
Ljudje, ki berejo 
knjige, živijo dlje.
(Prav zares. Sodeč po raziskavi, ki je bila objavljena  

v Social Science & Medicine, naj bi ljudje, ki vsaj pol ure na dan 
posvetijo branju, v povprečju živeli 23 mesecev dlje.)

Zgodbe, ki si zaslužijo živeti večno



Odlične knjige so temelj prihodnosti.  
Dokler pišemo, bomo imeli svojo kulturo.  
Dokler imamo kulturo – OBSTAJAMO.

Naj vam povemo eno zgodbico ...

V začetku 19. stoletja je v Londonu živel mladenič, ki je želel postati pisatelj. Toda 

zdelo se je, da se je vse zarotilo proti njemu. V šolo ni mogel hoditi več kot štiri leta. 

Očeta so vrgli v ječo, ker ni mogel plačati dolgov, in mladenič je pogosto stradal. 

Končno je dobil delo. Lepil je nalepke za steklenice v skladišču, kjer je mrgolelo 

podgan, spal je v ubožni podstrešni sobici z dvema brezdomcema iz revne london-

ske četrti.

Ker je le malo zaupal v svoje pisateljske sposobnosti, se je ponoči odplazil ven in 

odposlal svoj prvi rokopis, da se mu ne bi kdo posmehoval.

Eno zgodbo za drugo so zavrnili.

Končno je napočil veliki dan, ko so eno sprejeli. En urednik ga je pohvalil, mu dal 

priložnost in priznanje.

Tako je bil vznemirjen, da je brezciljno blodil po ulicah in po licih so mu polzele 

solze.

Pohvala in priznanje, ki ju je bil deležen s podpisom pogodbe za njegov prvi izdan 

rokopis, sta mu spremenila življenje. Brez te spodbude bi morda vse življenje garal 

v tovarnah, polnih podgan.

Morda ste že slišali za tega fanta. Imenuje se Charles Dickens. 

Samo pomislite, koliko je v Sloveniji skritih talentov, ki morda nikoli ne bodo dobili 

priložnosti, da postanejo svetovno poznani pisatelji. In koliko je izjemnih zgodb,  

ki si zaslužijo živeti večno, a ostajajo skrite na prašnih podstrešjih ali le v mislih  

in srcih tistih, ki so jo doživeli.

Prav tu pridemo do poslanstva Založbe 5KA – najti take talente in jim dati 

priložnost. Najti take zgodbe in jim pokloniti večnost.

Nekaj smo jih že našli ... Vabljeni, da vstopite v to zakladnico.



Pravo in polno ime J. K. Rowling je Joanne 
Rowling. Zakaj torej ta K.? Založba je bila 

mnenja, da se bo knjiga bolje prodajala, če bodo 
ljudje mislili, da jo je napisal moški.  

Zato so »zakrili« njeno ime.  

Branje je lahko terapija.  
(Po besedah vedenjske raziskovalke Cristel 

Russell branje lahko pomaga pri vsakem stresu 
ali pretresu.)

— Vir: unbelievable-facts.com

Branje zmanjšuje stres.  
(Študija Univerze v Sussexu je dokazala,  

da branje knjig zmanjša stres za celo 68 %.)
Vir: The Telegraph

Predsednik Theodore Roosevelt  
naj bi prebral eno knjigo na dan.  

No, temu se reče predanost knjigam.  



Ljuba moja Mici
Dejan Osterman 
Vsebinski dodatki: Petra Škarja

Resnična zgodba: Pr(a)va ljubezen med 
2. svetovno vojno. Ko je babica umrla, so 
našli stara pisma s Hitlerjevimi znamkami. 
Šele takrat je 90-letni ded povedal svojo 
zgodbo z vojaške fronte ter ljubezni,  
kateri je pisal ta pisma. 

#LJUBEZEN

Za koga?  
Za večne romantike

Sporočilnost?  
Ne vojni + prava ljubezen 
ne pozna ovir 

Je dolga? 
244 strani

21,00 €

Gelika
Ema Golčer

Pripoved o Geliki je pripoved o času, kjer je 
bila obleka samo ena, par čevljev pa silno 
bogastvo, Knjiga je opis življenja dekleta, 
ki se je rodilo leta 1906 v majhnem zaselku 
nad Vitanjem. Življenje, ki si ga danes težko 
predstavljamo, se je odvijalo prav tu,  
v naših krajih, ne tako dolgo nazaj … 

»Najlepša slovenska knjiga!« Petra Škarja

#ZGODOVINA

Za koga?  
Za vse Slovence 

Sporočilnost?  
Spoštovanje življenju 
naših staršev in starih 
staršev 

Je dolga? 
Ja. 400 strani

23,00 €

Smisel življenja
Zlatka Skok

»Občutek imam, da sonce vedno hitreje 
vzhaja in zahaja, meni pa z leti zarisuje 
gube. Ni prepozno. Čas je, da poslušam 
sebe in zaživim srcu polno življenje.«

Taapea se je pogumno podala na pot 
iskanja smisla življenja, na pot, ki jo ves čas 
izrisuje srce, a je predolgo pustila, da ga 
prevladajo glasovi iz okolice. Ji bo uspelo?

