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KATERA ŽIVAL JE TO? Zabavna kartonka z zavihki (Hiša knjig) 

 
Ali veš, katera žival se skriva pod zavihkom? V tej zabavni interaktivni kartonki odkrivaj 
svoje najljubše živali, ki živijo na kmetiji, v gozdu, morju in še kje! 

 

Kartonka, 21 x 21 cm, 10 strani. 
 

Cena: 9,95€  Kartonka z zavihki 

 
 
 

KATERA ŽIVAL JE TO? Zabavna kartonka z zavihki (Hiša knjig) 
 

Ali veš, katero vozilo se skriva pod zavihkom? Lahko je avto, tovornjak ali celo raketa! Odkrivaj 
svoja najljubša vozila v tej zabavni interaktivni kartonki! 

 

Kartonka, 21 x 21 cm, 10 strani. 
 

Cena: 9,95€  Kartonka z zavihki 

 
 
 

SEDEM LET NA PREPIHU, Mirko Cigler (Zavod Neviodunum) 
 

V knjigi je zbranih 133 člankov, ki jih je Mirko Cigler pisal v letih 2014 – 2021. Je prvi publicist v 
slovenskem prostoru, ki je novonastalo državo začel raziskovati in ocenjevati z izhodiščem, da 
je država ustanova, katere delovanje v mednarodnem prostoru določajo njene fizične danosti, 
interesi, cilji in strategija za realizacijo tega, kar država želi doseči. Avtor z neoporečno vojaško 
izobrazbo in vrhunskimi diplomatskimi izkušnjami je za to tudi strokovno usposobljen, prvenstvo 
v geopolitičnem pristopu in analitiki mu je bilo tako rekoč usojeno. Mirko Cigler je kritik 
posebnega kova: on je idealistični realist, on se nad Republiko Slovenijo jezi zato, ker vanjo kot 
državo verjame in jo ima rad ... Knjiga ima izvirno likovno opremo in karikature akademskega 
slikarja Mateja Stupice. 

 

Mehka vezava, 16,5 x 23,5 cm, 492 strani. 
 

Cena: 29,00€  Zbirka člankov 

 
 

, 
GELIKA, Ema Golčer (Katapult) 

Gelika je opis življenja dekleta, ki se je rodilo leta 1906 v majhnem zaselku nad Vitanjem. Opisuje 
takratno življenje, v katerem je nova obleka bila privilegij redkih bogatašev, v katerem so otroci 
umirali zaradi bolezni, ki jih danes enostavno pozdravimo, v katerem so že majhni otroci odšli za 
hlapce, da so lahko napolnili lačna usta in imeli streho senika nad seboj. Življenje, ki si ga danes 
težko predstavljamo, se je odvijalo prav tu, v naših krajih, ne tako dolgo nazaj … Geliko 
spoznavamo preko otroških oči, kasneje prve ljubezni in predanosti moškemu, do rojstva otroka in 
smrti njegovega očeta, pa vse do poroke s starejšim vdovelim moškem, kjer je iskala svoje mesto v 
novi družini. Knjigo GELIKA je zapisala hčerka glavne junakinje in se bere kot poklon materi, kot 
največja oblika spoštovanja do življenja, ki ga je živela. 

 

Trda vezava, 15 x 20,5 cm, 400 strani. 
 

Cena: 23,00€  Biografski roman 
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PLAČEVANJE PRODAJNEGA OSEBJA, dr. David Đukič (Inštitut za profesionalno prodajo) 
 

Knjiga je poglobljen priročnik, ki vodi bralca pri postavljanju plačnega modela za prodajno osebje. 
Knjiga je namenjena vodjam kadrovskih služb, vodjam prodaje, direktorjem in lastnikom manjših 
podjetij. Knjiga je tudi priporočljiva literatura za študente pri predmetih Plačni modeli in 
Management prodajnega osebja. Knjiga bo zanimivo branje tudi za vse prodajalce v Sloveniji (teh 
je 120.000), ki bodo v njej dobili dragocene informacije, ki jim bodo pomagale pri pogovoru o 
plačilu in nagradi. Avtor knjige je Dr. David Đukić, svetovalec na področju plačnih modelov v 
prodaji z 15 letnimi izkušnjami v slovenskih in mednarodnih podjetjih. O plačnih modelih 
predavam na seminarjih in konferencah. Hkrati pa sem iz tega področja predavatelj na Ekonomski 
fakulteti v Ljubljani. 

