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47. DRAŽBA STARIH KNJIG IN TISKOV 

ČETRTEK, 2. MARCA 2023, 

OB 18. URI 

TRUBARJEV ANTIKVARIAT, TRUBARJEV SALON, 

LJUBLJANA 

 

DRAŽBENE KNJIGE IN TISKE 

SI LAHKO OGLEDATE V TRUBARJEVEM ANTIKVARIATU 

MED 27. 2. IN 1. 3. 2023 OD 9.00 DO 19.00, 

NA DAN DRAŽBE PA LE V DOPOLDANSKEM ČASU (DO 12.00). 

PRIJAVA NA DRAŽBO BO NA DAN DRAŽBE OD 17.00 URE NAPREJ. 

TELEFONSKE IN PISNE PONUDBE 

SPREJEMAMO DO 2. 3. DO 13.00 URE. 

VLJUDNO VABLJENI! 

 

 

Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. 

Slovenska 29, 1000 Ljubljana 

TRUBARJEV ANTIKVARIAT 

Mestni trg 25, 1000 Ljubljana 

 

TEL.: + 386 (0)1 244 26 83 

FAX: +386 (0)1 244 26 82 

E-naslov: antikvariat@mladinska-knjiga.si 

 

Barvni katalog si lahko ogledate na 

https://www.mladinska-knjiga.si/aktualno/drazbe-v-antikvariatu 

DELOVNI ČAS: 

OD 9.00 DO 19.00 

SOBOTA OD 8.30 DO 13.30 

NEDELJE IN PRAZNIKI ZAPRTO 

  

mailto:antikvariat@mladinska-knjiga.si
https://www.mladinska-knjiga.si/aktualno/drazbe-v-antikvariatu


II 

1. 8 KNJIŽIC ZGODBIC MK. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1971. - 8 zv. (vsak 
[24] str. : barv. ilustr. ; 10 x 10 cm) v plastični mapi (28 x 22 cm) s 4 razdelki. 
Potiskane notr. str. ovitka, broširan, dobro ohranjen komplet. 
* Vsebina: 1. Sraka Filipa / napisal in ilustriral C. Verratti ; prevedla Evelina Kajzer;  
2. Žalostni kenguru / napisal G. Giassi ; ilustriral B. Bodini ; prevedla Evelina Kajzer; 
3. Mojca in kresnička / napisal G. Giassi ; ilustriral B. Bodini ; prevedla Evelina Kajzer; 
4. Radovedna ribica / napisal in ilustriral G. C. Tonna ; prevedla Evelina Kajzer;  
5. Gnam Gnam in Timbuktu / napisal B. Tolja ; ilustrirala S. Gongalova ; prevedla 
Evelina Kajzer; 6. Lin-Tajeve dogodivščine / napisal G. Leva ; ilustriral C. Solarino ; 
prevedla Evelina Kajzer; 7. Muc je ušel / napisal in ilustriral C. Veratti ; prevedla 
Evelina Kajzer; 8. Balon / napisal B. Tolja ; ilustrirala S. Gongalova ; prevedla Evelina 

Kajzer. 

Izklicna cena: 25,00 € 
 
2. Baukart, Jan (1889-1974) 
MARKO SENJANIN : slovenski Robinzon / 
po angleškem izvirniku priredil Jan Baukart. 
Ljubljana : Učiteljska tiskarna, 1920. 
158 str. : čb. ilustr. ; 20 cm. - Karton, dobro 
ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 20,00 € 
 
3. DELO IN IGRA ; NAJLEPŠI ČASI / 
slikanica-kartonka. - Ljubljana : L. Schwentner, [po 1900]. - [10] str. : barv. 

ilustr. ; 16 x 21 cm. - Zgibanka, polplatno, dobro ohranjen izvod. Knj. št. 1266, 135/18. 
* Sodeč po podpisu na nekaterih ilustracijah so le-te delo nemške ilustratorke Ilse Wende-Lungershausen 
(1900-1991). 

Izklicna cena: 50,00 € 
 

4. Deržaj, Edo (1904-1980); Logar, A. G. 
HO! HO! HO! / [ilustriral] Edo Deržaj ; besedilo A. G. Logar. 
V Ljubljani : Pikapolonca, 1938. - 94 str. : čb. ilustr. ; 21 cm. 
(Knjižnica Pikapolonca ; 2). - Platno, prevezan, zelo dobro 
ohranjen izvod, originalna prednja platnica ohranjena in 
prilepljena na prednjo stran. Na prvi vezni strani posvetilo. 
Izklicna cena: 40,00 € 
 
5. Finžgar, Fran Saleški (1871-1962) 
IZ MLADIH DNI : zgodbe o živalih / ilustriral Ive Šubic. 
[Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1953. - 120 str. : čb. ilustr. ;  
21 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod, podpis avtorja.  
Izklicna cena: 30,00 € 

 
6. Golia, Pavel (1887-1959) 
SNEGULJČICA : igra v osmih slikah / opremil in ilustriral Tone Kralj. 
[Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1950. - 70 str. : barv. ilustr. ; 24 x 24 cm. 
Polplatno, ščitni ovitek, dobro ohranjen izvod.   

Izklicna cena: 30,00 € 
 
7. Jurčič, Josip (1844-1881) 
JURIJ KOZJAK, SLOVENSKI JANIČAR / 
[priredil Ivan Potrč ; ilustriral in opremil Janez 
Vidic]. Strip. - Maribor : Obzorja, 1959. 
[24] str. : ilustr. ; 28 x 24 cm. - Tisk v rjavi 
barvi, broširan, odlično ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 30,00 € 
 



III 

8. Klopčič, Marta; Klopčič, Radovan (1898-1992) 
DEDEK MIHA / besedilo priredila Anica Černej. 
V Ljubljani : Mladinska matica, 1939. - 43 str. : barv. 
ilustr. ; 26 cm. - Polplatno, dobro ohranjen izvod.  
Izklicna cena: 40,00 € 
 
9. Kunčič, Mirko (1899-1984) 
NEBEŠKA LESTVICA : povesti za mladino / s slikami 
opremil France Podrekar. - V Ljubljani : Ljudska 
knjigarna, 1942-XX. - 73 str. : čb. ilustr. ; 21 cm. 

Polplatno, dobro ohranjen izvod. 
* Vsebina: Francek in Cilka; Micka se je izgubila; Lenčka in ogledalo; Škrat 
Nepridiprav in medved; Prismodalci; Gospod Muholjub; Birmanček Jožek; Juhuhuhu!; 
Kako so se zvezde Bogu uprle; Zgodba o revčku Andrejčku, ki je srečo iskal. 

Izklicna cena: 25,00 € 
 
10. PEDENJČLOVEK LAKETBRADA : narodna pravljica / zapisal Matija 
Valjavec ; ilustrirala in opremila ing. arh. M. Vogelnikova. - Ljubljana : 
Murenček, 1945. - [21] str. : barv. ilustr. ;  
20 cm. - Tisk v modri barvi, polplatno, dobro ohranjen izvod.   
Izklicna cena: 30,00 € 
 
11. Petelin, Ruža Lucija (1906-1974) 
PRAVLJICA O KRALJESTVU LAŽI / ilustriral 
Oto Antonini. - Zagreb : Naša djeca, [1959?] 
[36] str. : barv. ilustr. ; 24 cm. - Broširan, zelo 
dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 20,00 € 
 
12. PODOBE IZ ŽIVALSTVA / slikanica-
kartonka. - Ljubljana: L. Schwentner, [po 
1900]. - [16] str. : barv. ilustr. ; 15 x 18 cm. 
Zgibanka, polplatno, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 60,00 € 
 
13. Radonić, Marjan 
ČAROBNI PRSTAN / ilustrirala Marija Vogelnikova. 
Ljubljana : brez navedbe založnika, 1944. - 63 str. :  
čb. ilustr. ; 20 cm. - Karton, ščitni ovitek, dobro ohranjen 
izvod. 
Izklicna cena: 20,00 € 
 
14. Ribičič, Josip (1886-1969) 
NANA MALA OPICA / ilustriral Janko Omahen. 
V Ljubljani : Mladinska matica, 1937. - 63 str. : barv. 
ilustr. ; 17 cm. - (Knjižnica Mladinske matice ; 37). 
Tisk v modri barvi, broširan, dobro ohranjen izvod.   
Izklicna cena: 15,00 € 
 

15. Savinšek, Slavko (1897-1942) 
POREDNI SMEH. - Ljubljana : Kmetijska tiskovna zadruga, 1925. - 50 str. : čb. 
ilustr. ; 21 cm. - (Brazde ; zv. 1). - Polplatno, dobro ohranjen izvod.  
Izklicna cena: 30,00 € 
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16. Winkler, Venceslav (1907-1975) 
PETELINJE PERO / ilustriral Tone Kralj. 1. izdaja. 
[Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1947. - 91 str. :  
čb. ilustr. ; 21 cm. - Polplatno, ščitni ovitek, zelo 
dobro ohranjen izvod. 
* Vsebina: Petelinje pero; Koča ob cesti.   

Izklicna cena: 20,00 € 
 
17. ZVERINICE IZ REZIJE / [zvočni posnetki na 
štirih vinilnih ploščah]. Po ljudskih motivih zapisal 
Milko Matičetov ; glasbo izbral Ivo Meša ; vodil in povezal Jože Vozny ;  

ovitke ilustrirala Ančka Gošnik Godec. - Ljubljana : Helidon ; Maribor : Obzorja, 1981. 
4 gramofonske plošče ; 18 x 18 cm. - V kartonskih ovitkih, dobro ohranjene.   
* Vsebina: 1. Muca, ki je imela vzeti peska / v igro prelil Vladimir Kocjančič ; igrajo Iva 
Zupančič, Boris Cavazza in drugi; 2. Lisica snedla volku maslo / v igro prelil Dušan Voglar; 
igrajo Polde Bibič, Duša Počkaj; 3. Volku ostrigli brke / v igro prelil Vladimir Kocjančič ; 
igrajo Polde Bibič, Duša Počkaj, Boris Kralj; 4. Rusica pregnala grdinico iz lisičje hišice / 
v igro prelil Dušan Voglar ; igrajo Polde Bibič, Duša Počkaj, in drugi.  

Izklicna cena: 30,00 € 
 
18. Balantič, France (1921-1943) 
FRANCE BALANTIČ : [poezija] / zbral in uredil Tine Debeljak ; oprema in risbe 
Bara Remec. - Buenos Aires : Slovenska kulturna akcija, 1956. - LI, 189 str. :  
čb. ilustr. ; 19 cm. - Platno, ščitni ovitek, dobro ohranjen izvod. 
* France Balantič je svoj prvenec Muževna sem steblika zasnoval poleti leta 1941. V zbirko 
je vključil 24 pesmi in jih razdelil v tri cikle: Žarki (10 pesmi), Daj me k ustom (10 pesmi) in 
Žalostni rog (4 pesmi), dodal pa je šev samostojno pesem Sin. Nanj so močno vplivale češka, slovaška ter kitajska 
lirika. A zbirka Muževna steblika ni nikoli izšla, saj je izid preprečila Jugoslovanska založba leta 1943. Prva knjiga 
njegovih pesmi je tako izšla maja leta 1944 z naslovom V ognju groze plapolam. Tine Debeljak je v uvodni besedi 
poudarjal izjemnost njegove poezije, hkrati pa avtorja povezoval z domobranskim protikomunističnim bojem. Ta 
povezava je ostala živa še v povojnem času, ko ga je slovenska politična emigracija razglašala za svojega pesnika. 
Leta 1944 je izšla tudi bibliofilska izdaja Sonetni venec z ilustracijami Marijana Tršarja. Po 
2. sv. vojni se v javnosti o Balantiču ni govorilo, njegovo poezijo so obravnavali le v 
akademskih seminarjih. Po vojni je postal simbol preganjane slovenske literature in 
duhovne opozicije. V Buenos Airesu je leta 1956 in 1976 izšel ponatis njegove poezije, v 
Ljubljani pa so že natisnjeni izbor njegovih pesmi v uredništvu Mitje Mejaka z naslovom 
Muževna steblika leta 1966 uničili; ponovno so jo natisnili leta 1984. 

Izklicna cena: 100,00 € 
 
19. Bučar, Ivo (1856-1907) 
BISEROJLA, JASNA VILA : bajka iz Postojnske pečine / speval Ivo Ivanovič 
Bučar. - Ljubljana : Kleinmayr & Bamberg, 1898. - 181 str. ; 18 cm. 
Krašeno platno, zelo dobro ohranjen izvod.  
* Ivo Ivanovič Bučar, slovenski pesnik, je bil rojen v Postojni, umrl pa je v Carigradu. Šolo 
je obiskoval najprej doma, po končani gimnaziji v Novem mestu (kjer je kot sirota živel pri 
stricu), pa je bil 1877 odpuščen iz artilerijske kadetnice na Dunaju in se je moral kot vojak udeležiti okupacije 
Bosne. Od tam je dezertiral v Srbijo ter služil pri francoski družbi za orientalske železnice v Beogradu, Skopju, 
Solunu, Sofiji, Carigradu in Konyi, nazadnje pa se je zaradi bolezni vrnil v Carigrad. Pesmi je objavljal v 
Slovenskem svetu in Ljubljanskem zvonu. 

Izklicna cena: 40,00 € 
 
20. Golar, Cvetko (1879-1965) 
VESELI SVATJE / [z risbami opremil Božidar Jakac]. - V Ljubljani : Nova 
založba, 1942-XXI. - [1] f. pril. z avtorjevo sliko, 62 str. : čb. ilustr. ; 21 cm. 
Polplatno, zelo dobro ohranjen izvod. Na naslovni strani posvetilo in podpis 
avtorja. 
Izklicna cena: 30,00 € 
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21. Gregorčič, Simon (1844-1906) 
POEZIJE. 1 / zložil S. Gregorčič. 1. izdaja. - V Ljubljani : I. Gruntar, 1882. - 158 str. ; 
19 cm. - Platno, prevezan, dobro ohranjen izvod, originalna prednja naslovnica 
ohranjena in nalepljena. 
* Prva pesniška zbirka „Goriškega slavčka“, Poezije I, v prvi izdaji obsega 56 pesmi in je 
takoj ob izidu požela vsesplošno navdušenje. Visoka naklada – 2000 izvodov – je bila 
razprodana že v nekaj mesecih, Fran Levec jo je takoj razglasil za zlato knjigo, Gregorčiča pa 
so ovenčali z nazivom najboljšega živečega pesnika ter ga vabili vsepovsod. Njegova pesem 
je zvenela v vseh čitalnicah in se širila povsod, kjer so živeli Slovenci. Katoliški umi pa so kaj 
hitro opozorili tudi na pesnikovo nevarno svetobolje in na za duhovnika neprimerno 
razmišljanje o nezadoščenosti v svojem poklicu. Posebej kritičen je bil Janko Pajk, ki je 
pesniku očital idejno tujstvo in odstopanje od krščanskohumanističnih načel. Kljub močni 
podpori mladih literarnih in liberalnih političnih prijateljev se je nazadnje v javno 
polemiko vmešal tudi pesnik sam in s ciklom 15 pesmi (V obrambo, 1882) izrazil 
prizadetost ob nerazumevanju svoje poezije v katoliških krogih ter pojasnil najbolj 
napadene pesmi. 

Izklicna cena: 220,00 € 
 
22. Kosovel, Srečko (1904-1926) 
PESMI / [uredil Alfonz Gspan ; opremil Gojmir Anton Kos]. 1. izdaja. - Ljubljana : 
Odbor za izdajo pesmi Srečka Kosovela, 1927. - 94 str. : avtorj. sl. ; 20 cm. 
Polplatno, originalna vezava, dobro ohranjen izvod. Dodan 1 list s pojasnilom.   
Izklicna cena: 300,00 € 

 
23. Mickiewicz, Adam (1798-1855) 
KITICA MICKIEWICZEVIH / [uvod napisal in pesmi prevedel Tine 
Debeljak; risbe ročno vrezala v cink in linolej Bara Remčeva]. - V Ljubljani :  
V. Remec, 1943-XXI. - 134 str. : 16 ilustr. ; 21 x 19 cm. - Platno, zelo dobro 
ohranjen izvod, platnice rahlo pegave. Redkost. Knjiga je izšla v 350 
izvodih, označenih s številkami, ter v 10 izvodih (št. I-X) z ročno posnetimi 
ujedankami Bare Remčeve. Ta knjiga ima št. X, podpis ilustratorke ter 
prevajalca. 
* Založnica Vera Remec je sestra ilustratorke Bare.  