#DUHOVNOST

Za koga?  
Za vse, ki imate občutek, 
da ste v življenju izgubili 
sebe 

Sporočilnost?  
Poslušaj sebe, svoje srce 

Je dolga? 
258 strani

19,50 €

Akrobati
Petra Škarja

Knjiga za tiste, ki ste malo drugačni. 
Ki izstopate iz povprečja. Ki ste dostikrat 
nerazumljeni. Vizionarji. Geniji. Posebneži.

O Dewesoftu, Katapultu in podjetništvu 
skozi oči dr. Jureta Kneza.

»Biblija zdravega podjetništva.«  
M. Čadež, Halcom

#PODJETNIŠTVO

Za koga?  
Za podjetne 

Sporočilnost?  
Bistvo je v odnosih 

Je dolga? 
216 strani

19,90 €

Sam bog naj jo bere
Alenka Čurin Janžekovič 
Zapisala: Petra Škarja

»Knjiga je izjemna prvoosebna pripoved  
o tem, zakaj se nekdo, ki je preživela sanjsko 
otroštvo, se izpolnila poklicno in zasebno  
ter živi v ljubečem okolju, odloči z vsem 
zdravim razumom za dostojanstven konec 
življenja s samousmrtitvijo.«  
dddr. Andrej Pleterski

#EVTANAZIJA

Za koga?  
Kdor rabi navdih, kako 
polno živeti življenje 

Sporočilnost?  
Razumevanje, zakaj se 
nekateri zavzemajo  
za evtanazijo 

Je dolga? 
222 strani

23,00 €

Vozim skozi življenje
Aleš Kramolc 
Zapisala: Petra Škarja

To ni le moja zgodba. To je zgodba vseh, 
ki včasih obupajo nad življenjem. Ko ne 
znajo naprej. Ko morda ne želijo naprej. 
Ali se smilijo sami sebi. Zgodba vseh, 
ki smo včasih na tleh ali nas življenje 
nepričakovano popelje na neko drugo pot.

Sem Aleš, ki uporablja voziček.  
Nisem vozičkar, ki mu je ime Aleš.

#OSEBNARAST

Za koga?  
Za vse, ki stokajo  
»da se ne da« 

Sporočilnost?  
Priskrbite si varen prevoz 
domov, preden dvignete 
prvi kozarec 

Je dolga? 
192 strani

23,00 €



Čas za branje ...

»Mami, tako sem se zaljubila! Kako naj vem, da je on tisti pravi?«

Draga moja punčka, stari ljudje so imeli navado reči: »Če bi bil vedež, ne bi bil re-

vež.« Sedaj si zaslepljena s čustvi zaljubljenosti, ki preplavljajo tvoje telo in ti meg-

lijo um. Čustva so predivja, da bi lahko s treznostjo sodila. Omama zaljubljenosti je 

nepopisna. Predaj se ji, kajti to je čudovita izkušnja, ki ji ni para. Vendar v tem kaosu 

čutne energije ne pozabi, kdo si, in predvsem nikoli ne nehaj ljubiti sebe! Če boš ka-

darkoli pozabila ali zanemarila to esencialno ljubezen do sebe, boš postala sužnja 

ljubezni. Klečeplazila boš za ljubljenim, ga rotila za ljubezen in pozornost ter trepe-

tala in trpela v odvisnosti, lačna ljubezni in notranje neuresničena.

Zaljubljenost mine. Kar ostane, je odnos. Odnos do sebe, ki določa in oblikuje tudi 

odnos z drugimi. Tvoja samovrednost naj bo stražar vrat do tvojega srca in tvoje 

bližine. Ženska, ki se ceni, ne bo dopuščala in prenašala poniževanja, udarcev in 

nespoštljivosti. Znala bo dati, a za dano bo želela tudi prejeti. Ljubezen je vzajemen 

odnos, v katerem se moramo naučiti tako dajati kot prejemati. Če samo daješ, se v 

nekem trenutku razdaš. Izgubiš sebe, takrat pa odidejo tudi tisti, ki so nas izčrpali, 

a nič dali.

Punčka moja zlata, tisti ta pravi se lahko ali pa tudi ne rodi iz nore zaljubljenosti. Pred-

vsem je to oseba, ki ti pusti biti, kdor si. Ceni in ljubi tvojo edinstvenost in vse, kar tej 

človeški neponovljivosti pritiče. Sprejema tvojo svetlo in temno stran. Ljubi te, ko se 

cedita med in mleko, in ob tvoji strani hodi tudi takrat, ko ti od vsega hudega klecajo 

kolena in se v prah sesuvajo tvoje sanje. Ta prava oseba hodi ob tebi, vendar nikoli 

ne meče sence nate in ti ne mečeš sence nanjo. Hodita svo-

bodno, samostojno in zravnano. Dopustita si rasti. 

Predvsem pa se vedno pomikata naprej, ne 

glede na vse. Vedi pa, da kdo na poti 

kdaj tudi obstane ali na razce-

pu ubere drugo pot. Potem, 

punčka moja, se zaveš, da 

je tudi to del življenja. Živ-

ljenja, ki je nepredvidljivo. 