 

Mehka vezava, 16 x 23 cm, 247 strani. 
 

Cena: 39,00€  Strokovna literatura 

 

 

NA KONCU TUNELA JE LUČ ALI UPANJE UMRE ZADNJE, Klementina Sambolič 
(Samozaložba) 

 
Na 160 straneh se prepletata avtoričin dnevnik in članki iz enoletnega obdobja pandemije 
koronavirusa, od njenega začetka dalje. V dnevniku avtorica opisuje svoj pogled na dogajanje, ter 
družbene razmere v tem negotovem času pojava Covida 19. V člankih pa bralce spodbuja k 
družbeni ozaveščenosti, solidarnosti, ter skrbi zase v času mnogih stisk in izzivov, ki jih 
pandemija prinaša. V to preplete tudi nekatere segmente iz osebnega doživljanja in življenja v 
tem času, vse skupaj pa začini z zanjo prepoznavnim ciničnim slogom, kar sicer nadvse resnim 
dogodkom in dogajanju, daje humorno noto. 

 
Mehka vezava, 14,5 x 21 cm, 160 strani. 

 

Cena: 17,90€  Stvarna literatura 

 
 
 

FORGOTTEN GENIUS, Georg Mohr (Šahohlačnik) 
 

This fascinating biography covers Planinc entire life and chess career, including his most 
fascinating games. This fitting tribute of a forgotten chess genius should be found in anyone's 
chess library. Thanks to this colorful book Albin Planinc will continue ti inspire us all and will 
keep his spirit alive. 

 
Mehka vezava, 17 x 23,5 cm, 439 strani. 

 

Cena: 30,00€  Biografija 

 
 

 
OGLAŠEVANJE V SLOVENIJI 1990-2020 2.DEL, Marjan Novak (Medijski partner) 

 

Pred vami je drugi del knjige Oglaševanje v Sloveniji. V obdobju po letu 2006 je postalo 
oglaševanje bolj » normalno«, utečeno, poslovno, postalo je posel v pravem pomenu besede, 
agencije, mediji in posamezniki so utrdili svoje položaje, poslovne rezultate in si določili mesto v 
komunikacijskem ekosistemu. Obdobje je močno zaznamovala digitalizacija komunikacij, ki je 
pomembno vplivala na poslovanje medijev, predvsem tiskanih dnevnikov. Družbeni mediji, kot sta 
Facebook in Twitter, so nastajali v letih 2004 – 2006, v času, ko se nam niti sanjalo ni, kakšne 
spremembe v načinu sprejemanja novic in dojemanju sveta bodo prinesli. 

 
Mehka vezava, 19 x 24 cm, 353 strani. 

 
Cena: 39,00€  Marketing 
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THE SLOVENIA BOOK TOP 52 DESTINATIONS, Več avtorjev (Iqbator) 
 

Za leto 2021 smo pripravili prav posebno izdajo knjige The Slovenia Book, ki je posvečena 
predsedovanju sveta EU, ki poteka letos v drugi polovici leta. Knjiga je napisana v 
angleščini, namenjena je protokolarnim in drugim darilom in je lahko poslovno darilo, odlično 
pa bo izgledala tudi med vašo knjižno zbirko! Knjiga na skoraj 140 straneh vsebuje pregled 
številnih zanimivosti Slovenije in opisuje najkrajše poti do njih. Poudarek je na fotografijah, 
zbrali smo 52 namigov – izletov po slovenskih destinacijah, katere obiskati in raziskati. 

 
Trda vezava, 19,5 x 19,5 cm, 142 strani. 