Izklicna cena: 300,00 € 
 

    24. Pavček, Tone (1928-2011) 
DAROVI / [spremna beseda Andrej Arko]. 
Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005. - 101 str. ;  
21 cm. - (Zbirka Nova slovenska knjiga). 
Karton, zelo dobro ohranjen izvod. Na prvi strani 
podpis avtorja (24. 10. 2005). 
Izklicna cena: 15,00 € 
 
25. Pavček, Tone (1928-2011)   
HIŠA CANKARJEVE ZAVEZE / [karikatura Borut 
Pečar]. 1. izdaja, 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2005. 
237 str. ; 21 cm. - Karton, dobro ohranjen izvod. Na naslovni 
strani podpis avtorja (24. 10. 2005). 
Izklicna cena: 15,00 € 

 
26. Pavček, Tone (1928-2011) 
STAROŽITJA : (nove pesmi o starih rečeh) / [ilustriral Matjaž Schmidt]. 
Celje : Mohorjeva družba, 2004. - 87 str. : barv. ilustr. ; 22 cm. - Karton, ščitni ovitek, 
zelo dobro ohranjen izvod. Na prvi vezni strani avtorjev podpis. 
Izklicna cena: 20,00 € 
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27. Pavček, Tone (1928-2011) 
ŽIVA BESEDA − TONE PAVČEK  / [Zvočni posnetek. Izbor poezije 
Saša Pavček, Damjan Švara ; poezijo berejo Saša Pavček, Jernej 
Šugman, Slavko Cerjak, Tone Pavček]. - Ljubljana : Mladinska 
knjiga, 2005. - 1 CD (45 min, 50 sek) ; 12 cm + spremna knjižica  
(45 str. ; 12 x 14 cm). - CD in broširana knjižica v zaščitnem 
kartonskem ovitku, dobro ohranjen izvod. Na prednji platnici 
spremne knjižice podpis avtorja. 
* Izbor poezije iz zbirk Pesmi štirih (1953), Sanje živijo dalje (1958), Ujeti 
ocean (1964), Zapisi (1972), Iskanje sveta (1973), Poganske hvalnice 
(1976), Pesmi (1978), Dediščina (1983), Goličava (1988), Pijanost kot up 
varljiva (1989), Temna zarja (1996), Dolenjske bližine (1998), Upočasnitve (1998),  
Razsviti (2001), Starožitja (2004) in Darovi (2005). 

Izklicna cena: 15,00 € 
 
28. Praček Krasna, Ana (1900-1988) 
ZA LEPŠE DNI / dekoracije napravil sodrug. Vsebuje nekaj pesmi v angl. 
New York : samozal., 1950. - IV, 124 str., [1] f. pril. : slika avtorice ; 24 cm. 
Platno, dobro ohranjen izvod. Na str. 82-83 na vrhu strani madež črnila. Na 
prvi vezni strani posvetilo in podpis avtorice (5. marca 1953). 
Izklicna cena: 60,00 € 

 
29. Pregelj, Ivan (1883-1960) 
ROMANTIKA / spesnil dr. Ivan Pregelj. 1. izdaja. 
V Gorici : Narodna tiskarna, [1910]. - 96 str. ; 17 cm. 
Polplatno, prevezan, zelo dobro ohranjen izvod, 
originalne platnice ohranjene. 
Izklicna cena: 25,00 € 
 
30. Prešeren, France (1800-1849) 
IZBRANNOE / perevod so slovenskogo pod redakciej 
Nikolaja Tihonova. Ruski jezik (cirilica). - Moskva : 
Gosudarstvennoe izdatel'stvo hudožestvennoj literatury, 
1955. - 126 str., [1] f. pril. s pesnikovo sliko ; 21 cm + 
popravki. - Broširan, dobro ohranjen izvod.   

          Izklicna cena: 50,00 € 
 
31. Prešeren, France (1800-1849) 
POEZIJE DÓKTORJA FRANCÉTA PREŠÉRNA / 1. izdaja. 
V Ljubljani : Natisnil Jóžef Bláznik, 1847. - 191, [5] str. ; 19 cm. 
Polplatno, prevezan, dobro ohranjen izvod. Listi so pegavi na 
začetku in koncu knjige, ponekod s svinčnikom pisane opombe. Na naslovni strani žig 
„Lekarna v Škofji Loki, Mr. Ph. Otokar Burdych“.   
* Obstajajo tri različice : Magistrale z akrostihom, magistrale brez akrostiha in pa posebej 
redek primer z nekorigirano 9. polo (str. 130: Dve sêsti). Ta izvod je brez akrostiha. 

* Leta 1847 je izšlo tisoč dvesto izvodov Poezij. Sto petdeset posebnih izvodov je 
vsebovalo akrostih posvečen njegovi pesniški muzi Primicovi Juliji, podelil pa jih je 
le nekaterim izbrancem. Prešeren je Sonetni venec z akrostihom posvečenim Juliji 
prvič objavil leta 1834 v prilogi Ilirskega lista. Pri Primčevih kot tudi pri Julijinem 
izvoljencu Jožefu pl. Scheuchenstuelu je zbudil ogorčenje in nezadovoljstvo. V 
kasnejših sonetih se na nek način opravičuje, ampak hkrati z obupom poudarja, da je 
ljubezen do nje nepremagljiva. Balada Povodni mož združuje zgodbo iz Valvasorjeve 
Slave vojvodine Kranjske z eno izmed zgodnejših neuslišanih ljubezni do Dolenčeve 
Zalike. Janez Vajkard Valvasor omenja ples na Starem trgu pri vodnjaku, kjer je 
povodni mož prvo nedeljo julija leta 1547 očaral prevzetno Uršulo Šeferjevo ter jo 
povlekel v Ljubljanico. V Poezijah povodni mož ugrabi Urško, v prvi objavi 
Povodnega moža pa jo je nadomestil z osebo iz realnega življenja Zaliko. 

Izklicna cena: 1.600,00 € 
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32. Prešeren, France (1800-1849) 
SONÉTNI VÉNEC / izvirni linorezi Mihe Maleša ; [uvod napisal Rajko Ložar]. 
Bibliofilska izdaja. - V Ljubljani : Bibliofilska založba, 1937. - 70 str. : čb. ilustr. ; 
27 cm. - Platno, dobro ohranjen izvod, hrbet rahlo udarjen. Ta knjiga je izšla v 
bibliofilski numerirani izdaji v 180 izvodih. Številka te knjige je 118, s podpisom 

Mihe Maleša.  
Izklicna cena: 100,00 € 
 
33. Prešeren, France (1800-1849) 
SONETTENKRANZ / von Franz Prešéren ; aus dem 
Slovenischen übertragen von Anton Funtek. Gotica. 
Laibach : I. Kleinmayr & F. Bamberg, 1901. - 15 str. ; 17 cm. 
Broširan, dobro ohranjen izvod. Posvetilo in podpis 
prevajalca. 
Izklicna cena: 30,00 € 
 
34. Torkar, Igor (1913-2004) 
BLAZNI KRONOS 1940 : 40 satiričnih listov / 

sonete spesnil Igor Torkar ; ilustriral Nikolaj Pirnat. - [Ljubljana], 
1940. - [40] f. : čb. ilustr. ; 21 cm. 
Platno, zelo dobro ohranjen izvod. Na 
veznem listu podpisa avtorja in 
ilustratorja ter narisan portret. 
Izklicna cena: 40,00 € 
 
35. V SPOMIN NAŠEMU IVANU IN 
NJEGOVE NEVESTE MILENE / 
[podpisan »Celestin«, 11. 2. 1961]. 
Brez navedbe kraja, [1961?]. - [24] str. : inicialke, ilustr. ; 21 cm. 
Tipkopis, ročno naslikane ilustracije, inicialke in del naslovne strani. 
Polplatno, solidno ohranjen izvod. Tekst je na več mestih popravljen in 
dopolnjen s kemičnim svinčnikom, več besed je prelepljenih. Pripet listič 
z dodatkom.  
Izklicna cena: 45,00 
 

36. Baloh, Ivan (1873-1954) 
ČRTICE : kratka proza. - [Kamnik] : samozal., 1905. - 184 str. ; 20 cm. 
Broširan, dobro ohranjen izvod. 
* Ivan Baloh, slovenski rimokatoliški duhovnik, pesnik in pisatelj (rojen v Ljubljani, umrl v 
Brescii, Lombardija). Bil je iz obrtniške družine, po končani gimnaziji je v Ljubljani končal 
študij bogoslovja (1897) in kaplanoval po raznih krajih Kranjske, dokler ni 1934 odšel v 
Brescio v dom za oslabele duhovnike. Literarno se je začel udejstvovati že v gimnaziji. (črtice, 
pesmi, povesti). Bil je med ustanovitelji in tudi predsednik dijaškega društva Zadruga, katere 
člani so bili med drugimi I. Štefe, I. Cankar, D. Kette, A. Dermota, D. Lončar, v bogoslovju pa 
predsednik in urednik Govorniških vaj. Pisal je pripovedne, politične, satirične tekste in 
priložnostne pesmi, jih objavljal v raznih listih, izdal pa je tudi knjigo Črtic (Kamnik, 1905) in 

enodejanko Kmet in fotograf. Mnoge spise je ponatisnil Amerikanski Slovenec. V 
župnijah, kjer je služboval, je deloval tudi organizacijsko in gospodarsko ter podpiral 
mlade talente, med drugimi slikarja F. Kralja.  

Izklicna cena: 40,00 € 
 
37. Cankar, Ivan (1876-1918) 
BELA KRIZANTEMA / naslovnico narisal Maksim Gaspari. 1. izdaja. 
V Ljubljani : L. Schwentner, 1910. - 83 str. ; 15 x 12 cm. - Krašeno platno, 
dobro ohranjen izvod.   
Izklicna cena: 50,00 € 
 



VIII 

38. Cankar, Ivan (1876-1918) 
THE BAILIFF YERNEY AND HIS RIGHTS / translated from 
the Slovene by Sidonie Yeras and H. C. Sewell Grant ; 
introduction Janko Lavrin ; illustrations Nora Lavrin. 
2., ilustrirana izdaja. Angleški jezik. - [London] : The Pushkin 
press, [1946]. - XIII, 105 str. : čb. ilustr. ; 19 cm. - Platno, 
ščitni ovitek (rahlo načet), dobro ohranjen izvod. Na naslovni 
strani posvetilo in podpis Janka in Nore Lavrin. 
* Prevod dela Hlapec Jernej in njegova pravica. Gre za drugo izdajo v 
angleščini; prva je izšla l. 1930. 

Izklicna cena: 100,00 € 
 
39. Finžgar, Fran Saleški (1871-1962) 
GOSTAČ MATEVŽ / [opremil Ivan Pengov]. - V Celju : Družba 
sv. Mohorja, 1954. - 96 str. ; 21 cm. - (Slovenske večernice ; 
105). - Polplatno, zelo dobro ohranjen izvod, podpis avtorja. 
* Redna knjiga za ude Družbe sv. Mohorja. 

Izklicna cena: 30,00 € 
 
40. Levstik, Vladimir (1886-1957) 
AN ADDER'S NEST / translated from the Slovene by F. S. 
Copeland. Angleški jezik. - London : J. Rodker, 1931. - XIX,  
242 str. : čb. ilustr. ; 19 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod. 
* Prevod dela Gadje gnezdo. Ilustracije v knjigi so delo Nore Lavrin. 

Izklicna cena: 60,00 € 
 
41. ŠALJIVEC IZ PODRAVJA : zbirka pripovedek iz Podravja 
na Štajerskem / [priredil] Janko Osojnik. - [Ljubljana : 
samozal., 1910]-  79 str. ; 21 cm. - (Knjižnica "Mariborskega 
Sokola" ; zv. 2). - Broširan, dobro ohranjen izvod, listi so 
ponekod pegavi. 

* Pravo ime avtorja Ljudevit Pivko (1880-1937). 

Izklicna cena: 40,00 € 
 
42. Tagore, Rabindranath (1861-1941) 
RASTOČI MESEC / preložil Alojzij Gradnik ; [slike 
Nandalall Bose, Asit Kumar Haldar, Surendranath 
Ganguli]. - V Ljubljani : Omladina, 1917. - 55 str., [4] 
barvne f. pril. ; 22 cm. - Karton, zelo dobro ohranjen izvod. 
* Ta prevod je napravljen po angleški izdaji, ki jo je pripravil 
Rabindranath Tagore sam. 

Izklicna cena: 20,00 € 
 
43. Tuma, Ferdinand Lev (1883-1961) 

V ZNAMENJU ŽIVLJENJA : skice in črtice / risbe Maksim Gaspari. 
Brez navedbe kraja : samozal., 1905. - 109 str. : ilustr., z avtorj. portretom ;  
16 x 16 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod. 
* Posvetilo avtorja bralcem na str. 7: „Sobojevnikom in prijateljem svojim, mladim 
slovenskim umetnikom ... na umetniški razstavi v Ljubljani leta 1905. Ob času vstajenja, 
pisatelj te knjige.“ 

Izklicna cena: 60,00 € 
 
44. Vašte, Ilka (1891-1967) 
MEJAŠI : povest iz davnih dni / odrasli mladini napisala Ilka Waštetova.  
1. izdaja. - Ljubljana : Učiteljska tiskarna, 1923. - 160 str. ; 20 cm. - Polplatno, 
dobro ohranjen izvod, listi so ponekod pegavi.   
Izklicna cena: 20,00 € 



IX 

45. Velikonja, Narte (1891-1945) 
3 x 88 ANEKDOT / zbral in popleskal Narte 
Velikonja. - [Ljubljana] : Knjigarna J. Žužek, [1943]. 
160 str. ; 17 cm. - Platno, zelo dobro ohranjen izvod. 
* Iz zadnje besede: »Kaj je prav za prav anekdota? … Nič 
ugibanja in ne brskanja po leksikonih! Nič si beliti glave! 
Nič profesorskega in nič učenega! Anekdota je o resnični 
zgodbi prijetno zaokrožena literarna laž! Zato posvečam to 
zbirko naši pivski družbi. … Pisatelj.«   

in 
𝟖𝟖𝟖

𝟑
 

ANEKDOT / 
zbral in pritesal Narte Velikonja ; [avtorjevo karikaturo narisal 
prof. France Podrekar]. - Ljubljana : Zimska pomoč, 1944. 
161 str. : portret, faksimile ; 21 cm. - Polplatno, dobro ohranjen 
izvod. 
* Izdala Zimska pomoč kot svojo knjigo h knjižni tomboli o Veliki noči 
1944. 

Izklicna cena: 60,00 € 
 
46. Zidar, Pavle  (1932-1992)   
JEM NJEGOVO TELO IN PIJEM NJEGOVO KRI / [opremil Uroš 
Vagaja]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1966. - 97 str. ; 

20 cm. - Platno, ščitni ovitek, dobro ohranjen izvod. Na 
naslovni strani avtorjevo posvetilo in podpis. 
Izklicna cena: 30,00 € 
 
47. Bartol, Vladimir (1903-1967) 
LOPEZ : drama v treh dejanjih (dvanajstih slikah). 
V Ljubljani : Modra ptica, 1932. - 88 str. ; 21 cm. - Platno, 
dobro ohranjen izvod, hrbet rahlo počen oz. poškodovan. Na 
prvi strani posvetilo in podpis avtorja (»Mojemu staremu 
prijatelju in soborcu, neupogljivemu 
resnicoljubu … Vladimir Bartol, v 
Ljubljani, dne 15. III. 1938.«). 
Izklicna cena: 50,00 € 

 
48. Cankar, Ivan (1876-1918) 
POHUJŠANJE V DOLINI ŠENTFLORJANSKI : farsa v treh aktih / [oprema 
Jager]. 1. izdaja. - Ljubljana : L. Schwentner, 1908. - 82 str. ; 19 cm. - Platno, 

originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 50,00 € 
 
49. Finžgar, Fran Saleški (1871-1962) 
ZBRANI SPISI : 1-12 / 1., 2. in 3. izdaja. - V Ljubljani : 
Nova založba, 1924-1943. - 12 zv. ; 18 cm. - Črno krašeno platno, dobro ohranjen 
izvodi. Vseh 12  knjig ima avtorjev podpis.  
* Vsebina: Zv. 1: Pod svobodnim soncem : povest davnih dedov. I. knjiga. - 1931. - 300 
str.; Zv. 2: Pod svobodnim soncem : povest davnih dedov. II. knjiga. - 1931 . - 368 str.; 
Zv. 3: Iz modernega sveta. - 1937. - 280 str.; Zv. 4: Dekla Ančka ; Srečala sta se. - 1941-
XX. - 210 str.; Zv. 5: Prerokovana : slike iz svetovne vojne. - 1924. - 264 str.; Zv. 6: Sama 
; Kakor pelikan ; Boltežar ; Naš vsakdanji kruh ; Tri 
črne žene. - 1927. - 299 str.; Zv. 7: Moja duša vasuje ; 

Spomini ; Na petelina ; Slike brez okvira ; Pisarna ; Gospod. - 1929. - 272 
str.; Zv. 8: Kmečke zgodbe in povesti. - 1935. - 386 str.; Zv. 9: Štiri ljudske 
igre. - 1940. - 297 str.; Zv. 10: Deteljica in druge novele. - 1942-XX. - 312 str.; 
Zv. 11: Črtice. - 1942-XX. - 332 str.; Zv. 12: Mladinski spisi. -1943-XXI. - 360.  