Tako in takrat spoznaš, da nikoli 

resnično ne izveš, kdo je dokončno 

in za vedno »ta pravi«!

(Iz knjige MAMA HČERKI)

Mama hčerki
Lucija Čevnik

Kar bi hčerka morala slišati, 
pa ji mama takrat ni znala ali  
ni zmogla povedati. 

»Kupila hčerki. Najprej jokala jaz, 
ko sem jo brala ... Potem še ona.« 

#DARILO

Za koga?  
Za hčerko 

Sporočilnost?  
Neskončno te imam rada, 
četudi včasih ne znam prav 
reagirati ... 

Je dolga? 
60 strani zapisov in lepih 
ilustracij15,00 €

Kdo je dr. Lucija Čevnik?
Lucija Čevnik je doktorica socioloških znanosti, profesorica, 
specializantka lacanovske psihoanalize, publicistka, mentori-
ca in svetovalka za reševanje nezdravih odnosov ter celjenje 
ranjene samopodobe.

S svojimi osebnimi in dolgoletnimi poklicnimi izkušnjami, 
pridobljenimi z neposrednim delom z mladimi, pomaga 
reševati konfliktne odnose med generacijami staršev in 
mladostnikov.

Izvaja tudi osebna svetovanja, predavanja in de-
lavnice, na katerih uči mlajše generacije razvijati 
pozitivno samopodobo, zdrav odnos do telesa ter 
pomaga pri bolečem soočanju z globinami notranjih 
strahov, ki nam ves čas tiho prišepetavajo, da takšni 
kot smo, nismo dovolj dobri, dovolj lepi, dovolj 
pametni.

Prod
ajna

uspeš
nica



Praktično učenje 
Dejan Krajlah

Doživljajte učenje manj naporno, hitreje in 
učinkoviteje. Tako boste z levo roko opravili 
vsak izpit. Zato se je smiselno poučiti o 
učenju. In zato je smiselno prebrati to 
knjigo. 

#PSIHOLOGIJA

Za koga?  
Kdor bi si želel hitrejšega 
pomnenja

Sporočilnost?  
Tudi učenja se lahko 
naučiš

Je dolga? 
130 strani,  
pa še majhna je

14,90 €

Učbenik uspeha
Dejan Krajlah

Knjiga za osebno in poslovno rast  
ter posledično uspeh. 

Zakaj (ŠE) niste uspešni? Ker ne veste  
ali ne verjamete, da bi lahko bili. Vzemite 
usodo v svoje roke in se odločite za uspeh. 
Učbenik uspeha vam bo pokazal, kako  
to storiti. 

#OSEBNARAST

Za koga?  
Kdor si želi biti uspešen 

Sporočilnost?  
Obstajajo že znani 
principi, kako lažje  
do uspeha 

Je dolga? 
222 strani

23,00 €

Iz zasvojenosti  
v ustvarjalnost
Franjo Trojnar

Kvantni človek je oseba, ki se je dvignila 
nad svoje telo, okolico in svoj čas. Manj 
je v materialnem svetu in več v prostoru 
energije, frekvence in informacije. To je 
oseba, ki se zaveda, da je ustvarjalec 
lastnega življenja. S pomočjo te knjige 
lahko postanete tak človek.  

#DUHOVNOST

Za koga?  
Kdor želi postati kvantni 
človek 

Sporočilnost?  
Zasvojenosti lahko  
pretvoriš v ustvarjalnost

Je dolga? 
268 strani

19,50 €

Poklon Himalaji
Barbara Popit

Dva popotnika v družbi legendarnega 
alpinista (Viki Grošelj) v deželi, ki te 
pričaka s kulturnim šokom na eni strani ter 
nepopisno lepoto in mirom na drugi strani. 
Poklon Himalaji, ki te s svojo neverjetno 
energijo privlači, odvrne ali pa sprejme  
v svoje domovanje.

#POTOVANJA

Za koga?  
Za ljubitelje gora 

Sporočilnost?  
Zavedanje udobja, 
ki ga imamo doma

Je dolga? 
191 strani

19,00 €

Belina me pomirja
Barbara Popit

Antarktika – tako oddaljena, tako 
nedostopna, pa vendarle tako privlačna. 
Bela prostranstva ledene celine so 
svet zase. Svet domišljije, umirjenosti, 
ekstremnih razmer in svet ledene lepote,  
ki očara še tako zahtevnega popotnika. 
Svet beline, ki pomirja.

#POTOVANJA

Za koga?  
Za popotnike 

Sporočilnost?  
Čuvajmo naš planet 

Je dolga? 
252 strani

21,00 €

V moji koži
Katja Škerlj

»Knjigo sem napisala za mladostnike  
in vse, ki preživljajo najtežavnejše obdobje  
v svojem življenju – da si bodo všeč takšni, 
kot so.«

 #SAMOPODOBA

Za koga?  
Predvsem za najstnice,  
da si bodo všeč take,  
kot so

Sporočilnost? 
Lepota prihaja od znotraj 
in je v očeh tistega,  
ki gleda

Je dolga? 
132 strani

23,00 €



Čas za branje …

Ste se kdaj ujeli, da kričite na otroke, naj ne kričijo? Da jim vsi vznemirjeni ukazujete, 

naj se umirijo? Jim pridigate, kako morajo biti dosledni, sami pa ne držite obljub in ne 

izpolnjujete svojih zaobljub? So slišali besede in popravili vedenje ali se le odzivajo 

na zgled in tako zgolj bijemo bitko z mlinom na veter?