 

Cena: 19,99€  Turistična monografija 

 
 

 

DAS SLOWENIEN BUCH TOP 52 ZIELE, Več avtorjev (Iqbator) 
 

Za leto 2021 smo pripravili prav posebno izdajo knjige The Slovenia Book, in sicer v 
nemščini. Namenjena je protokolarnim in drugim darilom in je lahko poslovno darilo, odlično 
pa bo izgledala tudi med vašo knjižno zbirko! Knjiga na skoraj 140 straneh vsebuje pregled 
številnih zanimivosti Slovenije in opisuje najkrajše poti do njih. Poudarek je na fotografijah, 
zbrali smo 52 namigov – izletov po slovenskih destinacijah, katere obiskati in raziskati. 

 

Trda vezava, 19,5 x 19,5 cm, 142 strani. 
 

Cena: 19,99€  Turistična monografija 

 
 
 

JEZERSKO 1 : 25.000, planinska karta (PZS) 
 

Planinski zemljevid Jezersko - 1 : 25.000 bo prišel prav vsem, ki bi želeli raziskati vrhove in 
doline v okolici Jezerskega. Zagotovo bodo največ obiska med kupci zemljevida Jezersko - 1 
: 25.000 deležni najvišji vrhovi Kamniško-Savinjskih Alp nad Češko kočo na Spodnjih ravneh 
ter Kranjsko kočo na Ledinah. Ne primanjkuje pa niti ostalih izrazitih vrhov na severni strani 
vasi - Pristovški Storžič, Virnikov Grintovec in Storžič. Na zadnji strani zemljevida najdete 
predstavitev Občine Jezersko, opise sprehajalnih poti ter priročno karto središča prve 
slovenske Gorniške vasi. Tudi na zemljevidu Jezersko - 1 : 25.000 najdemo, poleg 
samoumevnih planinskih poti, planinskih koč priporočenih smeri turnih smukov in številnih 
ostalih koristnih informacij, kot so urejena parkirišča, avtobusna postajališča, gostišča, 
turistične kmetije ter marsikatero naravno in kulturno znamenitost in še kaj. 

 

Mehka vezava, 11 x 23 cm. 
 

Cena: 8,10€  Planinska karta 

 
 
 

PLANINSKI KOLEDAR 2022 (PZS) 
 

Naše planinske koledarje že od nekdaj krasijo mojstrske fotografije slovenskega gorskega 
sveta. Nič kaj drugačen ne bo novi Planinski koledar za leto 2022. Da vas bodo krasote 
naših gora in hribovij še bolj natančno spremljale čez leto 2022, smo vrhove na fotografijah 
še dodatno označili. Slike ostajajo enako lepe, le izpopolnjevanje v poznavanju gorstev je 
lažje. Naj vas to sili k listanju, še bolj pa k gorskemu potepu. Morda najdete idejo za naslednji 
izlet ali turo prav na Planinskem koledarju 2022. 

 
Špirala, 33 x 53 cm, 12 strani. 

 

Cena: 4,90€  Koledar 



Knjigarna Haček / Buchhandlung Haček  
NAROČILO 
Tel +43 463 55464 
Email: guckuk@hacek.at 

 

 

 

 

 

DNEVNIK MLADEGA NARAVOSLOVCA, Dara McAnulty (UMco)  
 

V knjigi Dnevnik mladega naravoslovca nam Dara McAnulty pripoveduje zgodbo o 
spreminjanju narave okoli sebe od pomladi do poletja in od jeseni do zime, pa tudi o divjem 
viharju raznovrstnih misli v svoji glavi. Atmosfersko močna, prvinska in čudovito izpisana 
knjiga raziskuje svet narave skozi perspektivo avtističnega najstnika, ki žonglira med 
domačimi nalogami, preverjanji znanja in prijateljstvi ter življenjem okoljevarstvenika in 
okoljskega aktivista. Z radovednostjo in sposobnostjo čudenja nam Dara z metodičnim 
pristopom razkriva srečanja z naravo na svojem vrtu in v divjini, piše o pozornem 
opazovanju kosov in labodov, pa žab, netopirjev, poljskih zajcev ter seveda različnih cvetic. 
Moč in toplina njegovih besed pa obenem izpisujeta tudi ganljiv portret tesno povezane 
družine, ki si utira svojo pot na tem svetu. 

 
Mehka vezava, 15 x 21 cm, 273 strani. 

 

Cena: 24,90€  Stvarna literatura 
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