Izklicna cena: 200,00 € 
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50. Vesel, Jovan Koseski (1798-1884) 
RAZNE DELA PESNIŠKE IN IGROKAZNE JOVANA VESELA-KOSESKIGA, 
FINANČNIGA SVETOVAVCA. - V Ljubljani : Matica Slovenska, 1870. - 690 str.,  
[1] f. pril. z avtorj. sl. ; 22 cm. - Polplatno, solidno ohranjen izvod, listi rahlo pegavi.   
Izklicna cena: 80,00 € 

 
51. Cankar, Ivan (1876-1918) 
ŠOPEK CANKARJEVIH PISEM : iz Slovenskih goric na 
Rožnik : ob petindvajsetletnici smrti / [uredil in uvod 
napisal Tine Debeljak ; naslovno stran in ovitek Bara 
Remec]. - V Ljubljani : Ljudska knjigarna, 1943. - 40 str.,  
[4] f. pril., 16 faksimil. ; 26 cm. - Platno, dobro ohranjen izvod, platnice rahlo 
pegave. Šopek Cankarjevih pisem iz Slovenskih goric na Rožnik je izšel za 
petindvajsetletnico Cankarjeve smrti kot bibliofilska knjiga v 500 izvodih, 
izmed katerih ima ta številko 435. 
Izklicna cena: 50,00 € 
 
52. Plinius Caecilius Secundus, Gaius, minor (ok. 61-ok. 113 n.š.) 

PISMA / Gaj Plinij Cecilij Mlajši ; [iz latinščine prevedel Fran Bradač ; opremil Jože 
Ciuha]. - Maribor : Obzorja, 1962. - 322 str. ; 19 cm. - (Iz antičnega sveta ; 1). 
Karton, ščitni ovitek, odlično ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 30,00 € 
 
53. Borko, Božidar (1896-1980) 
HVALA VAM, KNJIGE! : [govor ob odprtju knjigarne SKZ v 
Wolfovi ulici dne 30. IV. 1951]. - [Ljubljana] : Slovenski knjižni 
zavod, 1951. - XVI str. ; 19 cm. - Usnje, zelo dobro ohranjen izvod. 
Bibliofilska izdaja Slovenskega knjižnega zavoda ob 400 letnici 
slovenske knjige. Naklada obsega izvode A-D in I-XXX na ročno 
zajetem papirju in št. 1-1000 na brezlesnem papirju. To je izvod 
številka XXII. 

* »Knjiga, v katerikoli obliki že, je največji triumfator človeštva. Vsi, ki so kdaj korakali s 
svojimi vojskami pod slavoloki zmage, so minljivejši od množice izbranih besed, ki jih vodi 

človeški genij skozi vekove.« (odlomek na X. strani) 

Izklicna cena: 30,00 € 
 
54. Bibič, Polde (1933-2012) 
IZGON : pripoved o uspehih, spopadih in padcih v Štihovem 
obdobju ljubljanske Drame / [fotografski posnetki Leon 
Dolinšek in drugi ; spremna beseda Borut Trekman]. - Ljubljana : 
Nova revija : Slovenski gledališki muzej, 2003. - 633 str. :  
čb. fotogr. ; 23 cm. - (Pričevanja / Nova revija). - Ilustr. na spojnih 
listih, karton, ščitni ovitek, zelo dobro ohranjen izvod. Na 2. str. 
posvetilo in podpis avtorja, priloženo vabilo na večer s 
Poldetom Bibičem v Drami. 
Izklicna cena: 25,00 € 

 
55. Dacie, Anne 
INSTEAD OF THE BRIER : (concerning Yugoslavs) / angleški 
jezik. - London : The Harvill Press, 1949. - 318 str., [6] f. pril. : 
čb. fotogr. ; 23 cm. - Platno, dobro ohranjen izvod. Na 5. strani 
posvetilo in podpis avtorice Božidarju Jakcu.   
Izklicna cena: 60,00 € 
 
 
 



XI 

56. Lavtižar, Josip (1851-1943) 
MED ROMANSKIMI NÁRODI : popotni spomini iz Italije, Španije, Francije in 
Švice / spisal Josip Lavtižar. - V Ljubljani : samozal., 1901. - 211 str. ; 17 cm. 
Broširan, dobro ohranjen izvod. V spodnjem desnem kotu prednje platnice 
posvetilo in podpis avtorja (»V spomin … Jos. Lavtižar«).   

Izklicna cena: 35,00 € 
 
57. Wheler, George (1651-1724) 
VOYAGE DE DALMATIE, DE GRECE, ET DU LEVANT : 
Enrichi de Medailles, & de Figures des principales 
Antiquitez qui se trouvent  dans ces lieux : avec la 
Description des Coutumes, des Villes, Rivieres ... Tome premier et second. 
/ par Mr. George Wheler ; Traduit de l'Anglois. Fra., lat., gr. jezik. - A 
Amsterdam: Chez Jean Wolters, 1689. - 2 dela v enem zv., 607 str.,  
9 zganjenih  + 86 prilog : čb. ilustr., frontispic ; 16 cm. - V usnje prevezan, 
restavriran, dobro ohranjen izvod.   
Izklicna cena: 400,00 € 

 
58. Kant, Immanuel (1724-1804) 

CRITIK DER REINEN VERNUNFT / von Immanuel Kant, 
professor in Königsberg. Neueste Auflage. Gotica. - Frankfurt 
und Leipzig : brez navedbe založnika, 1794. - XLIV, 884 str. : 

vinjeta ; 20 cm. - Karton, dobro ohranjen izvod. 
* Izvirnik dela Kritika čistega uma.  

Izklicna cena: 500,00 € 
 
59. Lavrin, Janko (1887-1986) 
IBSEN : an approach / angleški jezik. - London : 
Methuen & Co., 1950. - [1] f. pril. z Ibsenovo sliko, VII, 
139 str. ; 23 cm. - Platno, ščitni ovitek (rahlo načet), 
dobro ohranjen izvod. Na prvi vezni strani posvetilo 
»Gospe in prof. Jakac v prijateljski spomin. London, 6. X. 
1956.« 
Izklicna cena: 100,00 € 
 
60. Lavrin, Janko (1887-1986) 

NIETZSCHE : an approach / angleški jezik. - London : Methuen & Co. Ltd., 
1948. - [1] f. pril. z Nietzschejevo sliko, VII, 146 str. ; 18 cm. - Platno, ščitni 
ovitek, dobro ohranjen izvod. Na prvi vezni strani posvetilo »Gospe in prof. 
Jakac v prijateljski spomin, London, 6. X. 1956.« 
Izklicna cena: 100,00 € 
 
61. SLAVJANSKIJ ALʹMANAH / izdatelj Radivoj Poznik. Ruski, ukrajinski 
(»maloruski«) češki, slovaški, slovenski, hrvaški, srbski, bolgarski jezik (cir. 
in lat.). - Ve Vídni (na Dunaju) : izdatelj, 1879. - 393 str. ; 21 cm. - Platno, 

prevezan, zelo dobro ohranjen izvod, originalne 
platnice ohranjene in prilepljene. 
* Iz predgovora k slovenskemu oddelu: »Pričujoča knjiga imela bi podati čitatelju pokuse 
iz vseh slavjanskih jezikov. Temu, da nam ni posrečilo se popolno doseči našega namena, 
kriva je bila nemogočnost pridobiti za soudeleževanje pri našej knjigi zastopnikov vsih 
slavjanskih plemen. Vendar upamo z njenim izdanjem pripomoči k razprostranjenju 
znanstva slavjanskih jezikov i uterjenja duševnega edinstva i vzajemnosti med  
Slavjani. …« 

Izklicna cena: 80,00 € 
 



XII 

62. Hederich, Benjamin (1675-1748); Patrick, Samuel; Ernesti, Johann 
August 
GRÆCUM LEXICON MANUALE TRIBUS PARTIBUS CONSTANS : 
hermeneutica, analytica, synthetica / primum institutum a Beniamine 
Hederico, tum castigatum a Samuele Patricio, demum locupletatum a Jo: Augusto 
Ernesto. Editio prima Patavina in duos tomos distributa, auctior & emendatior. 
Latinski, grški (moderni) jezik. - Patavii : apud Joannem Manfrè, 1774. - 2 zv. 
([8], 812; 585 str.) ; 4° (27) cm. - Karton, originalna vezava, dobro ohranjen 
komplet. Na 1. zv. poškodovan hrbet. Na prvi strani ovalni žig »Zabeo Schloss 
Faal.«   
Izklicna cena: 100,00 € 

 
63. Bezlaj, Josip (1855-1935) 
ZBIRKA RUDARSKIH IN FUŽINARSKIH IZRAZOV : nabranih 
iz nemškočeškega montanističnega slovnika, ki ga je 
sestavil c. kr. rudarski svetnik in ravnatelj Edvard 
Hořovsky v Pragi. - V Ljubljani : Zvezna tiskarna, 1918. 
30 str. ; 20 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 40,00 € 
 
64. Končnik, Peter (1844-1919) 
SLOVENSKA SLOVNICA ZA OBČNE LJUDSKE ŠOLE / Tiskana 
brez premene kakor leta 1889. - Na Dunaji : v cesarski kraljevski zalogi šolskih 
knjig, 1890. - 268 str. : tabele, obrazci ; 20 cm. - Originalna vezava, polplatno, dobro 
ohranjen izvod. Redkost.  

Izklicna cena: 80,00 € 
 
65. Kopitar, Jernej (1780-1844) 
GRAMMATIK DER SLAVISCHEN SPRACHE IN KRAIN, KÄRNTEN UND 
STEYERMARK. - Laibach : bey Wilhelm Heinrich Korn, 1808 [i. e. 1809]. 
XLVIII, 460, [2] str., [2] zganj. f. pril. : vinjete ; 8° (18 cm). - Originalna vezava, 
karton, dobro ohranjen izvod, na nekaj mestih oznake s svinčnikom. 
* Avtor podpisan na koncu besedila, kjer je navedena tudi letnica izida. Leta 1806 je 
Kopitar poučeval konteso Eugenie-Lucie-Adelaide Bellegarde slovenščino. To je bil eden 
izmed razlogov, da se je začel intenzivno ukvarjati s študijem slovenske slovnice, saj 
takrat ni imel na razpolago ustreznih učbenikov. Izdal je prvo slovensko znanstveno 
slovnico: Grammatik der slavischen Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark (1808-
1809). 

Izklicna cena: 950,00 € 
 
66. Šuman, Josip (1836-1908) 
SLOVENSKA SLOVNICA PO MIKLOŠIČEVI PRIMERJALNI. - V Ljubljani : 
Matica slovenska, 1881. - 380 str. ; 23 cm. - Polplatno, dobro ohranjen izvod. 
PRIVEZANO: Cigale, Matej (1819-1889) 
ZNANSTVENA TERMINOLOGIJA S POSEBNIM OZIROM NA SREDNJA 
UČILIŠČA = Deutsch-slovenische wissenschaftliche Terminologie / 
besedilo v slov. in nem. (got.). - V Ljubljani : Matica 
slovenska, 1880. - XIII, 171 str. ; 23 cm. 
Izklicna cena: 60,00 € 
 
67. »TEKSTI IZ TERSKE DOLINE« / [zapisal dr. 
France Bezlaj med junijem in septembrom 1939]. 
16 listov : rokopis ; 30 x 24 cm v kartonski mapi. 

Str. so oštevilčene od 5. do 20. Fonetični zapis zgodb, ki jih pripovedujejo 
domačini iz Terske doline, Kobarida in Bovca (posamezni pripovedovalci in 
njihovi kraji so navedeni poimensko). 
Izklicna cena: 60,00 € 
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68. Koprivnik, Janez (1849-1912); Majcen, Gabriel (1858-1940) 
ZAČETNICA ZA SLOVENSKE LJUDSKE ŠOLE / sestavila Janez 
Koprivnik in Gabrijel Majcen. Tiskana brez premene kakor leta 
1898. - Na Dunaju : V cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig, 1899. 
96 str. ; 21 cm. - Platno, originalna vezava, dobro ohranjen izvod.   
Izklicna cena: 80,00 € 
 
69. Močnik, Franc (1814-1892) 
ČETRTA RAČUNICA ZA OBČNE LJUDSKE ŠOLE / spisal Dr. 
Franjo vitez Močnik. Tiskano brez premene kakor l. 1890. 
Na Dunaji : v cesarski kraljevski zalogi šolskih knjig, 1891. 

75 str. ; 19 cm. - Polplatno, prevezan, solidno ohranjen izvod, 
originalne platnice ohranjene. 
Izklicna cena: 40,00 € 
 
70. PRVA ČITANKA / [sestavil uredniški odbor ; risal in opremil Tone Kralj]. 
Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1957. - 168 str. barvne ilustr. ; 20 cm. 
Platno, prevezan, dobro ohranjen izvod, originalna prednja platnica ohranjena. 
Izklicna cena: 100,00 € 
 
71. Exel, Boris; Vilhar, Jaka 
PREIZKUSI NA LONČENIH PEČEH / sestavil ing. Boris Exel s 
sodelovanjem ing. Jaka Vilhar-ja. - Ljubljana: Zavod za 
stanovanjsko izgradnjo OLO Ljubljana, 1959. - 58 str., [8] str., 

1 f. zganj., 5 f. pril. : čb. ilustr., tabele, grafi ; 31 cm. - Ciklostil, 
platno, zvezano z vrvico, japonska vezava, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 50,00 € 
 
72. Volčič, Janez (1825-1887) 
DOMAČI ZDRAVNIK : kratek navod, si zdravje uterditi in 
življenje podaljšati / po spisih modrih zdravnikov nabral Janez 
Volčič. - V Celovcu : Družba sv. Mohora, 1874. - 111 str. ; 22 cm. - (Slovenske 
večernice ; zv. 31). - Polplatno, prevezan, dobro ohranjen izvod.   
Izklicna cena: 40,00 € 
 
73. Govekar, Minka (1874-1950) 

DOBRA KUHARICA / spisala Minka Vasičeva ; [vinjete narisal M. Gaspari].  
1. izdaja. - Ljubljani : L. Schwentner, 1903. - IV, 544, XXX str., 7 barvnih prilog ;  
21 cm. - Platno, prevezan, dobro ohranjen izvod, originalne platnice ohranjene. 
* Knjiga je v 2. izdaji izšla še l. 1909. 