Otroci bolj posnemajo, kot poslušajo.

Morda je čas za novo družbo. Družbo, kjer znata zakonca težave reševati v ljubezni 

in se navsezadnje tudi ljubeče raziti, če ugotovita, da je to zanju najboljša izbira. 

Družbo, kjer mamice ne jokajo kot majhni otroci, ker jih otroci užalijo, in družbo, kjer 

se posamezniki zavedajo, da imajo v sebi več moči za vsesplošno zdravje in dobro 

počutje, kot jo ima tableta. Družbo, kjer se vsak posameznik zaveda, da ni sam na 

tem svetu, ampak odgovorno sobiva z drugimi. Družbo, kjer prevladujeta ljubezen 

in sočutje. Družbo, kjer so v najglobljih zapisih vsakega posameznika zakoreninje-

ne vrednote poštenosti, dobrote, sočutnosti, poguma, pomoči sočloveku, zvestobe, 

predanosti …

In družbo, kjer bomo spontano podelili nasmešek sočloveku, pobrali papirček s tal, 

delili tople objeme in iskrene stiske rok, kjer bomo jedli zdravo hrano in se gibali na 

svežem zraku. Kjer bomo sledili svojemu srcu in z radostjo opravljali delo, za katero 

smo bili poklicani.

(Iz knjige SRČNI UČITELJ) 

Srčni učitelj
Sabina Košmrl Kaučič

Knjiga govori o tem, kako moramo 
vzgajati in učiti otroke na bolj novodobni 
način – s sočutjem, razumevanjem 
čustev otroka, s potrpežljivostjo …  
In kako moramo pogled najprej usmeriti 
vase, kako postati čimbolj »prebujen«, 
saj bolj kot besede učijo zgledi. 

Knjiga je namenjena vsem, ki poučujejo, 
ki so del izobraževalnega sistema in 
ki so kakor koli soudeleženi pri vzgoji 
tistih, ki bodo odločali o naši prihodnosti 
in prihodnosti našega planeta – otrok.

#POUČEVANJE

Za koga?  
Profesorje, vzgojitelje

Sporočilnost?  
Biti vzgojitelj, učitelj, starš je poslanstvo,  
ne le poklic ali vloga 

Je dolga? 
204 strani

23,00 €

Kdo je Sabina Košmrl Kaučič?
Sabina Košmrl Kaučič je profesorica, ki je pouče-
vala tako na osnovni kot na srednji šoli in na 
gimnaziji.

Šolski sistem pozna tudi iz druge plati: je mama 
treh otrok. Zaveda se problematik trenutnega šolskega sis-
tema in pristopov poučevanja, zato v knjigi Srčni učitelj podaja 
napotke in usmeritve, kako vzgojiti čuteče in srečne otroke.

Širši javnosti se je pokazala na TEDx govoru, kasneje pa zajela 
mnogo slovenskih medijev, ki so prepoznali pomembnost sporo-
čila, ki ga predaja. Organizira tudi delavnice, seminarje in osebna 
svetovanja za učitelje, starše in otroke.

»Ne uči otrok, kako biti bogat. Uči jih, kako biti srečen. 
Ko bodo odrasli, bodo tako poznali vrednost stvari,  

ne zgolj njihove cene.«

— Victor Hugo —

Prod
ajna

uspeš
nica



Prvo leto mama
Ana Rozman

Pred vami je resnična knjiga o prvem 
letu materinstva. Opisuje ne le 
najlepše trenutke z otrokom, ampak 
tudi neprespane noči, izčrpanost, 
razdražljivost ... torej realnost prvega leta 
materinstva.  

#MATERINSTVO

Za koga?  
Za novopečene mamice

Sporočilnost?  
Super mama si, tudi če si 
kdaj utrujena in zadirčna

Je dolga? 
Ne, mamice nimajo veliko 
časa, zato le jedrnatih  
88 strani

19,90 €

Moji IVF otroci
Marija Martinčič Bauman

Ta knjiga je za Vas, da Vam olajša 
soočanje z neplodnostjo. Popeljala vas 
bo skozi različne prakse in predloge,  
da se Vam naročje nekoč zapolni  
z majhnim bitjecem. 

#NEPLODNOST

Za koga?  
Za vse, ki se soočajo  
z neplodnostjo

Sporočilnost?  
Vredno je vztrajati 

Je dolga? 
216 strani

21,00 €

Naravna selekcija
Luka Pirc

Izmišljena (zares?) zgodba, v kateri en virus 
spremeni podobo sveta … 

»Takrat sem bila tako jezna na svet. Zakaj 
se je moralo vse to zgoditi? Zakaj nisva 
mogla imeti normalnega življenja kot vse 
generacije pred nama? A v bistvu sva imela 
srečo … Poglej, kaj vse imava.« Bistvo je, da 
sva – živela.  

