadli sneg.  
A ljubosumna kraljica se namerava 
deklice znebiti. Sneguljčica na begu naleti 
na domovanje sedmih palčkov. Videti je,  
da bo lahko pri njih zaživela brez strahu 
za svoje življenje. Kraljičina kruta, 
pretkana čarovnija pa ne pozna meja …

33 strani
17 × 24,5 cm
Cena: 17,99 €

Pepelka  
in žabji kralj
Prepustite se domišljiji in uživajte 
v čarobnem pravljičnem svetu 
Savourja Pirotta s prebiranjem nje-
govih odličnih priredb Pepelke in 
Žabjega kralja. 
Knjigo bogatijo čudoviti akvareli 
Susanne Lockheart, ki enkratno 
dopolnjujejo obe klasični pravlji-
ci. Zaradi okenc, v katerih se slike 
pojavljajo in izginjajo, je knjiga še 
privlačnejša.

20 strani
31 × 23,8 cm
Cena: 19,99 €
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Zmajček Kokos 
in vampirska 
pustolovščina
Zmajček Kokos in njegova prijateljica 
Matilda komaj verjameta svojim očem:  
nad Zmajskim otokom se spreletava 
majhen vampir in v zraku izvaja vratolom-
ne akrobacije. Zmaji so preplašeni. Le 
kaj namerava vampirček Grizljavko? 
Pa menda ne bo z vampirskimi ugrizi 
vseh otočanov spremenil v vampirje! Še 
dobro, da je Kokos tako pogumen in želi 
stvar raziskati. Ali mu bo uspelo razkriti 
vampirčkovo skrivnost?

72 strani
16 ×21 cm
Cena: 9,99 €

120 strani
12,8 x 18,6 cm
Cena: 8,99 €

104 strani
12,8 x 18,6 cm
Cena: 8,99 €

strIP: klara In 
ugrabitelj

strIP: klara 
in skrivnost 
jezera
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48 strani
17,5 x 26 cm
Cena: 11,99 €

48 strani
17,5 x 26 cm
Cena: 11,99 €

72 strani
14 × 9 cm
Cena: 8,99 €

strIP: 
drakula

strIP: 
oliver twist

knjiga za PunCe 
in njihove Fante
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Priročnik 
za punce
128 strani priročnika  
+ dodatki
19,5 × 26,5 cm
Cena posamezne  
knjige: 24,99 €
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Bali 
se kopa

Prikupne zgodbice o BALIJU obrav-
navajo prigode iz vsakdanjega življenja, 
s katerimi se srečujejo tudi vsi otroci. 
Na koncu vsake zgodbice so igre in 
dejavnosti, ki bodo otroke še dodatno 
motivirale in spodbujale k razmišljanju 
in raziskovanju. Zato se bodo otroci z 
likom Balija z lahkoto poistovetili in 
ga vzljubili.

RISANI JUNAKI

bali se vozi  
s kolesoM

sara PresPI  
Pri baliju

bali se veseli 
boŽiča

32 strani
20 × 20 cm
Cena posamezne knjige: 9,99 €
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Franček
sPet v šoli ter Franček gre na PlaŽo

V poučni in zabavni knjižici za otroke 
od 3. leta starosti dalje je zbranih veliko 
zanimivih nalog in ugank, s katerimi  
si bodo otroci imenitno krajšali čas. 

Knjižici je priloženih tudi 30 nalepk, ki 
otrokom omogočajo, da jih lahko večkrat 
uporabijo in poljubno prestavljajo po 
sliki. 

16 črno-belih strani  
+ 2 strani nalepk
21 × 29 cm
Cena posamezne 
knjige: 11,99 €

32 strani
19,5 × 22 cm
Cena: 16,99 €

Frančkova 
poučna 
slikanica
Veliki brat Franček komaj čaka, 
da bo sestrico Albinco naučil šteti 
od ena do deset, z njo raziskoval 
barve, odkrival števila in iskal 
nasprotja – to bo zabaven dan!
Poučna in zabavna slikanica bo 
otroke igrivo popeljala do znanja.
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Frančkove  
klasične zgodbice

40

Franček  

se boji teMe

32 barvnih strani
19,5 × 22 cm
Cena posamezne  
knjige: 8,99 €

novo

IzIde
koneC 

noveMbra 
2020
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Franček reče  “rad te Imam”

Frančkovo 
boŽično darilo

Franček  In nevIhta

Franček ukazuje
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Mali in veliki Pujs na PotePu, 
Mali in veliki Pujs v novih 
zgodbah.

Mali pujs Pipi ima neskončno 
veliko vprašanj. Vse ga zanima, 
vse bi rad videl in spoznal. 
Veliki pujs Melkijad ga posluša 
in reče: “Nič lažjega. Pojdi z 
menoj.” In tako odkrivata svet 
okoli sebe in zvečer, ko sta 
utrujena, odpujsata domov. 

32 strani
21,5 × 30 cm
Cena posamezne 
knjige: 14,99 €

Mali in veliki Pujs
64 strani
21,5 × 30 cm
Cena: 19,99 €
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Sam doma
Osemletni Kevin McCallister si je zaželel, da bi njegova 
družina izginila. Ni si mislil, da se mu bo želja uresničila!
Filmska klasika, ki jo vsi poznamo in imamo radi, je zdaj dobila 
obliko slikanice. V njej nastopajo štorasta vlomilca, bistroumno 
izdelane pasti in fantek z imenom Kevin, ki mora sam poskrbeti 
zase. Ali bo lahko zavaroval hišo pred nepridipravi? In ali se 
bo njegova družina vrnila za božič?

40 strani
23 × 28 cm
Cena: 17,99 €
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Mia in jaz
Čeprav Centopia obstaja le v zgodbi, se s 
pomočjo skrivnostne knjige in magične 
zapestnice Mia znajde sredi tega sveta 
samorogov in vilincev. In kar je najbolje:  
v tem svetu je tudi ona vilinka in edina, ki 
zna govoriti s samorogi.  Žal pa Mia ugotovi,  
da je rajska Centopia v nevarnosti. Ali jo bo  
lahko pomagala rešiti? Je morda izum pana 
Phuddla ključ do rešitve?

