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Založbe Mladinska knjiga in Cankarjeve založbe 

 

 
MOJ PLANINSKI DNEVNIK 
MKZ 
 
ISBN/EAN: 3831022483765 
Število strani: 160 
Mere (mm): 105 x 155 
Teža (g):  
Vezava: broširana 
Redna cena z DDV: 5,99 EUR 
Datum izida: 14. 02. 2020 
Prvi prodajni dan: 14. 02. 2020 

 
 
Ta planinski dnevnik je namenjen vsem zaljubljencem v gore in naravo, da boste v njem popisali ali narisali, 
katere planinske točke ste obiskali in kaj vse ste doživeli, ter tako ohranili spomin na čudovite trenutke v gorah. 
 
Zabeležili boste cilj, izhodišče, višinsko razliko in čas hoje. Ocenili boste vreme, razgled, tehnično zahtevnost, 
obiskanost, vzpon in spust. V posebno rubriko boste zapisali svoje vtise s poti, kaj narisali ali prilepili. Tako bo 
vaš planinski dnevnik postal bogat popis in oris lepih trenutkov, ki jih boste sami ali v družbi preživeli med 
skalnatimi vršaci, na planinskih poteh, 
med gostoraslim ruševjem ali zlato rumenimi macesni, ko ste osvojili visoke vrhove s čudovitimi razgledi ali se 
povzpeli na hribček ter se nadihali svežega zraka in poiskali tišino v sebi. 
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PLANET BREZ ODPADKOV 
Jess French 
Prevod: Katarina Rotar 
Zbirka: Izven 
MKZ 
 
ISBN/EAN: 9789610155874 
Število strani: 72 
Mere (mm): 216 x 276  
Teža (g): xxx 
Vezava: trda 
Redna cena z DDV: 19,99 EUR 
Datum izida: 13. 02. 2020 
Prvi prodajni dan: 14. 02. 2020 
 

 
S skoraj vsemi dejavnostmi ustvarjamo odpadke, ki pa so za planet zelo škodljivi. Knjiga odkriva in obravnava 
vse vrste odpadkov – od ostankov hrane, elektronskih odpadkov, plinov iz tovarn in starih naprav, »večno« 
plastiko – pa tudi, kako lahko poskušamo težavo zmanjšati, obnavljamo energijo in varujemo naravo. 
 
Knjiga je polna zanimivih zamisli, kako lahko pomagamo, da bi bil naš planet boljši. V njej izvemo, kako lahko 
celo z najmanjšo, najbolj preprosto spremembo dosežemo ogromno. 
 
Izdelana je iz odgovorno pridelanih materialov in natisnjena s sojinimi barvili. 
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POBARVANKA RAČKA 
Ilustracije: Estelle Madeddu 
Zbirka: / 
MKZ 
 
ISBN/EAN: 3831022482614 
Število strani: 24  
Mere (mm): 209 x 291 x 2 
Teža (g): 101 
Vezava: mehka 
Redna cena z DDV: 4,99 EUR 
Datum izida: 07. 02. 2020 
Prvi prodajni dan: 10. 02. 2020 

 

Prikupna pobarvanka za otroke, stare od 3 do 5 let. Otroci si lahko pri barvanju pomagajo z barvalnimi 
predlogami ali pa risbe pobarvajo čisto po svoje.  
7b 

 
POBARVANKA VILA 
Ilustracije: Estelle Madeddu 
Zbirka: / 
 
MKZ 
ISBN/EAN: 3831022482621 
Število strani: 24  
Mere (mm): 209 x 291 x 2 
Teža (g): 101 
Vezava: mehka 
Redna cena z DDV: 4,99 EUR 
Datum izida: 07. 02. 2020 
Prvi prodajni dan: 10. 02. 2020 

 

Prikupna pobarvanka za otroke, stare od 4 do 6 let. Otroci si lahko pri barvanju pomagajo z barvalnimi 
predlogami ali pa risbe pobarvajo čisto po svoje.  
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KAKO IZGORETI … in vzeti življenje v svoje roke  
Aljoša Bagola  
Zbirka: Ogledalo  
MKZ 
 
ISBN/EAN: 9789610156192 
Število strani: 544 
Mere (mm): 151 x 233 x 52 
Teža (g): 880 
Vezava: trda 
Redna cena z DDV: 27,99 EUR 
Datum izida: 11. 02. 2020 
 

Aljoša Bagola, eden najbolj priznanih in največkrat nagrajenih slovenskih oglaševalskih kreativnih direktorjev, 
izvrsten pripovedovalec zgodb, priljubljen predavatelj in kolumnist, s knjigo Kako izgoreti, ki je nemudoma 
postala velika vseslovenska uspešnica, prinaša iskreno izpoved o soočenju z izgorelostjo. 
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Aljoša Bagola nas z lucidnimi miselnimi obrati in bravuroznimi besednimi igrami mojstrsko popelje med 
navdihujoče življenjske zgodbe, pretresljiva spoznanja, nepričakovane uvide ter nevsakdanja razmišljanja o tem, 
kako se učinkovito spoprijeti s podivjanostjo sodobnega sveta ter kljub vsemu v njem najti kanček utehe, 
pomirjenosti in optimizma. 
 
»Zato se ne trudimo preveč z veličino. Zato se ne trudimo preveč s svojo zapuščino, zato ne potujmo s preveč 
prtljage, zato se ne predajajmo nepotrebnemu trpljenju. Smisel življenja ni v tem, kaj pustiš za seboj, ampak v 
tem, kaj življenje pusti v tebi.« 
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Revije 
 

 
MOJ PLANET, FEBRUAR 2020, ŠTEVILKA 6 
Raziskovanje je zabavno 
Mesečnik 
Odgovorna urednica: Maja Bajželj 
 
ISSN: 1854-2883 
Število strani: 60 
Cena z DDV za naročnike v šoli: 4,53 EUR, za individualne naročnike: 4,78 EUR, v prosti prodaji: 5,70 EUR 
Datum izida: 16. FEBRUAR 2020 
 

S Petro Sladek opazujemo in raziskujemo naravo. Do potankosti spoznamo skupino 
prikupnih lemurjev, kinolog Andrej Kerpan osvetli vse, na kar moramo pomisliti, ko 
potujemo s psom. Planetovci varujemo planet – 
tokrat se poglobimo v nebodijetreba, v mikroplastiko, ki greni življenjem živalim in ljudem. Astronom razloži, 
kaj je galaksija in kaj Galaksija, z Iztokom Bončina pa obiščemo brezskrbne otroke, ki živijo na Salomonovih 
otokih. Predstavimo Miha, mladega skrbnika muc, in skoraj izumrlo ptico klavžarja. Pogovarjamo se o 
gnezdilnicah in o tem, od kod pride najrazličnejše sadje. Dr. Vetko kot vedno zelo  strokovno odgovarja na 
vprašanja bralcev. Alja nam razloži vse o (ne)smislu šemljenja živali za pusta. Seveda so tu tudi zabavne vsebine, 
kot so strip, križanka, psihološki test, ki pove, da ljubezen zadene, in nagradni kviz, imenitni posterji … 
Spremljajte nas na Facebooku.  
 
Naslednja številka izide 16. marca. 
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