#VIRUS

Za koga?  
Za vse, ki imate radi 
zanimive zgodbe  
s kančkom fantazije 

Sporočilnost?  
Kaj pa če je vse res? 

Je dolga? 
224 strani

17,90 €

Triologija Iz pekla do življenja
Damijan Janžekovič

Vse preveč krutih zgodb ostaja skritih za štirimi stenami slovenskih domov. Jih poznamo?  
Jih razumemo? Ali jih raje ignoriramo, dokler nismo v njih vpleteni? Prišel je čas, da zrušimo 
te stene molčečnosti in skrivanja. Med nami je mnogo žrtev, ki morajo biti opažene in ki rabijo 
našo pomoč, prav tako kot jo je potreboval Damijan, žrtev agresivne mame in neštetih besed, 
ki jih otrok nikoli v življenju ne bi smel slišati.

Kljub travmam iz otroštva lahko vsakdo živi srečno, preprosto in lepo življenje. Damijan je to 
dokazal. Zdaj pa si želi, da bi to osvojili še vsi drugi. Za boljši jutri in lepši svet.

Te knjige so pomoč, upanje in inspiracija vsem, ki morda nemo trpijo v svojih notranjih 
bolečinah, ki so pogosto posledica travm iz otroštva.

Kdo je Damijan Janžekovič?
Za nasmehom preprostega fanta se skriva močna življenjska 
zgodba. Prav ta zgodba bolečine, depresije in različnih bitk ga 
je naredila močnejšega in sočutnejšega. V tem je našel navdih 
za študij pedagogike in psihoterapije, da bo lahko pomagal 
vsem »ranjenčkom«, ki jih razume v globine srca.

Javnosti je svojo zgodbo prvič razkril na TEDx govoru, kasneje 
v oddaji Zvezdane Mlakar, danes pa je pogosto gost v različ-
nih institucijah, kjer s svojim zgledom sporoča: »Možno se je 
dvigniti iz težkih in na trenutke nemogočih trenutkov. Nikoli ni 
prepozno začeti znova in vsak od nas si zasluži nov začetek.«  

(Namig: Obožuje kakav s smetano.)

#INSPIRACIJA

19,70 € 21,00 € v nastajanju



ZATE 
Velike resnice  
malih doživetij
Petra Škarja

V knjigi so zbrane zgodbe iz sveta, ki se 
dotaknejo duše in srca. Sporočajo nekaj 
zelo preprostega, a bistvenega – kako 
biti dober človek, dober do sebe in 
dober do vsega, kar nas obdaja.

Postopoma razkriva skrivnost uspeha, 
ki je enotna vsem narodom in vsem 
generacijam. Kaj to je, si preberite v knjigi.

Knjiga ZATE je čudovito DARILO za 
osebe, ki zasedajo posebno mesto  
v vašem srcu.

#DARILO

Za koga?  
Čudovito darilo za vsakogar,  
ki rad prebere kakšen lep zapis 

Sporočilnost?  
Bodi dober človek, ki se zaveda,  
da na svetu ni sam

Je dolga? 
184 strani23,00 €

Kdo je Petra Škarja?
Skodrana pisateljica, zaljubljena v naravo, ustvarjalnost in 
knjige. Je avtorica več knjižnih uspešnic, med katerimi je najbolj 
poznano delo CAMINO – Od suženjstva do svobode.

S svojo podjetno žilico je soustanovila tudi podjetje 500 pod-
jetnic d.o.o., je ustanoviteljica in lastnica inovativne Založbe 
5KA, kot predavateljica pa bila vabljena že na Kitajsko, kamor je 
prodala avtorske pravice ene od svojih knjig, in v Ameriko, kjer 
se prodaja angleška verzija knjige CAMINO.

Smisel življenja vidi v ustvarjalnosti in odnosih. »Še vedno  
ostajam ena od sanjačev, ki mislimo, da s spremembo  
posameznika lahko spremenimo svet,« še doda.

PRAZEN je, kdor stoji le na varnem čolničku mirnega 
jezera. Kajti doživetja divjih brzic, razburkanega 

morja, viharjev oceanov, moči slapov vlivajo moči in 
neskončnost energije življenja, ki te polnijo.  

Polnijo tvoje strasti, polnijo izkustva in dajejo življenje 
življenju, četudi prek nevarnosti, strahov,  

tresočih se rok in šibečih se kolen.

Prod
ajna

uspeš
nica

Čas za branje …

Želela sem biti cvetličarka – pa so rekli, da 'me je škoda' za to.

Želela sem biti profesionalna odbojkarica – pa so rekli, da sem premajhna.

Želela sem graditi hiše – pa so rekli, da to ni za punce.

Želela sem biti umetnica, slikati po stenah – pa so rekli, da tega nihče ne kupuje.

Želela sem si biti turistična vodnica – pa so rekli, da 'nisem za jezike'.

Želela sem hoditi v gore – pa so rekli, da je prenevarno.

Želela sem potovati – pa so rekli, da si tega ne bom mogla privoščiti.