Mijin Prihod v CentoPio

96 strani
22,2 × 29,3 cm
Cena posamezne knjige: 19,99 €

44

izgubljeni truMPtus



45

saMorogov Žrebiček

Mijina največja Želja

mIa In vIlIncI

lyrijina skrivnost

116 strani
13 × 20 cm

Cena posamezne  
knjige: 14,99 €
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Ledena doba
celinski premiki

72 strani 
+ dodatki
26 × 30 cm
Cena: 8,99 €

Juhu, zabava je tu!
Pred teboj je najboljša knjiga za kratkočasenje. 
Ta knjiga ni le za branje, je tudi za risanje, zabavo 
in igranje. Pridruži se Maniju, Sidu, Diegu in 
drugim priljubljenim junakom Ledene dobe: 
riši, čičkaj čačkaj in barvaj, hkrati pa se igraj in 
veselo ustvarjaj. 
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Knjiga 
razširjene 
resničnosti
Priljubljeni ledenodobni junaki se 
vračajo. Preživeli so ledeno dobo, se 
prebili skozi globalno otoplitev in 
kljubovali dinozavrom v njihovem 
izgubljenem svetu. Zdaj sta Praskež 
in njegov želod premaknila celine – 
in čreda je v težavah!

32 strani 
+ namestitveni disk 
+ prožilne karte
26,2 × 22,8 cm
Cena: 9,99 €
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Knjige  
za odrasle

SPLOŠNI PRIROČNIKI

            ~ Vzgoja

            ~ Prosti čas

            ~ Osebna rast

ŽIVALI 

ŠOLSKI PRIROČNIKI

        





SPLOŠNI PRIROČNIKI

Izjemne ženske
Knjiga raziskuje življenja številnih pomembnih žensk, ki so v 
svetu pustile pečat. Polna zanimivih podrobnosti nam oriše, kaj 
je vsako od njih spodbujalo, da so premagovale ovire in orale 
ledino ali dosegale uspehe, kjer je drugim spodletelo. Kdo so bile? 
V kakšnih družinah so odraščale? Kje so živele? Kako jih je njihovo 
prizadevanje, da bi naredile nekaj prelomnega, oblikovalo kot 
osebnosti? Kako so nanje gledali njihovi sodobniki? Vse to in še 
veliko več boste našli v tej knjigi.

• Podrobni portreti 30 mednarodno priznanih izjemnih žensk 
• Navdihujoči izvirni citati 
• Bogato slikovno gradivo
• Mini življenjepisi še 64 izjemnih žensk

144 strani
19,1 × 22,8 cm
Cena: 29,99 €
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Izjemni znanstveniki
Knjiga podrobno opisuje življenja več uglednih izumiteljev in 
razkriva, kaj je jih navdihnilo, da so premagali težave, utirali 
nove poti ali uspeli tam, kjer je drugim spodletelo. Kdo so bili 
ti izumitelji? Iz kakšnih družin so izhajali? Kje so živeli? Kako 
jih je stremljenje k cilju izoblikovalo kot osebnosti? Kako so jih 
sprejemali sodobniki? Knjiga podaja vse to in še veliko več. Ti 
izjemni ljudje se močno razlikujejo med seboj, vendar pa imajo 
nekaj skupnega: nepopustljivo odločenost, da bodo uspeli in 
prispevali k blaginji človeštva.

• Podrobni portreti 30 mednarodno priznanih izumiteljev
• Citati, ki bralca navdihnejo
• Bogate ilustracije
• Mini življenjepisi še 64 pomembnih izumiteljev

144 strani
19,1 × 22,8 cm
Cena: 29,99 €

Leonardo da Vinci
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Reke pogosto uporabljamo v svo-
jem vsakdanjem življenju, pa ve-
likokrat sploh ne vemo, čigavi so. 
Besedilo spremljajo stripovske ilu-
stracije in ta vizualna poigravanja 
in šaljive kombinacije pomagajo 
bralcu k bolj sproščenemu spreje-
manju in globljemu razumevanju 
slavnih rekov. 

136 strani
22 × 28,5 cm
Cena: 29,99 €
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KDO VE, V KAKŠNEM SVETU BI ŽIVELI 
DANES, ČE BI ŠEL EINSTEIN MED  
ČEVLJARJE IN BI HITLER PRVI  
IZDELAL ATOMSKO BOMBO …

IN ŠE NEKAJ … NE BODITE PRESTROGI DO 
TISTIH, KI IMAJO V ŠOLI TEŽAVE …

VSE JE  
RELATIVNO …

SINKO! …  
NE UČI SE, PA BOŠ 
MORDA POSTAL  

EINSTEIN …

TUDI BREZ 
TEGA BI BIL 

EINSTEIN 
EDEN OD 

NAJPOMEM
BNEJŠIH 
ZNANST
VENIKOV 

VSEH ČASOV 
…KAKORKOLI ŽE, ABOMBA 

 JE POSPEŠILA KONEC DRUGE 
SVETOVNE VOJNE IN ZMANJŠALA 

ŠTEVILO ŽRTEV  
NA STRANI AMERIČANOV! 

SPOMNIMO SE REKA, DA  
CILJ OPRAVIČUJE SREDSTVA …

VAJENEC 
ALBERT

GLP

ENOLA GAY 

LITTLE BOY 
(FANTEK) 

A-GOBA

ALBERT EINSTEIN
Dve stvari sta neskončni – vesolje  

in človeška neumnost; ampak glede 
vesolja nisem čisto prepričan. 

… in vmes kak šaljiv

100 slavnih rekov 
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še več anekdot o slavnih osebah

108 strani ali 188 strani
22 × 28,5 cm
Cena posamezne  
knjige: 29,99 €

anekdote o slavnih 
osebah

Lahko bi rekli, da ni znane osebnosti, 
o kateri ne bi vedeli nekaj anekdot. 
Mnoge se pogosto navezujejo na njihova 
dejanja ali biografijo.  Naj naštejemo le 
nekaj imen, ki bodo zagotovo pritegnile 
vašo pozornost: Kleopatra, Marco Polo, 
Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, itd.

ALEKSANDER VELIKI
Za tistega, ki si upa

poskusiti, ni nič 
nemogoče.

Aleksander Veliki je nedvomno ena najbolj 
znanih oseb v svetovni zgodovini. Razširil 

je meje mogočega in v dobrih trinajstih letih ustvaril 
do tedaj največje kraljestvo na svetu (pozneje so ga 
presegli mongolski osvajalci). Raztezalo se je od 
Grčije in egipta do Indije. Hotel je iti še naprej, vendar 
se je njegova vojska uprla nadaljnjemu napredovanju. 
Umrl je, ko se je pripravljal na pohod proti Arabiji.
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Mitologija
v 30 sekundah

Mitologija v 30 sekundah opisuje najpomembnejše podrobnosti 
največjih antičnih mitov in pojasnjuje njihov osrednji pomen. 
Knjiga razkriva izvor bogov, junakov in pošasti antične Grčije 
in Rima in bralcu oriše ključne značilnosti mitoloških zgodb 
v pol minute, na samo dveh straneh, s tristo besedami in eno 
sliko. Mitologija v 30 sekundah vsebuje podrobne življenjepise 
sedmih največjih antičnih pesnikov in dramatikov in jedrnato 
pojasni, zakaj je vpliv mitologije večen.