Izklicna cena: 110,00 € 
 
74. Krištof, Franc, živinorejec 
POSNEMANJE MLEKA IN IZDELOVANJE PRESNEGA MASLA / napisal Franc 
Krištof, mlekarski in živinorejski inštruktor v Ljubljani. - [Ljubljana] : samozal., 

1927. - 29 str. : čb. ilustr., reklame ; 16 cm. - (Mlekarska knjižnica ; zv. 2). 
Potiskana notr. stran platnic, broširan, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 20,00 € 
 
75. PLANŠARSTVO IN KMETIJSTVO NA NAŠIH PLANINAH / 
spisali Fran Spiller-Muys in drugi ; uredil Fran Spiller-Muys ;  
s 4 umetnostnimi prilogi, z 200 slikami in s 17 načrti. Povzetek 
v srb. in franc. - Ljubljana : Kmetijsko tiskovna zadruga, 1926. 
[V], 452 str., [4] f. pril. : čb. ilustr. ; 26 cm. - Broširan, dobro 
ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 50,00 € 



XIV 

76. Vertovec, Matija (1784-1851) 
KMETIJSKA KEMIJA ALI NATORNE POSTAVE IN KEMIJSKE RESNICE OBERNJENE 
NA ČLOVEŠKO IN ŽIVALSKO ŽIVLJENJE, NA KMETIJSTVO IN NJEGOVE PRIDELKE 
/ spisal Matija Vertovc. Drugi natis. - V Ljubljani : J. Blaznik, 1856. - VIII, 249 str., 
kazalo ; 22 cm. - Polplatno, dobro ohranjen izvod. Na prvi vezni in naslovni strani 
okrogel žig »Šolsko vodstvo na Bohinjski Bistrici«. 
Izklicna cena: 150,00 € 
 
77. Andrejka, Rudolf (1880-1948) 
LJUBLJANA : die Hauptstadt Sloveniens : mit 39 
Illustrationen in Kupfertiefdruck / nemški jezik. - Ljubljana : 

Verlag des Fremdenverkehrsverbandes für Slovenien, 1929. - 82 str. + 13 str. 
reklame : čb. fotogr. ; 17 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 30,00 € 

 
78. Bayer, Emil Wilhelm 
FÜHRER DURCH DIE GEFÜRSTETE GRAFSCHAFT GÖRZ U. 
GRADISCA / nach authentischen Quellen verfasst von Emil 
Bayer. Vodič. Nemški jezik. 1. izdaja. - Graz : F. Trexler, 1911. - XI, [32] str. reklam, 223 
str., [12] f. pril., 1 zganj. zvd. ; 20 cm. - (Bibliothek wohlfeiler Reise-Handbücher für das 
gebildete Publikum zugleich Wegweiser durch Industrie, Handel und Gewerbe ; 3). 
Platno, prevezan, zelo dobro ohranjen izvod, originalne platnice ohranjene v 
notranjosti knjige.  
Izklicna cena: 100,00 € 
 
79. Klodič, Maks (1875-1953) 
NOVA ŽELEZNICA S KOROŠKEGA SKOZI KARAVANKE, 

BOHINJSKE GORE IN ČREZ KRAS V TRST : 
kratek opis železnice v tehničnem in 
turističnem oziru ; s slikami in zemljevidom / 
spisal Maks Klodič, vitez Sabladoski. - V Ljubljani : 
Slov. plan. društvo, [1906]. - 30 str., [10] f. pril., [1] 
zganj. zvd. : čb. ilustr ; 19 cm. - Broširan, solidno 
ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 40,00 € 
 

80. "LEPA NAŠA DOMOVINA". 1, Kranjska v podobah, = Krain in Bildern, = Krajina v obrazech, = 
Carniola in ritratti / Vzpor. slov. besedilo in nem., češ. in it. prevod. - V Ljubljani : samozaložba, 1910. 
[18] str., [8] f. barvnih pril. : ilustr., reklame ; 17 x 25 cm. - Broširan, solidno ohranjen izvod, hrbet 
poškodovan. Na naslovni strani okrogel lastniški žig. 
* Na vrhu prednje platnice: »V spomin na gostilničarski izlet v Postojno dne 30. majnika 1912«. 

Izklicna cena: 20,00 € 
 

81. Porsche, Ferdinand, učitelj 
FÜHRER DURCH CILLI UND UMGEBUNG / gotica. - Cilli : F. Rasch, 1912. - 82 str., 
[12] f. reklam ; 18 cm. - Polplatno, prevezan, dobro ohranjen izvod. Na naslovni 
strani žig „Zdravilišče Rogaška Slatina arhiv“. 
Izklicna cena: 40,00 € 
 
82. ROGAŠKA SLATINA / napisao Ivan Bojničić ; 
fotografije A. Reiss i J. Čaklović, Besedilo v hrv. in fra. 
jeziku, napisi pod slikami tudi slo. - Zagreb : izdanje 
Jos. Čaklovića, 1923. - 11 str., [16] f. fotogr. pril. : 
ilustr. ; 19 x 28 cm. - (Naša domovina = Notre patrie ; 
6. album). - Broširan, dobro ohranjen izvod.  
Izklicna cena: 40,00 € 
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83. VODNIK ZA JULIJSKE ALPE IN KARAVANKE PO GORENJSKEM. - Kranjska 
Gora ; Radovljica ; Kranj ; Tržič : podružnice S. P. D., [1913]. - 10 str. ; 17 cm. 
Broširan, dobro ohranjen izvod, strani na vrhu še nerazrezane.   

* Leto izida po katalogu NUK. 

Izklicna cena: prosta cena 
 
84. GORENJSKA : letoviška, industrijska, trgovska, 
obrtna / uredil Karol Mohorčič. Besedilo v slov., nekateri 
prispevki v angl., franc., nem., srb. hrv., esp. ali češ. 
Novo mesto : Progres, 1931. - 226, CVIII str. pril. : čb. ilustr., 
reklame. - Platno, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 65,00 € 
 
85. LJUBLJANA PO POTRESU : [1895-1910] / [knjigo so spisali magistratni 
uradniki ; uredila Fran Govékar in Miljutin Zarnik. 
- [Ljubljana : brez založnika, 1910?]. - [1] f. barv. 

pril. (Matija Sternen), 171 str. : čb. ilustr. ;  
19 x 25 cm + 1 zganj. načrt mesta, (Koch, 1910). 

V belo zeleno svilo vezan izvod, z grbom 
Ljubljane, zelo dobro ohranjen. 
Izklicna cena: 95,00 € 
 
86. Puff, Rudolf Gustav (1808-1865) 
ERINNERUNG AN SAUERBRUNN NÄCHST 
ROHITSCH UND SEINE UMGEBUNGEN / Dargeftesst in zweiter Auflage 
1853 von dr. Rudolf Puff. Mit einem Anhange über den Gebrauch des 
Mineralwassers und Empfehlung dr Lebensweise. - Graz: J. 
Fr. Kaiser, [1853]. - 137 str., [3] f. ilustr. pril., 1 zganjen zvd.; 
16 cm. - Umetno usnje, prevezan, dobro ohranjen izvod.   
Izklicna cena: 150,00 € 
 

87. Rus, Jože (1888-1945) 
SUHA ROBA, BRIHTNA RIBNICA IN ŠIROKI SVET : h geografiji naše lesne 
domače obrti / posebni odtis. - Ljubljana : brez navedbe založnika, 1930. - 16 str. ; 

17 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod. 
* Prvič objavljeno v časopisu Jutro ; št. 208, 7. sep. 1930.  

Izklicna cena: 20,00 € 
 
88. L'ISTRIE - TERRE YOUGOSLAVE : un mémorial du Conseil 
national yougoslave pour l'Istrie méridionale / francoski 
jezik. - Lioubliana : brez navedbe založnika, 1919. - 13 str. : 
tabele ; 23 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod, na prednji 
platnici lastniški žig. IN 
Puc, Dinko, pravnik (1879-1945) 
LA PROVINCE DE GORICE, UNE TERRE YOUGOSLAVE / par dr. 
Dinko Puc, avocat à Gorice. - Lioubliana : brez navedbe založnika, 
1919. - 14 str. : tabele ; 23 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod, 
na prednji platnici lastniški žig. IN 
Kos, Milko (1892-1972) 
LA FORMATION HISTORIQUE DES LIMITES LINGUISTIQUES 
ITALO-SLOVÈNES / par Milko Kos, docteur ès lettres. 
Lioubliana : brez navedbe založnika, 1919. - 10 str. ; 23 cm. 
Broširan, dobro ohranjen izvod, na naslovni strani lastniški žig. 
Izklicna cena: 30,00 € 
 
 



XVI 

89. Mal, Josip (1884-1978) 
GRB IN BARVE DEŽELE KRANJSKE. - Ljubljana : Slovenska straža, 1916. - 35 str. ; 

17 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod.  
Izklicna cena: 25,00 € 
 
90. Melik, Anton (1890-1966) 
KOLONIZACIJA LJUBLJANSKEGA BARJA. - V Ljubljani : Tiskovna 
zadruga, 1927. - 65 str., [5] str. pril., [3] f. zganj. zvd. ; 24 cm. 
Broširan, dobro ohranjen izvod, ponekod listi popuščajo. 
* Knjižna izdaja doktorske disertacije. 

Izklicna cena: 35,00 €   
 
91. Valvasor, Janez Vajkard (1641-1693) 
DIE EHRE DESS HERTZOGTHUMS CRAIN, das ist, 
Wahre, gründliche, und recht eigendliche 

Belegen- und Beschaffenheit dieses ... Römisch-Keyserlichen 
herrlichen Erblandes / ... durch selbst-eigene ... Historisch-
Topographische Beschreibung, in funffzehen, wiewohl in vier Haupt-
Theile unterschiedenen, Büchern, wie auch häuffigen Abrissen und 
zierlichen Kupffer-Figuren, ausgebreitet, von Johann Weichard Valvasor 
... ; aber in reines Teutsch gebracht, auch, auf Begehren, mit manche 
beyfügigen Erklärungen, Anmerck-und Erzehlungen, erweitert durch Erasmum Francisci. Nemški, 
latinski, slovenski, hrvaški jezik. - Laybach : zu finden bey Wolfgang Moritz Endter, Buchhändlern in 
Nürnberg, 1689. - 4 zv. : ilustr. (bakrorezi) ; 2° (34 cm). - Pergament, odlično ohranjen komplet. 
Naslovna stran je tiskana v črni in rdeči barvi. Veduta Ljubljane je zelo lepo ohranjena, ima vodne lise, 
vodne pege so tudi v ostalih knjigah. Pergament je zelo čist in dobro ohranjen z usnjeno nalepko na 
hrbtu vsakega zvezka. Knjiga ima ekslibris - grb »Insignia D. Jo. Cristophori S. R. J. Lib. Baronis de 
Bartenstein« (21.5 x 16.5 cm).  

* Vsebina: Knjiga I. - (56), 696 str., 2 f., 2 zganj. pril., 1 zganj zvd.; Knjiga II.- 836 str., 1 
zganj. pril. + errata; Knjiga III. - 396, [2] str., 730, [2] str., [14] f. pril.; Knjiga IV. - 134, [2], 
610, [66] str., [5] f. pril. 
* Celotno delo zajema 15 knjig vezanih v 4 dele, ki obsegajo skupaj okoli 3550 str. foliant 
formata. Vključuje še 24 f. bakrorezov in 528 med tekstom. Valvasor opiše deželo Kranjsko z 
vidika zgodovine, arheologije, geografije, medicine, topografije, etnologije in družabnega 
življenja. Slava je prvi sistematični opis naše zgodovine in načina življenja tedanje Kranjske 
dežele. 
* Na notranji strani prednje platnice ekslibris z grbom baronov 
Bartensteinskih, avstrijske plemiške družine v 18. in 19. stoletju. 
Prvotno meščansko družino je ustanovil Johann Christoph von 
Bartenstein, avstrijski diplomat, državnik in svetovalec cesarja Karla 
VI. ter njegove naslednice, Marije Terezije. Bil je odgovoren za 
vodenje zunanje politike cesarstva, med drugim je bil zaslužen za 

uspešno dogovorjeno poroko med Marijo Terezijo in njenim možem Francem I. 
Štefanom, pomagal pa ji je tudi pri prevzemu oblasti po smrti očeta. 

Izklicna cena: 16.000,00 € 
 
92. Vertovec, Matija (1784-1851), Verne, Mihael (1797-1861) 
OBČNA POVESTNICA ALI ZGODOVINA CELEGA SVETA / spisala narodu 
slovenskemu Matija Vertovec in Miha Vernè / Doklada »Novic«. [Predgovor Jan. 
Bleiweis, Jože Blaznik]. - V Ljubljani : J. Blaznik, 1863. - [4], 439 str. + popravki ; 
21 cm. - Polplatno, dobro ohranjen izvod. Na več mestih podčrtave s svinčnikom 
in barvico, prva vezna stran v zgornjem robu odtrgana, spodnja desna robova 
zadnjih dveh strani odrezana.   
* Vsebuje tretji del t. j. Povestnica novega časa. 

Izklicna cena: 80,00 € 
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93. Vošnjak, Josip (1834-1911) 
SLOVENCI IN DRŽAVNI ZBOR LETA 1873 IN 1874. - V Ljubljani : [samozal.] J. 
Vošnjak, 1874. - 96 str. ; 19 cm. - Polplatno, prevezan, zelo dobro ohranjen izvod.   
* Avtor Josip Vošnjak po: F. Simonič, Slovenska bibliografija, Ljubljana 
1903-1905. 

Izklicna cena: 50,00 € 
 
94. NARODNI KATASTER KOROŠKE / poročal Ante Beg na 
obrambnem tečaju v Ljubljani, dne 2. julija 1910. - V Ljubljani : 
Narodna založba, 1910. - 80 str. ; 18 cm. - Platno, prevezan, dobro 
ohranjen izvod. 

       Izklicna cena: 25,00 €   
 
95. DISCIPLINARNI RED ZA C. KR. 
DRŽAVNE GIMNAZIJE NA KRANJSKEM : 
potrjen z razpisom visocega c. kr. 
naučnega ministerstva z dné 16. julija 1887 št. 11400 
(Dež. šol. svèt št. 1444 ex 1887) / pravilnik. - V Ljubljani 
: Klein & Kovač, 1888. - 12 str. ; 22 cm. - Broširan, dobro 
ohranjen izvod. IN 
LANDESGESETZBLATT FÜR HERZOGTHUM KRAIN = 
Deželni zakonik za vojvodstvo Kranjsko, leto 1873, 
VIII. del / izdan in razposlan 26. junija 1873. Besedilo 
vzporedno nemško in slovensko. - Ljubljana : Eger, 1873. - 
77 str. ; 28 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod. 

            Izklicna cena: 40,00 €  
 
96. Einspieler, Andrej (1813-1888) 

POLITIČEN KATEKIZEM ZA SLOVENCE. - V Celovcu : F. žl. Kleinmayr, 1865. - 
64 str. ; 16 cm. - Polplatno, prevezan izvod, dobro ohranjen. Na prvi naslovni 
strani žig „Slovenska matica v Ljubljani“, na več mestih okrogli žigi „Državna 

licejska knjižnica v Ljubljani“. 
Privezano:  
A. ČRNI PETER : kratkočasna igra v enem djanju / poslovenil in založil 
Matija Prelog (1813-1872). - V Mariboru ; [samozal.] M. Prelog, 1866. - 58 
str. ; 16 cm.   
B. ZAKONSKA SOL : kratkočasna igra v enem djanju / poslovenil in založil 
Matija Prelog. - V Mariboru : [samozal.] M. Prelog, 1867. - 44 str. ; 16 cm. 
* Avtor obeh dram je Karl August Görner (1806-1884).  

Izklicna cena: 200,00 € 
 
97. Ražun, Matej (1865-1943) 
V BOJ ZA SLOVENSKO ŠOLO! / v spodbujo koroškim 
Slovencem spisal Matej Ražun, župnik. - [Celovec] : 
samozal., 1904. - 67 str. ; 15 cm. - Broširan, dobro 

ohranjen izvod, hrbtna platnica rahlo poškodovana.   
* Na ovitku: Priloga »Miru«, št. 45, dné 10. nov. 1904. 
* »Šola je ono jabelko, za katero se borijo vse stranke - že to dejstvo je priča, da šola mora 

biti nekaj zelo važnega, kajti za prazen nič se nihče 
ne bo toliko trudil.« (odlomek na 1. str.) 

Izklicna cena: 50,00 € 
 
98. LJUDSKA PRAVICA : organ komunistične partije Slovenije / 
leto V., št. 26 (4. november 1944). - Partizanska tiskarna, 1944. - 8 
str. ; 50 x 25 cm. - Črno-rdeč tisk, dobro ohranjen izvod. 
* Objavljen razglas Centralnega komiteja KPJ: „Narodi Jugoslavije!“ 

Izklicna cena: 30,00 €  
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99. SLOVENIJA HOČE NEODVISNOST. - Trst : [Slovenska Svoboda], 1965. 
24 str. ; 17 cm. - (Politično-socialna knjižnica ; zv. 1). - Broširan, zelo dobro 
ohranjen izvod, str. 17 in 24 malo podčrtani s kemičnim svinčnikom.   
Izklicna cena: 20,00 € 
 
100. SLOVENSKI NAROD / leto LVI., 
65. številka (19. marec 1923). 
Ljubljana : Narodna tiskarna, 1923. 
4 str. ; 56 x 38 cm. 
* Članek o volitvah v narodno skupščino: V 
Sloveniji so bili izvoljeni 1 poslanec 

naprednega bloka, 1 samostojni kmet, 1 socialist, 2 radičevca in 21 

klerikalcev. IN 

SLOVENEC : političen list za slovenski narod : posebna 
izdaja / leto LI., štev. 63 a. (1. marca 1923). - Ljubljana : 
Jugoslovanska tiskarna, 1923. - 6 str. ; 52 x 35 cm. 
Izklicna cena: 20,00 €  

 
101. Slomšek, Anton Martin (1800-1862) 
BLAŽE INO NEŽICA V NEDELSKI ŠOLI / učitelam ino 
učencam za pokušno spisal Anton Slomšek, nekdanji 
Vozeniški fajmošter. Drugi natis. Besedilo v slov., deloma 
tudi v nem. (got.) - V Celi : na prodaj v nemških šolah, 
1848. 
XVI, 270 str., [1] f. frontispic, 4 ilustr. pril. ; 20 cm. - 
Krašeno platno, zlata obreza, zelo dobro ohranjen izvod.  
* Frontispic prikazuje sv. Maksimiljana, zavetnika Celja.  
Izklicna cena: 110,00 € 
 
102. Slomšek, Anton Martin (1800-1862) 
ANTON MARTIN PO MILOSTI BOŽI LAVANTINSKI 
ŠKOF POZDRAVIM VSE VÉRNE, … Milost Gospoda našiga Jezusa Kristusa, 

ljubezn božja ino deležnost svetiga Duha bodi z našim Cesarjam ino z nami vsimi! Amen. / Per 
svetim Andreji 15. Grudna 1848. Pastirsko pismo. - [4] str. ; 37 x 23 cm. - Dobro ohranjen izvod.  
Izklicna cena: 30,00 € 
 
103. Goriup, Frančišek Ksaverij (1721-1781) 
ZIRKOUNU LEITU ALI EVANGELSKI NAVUKI SA USSE NEDELE 
INU PRASNIKE ZELIGA LEITA / poprei na slovenski jesik ukup 
spissani inu per altariu naprei nesseni od ... Francisca Xav. 
Goriuppa … Besedilo v slov. (boh.), uvodna besedila tudi v lat. - 
Labaci : impensis Michaelis Promberger, 1770. - [1] f. ilustr. pril. 
(frontispic), [20], 448, [4] str. : vinjete, inicialke ; 8° (17 cm). - 
Nasl. str. v črni in rdeči barvi, usnje, dobro ohranjen izvod. 
* Goriup Frančišek Ksaverij, duhovnik in nabožni pisatelj, je služil po 
raznih štajerskih župnijah oglejskega patriarhata ter bil med leti 1748–
50 kaplan v Vojniku, po 1750 pa je služboval v Novi cerkvi, kjer je 
postal 1753 po naklonjenosti kapitla v Strassburgu »večni vikar«. Znan je bil kot vnet in 
vzoren dušni pastir ter prvi izmed mašnikov v celjskem okrožju, ki se je zavzel za 
pomnoževanje slovenskih cerkvenopismenstvenih del. 

Izklicna cena: 200,00 €   
 
104. Križanič, Ivan (1843-1901) 
ŽLAHTNA ROZGA SLOVENSKIH GORIC / Predgovor k drugi izdaji napisal F. K. 
(Franc Kovačič). 2. natis. - V Mariboru : Tiskarna sv. Cirila, 1935. - 56 str., [1] f. pril: 
portret avtorja ; 19 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod, platnice rahlo pegave. 
Izklicna cena: 30,00 €  
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105. NAPELWANJE K BRUMNIMU SCHIULENJU 
SLOSCHENO OD SWETIGA FRANZHISCHKA SALESJUSA 
GENVENSARSKIGA SKOFA, SDEJ IS LASCHKIGA NA 
KRAINSKI JESIK PRESTAULENO / Martin Sauerschnig (?) 
(Zaveršnik?), Ober Canonier. - Wenedke (Benetke), 1835. 
723 str ; 18 x 14 x 7 cm. - Rokopis, polusnje, prevezan, zelo 
dobo ohranjen izvod, prednja originalna platnica 
ohranjena in prilepljena. Številke strani niso uvezene točno 

po vrsti. Redkost. 
Izklicna cena: 500,00 €   
 
106. Potočnik, Blaž (1799-1872) 
DAS OFFICIUM IN NATIVITATE DOMINI UND HEBDOMADÆ SANCTÆ ET 
RESURRECTIONIS DOMINI, IN CHORALNOTEN GESETZT : mit vorausgeschickter 
theoretischer und praktischer Anleitung zum gregorianischen Choral-Gesange : 
für Geistliche und Cantoren / zusammengestellt von Blasius Potočnik. - Laibach : 
J. Blasnik, 1859. - 76 str ; 35 cm. - Tiskan v rdeči, modri in črni barvi, platno, dobro 
ohranjen izvod, na nekaj mestih podčrtave s svinčnikom. Na prvi vezni strani lastniški 
žig in podpis. 
* Gregorijanski koral.   

Izklicna cena: 100,00 € 
 
107. Grebenc, Oton 
MODERNO SLOVENSKO POHIŠTVO PO NARODNIH 
MOTIVIH. Del 1 in del 2. - Ljubljana : Kr. banska uprava 
Dravske banovine, VIII. oddelek, 1938. - 1 mapa ([8] str., 
XXIV f. listov) : barve ; 50 x 36 cm. - Mapa (platno in 
karton), dobro ohranjen izvod.  
Izklicna cena: 300,00 € 
 
108. Sič, Albert Franc (1865-1949) 
KMEČKE HIŠE IN NJIH OPRAVA NA GORENJSKEM : I. = 
Maisons de paysans dans la Haute-Carniole et leur ameublement : I. / 
besedilo v slo., fra. in srbohrv. jeziku. - Ljubljana : Zvezna tiskarna in knjigarna, 
1924. - 1 mapa, [4] str., XIV čb. + [1] barv. slik. pril. : ilustr. ; 41 x 30 x 1 cm. 

(Slovenski narodni slog.) - Platnena mapa z zavihki, obnovljena, originalna naslovna platnica 
ohranjena in zalepljena na prednjo stran. V notranjosti dodana še ena papirnata mapa. 
Izklicna cena: 120,00 € 
 
109. Plečnik, Jože (1872-1957); Stele, France (1886-1972) 
NAPORI / [opremil Jože Plečnik]. 1. izdaja. - Ljubljana : Slovenska akademija 
znanosti in umetnosti, 1955. - 131, CXCII str. : ilustr. ; 31 cm + predmetno kazalo 
slik. - Platno, zelo dobro ohranjen izvod.  
* Vsebina na nasl. str.: Esej o arhitekturi / France Stele. Dela / Josip Plečnik. Na prelim. 
str.: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Umetniški razred.   

Izklicna cena: 100,00 € 
 
110. Stele, France (1886-1972); Trstenjak, Anton 
(1906-1996); Plečnik, Jože (1872-1957) 
ARCHITECTURA PERENNIS / besedilo France Stele in 
Anton Trstenjak ; podobe [in oprema] Jože Plečnik. 1. izdaja. 
[Ljubljana] : Mestna občina ljubljanska, 1941. - 288 str. : čb. fotogr., ilustr. ;  
31 cm. - Platno, ščitni ovitek, odlično ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 150,00 € 
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111. Przezdziecki, Rajnold (1884-1955) 
VARSOVIE : avec 170 illustrations en texte et 32 gravures hors texte / comte 
Renaud Przezdziecki. Deuxieme édition. Fra. - Varsovie : Bibljoteka Polska, 
[1930?]. - 388 str., 32 f. pril. : čb. ilustr. ; 25 cm. - Platno, zlata obreza, dobro 
ohranjen izvod. Posvetilo Dušanu Mravljaku in podpis. 
* Dušan Mravljak-Mrož (1914-1943), narodni heroj. Po končani osnovni šoli v 
Šoštanju in gimnaziji v Celju je študiral medicino na Medicinski fakulteti v Ljubljani 
in v Zagrebu, kjer je diplomiral 18. julija 1941. Poročil se je z dr. Majdo Kmet leta 
1941 in nekaj časa bival v Ribnici na Dolenjskem, od koder sta se poleti 1941 
preselila v Ljubljano, kjer je moral Dušan v ilegalo. Iz ilegale je nato spomladi 1942 
odšel v partizane. Aprila 1942 je najprej vstopil v II. štajerski bataljon in nato z II. 
grupo odredov prišel na Štajersko. Padel je 8. januarja 1943 na Osankarici na 
Pohorju kot štabni zdravnik. 

Izklicna cena: 50,00 € 
 
112. Golob, Franjo (1913-1941) 
NMAV ČRIEZ ÍZARO --- in druge koroške narodne 
pesmi / osemnajst izvirnih lesorezov Franja Goloba ; [grafično jo je opremil Miha 
Maleš ; Golobovim "Sencam" na pot napisal Fr. Stele]. Bibliofilska izd. - V Ljubljani 
: Bibliofilska založba, 1938. - 64 str. : čb. ilustr. ; 24 cm v mapi 25 x 18 cm. 
Črno-rdeč tisk, japonska vezava, broširan, z vrvico zvezan 
izvod in platnena mapa s trakovi. Zelo dobro ohranjen izvod. 
Ta knjiga je izšla v bibliofilski numerirani izdaji z avtorjevim 
podpisom v 200 izvodih. Tiskana je na pravem antičnem 
papirju in izdana na japonski način. Številka te knjige je 15.  
Izklicna cena: 120,00 € 
 

113. Maleš, Miha (1903-1987) 
SLAVNI SLOVENCI : sedeminosemdeset izvirnih lesorezov / [uvodna beseda 
Martin Benčina]. Bibliofilska izd. - V Ljubljani : Bibliofilska založba, [1938]. 
104 str. : čb. portreti ; 25 cm v mapi 25 x 18 cm. - Japonska vezava, broširan, z 
vrvico zvezan izvod in platnena mapa s trakovi. Odlično ohranjen izvod. Ta knjiga 
je izšla v bibliofilski numerirani izdaji v 195 izvodih, tiskana po izvirnih lesorezih 
na pravem lahkem antičnem papirju in z avtorjevim podpisom. Številka te knjige je 21.   
Izklicna cena: 120,00 € 
 
114. SLOVENSKI LESOREZ / uvod napisal France Stelè ; [uredil Miha Maleš]. 
Bibliofilska izdaja. - Ljubljana : Tiskovni sklad Umetnosti, [1942]. - [78] str., [4] f. 
barvnih signiranih pril., [1] čb. zganjena sigirana pril. : ilustr. ; 35 cm. - Platno, 
ščitni ovitek, zaščitni karton, dobro ohranjen izvod. Pod grafikami so podpisani 
Miha Maleš (2-krat), Hinko Smrekar, Saša Šantel in Maksim Sedej. Dodan 
reklamni dopis za knjigo.   
* Leto izida po recenziji S. Mikuža v časniku Dom in svet, letn. 55, št. 1. 

Izklicna cena: 300,00 € 
 
115. PUNK JE BIL PREJ : 25 let punka pod Slovenci / [uredili Peter Lovšin, 

Peter Mlakar, Igor Vidmar ; 
fotografije Jane Štravs in Borut Kranjc ; strip Srečko Bajda 
in Lela B. Njatin ; ilustracije Dušan Mandič in drugi ; 
oblikovanje Novi kolektivizem]. 1. natis.  - Ljubljana : 
Cankarjeva založba : Ropot, 2002 [i. e.] 2003. - 186 str. : 
čb. ilustr., fotogr. ; 24 cm. - Ilustr. na notr. str. ov., broširan, 
dobro ohranjen izvod. Na prvi strani podpisi 
soustvarjalcev. 
Izklicna cena: 50,00 € 
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116. EAST ART MAP : contemporary art and Eastern 
Europe / edited by [Irwin]. - London : Afterall : Central 
Saint Martins College of Art and Design : University of 
the Arts, cop. 2006. - 527 str. : barv., čb. ilustr. ; 25 cm + 
1 zvd. - Broširan, zelo dobro ohranjen izvod, risba 
(križ), posvetilo in podpis. 
Izklicna cena: 100,00 € 
 
117. Boljka, Janez (1931-2013) 
DESETI BRAT / originalna barvna seriografija E A. 
1974. - Barvni sitotisk ; 70 x 50 cm, passepartout  
75 x 53 cm. - Zelo dobro ohranjen izvod, signiran desno spodaj. 

Izklicna cena: 140,00 € 
 
118. EDVARD KARDELJ : samoupravljanje - 
moč ljudskih množic : razstava  o življenju in 
delu Edvarda Kardelja / Gospodarsko 
razstavišče, od 27. 1. 1980 do 25. 2. 1980. 
Ljubljana, 1980. - 1 list : barvni ; 48 x 68 cm, 
zložen na 23 x 16 cm. - Zelo dobro ohranjen izvod.  
Izklicna cena: 15,00 € 
 
119. DELAVEC-FISKULTURNIK : pri delu je okretnejši in 
odpornejši. - Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, [1950]. 
Plakat : barvni ; 99 x 69 cm, v okvirju. - Odlično ohranjen 

izvod.  
Izklicna cena: 450,00 € 
 
120. Kašpar, Ladislav Josef 
EX LIBRIS IVO ANDRIČ. - 1 ekslibris, črno-bel ; na papirju 
20 x 14 cm v  lesenem okvirju 23 x 17 cm. - Upodobljeni 
motivi iz Bosne, avtor ekslibrisa podpisan spodaj. 

Izklicna cena 45,00 € 
 
121. Kopač, Franjo (1885-1941) 
PORTRET IVANA TAVČARJA. - 1923. - 1 list : jedkanica ; 21 
x 13 cm na kartonu 34.5 x 23 cm. - Dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 85,00 € 

 
122. Godec, France (1910-1996) 
RISBE ZA KNJIGO MIKOVA ZALA (s podnaslovom Povest v risbah in izvlečku). 
[1942]. - 11 originalnih risb v svinčniku in tušu v različnih velikostih (6 risb 25 x 
17 cm, 3 risbe 17.5 x 12.5 cm, ena 19 x 18.5 cm, ena 22 x 17.5 cm). 
* Miklova Zala Jakoba Sketa spada med zgodovinske pripovedi (natančneje med t. i. turške 
povesti). Prvič je izšla leta 1884 kot 38. zvezek zbirke Slovenske večernice pri Družbi sv. 
Mohorja. Zgodba se odvija v 15. stoletju, v času turških vpadov na Koroškem.  
* France Godec (1910-1996), slikar, se je še kot najstnik leta 1923 vpisal na Obrtno šolo v Ljubljani, kjer so ga 
likovno umetnost poučevali France Kralj, Alojzij Repič, Gojmir A. Kos in Saša Šantl. Leta 1929 je študij nadaljeval 
na Akademiji likovnih umijetnosti v Zagrebu, kjer je študiral pri prof. Ljubu Babiću. Po končanem študiju se je 
vrnil v Ljubljano in nadaljeval izpopolnjevanje v številnih ateljejih, pri kiparjih Ivanu Zajcu in Francetu Goršetu 

ter pri slikarjih Franu Tratniku, Mateju 
Sternenu in Matiji Jami.  

Izklicna cena: 1.100,00 € 
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123. KNJIŽNE ILUSTRACIJE NEZNANEGA AVTORJA. - 7 risb v tušu ;  
24 x 17 cm na listih 27 x 19 cm. - Listi so oštevilčeni od 6 do 12. Risbe so čiste, 
brez peg, zelo dobro ohranjene. 
* Po motivih sodeč so bile verjetno narisane za knjgo s tematiko iz kmečkega življenja ali 
za pustolovsko zgodbo. 

Izklicna cena: 1.400,00 € 
 
124. JUŠ KOZAK : fotografija / slikano 6. februarja 1963. 
Črno-bela, originalna fotografija, 17 x 12.5 cm. 
* Juš Kozak (1892-1961) je v svoji zelo specifični, esejistično refleksivni in spominsko 

obarvani prozi najraje razglabljal o družbenih procesih ter 
človeških hrepenenjih in zablodah, skoznje pa intenzivno 
razkrival tudi lastna življenjska iskanja. Potem ko se je pred razpadom avstro-ogrske 
monarhije iz političnih razlogov zaradi »veleizdaje« znašel v zaporu, je pisal o svojih 
doživljanjih v ječi v romanu Celica, pretkanem s spominjanji na mladost, ki ga nadaljuje 
poznejša Pavlihova kronika. V Celici je med odkritosrčnim prikazovanjem skrajnostnih 
stanj, instinktov, spraševanjem vesti in slikanjem pretresljivih usod sojetnikov izpričeval 
predvsem težnjo jetnikov po svobodi. Že iz nje je razvidna dediščina umetnikove 
mladosti v ljubljanskem predmestju Šentpetru. O tedanjih idealih svoje generacije, 
zaupajoče v izročilo Moderne, še posebej Ivana Cankarja, je v knjigi izpovedal: »Kultura 
in umetnost sta nam bili najvišji izraz življenja in edino merilo narodove bodočnosti.« Kot 
posledica poznejših zaporov med drugo svetovno vojno, ki jo je preživel v internaciji in v 
partizanih, pa je nastal njegov drugi »jetniški« roman Lesena žlica.   

Izklicna cena: 15,00 € 
 
125. ORIGINALNA FOTOGRAFIJA OTONA 
ŽUPANČIČA / 25. I. 1949. - 1 fotografija, črno-bela 
; 16 x 11.5 cm v okvirju 23.5 x 18.5 cm. - Z 
Župančičevim podpisom.  
Izklicna cena: 40,00 € 
 
126. ALBUM FOTOGRAFIJ SLOVENSKE 
BISTRICE / 7. 1. 1967. - 5 str. :  
čb. fotogr. ; 5 x 7.5 cm. - Album, vezan v usnje z rdečim trakom, dobro ohranjen 
izvod. 
* Na prvem listu citat: »Oj dom krasán tako prostran, da bo za vse dovolj prostora… S. 
Gregorčič«. 

Izklicna cena: 30,00 € 
 
127. BEUGNIK (Spričevalo) : Pius Baron Lazarini gb zu Floednig in Krain, 
Schüler der III. Classe im Convicte Immaculatae Virginis zu Kalksburg erhäst 
hiedurch über das I. Semester des Schuljahres 1860 ein zeugnik der… / 
Kalksburg am 4 März 1860. - 1 list ; 34.5 x 21 cm. - Dobro ohranjen izvod.   
* Kalksburg je nekdanja občina v Spodnji Avstriji, ki je zdaj del 23. dunajskega okrožja Liesing. 

Izklicna cena: 40,00 € 
 
128. »GASILCI« / 5 fotografij na kartonu. Fotografa Avgust Zaletel in Hugon Hibšer. 
Ljubljana : 1. pol. 20. st. - 5 fotografij : črno-belih ; 12 x 16.5 cm, 12.5 
x 17.5 cm, 17.5 x 23 cm, 23 x 17.5 cm na kartonih 20 x 25 cm, 20.5 x 

27 cm, 29 x 34.5 cm, 36 x 28 cm. 
Izklicna cena: 125,00 € 
 
129. NOTARSKO PISMO JANKA KERSNIKA / 3. 11. 
1887. - Rokopis, 8 str. ; 34.5 x 21 cm. - Zvezan z 
vrvico, slabše ohranjen izvod, polit. Na 6. str. 
Kersnikov podpis, notarski žig in ostanki pečata.  
Izklicna cena: 40,00 € 
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130. »JAKOPIČEVI SPOMINI« / reklamni letak. - Zagreb : Naša gruda, [1930]. 
[4] str. ; 25 x 17 cm. - Potiskani samo 1. in 4. stran, solidno ohranjen izvod, na 
prednji strani nalepka z naslovom „Blag. g. Ivan Kolar, prof., Kranj, gimnazija“.   

Izklicna cena: 40,00 € 
 
131. VZGOJNI ZAVOD URŠULINK V MEKINJAH 
PRI KAMNIKU / informativna brošura za nove 
gojenke. - [Ljubljana] : Jugoslovanska tiskarna, 
[1917]. - [16] str. : čb. fotogr. ; 12 x 17 cm. 
Broširan, zelo dobro ohranjen izvod, potiskane 
notranje str. ovitka. 
* Vsebina: Lega, Namen zavoda, Sprejemni in plačilni pogoji, Oprema gojenk, 
Obiski in izhodi, Pripomba. »Sprejemni  in plačilni pogoji: Pogoj za sprejem je 

nravstvenost in krepko zdravje. Nove gojenke vlože pred stalnim sprejemom: 1 krstni list, 2. 
zadnje šolsko izpričevalo … Šolsko leto traja od 1. septembra do 28. junija. … Celotna penzija 
znaša 4500 din in se vplačuje četrtletno ali vsaj mesečno naprej. ….« 

Izklicna cena: 40,00 € 
 
132. VZORČNA KNJIGA ČRK. - V Ljubljani : Blasnikova tiskarna, 
[po 1946]. - 113 f. ; 28 cm. - Polusnje, dobro ohranjen izvod. 
Platnice rahlo pegave, na nekaj mestih prečrtano besedilo in 
oznake s svinčnikom in rdečo barvico. Str. 95a uvezena med  
str. 85 in 86.   
Izklicna cena: 120,00 € 
 
133. LOT CENIKOV. 

A: BATA : jesen - zima / cenik za čevlje Bata. - Brez navedbe kraja, 1. pol. 20. st. 
[24] str. : barv. ilustr. ; 27 x 19 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod.  
B: CENIK BR. 1. : tvornica stolov Ivan Pečnik Rašica. - Ljubljana : Zadružna 
tiskarna, 1. pol. 20. st. - [12] str. : čb. ilustracije ; 20 x 17 cm. - Broširan, solidno 
ohranjen izvod, na vrhu strani vodni madež.  
C: EVGEN IVANC, TVORNICA DRVENE I ŽIČANE ROBE, SODRAŽICA : 40 letnica 
(1895-1925) : ilustrovani cenik drvenih i žičanih prozvoda / broj 43. 
[Ljubljana] : Ivanc, 1935. - 40 str. : čb. ilustr., tabele ; 31 x 24 cm. - Broširan, solidno 
ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 45,00 € 
 
134. NORMALNE CENE IN SPLOŠNI POGOJI SOBO-ČRKOSLIKARJEV, 
PLESKARJEV IN LIČARJEV ZA DRAVSKO BANOVINO. - Brez navedbe založnika in 
kraja, 1938. - 19 str. ; 14 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod. Na notranji strani 
prednje platnice in zadnji platnici zapiski s svinčnikom. 
Izklicna cena: 20,00 € 

 
135. SEVER & KOMP. Ljubljana, Beograd : 1939 / reklamni plakat. V cirilici. 
[4] str. : barv. ilustr. ; 31 x 24 cm. - Potiskan samo na 1. in 4. str., odlično 
ohranjen izvod.   
Izklicna cena: 30,00 € 
 
136. SREČNO NOVO LETO VAM ŽELI VAŠ DIMNIKAR / 
koledar za leto 1960. - 1 barvni list, 34 x 24 cm. - Dobro 
ohranjen izvod, v spodnjem desnem kotu žig »Križanič Jože, 
dimnikarski mojster, Ljubljana-Stari trg 2«. 
* Verzi na koledarju: »Dimnikarji Vam želijo, da nikjer ne bi gorelo, 
ne pri Vas in ne na svetu, da bi ljudstvo res imelo mir in srečo v 
novem letu!« 

Izklicna cena: 10,00 € 
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137. TIČARJEV BELEŽNI KOLEDAR ZA NAVADNO  LETO 1929 : Lekarna pri 
Angelju Varhu, Ph. Mr. Stanko Hočevar Vrhnika / slo. in srbohrv. jezik (lat. in cir.). 
Koledar (19 x 15 cm) pritrjen na reklamnem kartonu (32 x 19 cm). - Črno-rdeč tisk, 
zelo dobro ohranjen izvod, listi za mesec januar popisani s svinčnikom. Redkost.  
Izklicna cena: 30,00 € 
 
138. TRGOVSKI KOLEDAR : za navadno leto 1945 / uredil Fr. 
Zelenik. XXXI. letnik. - V Ljubljani : izdalo in založilo Slovensko 
Trgovsko društvo Merkur, 1944. - 62 str., [16] f. praznih strani :  
čb. reklame ; 13 cm. - Polplatno, dobro ohranjen izvod. Na notranji 
strani zadnje platnice kartonast »žepek« za shranjevanje.   

* Letnik 31 je zadnji letnik Trgovskega koledarja; izhajal je od leta 1907 
do 1945, z izjemo obdobja med leti 1916-1923. 

Izklicna cena: 15,00 € 
 
139. DOBITKI LOTERIJE »DIJAŠKEGA PODPORNEGA 
DRUŠTVA« V LJUBLJANI : Skupno 1041 dobitkov v vrednosti 
117.250 Din. Žrebanje  so bo vrstilo 15. januarja 1926. Srečke se naročajo pri 
»Dijaškem podpornem društvu«, Ljubljana, Miklošičeva cesta 5. Cena srečke je 
10˙- Din / plakat. - Ljubljana, 1925. - 1 čb. list ; 39 x 28 cm. 
Dobro ohranjeno obvestilo, desno spodaj kolek in žig društva. 
Izklicna cena: 15,00 € 
 
140. KONCERT : GLASBENA MATICA V LJUBLJANI : V torek, 

dne 19. aprila 1910 ob osmi uri zvečer v veliki dvorani hotela »Union« koncert 
pod vodstvom koncertnega vodje gosp. M. Hubada / XIX. leto rednih društv. 
koncertov, sezona 1909/10. - Ljubljana: Slovenska  matica, 1910. - [10] str. ; 23 cm. 
Broširan, dobro ohranjen izvod.   
Izklicna cena: 30,00 € 
 
141. SVEČANI KONCERAT : dne 5. svibnja 1910 u 7 sati na večer u kr. 
hrvatskom zemaljskom kazalištu u Zagrebu : izvadjaju Glazbena matica i 
Slovenska filharmonija iz Ljubljane : uz dobrohotno sudjelovanje koncertne pjevačice gdje Mire 

Costaperarie-Dev i g. Julija Betteta, c. kr. dvorskog opernog pjevača iz 
Beča. - [Zagreb] : Odbor zagrebačkih gospodja za 
Strossmayerov spomenik, 1910. - [23], [3] str. :  
čb. fotogr., reklame ; 19 x 28 cm. - Broširan, zvezan 
z vrvico, solidno ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 45,00 € 
 
142. PROSLAVA PETINDVAJSETLETNICE GOSPE 
POLONCE JUVANOVE, ČLANICE NARODNEGA 

GLEDALIŠČA / v torek, dne 17. novembra 1925. - Ljubljana, 1925. - 4 str. :  
čb. fotografija ; 21 x 16 cm. - Broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
* Juvan Polonica (1884-1952), igralka iz Mengša pri Kamniku. Ljudsko in meščansko 
šolo je obiskovala pri uršulinkah v Ljubljani, dramsko pa med leti 1900 in 1902 pri 

Inemannu. Od 1918 se je učila pri Nučiču. Od 1900 je bila članica 
gledališča v Ljubljani, kjer je ostala vse do upokojitve. Njena prva večja vloga je bila Majda v 
Divjem lovcu 1908. Odigrala je več naslovnih vlog ženskih likov v Cankarjevih dramah. 

Izklicna cena: 35,00 € 
 
143. VABILO K VESELICI : katero priredé dijaki ljubljanskega višjega gimnazija 
pod pokroviteljstvom g. prof. Mat. Voduška v nedeljo, dné 21. avgusta 1892. 
leta na korist „Prešernovemu spomeniku“ v prostorih gostilne g. Petra 
Mayerja v Kranji … K obilni udeležbi vabijo slovenski dijaki. - [1892]. - [4] str. ; 
15 x 23.5 cm. - Tisk v črni, rdeči in modri barvi, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 50,00 € 
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144. MINISTER IVAN HRIBAR DAL BODE V PROSLAVO VIDOVEGA 
DNE 28. T.M. OB JEDNEJ POPOLDNE U GRÉGROVEJ DVORANI 
»OBECNIHO DOMU« SVEČAN OBED… / vabilo. - [1919]. - 1 list :  

11 x 17 cm. 
Priloženo: VIDOVDAN 1919 : red jela in pića, Obecni dum hl. 
města Prahy. - 1 list ; 19 x 12 cm. IN 
VABILO IN SEDEŽNI RED za ga. Milka Hribarja (nezakonski sin 
Ivana Hribarja, ki je v tem času študiral v Pragi). - 2 lista ; 6.5 x  
10. 5 cm in 7 x 10 cm. Vse skupaj v kuverti 12 x 18 cm. 
Izklicna cena: 40,00 € 
 
145. VABILO PLESNE ŠOLE IDRIJSKIH REALCEV : 

Vaše blagorodje se najvljudneje vabi h IV. plesnemu venčku, ki ga 
prirede idrijski realci v soboto, dne 10. svečana 1912 v pivarni pri 
„Črnem Orlu“. Začetek točno ob 8. uri zvečer. Vstopnina za gospode 2 
kroni. - 1 list, tisk v zeleni barvi ; 18 x 15 cm. Priloženo: PLESNI RED 
(kotiljon) IV. plesnega venčka Idrijskih realcev dne 10. svečana 
1912. - [2] f., tisk v zeleni barvi, 12 x 6 cm. Oboje v kuverti  
(11 x 15 cm), odposlani in naslovljeni na „Ernestina Pribil, Ljubljana, 
Levstikova ul. št. 4, Vila Ernestina“.  
Izklicna cena: 30,00 € 
 
146. SLOVENEC : političen list za slovenski narod / leto L., 
štev. 129 (8. junij 1922). - Ljubljana : Jugoslovanska tiskarna, 
1922. - 8 str. ; 52 x 34 cm. - Str. 3-6 manjkajo. IN 
SLOVENSKI NAROD / leto LV., 129 štev. (8. junij 1922). 
Ljubljana : Narodna tiskarna, 1922. - 8 str. ; 56 x 39 cm. 
* Članki o poroki kralja Aleksandra in kraljice Marije.   

Izklicna cena: 20,00 € 
 
147. SLOVENSKI DOM / leto 1., štev. 160 (16. julija 1936). 
Ljubljana : 1936. - 4 str. ; 52 x 34 cm. - Dobro ohranjen izvod. 
* Poročilo o letalski nesreči, ki se je zgodila nad Golovcem. 

Izklicna cena: 15,00 € 
 
148. OSMRTNICA : »S potrtim prežalostnim srcem naznanjamo vsem 
znancem in prijateljem pretužno vest, da je naša draga mati Avstrija po 
dolgi in mučni bolezni izdihnila svojo kosmato dušo. Naj v miru počiva.« 
/ Ljubljana, dne 31. oktobra 1918. - Ljubljana : uredništvo Kurenta, 

1918. - 1 list : črno-bel, 23 x 29 cm. 
Dobro ohranjen izvod.  
Izklicna cena: 25,00 € 
 
149. SLOVENEC : političen list za 
slovenski narod / leto XLV., štev. 232 (10. oktober 1917). - Ljubljana : 
1917. - 10 str. ; 52 x 34 cm. Str. 5-8 manjkajo. - Dobro ohranjen izvod. IN 
NAPREJ : glasilo jugoslovanske socialno demokratične stranke / 
leto I., štev. 77 (13. oktober 1917). - Ljubljana : Učiteljska tiskarna, 1917. 
4 str. ; 42 x 29 cm. IN 
OSMRTNICA : dr. Janez Evang. Krek, državni in deželni poslanec itd. 
itd. itd. - Ljubljana : Zadružna zveza, 1917. - 1 list, črno-bel ; 23 x 30 cm.  
* Časopisi s članki o smrti in osmrtnica Janeza Ev. Kreka. 

Izklicna cena: 35,00 € 
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150. SOMEŠČANI! / razglas. - Ljubljana, 1934. - 1 čb. list, črna obroba ; 21 x 34 cm. 
Dobro ohranjen izvod. 
* »V četrtek, dne 18. t. m. (oktober 1934) polože Kralja-Mučenika Aleksandra I. Ujedinitelja 
k večnemu počitku. Pogrebne svečanosti se vrše dopoldne v Beogradu in popoldne na 
Oplencu. … Predsednik mestne občine (Ljubljana), dr. Dinko Puc, s. r.«   

Izklicna cena: 25,00 € 
 
151. IZKAZNICA TELOVADNEGA DRUŠTVA SOKOL 
V STUDENCIH : za leto 1920 / Mariborska sokolska 
župa. - 1 izkaznica : 6 x 10.5 cm. - Zelo dobro 
ohranjen izvod, ovalni žig telovadnega društva. 
Izklicna cena: 10,00 € 

 
152. GENERAL-KARTE VON KRAIN / merilo 1:300.000. 
Wien : R. Lechner, [1910?]. - 1 zvd. : barve ; 57 x 64 cm, 
zložen na 18 x 12 cm. - (Lechner's Generalkarten). - Platno, 
zelo dobro ohranjen izvod, 1 stranski zvd: Plan von Laibach 
1:15.000. Nasl. na ov. in hrbtu: Krain 1:300.000. Ob strani: 
Politische Eintheilung des Herzogthums Krain. 
* Leta izdaje ni, popis prebivalstva na "Politische Eintheilung ..." je 
za leto 1910.  

Izklicna cena: 100,00 € 
 
153. GENERAL-KARTE VOM 
KÜSTENLAND / merilo 
1:300.000. - Wien : R. Lechner 
(Wilh. Müller), [1900]. 
1 litografija, prilepljena na 

platno : barvna ; 57 x 91 cm zložen na 19 x 12.5 cm. - (Lechner's 
Generalkarten). - Ob strani: Politische Eintheilung der gefürsteten 
Grafschaft Görz u. Gradiska; Politische Einteilung der Markgrafschaft 
Istrien + 3 stranski zvd.: Plan von Triest 1:15.000, Plan von Görz 1:15.000, 
Plan von Pola 1:15.000. Platno, zelo dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 100,00 € 
 
154. JUGOSLOVENSKO PRIMORJE / u merilu 1:300.000. - Split : Putnik, 
brez navedene letnice. -  1 zvd. v dveh delih : barvni ; 47.5 x 183 cm. 
Tiskan in ročno barvan, podpis kartografa, levo spodaj legenda in vetrnica. 

Zanimivost in redkost. 
Izklicna cena: 150,00 € 
 
155. KARTA ZGODOVINSKEGA RAZVOJA KRALJEVINE 
JUGOSLAVIJE 1804-1918 / priredil Albin Zavrl. Merilo 
1:1.250.000. - Ljubljana : Ministrstvo prosvete na predlog 

glavnega 
prosvetnega 
sveta, 1928. 
1 zvd : barvni ; 
43 x 50 cm na 
listu 47 x 54 cm, 
zložen na 24 x 14 cm. 
Offset tisk, pojasnila v levem spodnjem kotu, zelo dobro 
ohranjen izvod.   
Izklicna cena: 80,00 € 
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156. KARTA ABISINIJE / sastavio i nacrtao Ing. J. Krassivy, 
brez letnice izdaje. Merilo : 5.000.000. - Novi Sad : Pilišer i 
Komp. - 1 zvd. : čb. ; 36 x 29 cm, na listu 34 x 42 cm. - Dobro 

ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 
20,00 € 
 
157. AVTO 
KARTA 
SLOVENSKEGA 
OZEMLJA V 
MERILU 
1:200.000 /  
2. natis. - V Ljubljani : Slovenska Matica, 1940. - 1 zvd : 
barvni ; 104 x 81 cm zložen na 20 x 12 cm, v mapi 21 x  
12 cm. - Platno, kartonska mapa, dobro ohranjen izvod. Na 
zemljevidu so vrisane meje. IN 
ZEMLJEVID SLOVENSKEGA OZEMLJA / izdelal s 
sodelovanjem "Matice Slovenske" Vojaški geografski zavod 
na Dunaju. Merilo 1:200.000. - V Ljubljani : Slovenska 
Matica, 1921. - 1 zvd na 4 listih : barvni, vsak list 47 x 65 cm, 
zloženi na 16.5 x 12 cm. - Platno, dobro ohranjen izvod. Zvd. 
ni označen s 
državnimi 
mejami. 
Izklicna cena: 
200,00 € 
 
158. 

SPRACHENKARTE VON KRAIN / auf Grund der 
Volkszählung von 1900 entworfen von Dr. Martin Wutte. 
Merilo 1:200.000. - Gotha : Justus Perthes, 1909. - 1 zvd : 
barvni ; 83 x 64 cm na listu 93 x 72 cm, zložen na 24 x 27 cm. 
Solidno ohranjen izvod. 
* Zvd. je priloga k Deutsche Erde (označena 1. Sonderkarte).  

Izklicna cena: 65,00 € 
 
159. ROČNI ŠOLSKI ZEMLJEVID SLOVENSKEGA OZEMLJA 
/ izdelal Milan Verk. Merilo 1 : 600.000. - V Ljubljani : 
Državna založba Slovenije, oddelek za učila, 1946. - 1 zvd : 
barvni ; 44 x 31 cm na listu 37 x 49 cm. - Legenda desno 
spodaj, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 20,00 € 
 
160. SLOVENIJA : Dravska banovina / risal [Ivan] Selan, 
Komenda. Merilo 
1:300.000. 
V Ljubljani : 
Kmetijska 
zbornica 

Dravske banovine, [193?]. - 1 zvd : čb ; 79 x 55 cm na listu 
83 x 60 cm, zložen na 30 x 21 cm. - Zelo dobro ohranjen 
izvod. 
* Na zvd. označena okrajna, občinska meja in sedež okraja. 

Izklicna cena: 100,00 € 
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161. MARBURG A. D. 
DRAU : Stadtplan und 
Strassenverzeichnis / 
vodič in zemljevid. Merilo 
12.500. Nemški jezik. - 
Maribor : Verlag und Druck 
Marburger Druckerei, 1941. - 1 zvd. : barvni. ; 43 x 55 cm 
na listu 44.5 x 56 cm, zganjeno na 16 x 12 cm + 1 knjižica 
(31 str.). - Legenda: seznam pomembnejših ustanov v 
mestu, označene katastrske meje. Dobro ohranjen izvod. 
Dodano: RAZGLEDNICE MARIBORA. - Maribor : 
Mariborski teden r.z.zo.z. - 1 album : 6 črno-bele 
razglednice, neodposlane, 9.5 x 14.5 cm v albumu 10 x 16 cm. - Dobro ohranjen izvod, nekaj razglednic 

spetih s sponko. IN 
MARIBORSKA PRVA GIMNAZIJA, BIVŠA REALKA, LETA 
1873. - Brez kraja, založnika in leta izdaje. - Črno-bela 
razglednica, 10 x 15 cm, nepopisana, neodposlana. 
Izklicna cena: 45,00 € 
 
162. PLAN VON 
MARBURG / Entw. E. 
Engelhart, Lehrer. - 
Marburg : K. Rabitsch, 
[med 1904 in 1915]. - 1 
barvni zvd. ; 40 x 35 cm, 
na listu 41 x 50 cm, 
zložen na 21 x 13 cm. - 
Dobro ohranjen izvod. 

Desno spodaj legenda in grb mesta, levo seznam pomebnejših 
kulturnih ustanov in zgradb ter grb. 
* Vom k.k. Landesschulrate als Lehrmittel genehmigt. 

Izklicna cena: 30,00 € 
 
163. ROČNI ZEMLJEVID MARIBORSKEGA OKROŽJA. Prekmurje 
in Međumurje / risal Slavoj Dimnik. Merilo 1:150.000. - V 
Mariboru : Učiteljski dom, 1925. - 1 barvni zvd. ; 45 x 35 cm na listu 
48 x 38 cm, zložen 20 x 12 cm. - Dobro ohranjen izvod. Spodaj levo legenda, zgoraj desno izsek: Dolnji 
del Međumurja. 
Izklicna cena: 25,00 € 

 
164. Von Alben, W. P. 
BESCHREIBUNG DER BERÜHMTEN ADELSBERGER GROTTE IN 
KRAIN / von W. P. von Alben : Mit 14 Ansichten und einem Situations-
plane der Grotte. - Adelsberg (Postojna) : Druck und Verlag von R. 
Schäber, 1891. - [2] f., 40 str. : čb. ilustr. + 1 zganj. zvd. - Broširan, 
dobro ohranjen izvod. 
Priloženo: ÜBERSICHTSKARTE DER ADELSBERG OTTOKER 
GROTTE : Aufgenomen im Jahre 1891 / von J. Schmid k.k. 
Obermarkscheider in Pribram. Merilo 1: 1000. - Črno-bel, ročno risan 
zvd. z različnimi smermi v jami in opombami ; 34 x 45 cm. - Risan na 
biblijskem papirju, zelo dobro ohranjen izvod. Redkost in zanimivost.  
* Biblijski papir je izredno tanek, lahek, močen in neprosojen papir, običajno 
izdelan iz 25% bombažnih ali lanenih vlaken. Zaradi njegove minimalne teže 
in debeline je idealen za natis obsežnih besedil, vključno s slovarji in 
enciklopedijami, ter knjižic manjšega formata. Njegova gramatura je od 25 do 
50 g/m2. 

Izklicna cena: 120,00 € 
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165. PARTIZANSKI POHOD NA JELOVICO OB DNEVU BORCA : 
4. julija 1959 / razmer 1:50.000. - [1959]. - 1 zvd : barvni ;  
46 x 40 cm, zložen 24 x 20 cm. - Legenda levo spodaj, dobro 
ohranjen izvod. Redkost. 
Izklicna cena: 40,00 € 
 
RAZGLEDNICE 

 
166. I. POKRAJINSKI ZLET SOKOLSKEGA 
SAVEZA SHS : v Maribor, dne 29. augusta 
1920. - [Maribor] : Mariborske tiskarne, 
[1920]. - Barvna dopisnica, 14 x 9.5 cm, 
odposlana v 20. ali 30. letih 20. st.  
Izklicna cena: 30,00 € 
 
167. III. SLOVENSKI VSESOKOLSKI ZLET V 
LJUBLJANI LETA 1913 : predtelovadci (vaditelji) 
južnega Sokola l. 1864. - V Ljubljani : Slovenska 
sokolska zveza, [1912?]. - Dopisnica v rdeče-rjavem 
tisku, 9.5 x 14 cm, odposlana 26. X. 1912. 

* Svečana fotografija petih mož, katerih imena so našteta pod fotografijo: 
Koblar, Vidic, Mandič, Coloreto, Drachsler.   

Izklicna cena: 20,00 € 
 
168. BLEJSKI SOKOLSKI ZLET : 15. VIII. 1912 / 
[naslikal] F. Ž. - V Kranju : izdala in založila Gorenjska 
Sokolska Župa, [1912]. - Barvna dopisnica,  
9.5 x 14 cm, odposlana 29. 7. 1912. 
Izklicna cena: 20,00 € 
 
169. BODI SOKOL. - Brez založnika, kraja in leta 
izdaje. - Barvna dopisnica, 14.5 x 9 cm, nepopisana, 
neodposlana.  
Izklicna cena: 20,00 € 
 
170. »SOKOLSKA RAZGLEDNICA«. - Ljubljana : 
založnik nečitljiv, brez letnice izdaje. - Barvna dopisnica,  
9 x 14.2 cm, odposlana 5. 11. 1900. 
* Na levi strani ilustracija prikazuje telovadca v sokolski uniformi, ki dviguje 

uteži, ob njem krila razpira sokol, pod njima pa je grb Sokolskega društva. 

Izklicna cena: 50,00 € 
 
171. TELOVADNO DRUŠTVO »SOKOL« I. V LJUBLJANI. 
Brez založnika, kraja in leta izdaje. - Črno-bela dopisnica, 9 x 14 cm, 
odposlana l. 1927 (?). 
Izklicna cena: 35,00 € 

 
172. Vavpotič, Ivan (1877-1944) 
I. JUGOSLOVENSKI VSESOKOLSKI ZLET V 
LJUBLJANI 1922 / I. V. 
Brez založnika in kraja izdaje, 1922. - Barvna razglednica, 13.5 x 9 cm, odposlana, 
besedilo na zadnji strani datirano 14. IV. 1922. 
* Slika prikazuje moškega telovadca v telovadni sokolski opravi; razglednica je del serije 
»Sokolski kroji = Sokolske odore = Sokolska odela«, na katerih so ilustrirana posebno 
kreirana moška in ženska oblačila za člane Sokolskega društva.   

Izklicna cena: 25,00 € 
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173. Vavpotič, Ivan (1877-1944) 
BRATSTVO : III. slovenski vsesokolski zlet v Ljubljani leta 1914. - V Ljubljani : 
Slovenska sokolska zveza, [1914?]. - Barvna dopisnica, 14 x 9 cm, odposlana l. 1925. 

* Razglednica je bila izdana za III. slovenski vsesokolski zlet v Ljubljani 
leta 1914, ki ga je preprečila prva svetovna vojna. 

Izklicna cena: 20,00 € 
 
174. Vavpotič, Ivan (1877-1944) 
ZNAČAJNOST : III. slovenski vsesokolski zlet v Ljubljani leta 
1914. - V Ljubljani : Slovenska sokolska zveza, [1914?]. - Barvna 
dopisnica, 14 x 9 cm, odposlana. 
Izklicna cena: 20,00 € 
 
175. CILLI, STEIERMARK. Gymnasium / fot. S. Frank, 
Graz 1918-19. - Celje : Fritz Rasch, brez letnice izdaje. 
Črno-bela razglednica, 9 x 14 cm, odposlana 17. VIII. 
1926. Nemški naslov »Cilli, Steiermark« je prekrit s 
pečatom »Celje, SHS«, na prednji strani je ob stavbi na 
sliki pripis »gimnazija«.   
Izklicna cena: 20,00 € 
 
176. Cotič, Viktor (1885-1955) 
ZBUDI SE SLOVAN / [naslikal] V. Cotič. - Dunaj : brata Lazar, 
1. pol. 20. st. - Barvna razglednica, 14 x 9 cm, nepopisana, 
neodposlana.  
Izklicna cena: 20,00 € 
 
177. FEISTRITZ - URSPRUNG. - Klagenfurt : Ferd v. Kleinmayr, 
brez letnice izdaje. - Črno-bela dopisnica, 14 x 9.5 cm, odposlana 

3. 10. 1898. 
* Reprodukcija slikarske upodobitve izvira Kamniške Bistrice.   

Izklicna cena: 35,00 € 
 
178. Gaspari, Maksim (1883-1980) 
DESETI BRAT. - Ljubljana : Založba JUG (Učiteljska tiskarna), [1927]. 
Barvna dopisnica, 14.5 x 9 cm, odposlana iz Škofje Loke v 1. pol. 20. st. 
Izklicna cena: 25,00 € 
 
179. Gaspari, Maksim (1883-1980) 
VII. SKUPINA "VOJSKA V SLIKAH", ŠT. 84. 
V Ljubljani : Založba "Ilustr. Glasnika", [1915]. 
Barvna razglednica, 9 x 14 cm, odposlana l. 1915. 

* Na prednji strani ob sliki slovenskega dekleta, ki 
zamahuje italijanskemu vojaku, napisan verz "Ne hodi za 
mano, ne boš me dobiv, sem tistʼga župana, kʼ je Lahe 
podiv." (Narodna.) (Bogastvo razglednic št. 77)   

Izklicna cena: 25,00 € 
 
180. Gaspari, Maksim (1883-1980) 
VII. SKUPINA "VOJSKA V SLIKAH", ŠT. 85. - V Ljubljani : Založba "Ilustr. Glasnika", 
[1915]. - Barvna razglednica, 14 x 9 cm, z znamko, a verjetno neodposlana. 
* Besedilo na razglednici: »Je gora visoka, to Laha skrbi; je Soča globoka, prebresti je ni. (Po 
narodni.)« (Bogastvo razglednic št. 78)  

Izklicna cena: 25,00 € 
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181. Gaspari, Maksim (1883-1980) 
"VOJSKA V SLIKAH", ŠT. 125. - V Ljubljani : Založba "Ilustr. Glasnika", [1917]. 
Barvna razglednica, 14 x 9 cm, odposlana 16. 5. 1918. Na zadnji strani pomožni žig 
in žig »K.n.k. Kriegsgefangenen Arbeiterdetachment Lebring«, taborišča za vojne 
ujetnike I. sv. vojne v Lebringu, od koder je bila razglednica odposlana.   
* Besedilo na razglednici: »Le enkrat bi videl, kak' solnce gor gre, bi videl, kje luna, kje zvezde 
blišče--- Svet zame ni ustvarjen, le grob si želim, le v grobu resnico in up zadobim. Narodna.« 
(Bogastvo razglednic št. 89) 

Izklicna cena: 35,00 € 
 
182. Gaspari, Maksim (1883-1980) 
"VOJSKA V SLIKAH", ŠT. 132. - V Ljubljani : Založba "Ilustr. Glasnika", 
[1918]. - Barvna razglednica, 9 x 14 cm, odposlana, zapis na zadnji strani 
datiran 12. VI. 1918. 
* Verz na razglednici: »Godec, le ǵodi za dnarje mojé, imam doma še na peči tri 
prazne mošnjé.« (Bogastvo razglednic št. 118)   

Izklicna cena: 20,00 € 
 

183. Gaspari, Maksim (1883-1980)  
"VOJSKA V SLIKAH", ŠT. 136. - V Ljubljani : Založba "Ilustr. Glasnika", 
[1918]. - Barvna razglednica, 9 x 14 cm, odposlana, na zadnji strani 

zapisan datum 10/5 1918.  
* Besedilo ob sliki: »Nobene bukvice niso tako lepe, kakor je 
ta urlavbarski pos«. (Bogastvo razglednic št. 121) 

Izklicna cena: 25,00 € 
 
184. Smrekar, Hinko (1883-1942) 
VII. SKUPINA "VOJSKA V SLIKAH", ŠT. 87. - V Ljubljani : Ilustr. Glasnika, [1915]. 
Barvna razglednica, 14 x 9 cm, odposlana, zapis na zadnji strani datiran 22/12 1915, 
cenzurni žig. 
* Verzi pod sliko: »Mladeniči naši so trdni ko hrast, ko smreka v 
planini so ravni... (S. Gregorčič)« 
Izklicna cena: 25,00 € 
 

185. Koželj, Anton (1874-1954) 
IX. SKUPINA "VOJSKA V SLIKAH", ŠT. 100. - V Ljubljani : Ilustr. Glasnika,  
[med 1916 in 1918]. - Barvna razglednica, 14 x 9 cm, nepopisana, neodposlana. 
* Razglednica prikazuje Simona Gregorčiča z deklico, ki izroča cvetje cesarju s spremstvom. 
Na zadnji strani besedilo: »Ti osrečiti jo hoti! Jugoslavija prihaja Zdaj pred te, naš svetli car, ... 

Simon Gregorčič« 

Izklicna cena: 20,00 € 
 
186. GOSTILNA PRI ˝ALEŠU˝: Pozdrav iz Ježce. 
Ljubljana : Franc Kunc, fotograf. - Črno-bela razglednica, 9 x 14 cm, 
odposlana l. 1929. 
* Na razglednici upodobljena domačija na Dunajski 254, nekdanja gostilna pri 
Alešu, ki je dandanes zapisana v register kulturne dediščine. 

Izklicna cena: 50,00 € 
 

187. »GRAD« LOKA. - Loka pri Zidanem mostu : založil Karl Jenčič, 1913. - Barvna razglednica,  
9 x 14 cm, odposlana, zapis na zadnji strani datiran 14. 6. 1915, na zadnji strani cenzurni žig. 
* Dvorec, upodobljen na razglednici, sodi med spomenike lokalnega pomena in 
med nepremično kulturno dediščino Slovenije. Prvič je bil omenjen leta 1365, 
pozidan v 17. stoletju in predelan leta 1880 v tudorskem slogu. Od leta 1947 v 
njem deluje dom upokojencev. 

Izklicna cena: 25,00 € 
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188. GRUSS AUS PRAGERHOF B. MARBURG : Bahnhof : 
Südbahnhäuser : Tröster's Restavration. - Pragerhof : Marie Novak. 
Barvna razglednica, 9 x 14 cm, odposlana v začetku 20. st. 
Izklicna cena: 30,00 € 
 
189. KOBARID - NAPOLEONOVA CESTA, MOST ČEZ SOČO, MORIZNA. 

Gorica-Trst : atelje A. Jerkič. - Barvna 
dopisnica, 9 x 14 cm, odposlana 12. V. 
1914 (?). 
Izklicna cena: 25,00 € 
 
190. LJUBLJANA : Erjavceve ulice. - Brez 
založnika, kraja in leta izdaje. - Barvna 
dopisnica, 9 x 14 cm, odposlana l. 1903.  
Izklicna cena: 40,00 € 
 
191. LJUBLJANA - LAIBACH : Bleiweisova cesta. - Ljubljana : Emil 
Dobrič, brez leta izdaje. - Barvna razglednica, 9 x 14 cm, odposlana v  
1. pol. 20. st.  
Izklicna cena: 25,00 € 
 
192. LJUBLJANA - MAGISTRAT. - [Ljubljana] : 
Pogačnik fot. - Črno bela razglednica, 13.5 x 9 cm, 
odposlana 19. 3. 1936. 

* Magistrat z Robbovim vodnjakom v večernih urah; pred vodnjakom 
stojijo trije možje v uniformah. 
Izklicna cena: 20,00 € 
 
193. MARIBOR - STOLNA CERKEV. - Brez založnika in kraja 
izdaje, 1. pol. 20. st. - Črno-bela razglednica, 14 x 9 cm, 
nepopisana, neodposlana. 
Izklicna cena: 15,00 € 
 
194. MENGEŠ. - Kamnik : Fr. Aparnik, fotograf, brez letnice izdaje. 
Barvna dopisnica, 14 x 9 cm, odposlana v začetku 20. st. 
Izklicna cena: 20,00 € 
 

195. POLHOVGRADEC. - Vrhnika : Iv. Tišler, fotogr., brez letnice izdaje. - Črno-bela 
dopisnica, 9 x 14 cm, odposlana v 20. letih 20. st. 
* Razglednica prikazuje naselje Polhov Gradec z vzpetino 
Stari grad in Kalvarijo. V desnem kotu zgoraj je slika 
polhograjske graščine, v zgornjem desnem kotu manjša 
fotografija stavbe. 

Izklicna cena: 25,00 € 
 
196. POZDRAV IZ IDRIJE. - V Idriji : 
Valentin Lapajne, brez letnice izdaje. 

Črno-bela dopisnica, 14 x 9 cm, odposlana leta 1913 (?). 
* Na razglednici upodobljeno mesto Idrija, s puščicami in pripisi označeni 
»magistrat«, »stolno cerkev«, »Kalvarijo« in »vaše stanovanje«. 

Izklicna cena: 25,00 € 
 
197. POZDRAV Z ROŽNIKA! - Ljubljana : 
založil A. Turk, brez letnice izdaje. - Barvna razglednica, 9.5 x 14.5 cm, 
neodposlana, zapis zadaj ima datum 12. I. 1902, preostanek besedila je 
zbrisan. 
Izklicna cena: 25,00 € 
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198. POZDRAV IZ SPODNJEGA ROŽNIKA : Gruß aus Unterrosenbach. 
Črno-bela razglednica, 14 x 9.5 cm, odposlana 10. I. 1914. S svinčnikom napisano 
besedilo je zbrisano oz. komaj vidno. Na zadnji strani ovalni žig 
»Sp. Rožnik, restavracija Čad«.   
Izklicna cena: 40,00 € 
 
199. Smrekar, Hinko (1883-1942) 
BOG OČE GA JE USTVARIL, BOG SIN GA JE SADIL, SVET DUH 
GA JE POŽEGNAL, OH JAZ GA BOM PA SPIL! : slovenske 
narodne pesmi, št. 1 / H. Smrekar. - V Ljubljani : Ig. pl. 
Kleinmayr & Fed. Bamberg, 1913. - Barvna razglednica, 14 x 9 

cm, odposlana, na zadnji strani zapisan datum 18. 10. 1913.  
Izklicna cena: 35,00 € 
 
200. Smrekar, Hinko (1883-1942) 
KRALJ KAPITAL = König Kapital = Roi Capital. - Ljubljana : 
Založništvo umetniška propaganda, brez letnice izdaje. - Barvna 
razglednica, 14.5 x 9 cm, nepopisana, neodposlana. 
Izklicna cena: 40,00 € 
 
201. SREDNJA-VAS V BOHIN : Mitterdorf in Wohein. - 
Ljubljana: Ivan Kunz, fotogr., brez letnice izdaje. - Črno-bela 
dopisnica, 14 x 9 cm, odposlana 4. 11. 1920. Nemško ime kraja na 

prednji strani je prečrtano s svinčnikom. 
Izklicna cena: 25,00 € 
 
202. SV. TROJICA V SLOV. GORICAH. - Sv. Trojica, 
Slov. gor. : Foto-atelje Horvat. - Črno-bela dopisnica, 
9.5 x 14.5 cm, odposlana 30. XII. 1948. 
Izklicna cena: 15,00 € 
 
203. Šantel, Saša (1883–1945) 

ZASUŽNJENA DOMOVINA = Zarobljena domovina = Zotročena vlast. 
V Ljubljani : Klub jugosl. akademikov iz Trsta, Gorice in Istre, [1937?]. 
Barvna razglednica, 10 x 14 cm, nepopisana, neodposlana. Na zadnji 
strani okrogel žig »Društvo 'Istra' v Ljubljani«. 

* Letnica izida ni znana, ob avtorjevem 
podpisu na čelni str. verjetno leto 37. (po COBISS-u) 

Izklicna cena: 40,00 € 
 
204. ŠIŠKA S KAMNIŠKIMI PLANINAMI. - 
Ljubljana : bromografija Lojze Šmuc, brez 
letnice izdaje. - Črno-bela razglednica,  
14 x 9.5 cm, odposlana, zapis na zadnji 
strani je datiran 19/3. 1940. 
Izklicna cena: 20,00 € 

 
205. »ŠIVILJSKI KROŽEK.« - [Maribor, 1935]. - Črno-bela dopisnica, 9 x 14 cm, neodposlana. 
Izklicna cena: 30,00 € 
 
206. ŠMARNA GORA : višina 667 m. - Brez založnika, kraja in leta 
izdaje. - Barvna razglednica, 9 x 14 cm, odposlana 18. III. 1929. Na zadnji 
strani ovalni žig »Šmarna gora, 667 m, S.P.D.« in verzi: »Na Šmarni gori 
večkrat ste že bili; k Mariji radi gremo v vsaki sili. Če božji Materi še bolj 
se hočeš prikupiti, zvonove brž, prijatelj, nove skušaj mi uliti!« 
Izklicna cena: 25,00 € 



XXXIV 

207. ŠMARNA GORA (667 m) / po sliki A. F. iz leta 1913. - Založila 
Šmarnogorska cerkev, brez letnice izdaje. - Barvna razglednica, 9.5 x  

14 cm, odposlana 3. X. 1932. 
* Na prednji strani je napis: »Mariji podaril za 
zdravje - A.F. 1913«. Na hrbtni strani je verz: 
»Marija z visoke Šmarne gore blagoslavljaj vse 
otroke svoje!«  

Izklicna cena: 25,00 € 
 
208. ŠMARNA GORA (667 m). - Založila 
Šmarnogorska cerkev, brez letnice izdaje. 

Barvna razglednica, 9 x 14 cm, odposlana v 1. pol. 20. st., znamka 
odstranjena, ovalni žig »Šmarna gora« (razmazan). 
* Na hrbtni strani je verz: »O Marija, Ti povsodi zvezda nam rešilna bodi! Svojo 
nam pomoč skazuj in v nebesa povzdiguj. (Jan. Ev. Krek)« 

Izklicna cena: 20,00 € 
 
209. TVORNICA PAPIRJA, CELULOZE IN LESOVINE V GORIČANAH. - V Ljubljani : Združene papirnice 
Vevče, Goričane in Medvode d. d., 1. pol. 20. st. - Črno-bela razglednica, 14.5 x 9.5 cm, neodposlana.   
* Na zadnji strani »Mesečna produkcija 1,000.000 kilogramov vsakovrstnega papirja«. Johan Schwerer je leta 

1785 želel povečati proizvodnjo papirnega mlina na Mrzlem potoku v vasi Papirnica pri 
Škofji Loki. Ker potok ni imel moči, da bi poganjal še drugo vodno kolo, je svoj obrat preselil 
k jezu mlina za žito ob Sori pod Goričanami. Delo je v novi papirnici na levem bregu Sore 
blizu vasi Ladja steklo leta 1788. Od osmih slovenskih papirnic, kjer so ročno izdelovali 
papir, ima daljšo zgodovino od goričanske le papirnica v Radečah. 

Izklicna cena: 30,00 € 
 
210. »ZALJUBLJENCA V ČOLNU«. - [Ljubljana, 1903]. - Dopisnica, barvna, ročno 
poslikana, 14 x 9 cm, odposlana 13. V. 1903.  
* V spodnjem delu prednje strani pripis: »Empfangen Sie den herzlichsten Gruss von Ihrem 
Viktor. Laibach. 13. Mai 1903.« 

Izklicna cena: 30,00 € 
 

211. ŽALEC. - Žalec : J. Vizovišek, 1918 (?). - Črno-bela 
razglednica, 9 x 14 cm, odposlana 24. VIII. 1933. 
* Na razglednici je upodobljen pogled na mesto Žalec s 
cerkvijo Sv. Nikolaja in delniško pivovarno.   

Izklicna cena: 25,00 € 
 
212. Žmitek, Peter (1874-1935) 
BABOŽAGANJE. - V Ljubljani : v korist družbi sv. 
Cirila in Metoda, [1909?]. - Barvna dopisnica,  

14 x 9 cm, neodposlana, nepopisana.   
Izklicna cena: 20,00 € 
 
213. Žmitek, Peter (1874-1935) 
OJ ZDRAVA, HIŠA SREDI RAJA! Nad tabo plavaj sreča, mir! -  
J. Stritar / [naslikal P. Ž. l. 1909]. - V Ljubljani : v korist družbi 
sv. Cirila in Metoda. - Barvna dopisnica, 14 x 9 cm, nepopisana, 
neodposlana. 
Izklicna cena: 25,00 € 
 
214. BOŽJE SERCE JEZUSOVO = Das göttliche herz Jesu 
Christi / v slovenskem in nemškem jeziku. - Gratz : Stich,  
Druck u. Verlag v. A. Kilsman, brez letnice izdaje. - Ročno 

barvana podobica, 12 x 8.5 cm, zelo dobro ohranjena. 
Izklicna cena: 30,00 € 



XXXV 

215. ST. ANNA. - Prag : bei Sig. Rudl. - Ročno barvana 
podobica, 12 x 8 cm, dobro ohranjena. 
Izklicna cena: 30,00 € 
 
216. ST. JOSEF, DAS H. KIND JESU, DAS H. KIND JOHANNES. 
Gratz : b. A. Kilsman. - Ročno barvana podobica, 12 x 8 cm, 
zelo dobro ohranjena. 
Izklicna cena: 30,00 € 
 
217. LESENA PERESNICA. - 1. pol. 20. st. - Svetel les, ročno 

poslikan ; 23.7 x 5.5 x 3.5 cm. - Pokrov s posebnim 
odpiranjem, odlično ohranjen primerek.   
Izklicna cena: 45,00 € 
 
218. KNJIŽNA OPORA V 

OBLIKI KNJIG Z ZASPANO NIKI IN LENIM ČOMPOM : mačji figuri, ki 
dremata na knjigah. - Gips in les, barvan in lakiran ; vsak kos 20.5 x 
10.5 x 21.5 cm. - Komplet.  
Izklicna cena: 45,00 € 
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Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. 
TRUBARJEV ANTIKVARIAT 
Mestni trg 25, 1000 Ljubljana 
Tel.: +386 (0)1 244 26 83 
Fax: +386 (0)1 244 26 82 
E-mail: antikvariat@mladinska-knjiga.si 
 
Delovni čas: 
ponedeljek - petek od 9:00 do 19:00 
sobota od 8:30 do 13:30 
nedelje in prazniki zaprto 
 
Pripravili: Stanka Golob, Andrej Jereb, Ruby Knap  
Fotokopiranje: Fotokopirnica Gosposvetska, Ljubljana 
Ljubljana, februar 2023 
 
Za vse morebitne napake se opravičujemo in prosimo za razumevanje.  
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PRAVILA  JAVNE  DRAŽBE 
TRUBARJEVEGA ANTIKVARIATA V LJUBLJANI 

 
1.  Z udeležbo na javni dražbi vsak udeleženec izrecno pristaja na ta pravila. 

 
2. Javno dražbo antikvarnih predmetov organizira Mladinska knjiga Trgovina d.o.o, po svoji 

enoti Trubarjev antikvariat, Mestni trg 25 v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: dražitelj). 
 

3. Dražitelj imenuje dražbeno komisijo in vodjo dražbe, ki je tudi pooblaščeni izklicatelj 
(licitator). Vodja dražbe ima poslovno pooblastilo za pripravo in izvedbo dražbe in s tem 

povezano sklepanje poslov. Njegove odločitve nadzoruje dražbena komisija. 
 

4. Dražitelj v razpisu javne dražbe določi datum, kraj in predmet javne dražbe, čas pred njo za 
ogled dražbenih predmetov, izklicne cene in druge podatke v zvezi z javno dražbo. 

 
5. Kolikor je mogoče, dražitelj skrbi za anonimnost udeležencev javne dražbe. Vsak 

udeleženec javne dražbe dobi svojo številko, ki jo uporabi kot svojo označbo v dražbenem 
postopku. 

 
6. Udeleženci javne dražbe imajo pravico in dolžnost, da pred dražbo na običajen način 

pregledajo dražbene predmete. 
 

7. Odgovornost dražitelja za podatke v zvezi z dražbenimi predmeti (v katalogih, vabilih ali 
drugih objavah) ter za stvarne in pravne napake dražbenih predmetov je v celoti izključena. 

 
8.  Izklicne cene za  dražbene predmete so določene v evrih. Kupec je dolžan plačati tudi 

stroške dražbe v višini 20% izklicane cene. Višina dviga cene pri licitiranju je diskrecijska 
pravica vodje dražbe. 

 
9. Dražbeni predmet se šteje za izklican in prodan ter se izroči tistemu udeležencu javne 
dražbe, ki v postopku dražbe ponudi najvišjo kupnino in pod pogojem, da  je to kupnino 

skupaj s stroški dražbe v celoti plačal dražitelju. 
 

10. Kupec je dolžan plačati izklicane predmete in stroške dražbe ter prevzeti predmete 
najkasneje v sedmih dneh po zaključku javne dražbe v prostorih dražitelja. Dovoljena so 
običajna plačilna sredstva (gotovina,plačilne kartice). Če kupec zamudi rok plačila svojih 

obveznosti, lahko dražitelj prosto razpolaga s predmetom dražbe. 
 

11. Zoper odločitve vodje dražbe je možen ugovor na dražbeno komisijo. Rok za ugovor je 
takoj po zaključku dražbe, najkasneje pa pol ure po tem dogodku. Dražbena komisija mora o 

ugovoru odločiti v eni uri po prejemu ugovora, njena odločitev pa je v okviru dražbenega 
postopka dokončna. 

 
12. Prodaje na javni dražbi ni mogoče izpodbijati iz naslova čezmernega prikrajšanja. 

 
13. Kupec, ki ne izpolni svojih obveznosti, odškodninsko odgovarja dražitelju. 

 
14. Za pravna razmerja v zvezi z javno dražbo se uporabi pravo Republike Slovenije, za vse 

spore je pristojno sodišče v Ljubljani. 
 