Želela sem brati knjige – pa so rekli, da je škoda časa za to.

Želela sem biti televizijska voditeljica – pa so rekli, da nimam pravega glasu in vi-
deza za to.

Želela sem biti podjetnica – pa so rekli, da 'se ne pišem prav'.

Želela sem spoznavati duhovnost, meditacije … – pa so rekli, da se mi je 'odpeljalo'.

Želela sem predajati znanja na druge – pa so rekli, da sem premlada za to.

Želela sem imeti veliko časa zase, biti ob morju, v gorah, ob jezerih, se sprehajati, 
sproščati – pa so rekli, naj ne sanjam.

Želela sem pisati knjige – pa so rekli, da se to ne izplača.

Želela sem predavati – pa so rekli, da preveč 'po dolenjsko zavijam'.

Na koncu sem si želela, da bi znala utišati vse te glasove drugih.

(Iz knjige ZATE – Velike resnice malih doživetij) 



Verjemi v svoj glas
Meta Grošelj

Zgodbe o iskanju lastne vrednosti, 
samozaupanju, opolnomočenju in 
prebujanju svoje notranje avtoritete skozi 
retoriko. Knjiga ti pomaga, da se znebiš 
treme tako na odru kot tudi nasploh  
v življenju. 

#SAMOZAVEST

Za koga?  
Vse, ki si želite več  
samozavesti

Sporočilnost?  
Prevečkrat umolknemo,  
ko bi morali spregovoriti  
in izraziti svoja prepričanja

Je dolga? 
190 strani

20,00 €

Svoboda – breme  
ali privilegij?
Andreja Comino

Kako v resnici živijo in preživijo znani 
Slovenci? Zgodbe, ki iskreno govorijo  
o lepotah in tudi tegobah svobodnjaštva. 
Preko njihovih zgodb se lahko naučimo, 
na kaj vse moramo biti pripravljeni, ko se 
podajamo na samostojno podjetniško pot.  

#PODJETNIŠTVO

Za koga?  
Za vse, ki se podajajo na 
samostojno podjetniško pot

Sporočilnost?  
Sporočilnost? Samostojno 
podjetništvo ni le ugodje 
svobode 

Je dolga? 
222 strani

23,00 €

2,5 tone odnosa
Zoran Zavor

Živimo v času izjemnih tehnoloških 
napredkov, visoke kvalitete življenja  
z vidika materialnih dobrin, a odnosi nam 
pešajo. Vedno imaš možnost, da spremeniš 
tisto, kar ti danes ni všeč. Knjiga ti lahko  
pri tem pomaga. 

#ODNOSI

Za koga?  
Vse, ki si želite (še) boljših 
odnosov

Sporočilnost?  
Bistvo je v odnosih

Je dolga? 
164 strani

21,50 €

7 zasavskih pravljičnih
Mateja Virant Košak

Ste vedeli, da so po Zasavju včasih strašili zmaji  
in v hostah bivali pravi velikani? Zares!

Če ne verjamete in če si upate polistati po tej knjigi, 
si lahko mislite, da boste strašno presenečeni! 
Ugotovili boste, da so v času srednjeveških grofov 
tu stali gradovi in čarobna drevesa. V globinah je 
škrat čuval črno zlato in po Savi so pluli mitološki 
junaki in mogočne čarovnice. 

No? Ste pripravljeni? Kar zajemite sapo in se 
potopite v pravljično Zasavje!

#PRAVLJICE

Za koga?  
Za otroke, še posebej iz Zasavja

Sporočilnost?  
Pomembnost poznavanja kulturne dediščine

Je dolga? 
68 strani čudovitih zgodb in ilustracij

15,00 €

Popravljalnica 
besed
Jasna Markuš

Knjiga za branje, raziskovanje in igranje.  
Z njeno pomočjo otroci vzljubijo 
slovenščino in zlaganje besed, ob tem  
pa bogatijo svoj besedni zaklad.  

#SLOVENŠČINA

Za koga?  
Za osnovnošolce

Sporočilnost?  
Slovenščina je tudi 
zabavna

Je dolga? 
Ne, samo 16 strani,  
ampak te polne  
zanimivih iger

17,90 €

Izraz »knjižni molj« oziroma angleško 
»bookworm« (dobesedno ʻknjižni črv’)  
izhaja iz žuželk, ki so včasih pogosto  

živele v knjigah. 



Gora
Petra Škarja

Knjiga je čudovito darilo za vse 
ljubitelje narave, še posebej gora.

V knjigi s trdimi platnicami so zbrane 
lepe slike gora in ganljivi zapisi 
hribolazcev. To je knjiga, ki jo vzameš 
v roke, poljubno odpreš, prebereš 
misel ali dve in se ob tem prijetno 
nasmehneš z občutkom topline pri 
srcu. 

GORA ni nora … 
… niti ni nor tisti, ki gre nanjo. 
Morda le razume njen šepet, 
zato se vedno znova vrača tja, 
kjer svoboda je doma. 