160 strani 
18,7 × 23,7 cm 
Cena: 24,99 €

Zakaj je moral Herkul 
opraviti dvanajst 

nalog? Kako je Narcis 
našel ljubezen svojega 
življenja? In zakaj je 

trajalo deset let, da je 
Odisej preplul dobrih 
osemsto kilometrov?
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Leonardo da Vinci
v 30 sekundah

Ta knjiga je najhitrejša pot 
do razumevanja, s kako 
različnimi temami se je uk-
varjala misel renesančnega 
velikana. Vodilni izvedenci 
za Leonarda so ustvarili 
hiter in poznavalski vod-
nik po širokem zajemu in 
briljantni izpeljavi njegovih 
najbolj imenitnih izumov. 
Vsak je predstavljen v samo 
30 sekundah – sestavljata ga 
ena stran besedila in ena 
sama slika. 

160 strani
18,7 × 23,7 cm
Cena: 24,99 €

3 minute za Einsteina
Knjiga 3 minute za Einsteina 
zgoščeno predstavlja ve-
likega genija svojega in tudi 
današnjega časa. Njegovo 
življenje in delo sta podana 
v majhnih zalogajih, ki jih 
lahko brez težav usvojite v 
pičlih treh minutah. Celotno 
knjigo lahko preberete tako 
rekoč s svetlobno hitrostjo.

160 strani
18,7 × 23,7 cm
Cena: 24,99 €
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Popoln vodnik po 
barvni harmoniji
Izdaje Pantone ®

eden najbolje prodajanih 
referenčnih vodnikov za 
oblikovalce, študente, 
učitelje in nasploh vse, ki 
jih zanima svet barv – je v 
tokratni izdaji še izboljšan. 
Njegova avtorica je dolgoletna 
strokovnjakinja za barve 
Leatrice eiseman, izvršilna 
direktorica Inštituta za barve 
Pantone. Njeno besedilo je 
polno informacij in bogato z 
navdihi, sama je izbrala tudi 
fotografije. In ne samo to: 
avtorica je vsako od tridesetih 
izbranih barvnih palet – od 
aktivne do zemeljske, od odločne 
do urbane – ilustrirala s  36 
kombinacijami Pantonovih barv, 
tako da so vplivnost, 
pestrost in neomejene 
možnosti izbire barv 
postale oblikovalcem bolj 
dostopne in uporabne kot 
kadarkoli prej.

216 strani
17 × 22,9 cm
Cena: 29,99 €
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Sladka paleta
Zbirka sladkih tonov, ki so jih 
navdihnile »retro« slaščice iz 
otroštva. Vaflji s pistacijevim in 
jagodovim nadevom, potreseni s 
pastelnimi mrvicami; rožnata 

sladkorna pena in pijače z 
mehurčki, čokoladni puding in 

rahli vaniljevi kolački. Ti odtenki 
so prijeten spomin na srečne čase, 

posebne priložnosti in slastne 
priboljške, ki nam teknejo, tudi 

ko odrastemo. Njihova imena so se 
morda spremenila in okusi so se 

preoblekli v ravno tako pisane nove 
sladolede, smutije in kave vseh 

mogočih okusov, toda obet sladkih 
spominov še vedno ostaja.
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160 strani
18 × 22 cm
Cena: 19,99 €

97

B
berkelij

(247.07)

12

M
magnezij

24.31

10

N
neon

20.180

78

p
platina

195.08

176 strani 
14,5 × 21,5 cm
Cena: 19,99 €

244 strani
22,2 × 22,2 cm
Cena: 24,99 €

FIzIka  
za lahko noč

čebela v katedrali

256 strani
17,5 × 23,5 cm
Cena: 29,99 €

naključni geniji

Elementi
Popolni ilustrirani vodič

V tej knjigi so zapisane vse os-
novne informacije o vsakem od  
118 elementov. Nekateri, kot so 
ogljik, kisik in aluminij, so nam 
dobro poznani; drugi, kot sta ga-
dolinij in telur, ne. Znotraj knjige 
boste našli ključne informacije o 
vseh elementih, pomembne spo-
jine, ki jih tvorijo, njihove možnosti 
uporabe in osupljive zgodbe o nji-
hovih odkritjih. 
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256 strani
19,6 × 25,4 cm
Cena: 22,99 €

Knjiga o času
Knjiga pojasnjuje, kako so filozofi, ljudstva in znanstveniki 
poskušali čas razložiti s pojmi od popolnega cikla do večno 
naraščajočega kaosa, kako čas deluje v naravnem svetu ter 
našem telesu in mislih ter kako si je človek že od nekdaj 
prizadeval, da bi ga meril. 

45 strani 
16,2 × 23 cm
Cena: 9,90 €

198 strani
21,5 × 30,4 cm
Cena: 29,99 €

da vIncI – 
genIalnI um

101 najvPlivnejša 
oseba,  ki ni 
nikoli Živela 

208 strani
21 × 29,7 cm
Cena: 29,99 €

100 znanstvenikov,  
ki so sPreMenili 
svet 
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Misli in dejanja  
velikih mislecev  
vedno spletajo  

čudovite zgodbe!

Razmišljanja in dejanja vélikih mislecev so vedno povod 
za imenitne zgodbe, in v vsaki knjigi jih je zbranih sto. V 
središču vsake zgodbe je pomemben problem ali uganka, ki 
je vodila do odkritja, ki je spremenilo naš pogled na svet.
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144 strani
23× 27,5 cm
Cena posamezne knjige: 29,99 €
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64 strani
25 × 29,5 cm
Cena: 21,99 €

208 strani
11 × 17,5 cm
Cena: 7,99 €

veliki alPinistični 
vzPoni

velIke 
raziskovalne 
odPrave

znanost 
v štoParskeM 
vodniku 

176 strani
28× 31,5 cm
Cena: 14,99 €

naš Planet

64 strani
25 × 29,5 cm
Cena: 21,99 €
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266 strani  
13,4 × 20,6 cm
Cena: 28,99 €

240 strani  
16 × 21 cm
Cena: 21,99 €

120 strani
26,5 × 21 cm
Cena: 19,99 €

200 strani
30,5 × 24,5 cm
Cena: 39,99 €

ParanorMalnonePojasnjeno veliki biblijski 
dogodki

Jezusova zgodba
Milijoni bralcev so na dušek prebrali knjigi 
pisatelja Billa O’Reillyja in zgodovinarja Martina 
Dugarda o ubojih ameriških predsednikov 
Kennedyja in Lincolna, Killing Kennedy in 
Killing Lincoln, napeto zgodovinsko pisanje, ki 
spreminja naš način prebiranja zgodovinskih 
besedil. V tej knjigi pa sta se podrobno lotila 
šokantnih dogodkov, ki so pripeljali do usmrtitve 
najvplivnejšega človeka, kar jih je kdaj živelo – 
Jezusa iz Nazareta. 
Zgodba o Jezusovem življenju in času temelji 
na dejstvih, obenem pa neustavljivo priteguje 
bralčevo pozornost; na straneh knjige med 
mnogimi legendarnimi zgodovinskimi osebnostmi 
oživljajo Julij Cezar, Kleopatra, Cezar Avgust, 
Herod Veliki, Poncij Pilat in Janez Krstnik. 
Avtorja popeljeta bralca v izjemno nestabilno 
obdobje zgodovine tudi z nazornim opisom 
številnih političnih in zgodovinskih dogodkov, 
zaradi katerih je bila Jezusova smrt neizbežna 
in je za vedno spremenila svet.
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254 strani  
14,6 x 21,7 cm
Cena: 14,99 €

Skrivnosti 
predstavitev 
Steva Jobsa
Skrivnosti predstavitev Steva Jobsa je 
najboljša priložnost za učenje neposredno 
od mojstra. Komunikacijski strokovnjak 
Carmine Gallo je preštudiral in analiziral 
najboljše Jobsove nastope in iz njih 
potegnil sistematičen pregled primerov 
ter preverjenih metod in predstavitvenih 
skrivnosti, ki delujejo v vsakem primeru. 
Presenečeni boste, kako zlahka boste s tem 
revolucionarnim pristopom prodajali svoje 
ideje, delili svoje navdušenje in očarali 
svoje občinstvo tako kot ga je Steve Jobs.

256 strani  
14,6 x 21,7 cm
Cena: 14,99 €

Skrivnosti 
inovacij Steva 
Jobsa
V knjigi Carmine Gallo povzema izvirni 
način inovativnega razmišljanja Steva Jobsa 
in podjetja Apple. Knjiga ni namenjena 
le strokovnjakom za tehnologijo in 
trženje, čeprav bodo tudi njim koristila 
spoznanja, ki jih lahko uporabijo v svojih 
svetovih. Namenjena je vsem, ki jih zanima 
tehnologija in ki želijo razumeti, kako se 
ustvarjajo preproste naprave, ki jih je  
lahko uporabljati in ki lahko vplivajo 
na naše življenje. Avtor povzema Jobsov 
pristop k inovativnosti v sedmih glavnih 
načelih. 
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Otrok
Osupljiva zgodba prvih  
dveh let življenja

V knjigi je opisan dramatičen razvoj od 
spočetja do rojstva otroka. Ob nazornih 
anatomskih skicah in očarljivih foto-
grafijah odkrivamo pogosto presenetljive 
duševne in telesne značilnosti dojenčkov 
in malčkov do 2. leta starosti. Spoznava-
mo, kako se otroci razvijajo ob eksperi-
mentiranju z igračami, soočanju z novimi 
ljudmi in kraji ter kako se učijo govora in 
hoje. Oblikovno dovršena knjiga je polna 
spoznanj, ki vam bodo pomagala razumeti  
vašega otroka.

192 strani  
+ 8 prosojnih listov
Cena: 20,99 €

204 strani  
17 x 23,2 cm
Cena: 17,99 €

Postanite 
suPer mamI

štejeM do tri

226 strani  
15,7 x 23,5 cm
Cena: 27,99 €

231 strani  
16,5 × 22,5 cm
Cena: 12,99 €

kako učiti

Vzgoja
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Optične iluzije
Prevarajte možgane z iluzijami, ki begajo 
misli, nato ustvarite lastne iluzije, ki bodo 
navdušile prijatelje! Domiselni eksperimenti, 
lahko razumljive razlage in vrhunski nasveti 
za risanje optičnih umetnin skupaj ustvarijo 
izredno zbirko presenetljivih optičnih 
iluzij. Spoznajte znanost, ki se skriva za 
iluzijami, od toka tekočine na listu papirja 
do izginjajočih likov in nenavadnih barv. 
ugotovite, zakaj vidite, kar vidite.

64 strani
21,5 × 28 cm
Cena: 19,99 €

Prosti čas
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Uravnoteženje 
možganov
Z vajami preverite, ali imate bolje razvito
delovanje desne ali leve možganske poloble.
Ugotovite, kaj to pomeni in kako to vpliva  
na vašo osebnost, inteligenco in vaš način 
razreševanja vsakodnevnih problemov. 
Ste spretni z besedami ali pravi matematični 
čarovnik? S testi preverite, katere veščine 
najbolje obvladate in katere morate morda 
še nekoliko vaditi. Ugotovite, kaj se dogaja v 
možganih, ko se učite novih stvari in razvijate 
nove sposobnosti, in odkrijte, kako vse življenje 
najbolje skrbeti za njihovo zdravje.

160 strani
24,6 × 19 cm
Cena: 26,99 € 67
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Igre za majhne
in velike otroke 
Poleg priljubljenih klasičnih iger vam knjiga 
ponuja tudi pravo bogastvo različnih tekmovalnih 
iger: namizne igre, igre s kartami in kockami, 
jezikovne in miselne igre, ugibanke, igre na poti, 
rajalne igre, igre z žogo in še mnogo drugih. 
Predstavljene so igre, ki se jih lahko igrate ob 
posebnih priložnostih, kot so velika noč, božič, 
poroka, rojstni dnevi otrok, ali pa preprosto 
takrat, ko se želite v družbi pokratkočasiti. 
Vsakdo, naj bo to ugankarski prvak, športni 
junak, mojster hitre misli ali pa umetnik z 
žogo, bo hitro našel najljubšo igro. Kdor si 
upa odigrati partijo, se tudi v življenju ne bo 
skrival pred izzivi. Zato naj velja: kdor hoče 
zmagati, mora znati tudi izgubljati.

256 strani
17 × 22,3 cm
Cena: 34,99 €
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Poker
Naučite se pet najbolj priljubljenih različic pokra na 
svetu in pridobite znanje ter samozavest, da sedete za  
katerokoli mizo na svetu in nasprotnike oberete do kosti.

Za bolj nazorno in lažje učenje so razlagam dodani 
številni grafični prikazi. Naučite se izbirati igre in začetne 
kombinacije, izračunavati verjetnost zmage in poraza, ter 
pridobite sposobnost branja in zavajanja nasprotnika.
Ta knjiga je lahko vaš osnovni vir informacij ali 
inštruktor, ki vam je vedno pripravljen priskočiti na 
pomoč. Najbolje pri knjigi pa je, da je ni treba prebrati 
od začetka do konca. Če že poznate pravila, osnove ali 
nekatere ideje, jih preprosto izpustite in skočite na del, 
ki vas najbolj zanima. Če pa ste v svetu pokra novinec, 
vam priporočamo branje od začetka do konca.

256 strani  
14,5 × 19,5 cm
Cena: 15,99 €
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144 strani
21 × 27,9 cm
Cena: 19,99 €

160 strani
19 × 24,5 cm
Cena: 26,99 €

Očarljivi 
izdelki za dom
Več kot 35 vznemirljivih zamisli, ki 
vas bodo v hipu navdušile. Bodite 
ustvarjalni in vdihnite svojemu 
domu pravljično vzdušje.

Šivanje
Postanite še bolj spretni in skrajšajte 
čas, v katerem boste izdelali oblačilo, 
okrasne predmete ali notranjo opremo 
za dom! 
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120 strani
20 × 28 cm
Cena: 11,99 €

400 strani
16 × 21 cm
Cena: 19,99 €

Preprosto  
in uporabno
365 praktičnih nasvetov za vsak dan

Zvijače, nasveti in domislice – naj 
gre za gospodinjstvo, potovanja, 
pisarno, šport, med hudimi napori 
ali preprosto le med počivanjem 
na kavču: nenehno iščemo ideje, s 
katerimi bi si poenostavili in olajšali 
življenje. Kaj je bolj pripravno kot s 
pridom uporabljati stvari, ki so 
že tako ali tako pri roki? 

V tej knjigi sta avtorja zbrala 
365 takšnih nenavadnih 
in pripravnih domislic z 
vseh področij življenja, jih 
preizkusila in opisala.

najlePši čas

71



72

176 trani
19 × 25 cm
Cena: 29,99 €

Paradižniki 
z mojega vrta

Vrt 
Pridelujte in uživajte

V tej knjigi boste izvedeli, kako lahko vse dni v letu 
doma pridelujete sveže sadje in zelenjavo ter si iz 
njih pripravljate okusne, predvsem pa zdrave jedi.

Iz meseca v mesec boste vedeli, katere vrtnine 
je treba posejati ali posaditi, kako jih je treba 
oskrbovati ter kdaj jih lahko poberete in uporabite 
ali shranite za poznejšo rabo. Opisani so najboljši 
načini gojenja rastlin, pri izbranih vrtninah pa so 
poleg najbolj znanih sort naštete še tiste, ki jih je 
vredno poskusiti. Nasveti in opravila so uporabni v 
vseh vrstah vrtov, od majhnih dvorišč do vrtičkov 
in pravih zelenjavnih vrtov.

256 strani  
20 × 24 cm
Cena: 35,99 €
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128 strani
19,5 × 24 cm
Cena: 9,99 €

216 strani
16 × 26,5 cm
Cena: 39,99 €

192 strani
22,2 × 16,5 cm
Cena: 22,99 €

256 barvnih strani 
23,3 x 30,3 cm
Cena: 21,99 €

otroCi in vrt sto grMovnih vrst 
na slovenskeM

osuPljivi 
traktorji

224 strani
13,5 × 23,5 cm
Cena: 14,99 €

192 strani
21 × 26,5 cm
Cena: 11,99 €

navtični 
Priročnik za 
ukrePanje v sili

Priročnik za 
PotaPljanje z 
avtonoMniM 
dihalniM aParatoM

Priročnik za 
usPešen ribolov
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192 strani  
20 × 22 cm
Cena: 19,99 €

Mamma Mia
Italjanske jedi, kot jih pripravi nona

Italijanske jedi so v sredozemski kulinariki najbolj priljubljene. V 
knjigi so zbrani čudoviti tradicionalni italijanski recepti, ki bodo 
zagotovo pričarali veselo vzdušje družinskih in prijateljskih srečanj. 
Knjiga postopoma zajema srce in dušo Italije ter je avtentična 
turistična kulinarična spremljevalka, ki vam omogoča, da vase 
vsrkate in malo bolje razumete zgodovino, kulturo in strast te 
dežele. Nič ne predstavlja Italije bolje kot njena kulinarika in nič 
ne predstavlja italijanske kulinarike bolje kot Mamma Mia.

192 strani
19 × 24,6 cm
Cena: 19,99 €

vse dIete 
sveta
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ljubezen gre 
skozi ŽelodeC

135 strani  
21 × 27,7 cm
Cena: 19,99 €

Slastne  
in mamljive torte
Več kot 40 vrst tort za popolna praznovanja.

160 strani
13,3 × 15,3 cm
Cena: 4,99 €
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160 strani  
22,7 × 22,7 cm
Cena: 12,99 €

160 strani 
23,7 x 25,5 cm
Cena: 12,99 €

ustvarIte 
nePozabne sPoMine

ujeMite 
trenutek

Digitalni 
zrcalno-refleksni 
fotoaparat
Priročnik priznanega fotografa Michaela 
Freemana izčrpno predstavlja vsa področja 
digitalne fotografije, od fotografiranja, obde-
lave, urejanja in arhiviranja fotografij do 
njihovega natisa, objave v različnih publikaci-
jah in prodaje. 

256 strani  
18,6 x 25,5 cm
Cena: 16,99 €
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160 strani  
22,2 x 22,2 cm
Cena: 24,99 €

256 strani
23 × 29,7 cm
Cena: 29,99 €

risanje in slikanje oblikovanje  
s PaPirjeM

192 strani  
15 × 19,5 cm
Cena: 19,99 €

244 strani
14 × 21 cm
Cena: 14,99 €

kako PreŽiveti 
v naravI

vreme In 
Podnebje  
v gorah

77

327 strani
17,5 × 22,5 cm
Cena: 24,99 €

doM brez 
odPadkov

164 strani 
Cena: 19,99 €

energetika za vsakogar 
in za vse ostale
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Osebna rast

Izvor
Svetovno znana nevroznanstvenica dr. Tara Swart 
nam pokaže, kako lahko vsi vprežemo svoj potencial, 
da spremenimo delovanje svojega uma, pritegnemo 
stvari, ki si jih najbolj želimo, in začnemo opažati 
ter izkoriščati priložnosti, ki se nam ponujajo vsak 
dan – in kako si z vsem tem korenito izboljšamo 
življenje.

Če bi lahko imeli 
karkoli, kar si želite,

kaj bi to bilo?

316 strani  
13,4 × 20,6 cm
Cena: 27,99 €
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228 strani  
13,4 × 20,6 cm
Cena: 27,99 €

e na kvadrat

Življenje 
te ljubi
Avtorja se v knjigi sprašujeta, kaj 
stavek Življenje te ljubi pravzaprav 
pomeni; ugotavljata, da se življenje 
ne zgodi tebi, ampak zate. V vrsti zelo 
osebnih in iskrenih pogovorov skupaj 
raziskujeta moč ljubezni, dobrohotnost 
stvarnosti, prijazno vesolje in jedro 
naše resnične narave. Knjiga je bogata 
z zgodbami, ki bralca navdihnejo, ter 
meditacijami, molitvami in vajami,  
ki so mu v pomoč. 

240 strani  
13,4 × 20,6 cm
Cena: 27,99 €

e na kubik

Nekaj 
za vaše 

najdražje!

160 strani  
13,4 × 20,6 cm
Cena: 27,99 €
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Konji
Ta knjiga je posvečena lepoti in življenjski moči konja, pa 
tudi edinstvenemu odnosu med človekom in to krasno živaljo. 
Knjiga je sestavljena iz dveh delov.  V uvodu so predstavljene 
značilnosti konja, njegova vloga v človeški zgodovini, 
umetnosti in legendah ter njegov položaj v sodobnem svetu. 
Drugi, veliko obsežnejši del, pa predstavlja pasme konj z vsega 
sveta. V njem je z zemljevidi, razpredelnicami in fotografijami 
opisanih sto najpomembnejših pasem konj in ponijev. Posebno 
mesto v knjigi je namenjeno tudi biseru Slovenije – lipicancu. 
Knjigo krasijo čudovite fotografije, ki so jih posneli svetovno 
znani fotografi.

240 strani  
30,5 x 24,3 cm
Cena: 21,99 €

ali vaš konj 
zna ...?

151 strani  
19,8 × 26,9 cm
Cena: 24,99 €

anatoMija 
konja - 
teMelj 
usPešnosti

179 strani  
18 × 24 cm
Cena: 23,99 €

ŽIVALI
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240 strani  
30,5 × 24,3 cm
Cena: 21,99 €

Psi
Izvor in značilnosti več kot 160 pasem z vsega sveta

Gre za verjetno eno najlepših knjig z opisom pasem in 
s čudovitimi fotografijami. Avtorja se ne ukvarjata s 
podrobnostmi, ampak na kratek, preprost, a strokoven 
način opišeta vse, kar potrebuje povprečen ljubitelj 
psov ali kdorkoli, ki se bo v bližnji prihodnosti odločil 
za psa. Res enkraten opis, brez nepotrebnega leporečja, 
ki ga najdemo v mnogih drugih pasjih enciklopedijah. 
Vse opisano je bogato opremljeno s fotografijami in 
bralec lahko v nekaj minutah dobi vse osnovne podatke 
o pasmi, ki ga zanima.

Pri izbiri psa po navadi ne 
zadostujejo le informacije 
iz tovrstne enciklopedije, 

saj je treba psa videti tudi 
»v živo«, ampak ta knjiga 
je ena najboljših in najbolj 
popolnih virov informacij 

za vse, ki izbirajo psa, ki jim 
bo olepševal življenje.

Jože Vidic, dr. vet. med.

zadovoljen 
Pes

144 strani
16,5 × 22,5 cm
Cena: 19,99 €
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320 strani  
13 x 20 cm
Cena trde vezave: 23,99 €
Cena mehke vezave: 17,99 € 

Vodja krdela
Avtor Šepetalca psom, ene najbolj 
prodajanih knjig v ZDA in tudi pri 
nas, je napisal nov vodnik za razvijanje 
veščin, ki so potrebne, da postanemo 
trden vodja krdela, kakršnega naš 
pes potrebuje za uravnoteženo in 
izpolnjeno življenje. 

308 strani  
13 x 20 cm
Cena trde vezave: 23,99 €
Cena mehke vezave: 17,99 €

Šepetalec psom
Ali ste zaradi svojega psa na koncu z živci? 
Morda ste prepričani, da imate popolnega 
ljubljenca, vendar bi z njim radi imeli bolj 
izpopolnjen odnos? 

Si želite spoznati pasji razum, da bi lahko 
z njim vzpostavili še trdnejšo zvezo? 
Priznani strokovnjak za pse Cesar Millan, 
zvezda oddaje Šepetalec psom na National 
Geographic Channelu, vam pomaga videti 
svet skozi oči vašega psa, tako da končno 
lahko odpravite njegove vedenjske težave. 

uspešnici!
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Vse o mačkah  
v 365 dneh
Vsebina knjige v vsakem delu poudarja 
dragocenost medsebojnega odnosa med mačko 
in njenim skrbnikom – v zgodbicah, vsakdanjih 
opravkih in s praktičnimi informacijami. 
Poskusili smo zbrati čimveč koristnih 
napotkov o pravilni prehrani, o tem, kaj 
mačke potrebujejo za dobro počutje, primernih 
igračah in igralih, o pasmah, mačji pregovorni 
spretnosti, komunikaciji in ne nazadnje tudi 
nekaj zabavnih informacij. 

320 strani
17,3 × 22,8 cm
Cena: 17,99 €
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128 strani  
15 x 21 cm
Cena posamezne knjige: 25,99 €

Slikovni priročniki 
Slikovni priročniki so ilustrirani vodiči po temeljnem izrazju 
ključnih naravoslovnih ved - biologije, kemije in fizike. 
Osnovni pojmi so sistematično definirani in razloženi s 
primeri, njihovo razumevanje pa olajšujejo barvne risbe, 
skice, sheme in grafikoni. Hitro iskanje osnovnih pojmov 
omogočata vsebinsko kazalo na začetku in pojmovno 
kazalo na koncu knjige, sistematiko ključnega izrazja pa 
dopolnjujejo tabele in preglednice. 

~ Jasne definicije vseh ključnih izrazov in pojmov.
~ Bogate ilustracije z uporabnimi diagrami.
~ Navzkrižno sklicevanje na sorodne teme.
~ Podrobno stvarno kazalo za lažje iskanje.

Priročniki Biologija, Kemija in Fizika so nastali v plodovitem 
sodelovanju med strokovnjaki, poljudnimi pisci in ilustratorji, 
zato bodo nedvomno tudi pri nas postali pomožno gradivo 
za učence, dijake in pa tudi učitelje strokovnih predmetov 
v osnovni in srednji šoli.

ŠOLSKI PRIROČNIKI
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648 strani  
17 x 24 cm
Cena: 84,99 €

ElEktrotEhniški 
priročnik

Ta celovit priročnik na jedrnat način predstavlja 
vsa področja elektrotehnike – od osnovnih 
pojmov, električnih vezij in električnih 
in elektronskih elementov do inštalacij, 
električnega in magnetnega polja, informacijske 
tehnike, avtomatike in elektrotehniških 
poklicev. Priročnik je namenjen vsem, ki se 
tako ali drugače ukvarjajo z elektrotehniko 
in elektroniko, predvsem pa bo dobrodošel 
dijakom in tudi študentom elektrotehnike.

864 strani  
14 x 20,4 cm
Cena: 49,99 €

Gradbeniški 
priročnik
Priročnik pokriva področje gradbeništva in 
geodezije, pri čemer, tako kot v preteklih 
izdajah, prvo poglavje prinaša pregled 
pomembnejših matematičnih področij. 
Vsebina in vrstni red drugih poglavij sta 
glede na razvoj stroke in pripombe ter 
opozorila uporabnikov nekoliko spremen-
jena. Prenovljeno in razširjeno je poglavje 
Stavbarstvo. Področje gradbenih kon-
strukcij (lesene, betonske in armiranobe-
tonske, jeklene konstrukcije ter temeljenje) 
je zdaj združeno ter korenito prenovljeno in 
razširjeno v novo obsežno poglavje Projek-
tiranje gradbenih konstrukcij (evrokodi).
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720 strani
17 × 24 cm
Cena: 64,99 €

Motorno vozilo  
Knjiga je zasnovana kot priročnik za 
spoznavanje in razumevanje delovanja 
naprav in sistemov na področju tehni-
ke motornih vozil. Knjiga je tudi bo-
gat vir za izpopolnjevanje in razširitev 
strokovnega znanja s samostojnim 
študijem.

Priročnik je dopolnjen z najnovejšimi 
dosežki in dognanji na številnih 
področjih tehnike motornih voz-
il, kot so: lega vozila na cestišču, 
priprava goriv, pogon na tekoči 
plin in elektriko, sistem 'Com-
mon-Rail', neposredni menjal-
nik, elektromehanske parkirne 
zavore, novi sistemi žarometov, 
večnamenski regulatorji, siste-
mi za udobje (npr. pomoč pri 
parkiranju in vožnji). 

1000 strani
14 × 20 cm
Cena: 49,99 €

MateMatični 
Priročnik
Prenovljena in 
posodobljena  
izdaja 
(I. N. Bronštejn)

910 strani
13,5 × 20 cm
Cena: 21,99 €

MateMatični 
Priročnik
z osnovami 
računalništva 
(Stöcker)
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graFično oblikovanje

240 strani  
21 × 27,5 cm
Cena: 17,99 €

anatoMska Pobarvanka

223, 213, 215 strani
17 × 24 cm
Cena: 60 €

326 strani
17 × 24 cm
Cena: 39,99 €

trojezični 
strojniški slovar

trojezični 
elektrotehniški 
slovar

192 strani  
22,2 × 22,2 cm
Cena: 29,99 €

96 strani
21× 27,5 cm
Cena posamezne 
knjige: 8,99 €

zbirka: vodniki
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Življenje 
in tehnika

70 LET REVIJE 

NAROČILNICA
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70 let revije
Revijo Življenje in tehnika (ŽIT) izdaja Tehniška založba Slovenije, ki 
se je 70. obletnice izdaje svoje prve knjige (Meteorologija – priročnik 
za letalce) spominjala že pred dvema letoma. Leta 1950 je začel izhajati 
časopis Ljudska tehnika, ki je kot glasilo istoimenske organizacije 
seznanjal bralce o tehničnih dosežkih doma in po svetu. Marca 1953 
se je preimenoval v revijo Življenje in tehnika. Od leta 1954 do leta 
1963, ko so jo zmanjšali na današnjo velikost, je bila štirinajstdnevnik 
formata A4 in je imela 24 oziroma 30 strani. Zdaj je tiskana na 80 
štiribarvnih straneh formata B5 in izhaja 15. v mesecu. 

Prva številka časopisa Ljudska tehnika je izšla aprila 1950 v nakladi 
3000 izvodov. V njem so sprva objavljali mentorji različnih klubov, 
radioamaterji, fotografi, letalci .... Izredno dober odziv pri bralcih 
pa je k sodelovanju že kmalu spodbudil tudi profesorje z ljubljanske 
Univerze, med katerimi zasledimo znana imena, kot so F. Dominko, 
A. Struna, A. Strojnik, C. Rekar in A. Moljk. Ob pomoči tujih virov 
so pisali o razvoju znanosti in tehnike ter raziskavah in uporabi 
znanstvenih dosežkov v različnih industrijskih panogah po svetu. 
Med najbolj branimi v reviji je bila rubrika Iz znanosti in tehnike, ki 
je spodbudila številne inovatorje. 

S postopnim dodajanjem vedno novih področij, s čimer je revija 
prevzela vlogo 'izobraževanja in informiranja širših ljudskih množic', 
ne pa samo tehnikov in inženirjev, se je krog bralcev zelo razširil in 
naklada revije je presegla 30.000 izvodov. 
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Ko je v 12. letu izhajanja prešla na manjši format, je doživela tudi 
nekaj vsebinskih sprememb. Različne načrte, tehnične napotke, 
praktične nasvete ipd. je od nje prevzela novoustanovljena revija 
TIM, namenjena tehničnemu izobraževanju mladih. Objavljati je 
začela ZF-zgodbe, kar je leta 1963 privedlo do samostojne zbirke 
Spektrum. Znanstvena fantastika je še dandanes ena izmed rednih 
rubrik. V njej bralci najdejo krajša dela priznanih svetovnih mojstrov 
tega žanra, v zadnjem času pa predvsem zgodbe domačih avtorjev. 
Za likovno popestritev skrbijo slovenski ilustratorji. 

Osrednja področja, na katera se navezujejo v reviji ŽIT objavljeni 
prispevki, so: arheologija in paleontologija, astronomija in 
meteorologija, fotografija, biologija in botanika, ekologija in človekovo 
okolje, elektrika, elektronika in energetika, fizika in matematika, 
računalništvo, informatika, avtomatika in robotika, gradbena tehnika 
in arhitektura, kemija in novi materiali, medicina in prehrana, 
promet, vesoljska, satelitska in vojaška tehnika; a s tem se seznam 
še ne konča. Objavljene teme so predstavljene zgoščeno, strokovno 
neoporečno, razumljivo in v povezavi z vsakdanjim življenjem, kar 
privlači zanimanje bralca in ga spodbuja k bogatenju znanja. Zelo si 
prizadevamo tudi za lep in razumljiv jezik, za izogibanje tujkam in 
dosledno rabo ustrezne slovenske poljudno-znanstvene terminologije. 
Prav vsem prispevkom so na koncu dodani naslovi spletnih strani, 
kjer lahko bralec dobi še dodatne informacije.
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Poleg redno sodelujočih domačih avtorjev, ki so priznani strokovnjaki 
na svojem področju, se za objavljanje člankov odloča tudi vse več 
študentov in mladih raziskovalcev, ki se lahko pohvalijo s pomembnimi 
dosežki tako doma kot na tujem. Njihovi prispevki so mladim 
najboljša spodbuda za odločitev pri izbiri nadaljnjega izobraževanja 
in poklicnega udejstvovanja.

Ko smo leta 1995 poletni številki revije ŽIT prvič dodali tematsko 
prilogo, si nihče ni mislil, da je bil to začetek vsebinsko izredno pestre 
zbirke knjižic, v katerih smo doslej nekoliko obširneje kot v prispevkih 
v reviji obdelali že celo vrsto tematik – od geomatike, seizmologije, 
mineralogije, zoologije, fotografije, elektrike oziroma elektronike do 
gradbeništva, vesoljske tehnike, znanstvene fantastike, astronomije, 
interneta, videoiger ter različnih oblik transporta. 

Leta 2008 je Slovenska znanstvena fundacija reviji ŽIT »za 
šestdesetletno seznanjanje in ozaveščanje slovenskih bralcev z razvojem 
in dosežki na naravoslovnem, tehniškem ter medicinskem področju« 
podelila priznanje PROMeTeJ ZNANOSTI ZA ODLIČNOST V 
KOMUNICIRANJU. To priznanje je doslej prejelo tudi nekaj avtorjev, 
ki redno objavljajo v reviji ŽIT.

Cena posamezne številke 
v prosti prodaji: 4,20 €
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• 80 strani
• format B5
• izid vsakega 15. v meseCu
• 11 številk na leto
• tematska priloga vsako poletje

93

Ob pogledu na okrog 960 v 70 letih izdanih zvezkov revije ŽIT, ki se 
jih je nabralo že za več kot štiri metrske police, nas navdaja ponos 
nad doseženim. Sadove dela več sto avtorjev s pridom uporabljajo 
osnovnošolci, srednješolci in študentje za izdelavo seminarskih, 
raziskovalnih in drugih nalog. Nekateri najbolj zvesti naročniki 
hranijo vse izdane zvezke in jih še vedno prelistavajo ter današnje 
dosežke znanosti in tehnike primerjajo s tistimi izpred nekaj desetletij. 
Starejši bralci obujajo spomine, mlajši pa se ne morejo načuditi, kaj 
vse je bilo – in predvsem, česa vsega ni bilo v času njihovih očetov in 
dedov, a so vseeno preživeli ...

Tudi v prihodnje ostaja glavni namen revije ŽIT spremljati znanstveno-
tehnični razvoj doma in po svetu ter najnovejše dosežke na razumljiv 
način posredovati predvsem tistim, ki se s tehniko ne ukvarjajo 
poklicno, vendar se zavedajo pomena in potrebe po njeni navzočnosti 
v vsakdanjem življenju. 
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Tematske izdaje
Od leta 1995 skupaj s poletno številko 

(julij/avgust) izide samostojna, 
tematsko zasnovana knjižica. 

Cena: 4,15 €od Cena: 6,99 €

Cena: 9,99 €

Cena: 5,99 €

Cena: 4,20 €
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Večina naročnikov revije Življenje in tehnika prebranih zvezkov ne 
zavrže, ampak jih shranjuje, saj se zaveda, da so v njih objavljeni 
prispevki tudi po nekaj letih ali celo desetletjih še vedno neprecenljiv 
vir informacij o razvoju različnih naravoslovnih in tehničnih ved 
ter tehnične kulture pri nas in po svetu nasploh. Poleg tega jih s 
pridom uporabljajo osnovnošolci, srednješolci ter študenti pri pripravi 
seminarskih in raziskovalnih nalog.

Lične vložne mape bodo obogatile 
vaše knjižne police. Omogočile vam 
bodo boljši pregled ter lažji dostop do 
posameznih člankov v domačem arhivu 
revij Življenje in tehnika.

Več informacij in o ugodnostih za naročnike revije Življenje in tehnika najdete na: www.tzs.si/revija-zit 

ZAKAJ SE NAROČITI?
•	 Ker	je	ceneje	–	naročniki	revijo	prejemate	po	ugodnejši	ceni.	
•	 Ker	vam	revijo	vsak	mesec	brezplačno	pošljemo	na	dom.	
•	 Ker	imate	popust	pri	nakupu	knjig	Tehniške založbe Slovenije.
•	 Ker	ob	naročilu	in	poplačilu	prejmete	knjižno	darilo.
•	 Ker	ste	deležni	še	veliko	drugih	ugodnosti.

Spremljajte novice s področja znanosti
in tehnike z revijo                                           !
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Tehniška založba Slovenije, d. d.
Lepi pot 6 
(p. p. 541)
SI - 1000 Ljubljana

Poštnina 
plačana  

po pogodbi 
št. 88/1/S. 

Znamka  
ni potrebna.

*	Naročnina	velja	do	pisnega	preklica.	Naročnino	bom	poravnal/-a	po	prejemu	položnice.	Podatki,	označeni	z	zvezdico,	so	obvezni.	

S	svojim	podpisom	dovoljujete	Tehniški	založbi	Slovenije,	d.d.,	da	vaše	podatke	hrani	v	svoji	evidenci	ter	vas	redno	obvešča	o	najboljših		
ponudbah.	Vaše	podatke	bomo	hranili	vse	dokler	se	morda	ne	odločite	drugače	–	kadarkoli	lahko	pisno	ali	po	telefonu	zahtevate,	da	v	15	dneh		
trajno	ali	začasno	nehamo	uporabljati	vaše	osebne	podatke	za	namen	neposrednega	trženja.	Tehniška	založba	Slovenije	zagotavlja	varstvo		
osebnih	podatkov	po	Zakonu	o	varstvu	osebnih	podatkov.	Knjižno	darilo	prejmete	po	plačilu	položnice	z	letno	naročnino.

Naročam se na revijo Življenje in tehnika:
Letna	naročnina	45 ¤
Letna	naročnina	za	dijake,	študente	in	upokojence	38 ¤
Kopijo	kartice	upokojenca	oz.	potrdila	o	vpisu	pošljite	na	mojca.borko@tzs.si	ali	po	pošti	na	naš	naslov.

Izberite 
knjižno darilo:

Skrivnosti	predstavitev	Steva	Jobsa

Paradižniki	z	mojega	vrta

Poker

Veliki	alpinistični	vzponi

Zaradi preprostega mehanizma, ki ga sestavlja ducat jeklenih paličic in 
kovinska nosilca v hrbtnem delu vložne mape, je vlaganje posameznih 
zvezkov vanjo preprosto in hitro, prav tako pa 
lahko katerega koli izmed njih -- na primer zaradi 
fotokopiranja ali skeniranja -- tudi zgolj v nekaj 
sekundah izvlečete, kar je velika prednost pred 
klasično vezavo v obliki knjige, ki tega namreč 
ne omogoča; poleg tega je takšna izvedba tudi 
nerodnejša in predvsem neprimerno dražja.

Cena mape: 6,99 €

oB nakupu  
desetih map 

 vam enajsto  
podarimo!

2015
2016 20
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