#DARILO

Za koga?  
Za hribolazce

Sporočilnost?  
Gore so zakon 

Je dolga? 
130 strani zapisov in lepih slik19,70 €

Gora je toliko moja, kot je tvoja, kot je njegova.  
Je od vseh in od nikogar. Gora nas ne loči po statusu, 

pri njej šteje le spoštovanje do nje in trud,  
da te spusti na svoj vrh.

Čas za branje …

Gradil sem kariero, se povzpenjal po družbeni lestvici in zasedal visoke položaje. 

Dokler nekega dne, v eni noči, tega nisem izgubil. Vsega.

Ostala mi je gora.

Gradil sem stanovanje, pozneje že hišo. Izbruhnil je požar, ki je pustil le tisto, kar je 

pozneje vzela gospodarska kriza. Izgubil sem vse.

Ostala mi je gora.

Zaljubil sem se. Hitro in intenzivno. Tako močno sem bil v oblakih kot za tem globo-

ko na dnu. Odšla je in vzela še tisto, kar sem imel – srce. 

Ostala mi je gora.

Leta so se obračala. Številka se je višala. Staršem se je letnica ustavila. Prav tako 

nekaterim prijateljem. Kot utrinki na nebu so drug za drugim odhajali.

Ostala mi je gora.

Le še bledi spomini mi povedo, kam je šlo vse to življenje. Le kje je tako pospešilo, 

kam vse zavilo? Ostajajo le stkani spomini, ki z vsakim krogom Zemlje dobijo novo 

plast bledice. Zapisujem jih v knjigo, da jih ohranjam žive. A tudi knjiga se bo nekoč 

zaključila. 

Toda gora bo ostala. 
(Iz knjige GORA) 

Prod
ajna

uspeš
nica



Pesmi: Čudak
Jurij Čotar

Glasbenik in vsestranski talent prikaže 
izjemno globino preko zapisov teh pesmi. 

#PESMI 14,90 €

Pesmi: Moje misli ... 
v tvoje srce
Manja Tancer in Aneja Založnik 
Jaušnik

Knjiga je čudovit zgled povezovanja dveh 
talentov, dveh generacij – profesorice in 
dijakinje. Profesorica je napisala pesmi, 
dijakinja prispevala ilustracije.  

#PESMI 14,70 €

Pesmi: Otroci imajo 
srce za poljube
Marjana Kopač Farkaš

Pesniška zbirka v angleščini in slovenščini 
je čudovito darilo za vse, ki jim družina 
pomeni največ. Z ilustracijami jo je 
obogatila Sara Sporn.

#PESMI 19,00 €

Ljudje, ki berejo, se v splošnem bolj 
udeležujejo volitev, več telovadijo in 

so bolj kulturno razgledani.  
(Da, to trdi študija ameriške vladne agencije 

National Endowment for the Arts.  
Mi ji kar verjamemo.) 

— Vir: unbelievable-facts.com

Najdražja knjiga na svetu je bila prodana za 
30,8 milijona dolarjev (zbirka Codex Leicester 
Leonarda da Vincija). Kupil jo je Bill Gates.

— Vir: Business Insider  



Vilinski simboli
Maya Peron

Vilinski simboli so energijska podpora –  
ideogrami, ki dvigujejo vašo vibracijo. 
V knjigi so zbrani ti simboli za različna 
področja življenja, poleg tega pa še 
zapisi duhovnosti, ki te pripravijo na tako 
podporo energije. 

#DUHOVNOST

Za koga?  
Vse, ki verjamete v moč 
energij

Sporočilnost?  
Vse je energija  
in energija je vse

Je dolga? 
194 strani, pa majhna je

14,90 €

Česa šole ne povedo
Petra Škarja

Česa šole ne povedo, a te nauči življenje, 
ko stopiš na trg dela? O tem so govorili 
znani in uspešni Slovenci: Vid Valič,  
Borut Pahor, dr. Jure Knez, Denis Avdič, 
Dušan Olaj, Samo Jerenko, Jana Fleišer,  
dr. Ivan Erenda ...  

#ŠOLARJI

Za koga?  
Za osnovnošolce  
in srednješolce

Sporočilnost? 
Razvij podjetnost  
in vztrajnost

Je dolga? 
210 strani

15,00 €

Virus idej
Darko Begić in 100 ostalih

V času korone so ljudje zapadali v apatijo, 
mi pa smo želeli pokazati priložnost. 
Priložnost ustvarjanja, povezovanja  
in nečesa novega. Tako smo združili  
100 zapisov in jih izdali v knjigo, polno 
upanja, idej, navdiha in pozitivnega 
pogleda na svet. Obenem pa še praktičen 
prikaz povezovanja.

#USTVARJALNOST

Za koga?  
Za soustvarjalce knjige, 
da se spomnijo, kako 
znajo biti ustvarjalni 

Sporočilnost?  
Vsaka kriza je tudi  
priložnost

Je dolga? 
200 strani

19,50 €

Skozi moje oči: ZDA
Sandi Gorišek

ZDA – dežela prihodnosti. Dežela 
blagostanja, uspeha, glamurja, blišča …  
Pa je res (zgolj) to? Skozi knjigo in avtorjeve 
oči boste začutili utrip »obljubljene 
dežele«. Zgolj med nama – zagotavljamo, 
da se boste ob prebiranju tega umotvora 
nasmejali od srca. Smeh je pol zdravja, 
tako da je tole pravzaprav zdravilo.

#SMEH

Za koga?  
Za vse, ki ste ali boste 
obiskali Ameriko

Sporočilnost?  
Razbijanje tabujev

Je dolga? 
115 strani, pa majhna je

14,90 €

O čem pa vi sanjate?
Maja Buzakovič

Knjiga opisuje avtoričino pot iz vsakdanje 
enolične rutine normalnega življenja  
v uresničitev njene velike življenjske 
želje. Kako je stopila iz cone udobja, kako 
spremenila svoja prepričanja, kakšne ovire 
je imela na poti in kako jih je presegla.  

#MOTIVACIJA

Za koga?  
Za vse, ki se želite podati 
na pot do svojih gorečih 
sanj

Sporočilnost?  
Sledi sanjam, upaj si

Je dolga? 
172 strani

20,00 €

Čudeži
Edita Kurent

Zgodba vere, moči, upanja, duhovnosti in 
neverjetno polnega življenja zadnjih let 
avtorice, ki se je več let borila z rakom. 
Tako blizu smrti je uvidela prave plati 
bogatega življenja. »Ni konec, dokler ni 
zares konec. Pa tudi takrat ni konec …« 

#VERA

Za koga?  
Za vse, ki potrebujete 
vero

Sporočilnost?  
Živi bogato – vsak dan 

Je dolga? 
148 strani

19,90 €



Darilne knjižice lepih misli

#MISLI

3,80 €

Nesrečen je, kdor se z materialnim predstavi.  
Kajti vedno je v strahu, da to izgubi, in vsak trenutek to 

možnost nosi v odmevu svoje hvale.  

Pravo vrednost človek nosi v sebi, tisto,  
ki je požar ne zogleni, veter ne odpihne,  
potres ne načne in družba ne odvzame.  
Tisto, ki je vedno z njim, kamor koli gre.

FRANC JAGER 
Zgodba najuspešnejšega 
slovenskega trgovca
Zapisala: Petra Škarja

»Franc, saj ti si v redu fant, samo škoda, da iz tebe ne 
bo nič,« je dan za dnem poslušal mali France. Bil je 
tisti izbranec družine, ki mu ni treba hoditi v šolo, 
ker bo ostal kmet. A srce si je želelo drugačno pot … 

60 let kasneje je trgovine Jager v celoti predal  
v upravljanje svojim trem sinovom. Do danes imajo 
že več kot 800 zaposlenih in veljajo za eno največjih 
in najuspešnejših slovenskih zasebnih podjetij.  

Ali njegovo osebno življenje močno vpliva na 
poslovnega ali poslovno na osebnega, niti ni 
pomembno. Zagotovo pa se zelo prepletata. 

Zgodba trgovin Jager je navdihujoča zgodba o tem, 
kako lahko z delavnimi rokami, strastjo po ustvarjanju 
in pravimi vrednotami preprost kmečki fant iz majhne 
slovenske vasice zgradi svoje sanje. Je trgovec po 
duši, kmet po poreklu in gradbinec v prostem času. 

In danes? Uradno se je upokojil, a v resnici …  
»Vse je v gibanju,« pravi. Dokler se gibamo, živimo. 
Torej gibajmo. Ustvarjajmo. Delujmo. 

»In čitajmo!« še doda.

#PODJETNO

Za koga?  
Za podjetne 

Sporočilnost?  
Ne glede na to, od kod prihajaš in kako se pišeš –  
z vztrajnostjo, pridnostjo in vero – se da!

Je dolga? 
250 strani

19,90 €



Branje knjig zmanjšuje verjetnost 
Alzheimerjeve bolezni in demence.  
(Ljudje, ki redno berejo vse življenje, imajo 
v možganih manj beta-amiloidnih proteinov 
in plakov, ki so povzročitelji Alzheimerjeve 

bolezni.)
— Vir: Live Science 

Virginia Woolf je vse  
svoje knjige pisala – stoje.  



O Založbi 5KA 
Podpiramo talentirane slovenske pisatelje,  

ki razumejo čarobnost knjige in moč zapisane besede. 
  

Kaj je čarobnejše od tega, da s samo 25 različnimi 
črkami iz bralca lahko izvabimo jok, smeh, ganjenost, 
strah, bolečino ali radost? Kaj je močneje od tega, da  

s kombinacijo 25 črk nekomu lahko spremeniš življenje? 
Mu daš upanje, ko ga najbolj potrebuje; mu vliješ vero, 

ko ta že skoraj usahne; mu daš nauke, ki mu spremenijo 
pogled na svet; mu poveš zgodbe, ki ga naredijo (še) 

boljšega človeka. To je čarobnost knjige. 

Obstajajo ZGODBE, KI SI ZASLUŽIJO ŽIVETI VEČNO.



Kako priti  
v stik z nami?

Klikajte: www.zalozba5ka.com

Pišite: info@zalozba5ka.com

Pokličite: 040 415 615 (oglasila se bo Petra)

Prinesite kavo: Gabrsko 12, Trbovlje 

Strokovni in finančni podporniki:


