
 

44. DRAŽBA STARIH KNJIG IN TISKOV 

ČETRTEK, 17. JUNIJ 2021, 

OB 18. URI, 

PAVČKOVA DVORANA, SLOVENSKA CESTA 29, LJUBLJANA 

 

DRAŽBENE KNJIGE IN TISKE 

SI LAHKO OGLEDATE V TRUBARJEVEM ANTIKVARIATU 

MED 14. 6. IN 16. 6. 2021 

OD 9.00 DO 19.00. 

NA DAN DRAŽBE OGLED NE BO MOGOČ. 

PRIJAVA NA DRAŽBO BO NA DAN DRAŽBE OD 17.00 DO 18.00 URE 

PRED PAVČKOVO DVORANO NA SLOVENSKI 29. 

MASKE SO OBVEZNE! 

VLJUDNO VABLJENI! 

 

Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. 

Slovenska 29, 1000 Ljubljana 

TRUBARJEV ANTIKVARIAT 

Mestni trg 25, 1000 Ljubljana 

 

TEL.: 01 2442 683 

FAX: 01 2442 682 

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 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. Dornik, Ivan (1892-1968) 
PASIJONKE : povestice za mladino. - V Celju : Goričar & Leskovšek, 1923. -  
38 str. ; 17 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod; na notranji naslovnici in 
naslednji strani ob zgornjem robu opombi in imeni s kemičnim svinčnikom. 
Izklicna cena : 10,00 € 
 
2. Crompton Lamburn, Richmal (1890-1969) 
BRAVNOV NAJMLAJŠI / prevel Fran Bradač ; slike iz originalne izdaje.  
Ljubljana : Umetniška propaganda, 1934. - 310 str. : čb ilustr. ; 19 cm. - 
krašeno platno, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena : 25,00 € 
 
 
 

3. Jezernik, Marija (1879-1974) 
ZAJČEK BEŽEK, ZAJČEK SKOK / besede Marija Jezernik ;  
slike Vera Strmecki. - Ljubljana : [Ženska sekcija Jadranske straže, 1937]. - 
kartonka, 6 str. : barv. ilustr. ; 12 x 17 cm. - polplatno, solidno ohranjen 
izvod; delček spodnjega roba zadnje platnice odrezan, redkost. 
Izklicna cena : 45,00 € 

 
 
 
 
4. Finžgar, Fran Saleški (1871-1962) 
MAKALONCA. 1. izdaja / opremil Jože Plečnik  
Ljubljana : Nova založba, 1944. -  
89 str. : ilustr. v rdečem tisku ; 18 cm. -  
krašeno platno; obreze rahlo pegave, podpis avtorja.  
* vsebina: Makalonca, Hudobin potepin, Kvartopirčev sin,  
Kačja dolina. 

Izklicna cena : 20,00 € 
 

 
5. SNEGULJČICA / ilustracije po W. Disneyu  
Ljubljana : Loton (brez letnice izdaje, predvidoma 40-ta leta 20. stol.). -  
zgibanka, [12] str. : barv. ilustr., besedilo pod ilustracijami ; 15 x 14 cm. -  
kartoniran izvod, vezan z dvema kovinskima obročema, dobro ohranjen. 
Izklicna cena : 50,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
6. Grimm, brata 
PEPELKA. - Ljubljana : Loton, [1944]. -  
[12] str. : barv. in čb ilustr. ; 20 cm. - 
broširan, dobro ohranjen izvod; 
redkost 
Izklicna cena : 50,00 € 
 
 



III 
 

7. Levstik, France (1831-1887) 
NAJDIHOJCA / uredila Marja Borštnikova (Boršnikova) ;  
ilustrirala Marija Vogelnikova. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1948. -  
[41] str. : barv. ilustr. ; 27 cm. - polplatno, dobro ohranjen izvod.  
* Najdihojca je nagajiv, nepremišljen, a nasmejan otrok, ki ga pritegne vsaka 
neumnost. Hojca je majhna jelka.  

Izklicna cena : 20,00 € 
 

8. CICIBAN : leto 1949/50 :  
5. letnik, vezan (9 štev.)  
glavni urednik Lojze Krakar  
Ljubljana : Mladinska knjiga 1949-50. -  
144 str. : čb in barv. ilustr. ; 24 cm. - 
polplatno, dobro ohranjen izvod. 

* vsebuje tudi ilustracije Mikija Mustra. 

Izklicna cena : 40,00 € 
 
9. CICIBAN : leto 1950/51 :  
6. letnik, vezan (9. štev.) 
glavni urednik Adolf Šinkovec-Črtomir 
Ljubljana : Mladinska knjiga, [1951]. -  
144 str. : čb in barv. ilustr. ; 24 cm. -                                                          
polplatno, dobro ohranjen izvod.  

* otroška revija Ciciban, ki je dobila ime po Župančičevemu Cicibanu, je začela 
takoj po koncu 2. svet. vojne. Je edina slovenska otroška revija, ki še vedno izhaja.  

Izklicna cena : 40,00 € 
 
10. ČINČ NA SLEDI / po pripovedovanju Janeza Klemenčiča  
priredil Brodar (Ludvik Burger) ; ilustriral Jezernik (Milan Maver).  
Koper : Primorska založba Lipa, 1955. - [80] str. : čb ilustr. ; 15 x 21 cm. - broširan, solidno ohranjen izvod.  
Izklicna cena : 10,00 € 
 
11. SNEGULJČICA. - Reka : Otokar Keršovani, [1957]. - 
[16] str. : barv. ilustr. ; 16 x 24 cm. - kartoniran izvod, hrbet 
obnovljen (platno); str. 3-4 ob robu vezava rahlo natrgana.  
Izklicna cena : 45,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Disney, Walt (1901-1966) 
OSTRŽEK : slikanica-igračka  
Zagreb : Mladost ; Ljubljana : Mladinska knjiga, [1961]. - 
slikanica leporello in skokica, [20] str. : barv. ilustr. ;  
19 x 26 cm. - kartoniran, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena : 40,00 € 



IV 
 

13. Bevk, France (1890-1970) 
PASTIRČKI PRI KRESU IN PLESU / ovitek in vinjete narisal France Kralj  
Ljubljana : Slomškova zveza, 1920. - 61 str. : čb ilustr. ; 20 cm. -  
(Mladinska knjižnica ; 1). - kartoniran, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena : 40,00 € 
 
14. POGLEJMO V BENEŠKO SLOVENIJO : (zbirka spominov  
na Beneško Slovenijo za mladino ) / priredil Rudolf Wagner ;  
ilustriral Maksim Gaspari. V Ljubljani : Slomškova družba, [1931]. -  
134 str. : čb ilustr., fotogr. ; 18 cm + 1 zganj. čb zvd. -  
(Mladinska knjižnica ; 3). - polplatno, zelo dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena : 20,00 € 

 
15. ŽAREČI KAMEN  
besedilo A. G. Logar. ;  
ilustracije Edo Deržaj.  
V Ljubljani : Založba Pikapolonca, 1938. -  
62 str. : čb ilustr. ; 21 cm. -  
(Knjižnica Pikapolonca ; 3). -  
polplatno, dobro ohranjen izvod;  
velike tiskane črke. 
Izklicna cena : 30,00 € 
 
16. TEDDY POTUJE PO SVETU  
stihi Anton Koren. - Rijeka : Edit, [1956]. -  
[16] str. : barv. ilustr. ; 17 x 19 cm. -  
(Premična slikanica ; 3). -  

polplatno, dobro ohranjen izvod; na zadnji platnici znotraj so  
pripete kartonirane gibljive tace in glava medvedka. 
Izklicna cena : 35,00 € 
 
17. Tarman, Draga (1930-2007) 
NOVICE IZ NARAVE / ilustriral Ive Šubic  
Ljubljana : Mladinska knjiga, [1965]. -  
[32] str. : barv. ilustr. ; 24 cm. - (Posebna izdaja Cicibana). - 
broširan, odlično ohranjen izvod. 
Izklicna cena : 10,00 € 
 

 
18. ZVERINICE IZ REZIJE : izbor ljudskih 
živalskih pravljic / ujel in udomačil-posnel, 
transkribiral in v knjižni plašč odel,  
z uvodom, opombami in italijanskim 
povzetkom pripravil Milko Matičetov ;  
s podobami približala Ančka Gošnik Godec. 
Ljubljana : Mladinska knjiga ; Trst : ZTT, 1973. - 
241 str., [7] barv. slik. pril. : čb ilustr. ; 22 cm. - 
(Zbirka Zlata ptica). - kartoniran, dobro 
ohranjen izvod; posvetilo in podpis avtorja. 
Izklicna cena : 30,00 € 

 



V 
 

19. Župančič, Oton (1878-1949) 
CICIBAN / ilustriral Nikolaj Pirnat. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1955. -  
70 str. : čb ilustr. ; 22 cm. - (Cicibanova knjižnica). -  
kartoniran, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena : 25,00 € 
 
20. Makarovič, Svetlana 
KAM PA KAM, KOSOVIRJA?  
1. izdaja / ilustrirala Lidija Osterc.  
Ljubljana : Mladinska knjiga, 1975. -  
78 str. : čb ilustr. ; 25 cm. -  
(Cicibanova knjižnica). -  
kartoniran, dobro ohranjen izvod.  

Izklicna cena : 30,00 € 
 
21. VOŠČILNI LISTI ZA NOVO LETO, 
GODOVE IN ROJSTNE DNEVE :  
slovenski mladini v porabo. 2. natis.  
V Ljubljani : Janez Giontini, 1906. -  
88 str. : čb vinjete ; 17 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod; redkost. 
Izklicna cena : 30,00 € 

 
22. Gray, Thomas (1716-1771) ;  
Žemlja, Jožef (1805-1843) 
SÉDIM SINÓV : povést u pésmi :  
s slovečo elegijo g. Graya, iz engležkiga  
ravno v tisti meri / zdélal Jožef Žemlja,  
ambruški vikari u Krajni. - U Ljubljani :  
[samozaložba J. Žemlja], tisk J. Blaznik, 1843. - 44 str. ; 15 cm. -  
krašeno usnje, uvezena brošura, odlično ohranjen izvod; vezava je redkost.  
* Jožef Žemlja (1805, Selo/Žirovnica - 1843, Ovsiše/Radovljica), slovenski duhovnik, 
pisatelj in prevajalec. V pogledih na jezik in literaturo so nanj vplivali Metelko, 
Ravnikar in Zupan, v pesmih pa se je zgledoval po Vodniku in Prešernu. Prvo pesem 
je objavil v Illyrische Blatt in sodeloval pri Krajnski čbelici. Njegovo najpomembnejše 
delo je epska pesnitev Sedem sinov; zagrebškemu natisu knjige iz l. 1841 se je zaradi 
napak odrekel, ljubljanski natis pa je po cenzurnih 
zapletih ugledal luč sveta l. 1843. Zgodovinsko snov iz 

13. stol. je povzel po članku v Gajevi Danici ilirski (1835, št. 4, 22-4) z naslovom Sedem 
sinov Mikićevih, metrično obliko pa po stancah v Prešernovem Krstu.  

Izklicna cena : 100,00 € 
 
23. Gregorčič, Simon (1844-1906) 
POEZIJE : I. 1. izdaja. - V Ljubljani :  
Ignac Gruntar, 1882. - 158 str. : vinjete ;  
19 cm. - krašeno usnje, solidno ohranjen izvod. 
* priložen je Ljubljanski zvon, leto II (1882), v 
katerem je na str. 356 pesem »Mojemu grajalcu«, 
Gregorčičev odgovor na kritiko njegovih Poezij. 

Izklicna cena : 180,00 € 
 
24. Župančič, Oton (1876-1949) 
ČAŠA OPOJNOSTI. 1. izdaja. - Ljubljana : L. Schwentner, 1899. - 110 str. ;  
23 cm. - platno, originalna vezava, solidno ohranjen izvod; avtorjev prvenec. 
Izklicna cena : 35,00 € 



VI 
 

25. Aškerc, Anton (1856-1912) 
MUČENIKI : slike iz naše protireformacije. - V Ljubljani : L. Schwentner,  
1906. - VII, 167 str. ; 18 cm. - krašeno platno, zgornja obreza zlata,  
originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod.  
Izklicna cena : 25,00 € 
 
26. Aškerc, Anton (1856-1912) 
JUNAKI : epske pesnitve. - V Ljubljani :  
L. Schwentner, 1907. - 170 str. ; 18 cm. -  
krašeno platno, zgornja obreza zlata,  
originalna vezava, dobro ohranjen izvod.  
* vsebina: Knez Volkun: zgodovinski prizor iz 
osmega stoletja ; Knez Ljudevit: zgodovinska 

rapsodija iz devetega stoletja ; Rópoša in Kruci: 
zgodovinska romanca iz let 1704-1746 ; Kralj 
Matjaž: narodna pravljica. 

Izklicna cena : 25,00 € 
 
27. Aškerc, Anton (1856-1912) 
JADRANSKI BISERI : balade in romance 
slovenskih morskih ribičev. - V Ljubljani :  
L. Schwentner, 1908. - VIII, 154 str. ; 18 cm. - 
krašeno platno, zgornja obreza zlata, 
originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod.  
Izklicna cena : 25,00 € 
 
28. Aškerc, Anton (1856-1912) 

AKROPOLIS IN PIRAMIDE : poetični sprehodi po Orientu.  
V Ljubljani : L. Schwentner, 1909. - 170 str. ; 18 cm. - krašeno platno,  
zgornja obreza zlata, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod. 

Izklicna cena : 30,00 € 
 
29. Kokalj, Alojzij (1869-1931) 
DR. IVANU TAVČAR=JU, slovenskemu pisatelju, častnemu meščanu 
ljubljanskemu i.t.d., i.t.d. v spomin povodom imenovanja častnim 
meščanom posvetil dr. Alojzij Kokalj : prečitane na častnem večeru 
dne 5. marca 1910. - Ljubljana : [1910]. - [9] str. ; 31 cm. -  
platno, zelo dobro ohranjen izvod. 
* Alojzij Kokalj (1869, Srednja vas/Kranj - 1931, Ljubljana), slovenski odvetnik 
in pisatelj. Dokončal je nižjo gimnazijo v Kranju, višjo pa v Ljubljani in Novem 
mestu. Na Dunaju je dokončal študij prava 
in se po končani sodni praksi tam in 
odvetniški v Ljubljani tu zaposlil kot 
samostojni odvetnik. Pisateljevati je začel 
z drobnimi prispevki v raznih časopisih s 

šaljivimi članki in prigodnicami. V teh je opisoval razne aktualne dnevne dogodke in 
satirično prikazoval stališča naprednega življenjskega nazora ter bičal razvade in 
napake Slovencev, ne glede na njihovo politično pripadnost. Članki so izhajali pod 
psevdonimom Luigi Calco v Slovenskem narodu in bili izdani še v Narodni založbi. 

Izklicna cena : 110,00 € 
 
30. Gruden, Igo (1893-1948) 
PRIMORSKE PESMI. - V Ljubljani : Zvezna tiskarna, 1920. - 85 str. ; 15 cm. - 
kartoniran izvod; sprednji vezni list je izrezan, podpis avtorja. 
Izklicna cena : 30,00 € 



VII 
 

31. Gradnik, Alojz (1882-1967) 
PISMA / v les vrezal Božidar Jakac. - Ljubljana : »30. maja 1924«. -  
1 mapa, [8] bl. listov, 8 ročnih odtisov, v prosojni ovojnici ; 35 cm. -  
v črni kartonski ovojnici (39 cm, slabše ohranjeni), z zlatim pečatom; 
listi v mapi so prevezani z vrvico, iniciale in del naslova na naslovnici 
so v rdeči barvi, ostalo v črni barvi, listi so ponekod rahlo pegavi, bl. 
listi so številčeni z rumenimi zvezdicami, na naslovnem listu zgoraj 
desno večji vodni madež, bibliofilska izdaja, št. VI, z Jakčevim 
podpisom na prvi strani (prosojnici). 
* obsega osem pesmi iz cikla Pisma, ki jih je Jakac vrezal v les skupaj s svojimi 
slikami tako da tvorijo neločljivo celoto. Verjetno je Jakac slike izdelal že l. 
1923, a so bile večinoma podpisane v 1924. Mapa je bila najverjetneje 
izdana v 30 izvodih.  

Izklicna cena : 500,00 € 
 
32. Maister, Rudolf (1874-1934) 
KITICA MOJIH.  
Maribor : Tiskovna založba, 1929. -  
80 str. ; 19 x 16 cm. - platno;  
manjka sprednji vezni list. 

Izklicna cena : 80,00 € 
 
33. Vodušek, Božo (1905-1978) 
ODČARANI SVET : pesmi. 
V Ljubljani : Modra ptica, 1939. -  
93 str. ; 21 cm. - usnje,  
zgornja zlata obreza, dobro ohranjen izvod;  
oštevilčena izdaja, št. 23/100, podpis avtorja. 
Izklicna cena : 100,00 € 
 
34. Dular, Jože (1915-2000) 
ZVESTE MENJAVE : knjiga pesmi / opremil Vlado Gajšek  
V Ljubljani : Literarni klub, 1941. - 72 str. [1] barv. slik. pril. ; 18 cm. -  
platno, zelo dobro ohranjen izvod; znotraj obledelo posvetilo Mirku 
Javorniku in podpis pesnika ter datum, zgoraj v kotu lastniški podpis.  
* Jože Dular (1915, Vavta vas - 2000, Metlika), slovenski pesnik, pisatelj in 
muzealec. L. 1941 je končal študij slavistike, romanistike in primerjalne književnosti 
na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Med vojno je bil profesor in urednik, po vojni pa v 
l. 1951-81 direktor Belokranjskega muzeja v Metliki in pomemben krajevni 
zgodovinar. V svojem pesniškem delu je nadaljeval novo romantično smer, v 
romanih pa je realistično upodabljal Dolenjsko krajino.  

Izklicna cena : 35,00 € 
 
35. Dular, Jože (1915-2000) 
TREPETAJOČA LUČ   
ilustriral Maksim Sedej  
Ljubljana : Knjigarna Jože Žužek, 1945. -  
60 str. : barv. ilustr. ; 19 cm. -  

platno, zelo dobro ohranjen izvod; oštevilčena bibliofilska izdaja,  
št. 21/50, podpisana avtor in ilustrator. 
* iz kolofona: »Zbirko pesmi z imenom Trepetajoča luč je kot svojo četrto knjigo 
napisal Jože Dular in jo je v notranji in zunanji podobi, ki jo je priskrbel akad. slikar 
Maksim Sedej, izdala spomladi 1945. leta knjigarna Jožeta Žužka v Ljubljani…Prvih 
50 izvodov knjige s podpisoma obeh avtorjev je ročno koloriranih«. 

Izklicna cena : 35,00 € 



VIII 
 

36. Kos, Vladimir  
DOBER VEČER, TOKIO : pesmi zate in - zame. - Tokyo : Meiseisha, 1960. -  
64 str. ; 19 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod; tiskano na večbarvnem 
papirju (zelen, rumen, lila in roza), podpis avtorja. 
Izklicna cena : 20,00 € 
 
37. EVA / uredila Marko Pogačnik in I. G. Plamen   
[Kranj] : samozaložba avtorjev, 1966. -  
[80] str. ; 19 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
* vsebina: M. Pogačnik: Risba ; F. Zagoričnik: Rej pod 
lipo ; I. G. Plamen: Polnočne metamorfoze.-Usvajanje 
pošte.-Pošta.-Rodni kraji ; T. Šalamun: Hiša Markova ; 
B. Rotar: Jan Kazimir ; A. Kermavner: Reklama za 
Namo. Delo spada v edicijo OHO. 

Izklicna cena : 25,00 € 
 
38. Zagoričnik, Franci (1933-1997) 
LETO IN DAN / opremil Marko Pogačnik  
Ljubljana : DZS, 1972. - 84 str. ; 18 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod.   
* Franci Zagoričnik je prvi ustvarjalec vizualne in 
konkretne poezije, katere začetki segajo že v sredino 
60-ih 20. stol.; literarna in likovna sporočila so bila 
neločljivo povezana in ustvarjena z zavestjo, da jih je 
mogoče ustvarjati na različne načine. 

Izklicna cena : 20,00 € 
 
39. Kleč, Milan 
MAROŽA / oprema Sergej Kapus. - Ljubljana : 
Študentski kulturni center, 1976. - 71 str. ; 17 cm. - 
(Študentska založba ; 12). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena : 20,00 € 
 
40. Osojnik, Iztok 
TEKSTI NEVEDNOSTI FERDINANDA PLOČNIKA / oprema f. p.& issa čr.os.  
Ljubljana ; Celovec : Inštitut za unapredživanje in plasma znanosti o neumnosti, 
1981/82. - tipkopis, [4], 156 str. : čb ilustr. ; 15 cm. - (Edicija Pest). -  
broširan, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena : 20,00 € 
 

41. ORPHEI POETARUM VETUSTISSIMI ARGONAUTICON :  
opus Graecum, cum interpretatione Latina incerti autoris, recens addita 
et diligentius quam hactenus emendata / besedilo vzporedno  
v grš. alfabetu in lat. prevodu. - Basel : Andreas Cratander, junij 1523. - 
[2], 53, [1] listov ; 20 x 14 x 2 cm. - prevezan (usnje, prevezava kasnejša); 
na sprednjem veznem listu lastniški zapis, na zadnji strani ročni zapiski.  
* 1. izdaja dela. Lesoreza na naslovnici in zadnji strani sta delo Ambrosiusa 
Holbeina. Črke in oblika tiska spominjajo na inkunabule. Listi so številčeni ročno 
(vsak drugi) in po polah. Na začetku knjige so rahlo vidni vodni madeži, listi imajo 
označeno črto za obrobo, usnje je na robovih rahlo obrabljeno. Izvod je bil 
prevezan in obrezan, še vedno pa ima rob za opombe. Zlata obreza je slabo 
vidna. Argonautica Orphica je grška epska pesem iz 5.-6. stol. n. št. Obsega 
prvoosebno Orfejevo pripoved o Jasonu in Argonavtih. Kdo je resnični avtor, ni 
znano, pripoved najverjetneje temelji na epu Argonautica Apolonija Rodeškega.  

Izklicna cena : 600,00 € 



IX 
 

42. Krleža, Miroslav (1893-1981) 
BALADE PETRICE KEREMPUHA. - V Ljubljani : Akademska založba, 1936. -  
172 str. : čb ilustr., rdeče iniciale ; 18 cm. -  
broširan, zelo dobro ohranjen izvod.       
* Balade Petrice Kerempuha je nedvomno največji pesniški dosežek Miroslava Krleže 
in vrhunec hrvaške književnosti. Delo je prvič izšlo v Ljubljani pri Akademski založbi. 
Urednik je bil Silvester Škerl, ki je delo grafično in umetniško uredil, mu dal arhaičen 
videz z izbiro črk in tipografije ter začetnic, ki so posnetek iz Holbeinovega dela Ples 
smrti. Naslovnica je opremljena v lesorezu po Urs Grafu, ostalo so posnetki starih 
mojstrov 16. in 17. stol. Tiskanje Balad so po avtorjevem pričevanju začeli 18. julija, in 
knjiga je izšla konec avgusta (po pričevanju Juša Kozaka »jeseni« 1936). Prva izdaja 
vsebuje 30 pesmi, na koncu knjige je Tolmač manj znanih besed, besednih zvez in 

izrazov. Sedem pesmi je bilo objavljenih tudi v 
Ljubljanskem zvonu (1936, št. 7-8). V drugi izdaji 
(Zagreb 1948) so dodali še štiri balade, izdajo je 
opremil Krsto Hegedušić.   

Izklicna cena : 60,00 € 
 
43. Copeland, Fanny Susan (1872-1970) 
POEMS / by F. S. Copeland. - Brez navedbe kraja in leta izdaje : po l. 1961. - 
tipkopis, 39 str. ; 26  x 21 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod; redkost. 
* knjižica zajema povečini avtorske pesmi, nekaj je prevodov (ena slovenska ljudska 
pesem, Balada o Ravbarju ali Bitka za Sisak ter Balada o carju Lazarju in carici 
Milici). Besedila so nastajala skozi daljše časovno obdobje (od 1907 do 1961).  

Izklicna cena : 80,00 € 
 

44. Tavčar, Ivan (1851-1923) 
4000 : času primerna povest iz prihodnjih dôb / po vzorih Ničmaha napisal 
dr. Nevésekdo. Ponatis iz Ljubljanskega zvona. - V Ljubljani : založil pisatelj, 
1891. - 94 str, 24 cm. - prevezan (pol usnje, prevezan v času),  
dobro ohranjen izvod; exlibris, na dveh straneh manjši žig »Zajc Franjo«.  
* antiutopični satirični roman je bil prvič objavljen l. 1891 v Ljubljanskem zvonu, v 
času ostrih političnih spopadov med klerikalci in liberalci v slovenskih deželah Avstro-
Ogrske. Naslov se nanaša na leto 4000 n. š., kjer avtor opisuje, kakšna bi lahko bila 
Slovenija, če bi bile uresničene vse zamisli klerikalnih političnih nasprotnikov. Ničmah 

je anagram Antona Mahniča. 

Izklicna cena : 55,00 € 
 
45. KRALJ MATJAŽ  
ilustriral Fran Kralj. - Ljubljana : Albin Stele, 1921. -  
[36] str. : čb ilustr. ; 19 x 21 cm. -  
broširan izvod, vezan s trakom, solidno ohranjen. 
Izklicna cena : 25,00 € 
 
 
 
 

46. Vašte, Ilka (1891-1967) 
ROMAN O PREŠERNU   
oprema in ilustracije Elko Justin 
[Ljubljana] : samozaložba avtorice, [1937]. -  
406 str., [8] čb slik. pril. : čb ilustr. ; 21 cm. -  
krašeno usnje, zgornja obreza zlata, dobro ohranjen 
izvod; bibliofilska izdaja št. 178, podpis avtorice. 
Izklicna cena : 30,00 € 



X 
 

47. Bučer, Ivan (1910-1950) 
KOČA NA ROBU : roman / risbe risal Snoj Zmagoslav ;  
knjigo je opremil Jeločnik Albert. - Ljubljana : Založba Viharnik, 1941/XX. -  
301 str., [4] čb slik. pril. ; 20 cm. - (Založba Viharnik ; 1). - polusnje,  
zgornja zlata obreza, zelo dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis avtorja.  
* moto knjige: »Vam vsem, ki ste v tovarištvu doživljali človeka in tebi Klement Jug, 
ki si nam od 11. avgusta 1924 mrtev živ vodnik«. Ivan Bučer (psevdonim Ivan 
Krstnik, Gregor Skalar, šifra Iv.B, 1910, Zagreb - 1950, Jesenice), slovenski pisatelj in 
alpinist. Šolo in kasneje učiteljišče je obiskoval v Ljubljani. Med 2. svet. vojno se je 
priključil OF, bil zaprt, se skrival in nato pobegnil preko Trsta v Švico. Januarja 1945 
je prešel na francosko osvobojeno ozemlje in 
postal častnik pri angleški vojski. 24. septembra 
1950 se je s prijateljem Tonetom Svetino odpravil 
na Triglav. V severni steni se je odtrgala skala, 

Bučer je padel, se hudo ponesrečil in dva dni 
kasneje v jeseniški bolnišnici umrl. Njegovo 
nesrečo je Svetina opisal v črtici Nesreča v severni 
steni Triglava, posvetil mu je tudi roman Stena. 

Izklicna cena : 45,00 € 
 
48. Jurčič, Josip (1844-1881) 
DESETI BRAT : roman : 1866 - 1956  
ilustriral in opremil Gvido Birolla  
V Ljubljani : Kmečka knjiga, 1956. -  
330 str. : barv. ilustr. ; 21 cm. -  
(Leposlovna knjižnica). - usnje, zelo dobro ohranjen izvod; in  
Birolla, Gvido (1881-1963) 
»KRJAVELJ S KOZO« : (iz Desetega brata) / originalna barvna ilustracija. -  

tuš in akvarel, signiran ; 17 x 10.5 cm, na kartonirani podlagi cc 25 x 17 cm.  
* knjiga je izšla ob 90-letnici prvega natisa (1866). Jurčičev Deseti brat velja za prvi 
slovenski roman. V l. 1866 je s podnaslovom izvirni roman izhajal v nadaljevanjih v 
Janežičevem Cvetju iz domačih in tujih logov. Motiv romana je ljudski in prikazuje 
usodo desetega otroka v družini, ki naj bi prinašal nesrečo. Po romanu je Mirko 
Polič l. 1951 zložil istoimensko opero, Vojko Duletič pa l. 1982 posnel film. 

Izklicna cena : 350,00 € 
 
49. Trdina, Janez (1830-1905) 
JANEZA TRDINE ZBRANI SPISI. - V Ljubljani : L. Schwentner, 1903-12. -  
10 zv. ; 19 cm. - krašeno platno, zelo dobro ohranjen komplet.  
* vsebina: zv. 1, Bahovi huzarji in Iliri: spomini iz moje profesorske službe na 
Hrvaškem (1853-1867) (1903. - X, 299 str.) ; zv. 2, Verske bajke, stare in nove. 
Bajke in povesti o Gorjancih (1904. - 173 str.) ; zv. 3, Bajke in povesti o Gorjancih 
II. (1906. - 181 str.) ; zv. 4, Bajke in povesti o Gorjancih III. (1907. - 198 str.) ; zv. 5, 

Bajke in povesti o Gorjancih IV. (1908. - 147 str.) ; zv. 6, Bajke in povesti o Gorjancih 
V. (1909. - 228 str.) ; zv. 7, Bajke in povesti o Gorjancih VI. (1910. - 232 str.) ; zv. 8, 
Bajke in povesti o Gorjancih VII. (1910. - 209 str.) ; zv. 9, Bajke in povesti o Gorjancih 
VIII. (1910. - 204 str.) ; zv. 10, Izprehod v Belo krajino (1912. - 462 str.).  

Izklicna cena : 200,00 € 
 
50. Lázar, Istvan (1881-1936) 
S STRELO IN PLINOM (»Titana«) : roman / napisal Štefan Lazar ;  
priredil Franc Kolenc. - Murska Sobota : samozaložba [F. Kolenc], 1931. -  
112 str. ; 20 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod; na sprednji platnici in 
notranji naslovnici žig »Uredništvo Domoljuba«.  
* pod naslovom Titana je delo izhajalo kot podlistek v Slovenskem gospodarju. 

Izklicna cena : 15,00 € 
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51. Krleža, Miroslav (1893-1981) 
HRVATSKI BOG MARS / naslovni list izradio Ljubo Babić  
Zagreb : Narodna knjižnica, Tisak Kr. zemaljske tiskare, 1922. -  
117, [3] str. ; 21 cm. - (Vanredno izdanje). - kartoniran, dobro ohranjen izvod; 
znotraj žig »Iz knjižare "Napredak" Beograd« in lastniški podpis. 
* vsebina: Tri domobrana; Baraka Pet Be; Domobran Jambrek; Smrt Franje Kadavera. 
Hrvatski bog Mars je zbirka zgodb z večinoma protivojno in družbeno tematiko. Prvič 
je bila objavljena l. 1922, nato l. 1933, končno obliko pa je dobila l. 1947. Izdaje 
vsebujejo različno število zgodb, končno število teh je 7; poleg že navedenih 4 še Bitka 

kod Bistrice Lesne, Kraljevska ugarska domobranska 
novela in Hrvatska rapsodija. 

Izklicna cena : 60,00 € 
 
52. Charles, Dickens (1812-1870) 
A CHRISTMAS CAROL. - [New York : Award Books, 1. pol. 20. stol.]. -  
[24] str. : 1 barv. + čb ilustr. ; 22 cm. - brošura, vezana v žamet, prevezana z 
vrvico; na uvezem prosojnem papirju posvetilo: »Dvornemu maršalu Pietru  
de Lobettiju staro pravljico v prijeten spomin na pavano v kardinalski palači.  
Elena de Bolètti. Ob obisku Galilea Galilea v Rimu, 27. maj 1959«. 
Izklicna cena : 15,00 € 
 
53. Jurčič, Josip (1844-1881) 
TUGOMER : tragedija v 5 dejanjih  
V Ljubljani: samozaložba J. Jurčič, 1876. -  
194 str. + dodatek: Nekatere starejše slovanske 
ter menj znane besede v tem delu ; 15 cm. - 
(Zbirka Slovenska knjižnica ; 3). - polplatno, 
vezava iz časa, dobro ohranjen izvod; exlibris,  
na drugi strani lastniški žig »Fran Nedeljko«.  
Izklicna cena : 100,00 € 
 
54. Finžgar, Fran Saleški (1871-1962) 
NAŠA KRI : igrokaz v štirih dejanjih. - V Ljubljani : Katoliška bukvarna, 1912. -  
84 str. ; 18 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis avtorja: 
»Prijatelju Cankarju. Finžgar, 8/4 1912.  
Izklicna cena : 80,00 € 

 
55. Cankar, Ivan (1876-1918) 
ROMANTIČNE DUŠE : dramatična slika v 
treh dejanjih. - V Ljubljani : L. Schwentner, 
1922. - 86 str. ; 19 cm. - kartoniran izvod;  
hrbet rahlo poškodovan, ex libris. 
Izklicna cena : 20,00 € 
 
56. Janežič, Anton (1828-1969) 
VOLLSTÄNDIGES TASCHEN-WÖRTERBUCH 
DER SLOVENISCHEN UND DEUTSCHEN 
SPRACHE. Deutsch-slovenischer Theil= Popólni ročni slovár slovénskega 
in němškega jezika. Nemško-slovénski děl / spisal Anton Janežič,  

načásni učitelj slovénščine u Cělóvcu. V latinici in gotici. - U Celovcu : V zalóžbi J. Sigmundove knjigárnice, 
1850. - 630 str. ; 15 cm. - platno, originalna vezava, dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis avtorja  
»Visoko častitemu gospodu Rudolfu Sormanu c. k. profesorju v spomin.« Spodaj še lastniški podpis 
»Leopoldus Picigas, stud. theol.« (novomeščan Leopold Picigas, duhovnik in teolog). 
Izklicna cena : 150,00 € 
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57. KRATKA SLOVNICA RUSKEGA JEZIKA / sestavil M. M. Hostnik. V slov. in rus. jeziku (cirilici).  
V Gorici : Goriška tiskarna A. Gabršček, 1897. - 85 str. ; 17 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod.  
* Davorin Martin Matvejevič Hostnik (1953, Podroje/Šmartno pri Litiji - 1929, Rilsk/Rusija), slovenski publicist, filolog 
in pedagog. Na prelomu 19. in 20. stol. je pomembno prispeval h krepitvi slovensko-
ruskih kulturnih in znanstvenih stikov. Je avtor prvega rusko-slovenskega in 
slovensko ruskega slovarja ter slovnice. L. 1879  je odpotoval v Rusijo, kjer je postal 
domači učitelj pri graščakinji Teplovi, vdovi bratranca pisatelja Ivana Turgenjeva. 
Naslednje leto je na univerzi v Harkovu opravil izpite in dobil rusko diplomo. Sprva je 
deloval kot profesor na gimnaziji v Borisoglebsku, nato pa na novoustanovljeni 

gimnaziji v Rilsku. V Rusiji si je ustvaril dom in družino 
in tam ostal do smrti. 

Izklicna cena : 60,00 € 
 
58. Pascal, Blaise (1623-1662) 
RAZPRAVA O STRASTEH LJUBEZNI  
poslovenil Silvester Škerlj ; lesorez na naslovnici je 
posnet iz "Podob smrti" H. Holbeina ml. - V Ljubljani : Akademska založba,  
1943. - 15 str. ; 19 cm. - brošura, prevezana z vrvico, dobro ohranjena;  
oštevilčen izvod, št. 88/300.  
* natisnjenih je bilo 300 oštevilčenih izvodov na 
žlahtnem, ročno zajetem papirju. Poleg razkošne izdaje  
je bila natisnjena tudi navadna.  

Izklicna cena : 30,00 € 
 
59. Pahor, Boris 
SVOBODNA POLEMIKA 
Trst : samozaložba B. Pahor, 1952. -  
14 str. ; 25 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod.  
* Pahorjev odgovor Tonetu Fajfarju na polemiko o 
Kocbekovi knjigi Strah in pogum, ki je izšla l. 1951. 

Izklicna cena : 15,00 € 
 
60. BERILO ZA OBČE LJUDSKE ŠOLE. Del 1, Abecednik : prvo šolsko leto. 
Predelana izdaja / sestavila Fran Gabršek in Anton Razinger. - V Ljubljani : 
Kleinmayr & Bamberg, 1921. - 109 str. : čb ilustr. ; 23 cm. - prevezan  
(platno, originalna naslovnica, obnovljeni spojni listi), dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena : 75,00 € 
 

61. ČITANKA ZA IZREDNE OSNOVNE ŠOLE : (74 podob)  
sestavilo učiteljstvo državne gluhonemnice v Ljubljani ; 
uredil Vilko Mazi. - Ljubljana : Kr. zaloga šolskih knjig in učil, 
1923. - 147 str. : čb ilustr., fotogr. ; 22 cm. - polplatno;  

med 2. in 3. listom hrbet počen. 
Izklicna cena : 35,00 € 
 
 
62. DRUGO SLOVENSKO BERILO  
3., spremenjena izdaja, 2. natis  
sestavila Hafner Kristina in  
Franc Ločniškar ; večino slik narisala Ksenija Prunkova.  
V Ljubljani : Pokrajinska šolska založba, 1944. - 111 str. : čb ilustr. ; 23 cm. - 
polplatno, zelo dobro ohranjen izvod; redkost. 
* v l. 1944 so izšle 3 izdaje. Prvič je bilo berilo tiskano l. 1942.  

Izklicna cena : 20,00 € 
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63. PRVA ČITANKA / sestavil uredniški odbor ; risal in opremil Tone Kralj.  
Ljubljana : DZS, 1957. - 168 str. : barv. ilustr. ; 20 cm. -  
prevezan (platno, originalna naslovnica, obnovljeni spojni listi),  
dobro ohranjen izvod; zadnja 2 lista v kotu spodaj levo rahlo poškodovana.  
* prvič je čitanka izšla l. 1951, do l. 1957 je izšlo [5] izdaj. 

Izklicna cena : 90,00 € 
 
64. PRVO BERILO. 1. izdaja / sestavila Bogomil Gerlanc in Josip Ribičič ; 
abecedni del sestavil Rudolf Završnik ; ilustrirala Jože Ciuha in Janez Šubic.  

Ljubljana : DZS, 1958. -  
159 str. : čb in barv. ilustr. ; 21 cm. -  
polplatno, dobro ohranjen izvod.  
* do l. 1972 je izšlo 6 ponatisov. 

Izklicna cena : 80,00 € 
 
65. Močnik, Franc vitez (1814-1892) 
PETA RAČUNICA ZA JEDNO-, DVO- IN 
TRIRAZREDNE LJUDSKE ŠOLE. 3. izdanje 
(Tiskamo brez premene kakor leta 1882)  
Na Dunaji : »V ces. kralj. zalógi šolskih 
bukev«, 1884. - 114 str. : čb ilustr. ; 19 cm. - 
obnovljen hrbet (polplatno),  
dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena : 60,00 € 
 
66. Močnik, Franc vitez (1814-1892) 
TRETJA RAČUNICA ZA OBČE LJUDSKE ŠOLE. 
12. izdanje (Tiskano brez premene kakor  
l. 1887) / spisal dr. vitez Franjo Močnik  
Na Dunaji : Ces. kralj. zaloga šolskih knjig, 1888. - 59 str. ; 19 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod; na naslovnici in v knjižici na nekaj straneh  
ovalni žig »Ljudska šola v Črnem Vrhu«. 
Izklicna cena : 40,00 € 
 
67. Zangone, Mafalda 
UČIMO SE RAČUNATI : knjiga za  
II. razred slovenskih osnovnih šol  
narisal Avgust Černigoj  
[Trst] : Šolska oblast v Julijski Benečiji  

pod Zavezniško vojaško upravo, 1947. - 115 str., [1] zganj. barv. slik. pril. :  
barv. ilustr. ; 24 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod.  
* priložen list Učimo se računati, s kratkimi 
informacijami o sestavi in uporabi knjige. 

Izklicna cena : 70,00 € 
 
68. Schoedler, Friedrich (1813-1884) 
FIZIKA : z 216 podobami / poslovenil Ivan Tušek,  
profesor na véliki realki v Zagrebu. - V Ljubljani : Matica slovenska, 1869. - 
227 str. : čb ilustr. ; 22 cm. - polusnje, originalna vezava,  
dobro ohranjen izvod; obreze in listi ponekod pegavi. 
* iz knjige Knjiga prirode, 1. del, 1. snopič: Fizika.   

Izklicna cena : 55,00 € 
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69. Quintilanus, Marcus Fabius (35-100) 
MARKA FABIJA KVINTILIJANA GOVORNIŠKI POUK 
prevel, uvod in komentar spisal Franc Brežnik, c. kr. prefesor v Rudolfovem.  
Maribor : »Založil pisatelj«, 1889. - XXXVI, 135 str. ; 25 cm. - prevezana 
brošura (nalepljene originalne platnice); str. V-XVIII spodaj ob robu natrgane. 
Izklicna cena : 50,00 € 
 
70. Renzenberg, Pavla pl. (1857-1946) 
ŽENSKA ROČNA DELA ZA POUK NA ŽENSKIH 
UČITELJIŠČIH : (Pomožna knjiga za učiteljice).  
III. del : Šivanje : s 66 nariski in dvema polama  
s kroji / sestavila Pavla pl. Renzenberg,  
c. kr. učiteljica na ljubljanskem učiteljišču.  
V Ljubljani : Kleinmayr & Bamberg, 1903. -  
VII, 149 str. : čb ilustr. ; 23 cm + 2 zganj. pril. - 

platno, dobro ohranjen izvod; na str. 101-105 nekaj rjavih madežev,  
na prvi strani ovalni žig »Hinko Ševar-antikvariat. Stari trg 34 SHS. Ljubljana, 
Slovenija«, posvetilo in podpis avtorice. 
* Pavla Renzenberg (1857, Ljubljana - 1946, Ljubljana), strokovnjakinja za ženska 
ročna dela. Po maturi na ljubljanskem učiteljišču je službovala v Leskovcu, Vipavi in Postojni. L. 1886 je prišla v 
Ljubljano kot vadniška učiteljica, hkrati pa je poučevala na učiteljišču ženska ročna dela. Potreba po slovenski strokovni 
knjigi, ki bi bila v pomoč učiteljicam na podeželju in učiteljskim pripravnicam, jo je spodbudila, da je izdala Ženska 
ročna dela za pouk na ženskih učiteljiščih: I. del: Kvačkanje l. 1897, II. del: Pletenje l. 1902 in III. del: Šivanje l. 1903. 
Strokovni izrazi so deloma prevedeni iz nemščine, deloma vzeti iz ljudskega jezika. Pri jezikovnem delu je avtorici 

pomagal Anton Funtek, ki je opravil vse korekture. Zadnje delo 
Zaznamenovanje  je ostalo v rokopisu. 

Izklicna cena : 60,00 € 
 
71. ABC STAVNICA. - Ljubljana : DZS, 1960. - 1 kartonirana 
škatla z vzorci črk ; 8 x 28 x 3 cm. - dobro ohranjen primerek. 
Izklicna cena : 20,00 € 
 
72. LEPOPISNICA :  

brez napisanih vzorcev. Štev. 7 a. - V Ljubljani : Učiteljska tiskarna,  
1. pol. 20 st. - [16] bl. str., 1 črtna podloga ; 18 x 22 cm. -  
broširan, odlično ohranjen izvod; še neuporabljen.  
* »V korist Učiteljskega doma v Ljubljani in Učiteljskega doma v Mariboru«. 

Izklicna cena : prosta cena 
 
73. Kosi, Anton (1864-1945) 
PRAVILA O LEPEM VEDENJU : za učence ljudskih  in meščanskih šol. 2. izdaja  
sestavil in izdal Anton Kosi. - V Središču : samozaložba A. Kosi, 1921. -  
8 str. ; 19 cm. - broširan, solidno ohranjen izvod; 
redkost. 
Izklicna cena : 25,00 € 
 
74. IZVESTJE : TEHNIČNA SREDNJA ŠOLA V 
LJUBLJANI : Kraljevina  Srbov, Hrvatov in Slovencev 
objavilo ravnateljstvo koncem šolskega leta 
1924/1925. - Ljubljana : Tehniška srednja šola,  
1925. - 48 str., [8] čb slik. pril. : čb fotogr. ; 25 cm. - 
broširan, dobro ohranjen izvod.  
* Izvestje so izhajala do l. 1932 . 

Izklicna cena : 25,00 € 
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75. SPOMINSKI LIST : učencu……  za slovo in spomin na šolo  
ilustriral Saša Šantel. - Iz obdobja med obema vojnama. -  
1 list ; barv. ilustr. ; 34 x 26 cm. - dobro ohranjen izvod, neuporabljen. 
* spominski list ljudske šole. Zgoraj je v 3 slikah prikazana življenjska pot od šole 
do starosti in verz Otona Župančiča, Pojdi moj sinko na pot… (iz zbirke Čez plan).  
V sredini je pesem Na pot v življenje (J. S.), ob strani sta upodobljena dva zmaja. 

Izklicna cena : 30,00 € 
 
76. SPORTNI LIST : Maribor, dne 24 sept. 1932, leto I., štev.: 1. Izhaja  
po potrebi.-Rokopisi se ne vračajo!-Uredništvo in uprava se nahajata v  
V. letniku.-Službeno glasilo UNZ. - tipkopis, 1 list, [2] str. ; 34 x 21 cm. - 

dobro ohranjen izvod; redkost.  
* Sportni list je bil najverjetneje list dijakov 
Državne učiteljske šole v Mariboru. Ni podatkov, 

koliko številk je izšlo. Iz časopisa: »Od SSK Maribor se 
črta Čmrlj, radi premočnega strela na gol. Podrl je 
namreč že osem »golštang«, tako, da bo prišel klub 
kmalu na psa!«. V zgornjem desnem kotu: »Gratis!!!«. 

Izklicna cena : 80,00 € 
 
77. KOVALO : leposlovni mesečnik  
na I. drž. realni gimnaziji v Ljubljani.  
Leto I., 1932-33, štev. 1 / urejata Joža Bajec  
in Borut Žerjav ; izdajatelj in odgovorni urednik 
Rudolf Kolarič. - Ljubljana : 1932. - 20 str. ; 24 cm. - 
broširan, dobro ohranjen izvod.  

* izšla je samo 1. številka. Vsebina: Uvodna beseda; Zoran: Kruhoborcem.-Tovarna.-
Jesen 1932; Janez N: Umiranje; S-i: Odsev zlatih dalj.-Kaplja.-Pesem sklonjenega 
dekleta.-Rojstvo; T. V.: Drugačna je moja pot.-Novembrska.-Listje pada; Janez N.: 
Materi, ki je za zmerom legla v jesensko polje. Risbo na ovitku je izdelal Stane T. 

Izklicna cena : 40,00 € 
 
78. NAŠ LIST : drž. mešč. šola Trbovljah. - 3 snopiči ; ciklostil : čb ilustr. ;  
20-21 x 15 cm. - broširani izvodi, nevezani, dobro ohranjeni; redkost. 
* vsebina: snopič 1, leto [1] 1936/37, št. 2 (str. 14-23) - naslovnica Karl Robek, 
rokopis Janko Domšek, ilustracije Fabjančič, Topler, Slapšak in drugi ; snopič 2, leto 2 
[1937/38], št. 3 (str. 26-35) - naslovnica Vladimir Slapšak, rokopis Janko Domšek, 
ilustracije Slapšak, Robek, Ajdišek in Fabjančič ; snopič 3, leto III 1938/39, št. 1 (str. 1-
11) - naslovnica Marija Vodenšek, rokopis Alojzija Grablič, ilustracije sestri Vodenšek. 
Listi zajemajo krajše zgodbe, vtise, spominske zapise in pesmi učencev. Zadnja stran je 
namenjena razvedrilu. Besedila so v rokopisu, opremljena z ilustracijami dijakov, 

razmnožena z opalografom. Naš list je bil mladinski 
list Državne meščanske šole Ivana Cankarja, ki je 
izhajal od šol. leta 1936/37. Koliko številk je izšlo, ni znano; v šolskih Izvestjah za 
leto 1939/40 se list ne omenja več. 

Izklicna cena : 60,00 € 
 
79. STUDENT : list beogradskih studenata : godina XXXII, 11. junij 1968 : 
vanredni broj 3 ; ...  18. junij 1968 : vanredni broj 4  
glavni i odgovorni urednik Đorđije Vuković. Tisk v črni in rdeči barvi. 
Beograd : Savez studenata : Univerzitetski odbor, 1968. -  
2 štev. ([4], [4] str.) : fotogr. ; 53 x 34 cm. - dobro ohranjena izvoda; in 
* vsebina obeh številk se dotika študentskega dogajanja na beograjski univerzi v 
»revolucionarnem letu« 1968 (Privremena zabrana rasturanja lista Student po drugi 
put…). Student je glasilo univerze, ki ga izdaja Zveza študentov univerze v Beogradu. 
Ustanovil ga je Ivo Lola Ribar, prva številka je izšla 15. maja 1937; in 
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VIDICI : književnost-likovne umetnosti-filozofija-muzika-pozorište-film-arhitektura : 
godina XVI jun 1968 : vanredni broj / odgovorni urednik Nikola Višnjić. Tisk v črni  
in rdeči barvi. - Beograd : Univerzitetski odbor SSJ Beogradskog univerziteta, 1968. -  
4 str. : ilustr. ; 42 x 30 cm. - zelo dobro ohranjen izvod.  
* časopis je v l. 1953-91 izhajal 8 krat letno (mesečnik). 

Izklicna cena : 45,00 € 
 
80. KULTURA : časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturno politiku.  
Tematski broj 28 : STRIP-DEVETA UMETNOST? / pripremio i uredio Ranko Munitić.  
S povzetkom v ang. jeziku. - Beograd : Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, 
1975. - 270 str. : čb ilustr. ; 27 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod.  

* časopis Kultura je začela izhajati l. 1968. Vsebina številke je 
posvečena umetniški, kulturni in družbeni vlogi stripa.  

Izklicna cena : 25,00 € 
 
81. PUNK JE BIL PREJ : 25 let punka pod Slovenci. 1. natis / uredili Peter Lovšin 
in drugi ; avtorji prispevkov Ali H. Žerdin in drugi ; fotografije Jane Štravs,  
Borut Kranjc ; strip Srečo Bajda, Lela B. Njatin ; ilustracije Dušan Mandič in  
drugi. - Ljubljana : Cankarjeva založba : Ropot [2002]-prava letnica 2003. -  
186 str. : čb fotogr., ilustr. ; 24 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod.    
Izklicna cena : 25,00 € 
 
82. Foerster, Anton (1837-1926) 

GORENJSKI SLAVČEK : opera  v treh oddelkih / zložil Anton Foerster ;  
spisala Luiza Pesjakova in Emanuel František Züngl. Besedilo v slov. in  
nem. jeziku. V Ljubljani : Glasbena matica, 1901. - 211 str. : note ; 31 cm. - 
(Društvenikom za leti 1900/01. in 1901/02. ; založniška št. G. m. 33). - 
polplatno; nekatere strani so prečrtane in označene z opombami  
z navadnim in barvnim svinčnikom, na naslovnici moto »Predragi svoji 
ženi«, ponekod ovalen žig »Knjižnica Glasbene matice v Ljubljani«. 

Izklicna cena : 110,00 € 
 
83. RIBIČ MARKO : čarobna igra s petjem v dveh 
dejanjih, treh slikah / besedili R. (Ruffillo) Uguccioni ;  
prevedla in priredila  M. Düh in Vl. Kos ; uglasbila  
V. (Vincenzo) Cimatti in Matija Tomc. - Ljubljana : 1937. - 
[3] str. čb fotogr., 64, [2] str. not + [4], 28, [2] str. teksta ; 
31 x 24 cm. - platno, zelo dobro ohranjen izvod; redkost. 
* zvezek zajema fotografski, glasbeni in besedilni del. Note z 
besedilom so v rokopisu, na začetku so nalepljene  originalne 
čb fotografije osnutka scene, nekaj igralcev v kostumih ter 
nekaj prizorov s predstave. Besedilo igre je v tipkopisu na 

prosojnem (paus) papirju. Zgodba se godi na morskem obrežju in čarobnem gradu sredi morja. Na koncu zvezka zapis: 
»Ljubljana, dne 22. julija 1937. - Vl. Kos«. Ni podatkov, kje natanko je bila igra uprizorjena.  

Izklicna cena : 180,00 € 
 
84. Kuhar, Janez (1911-1997) 
CICIBANOM NA POT / notografiral in razmnožil Viktor Fabiani ; 
ilustracije Andrej Novak. - Ljubljana : [Viktor Fabiani], 1969-1971. - 
zv. 2-4 (39 ; 32 ; 27 str.) : note, čb ilustr. ; 11 x 15 cm. -  
broširani, dobro ohranjeni izvodi; 2. in 4. zv. imata posvetilo in 
podpis avtorja, na zadnji platnici 2. zv. večji napis s flomastri. 
Izklicna cena : 60,00 € 
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85. Gregorc, Janko (1905-1989) 
ČUKUKRAK : koračnica palčkov za pevski glas s spremljanjem klavirja  
ali harmonike. - Brez navedbe kraja in leta izdaje. -  
[4] str. : note, čb ilustr. ; 24 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod;  
posvetilo in podpis avtorja z datumom. 
* Janko Gregorc (1905, Ljubljana - 1989, Ljubljana), 
slovenski skladatelj in klarinetist. V Ljubljani je pod 
mentorstvom Danila Švare in Slavka Osterca študiral 
klarinet in kompozicijo. Igral je v orkestru ljubljanske 
Opere in tudi saksofon v skupini Original Jazz Nagode 
(prvi v Sloveniji). Je avtor lahkotnih salonskih melodij 
(koračnic, uvertur), pisal je tudi filmsko glasbo.  

Izklicna cena : 30,00 € 
 

86. Jeraj, Karel (1874-1951) 
14 SLOVENSKIH NARODNIH PESMI=14 SLOVENISCHE VOLKSLIEDER  
priredil Karl Jeraj. Besedila v slov. in nem. jeziku. - Wien : Julius Karolus 
[1902-18]. - 16 str. ; note ; 32 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod; redkost. 
* posvečeno Elisabeth Marie Fürstin zu Windischgrätz, vnukinji cesarja Franca 
Jožefa. Vsebina: Po jezeru; Ljub'ca, povej, povej!; Kukavica;  Vsi so prihajali; 
Zagorska; Ti si ur'-ce zamudila; Rožmarin; Pod oknom; Škrjanček poje…; Je pa 
davi slan'ca pala; Zvonikarjeva; Goreči ogenj, ki s plamenom…; Bratci, veseli 
vsi…; Oj ta soldaški boben…  

Izklicna cena : 50,00 € 
 
87. Vračko, Anton (1909-1994) 
4 NAGROBNICE ZA MEŠANI ZBOR  
notografiral Miha Kunaver  
Ljubljana : samozaložba A. Vračko, 1958. - 12 str. : note ; 13 x 17 cm. -  
prevezana brošura (obnovljen hrbet in spojni listi), dobro ohranjen izvod. 
* vsebina: V hladni noči… ; Spavaj sladko; Globoko pod zemljo; Tihi dom.  

Izklicna cena : 25,00 € 
 
88. CERKVENI KONCERT V SPOMIN IGNACIJA HLADNIKA : pomnoženi frančišk. 
pevski zbor v Novem mestu s sodelovanjem Sokol. orkestra izvaja skladbe 
Ignacija Hladnika : dne 15. IV. 1934 ob 3. uri popoldne v frančiškanski cerkvi v 
Novem mestu / dirigira Venčeslav Skebe ; orgle konservatorist FR. Kanizij Fricelj. 
Novo mesto : 1934. - [16] str. ; 19 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod.  

*« Ker je čisti dobiček namenjen kot prispevek za nagrobni spomenik pokojnemu skladatelju, se preplačila hvaležno 
sprejemajo.« Ignacij Hladnik (1865, Križe/Tržič - 1932, Novo mesto), glasbenik in skladatelj. V orglarsko šolo se je 
vpisal v Ljubljani in jo končal v dveh letih. Prvo službo kot organist je nastopil v Št. Jakobu ob Savi, nato je služboval v 
Stari Loki. L. 1889 je prišel v Novo mesto, kjer je v kapitlju prevzel službo cerkovnika in organista, ki jo je opravljal 
polnih 42 let. Bil je učitelj petja na novomeški gimnaziji, vodil je gimnazijski pevski zbor, 
bil pevovodja Dolenjskega pevskega društva, katoliškega društva rokodelskih 
pomočnikov in vodja novomeške Glasbene matice. Zložil je veliko število cerkvenih 
sklad in tudi nekaj svetnih; v tisku je izšlo 73 njegovih del, večinoma v samozaložbi. 

Izklicna cena : 15,00 € 
 
89. NARODNE PESNI KOROŠKIH SLOVENCEV / zbral in na svetlo dal  
J. Scheiningg, c. kr. gymn. prof. v Celovci. - Ljubljana : Kleinmayr & Bamberg, 
1889. - VII, 463 str. ; 15 x 10 cm. - prevezan izvod (platno);  
na str. 64-65 je manjši del besedila poškodovan (lista sta bila zlepljena skupaj). 
* za notranjo naslovnico je uvezen list: »Č. G. Franc Podobniku izverstnemu pevcu 
slovenskih pesmij pokloni v blag spominj njegov iskr. prijatelj Josip Peterman, 3. dne 
Decemb. 1889«. Iz knjižnice dr. Jaromira Beran-a. 

Izklicna cena : 45,00 € 
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90. ROŽICE IZ REZIJE : ljudske lirične pesmi / nabral in presadil, z opombami  
in prevodom predstavil Milko Matičetov ; s podobami povezal Miha Maleš.  
S povzetkom v it. jeziku. - Koper : Založba Lipa ; Trst : ZTT ; Ljubljana : Inštitut  
za slovensko narodopisje SAZU, 1972. - 207 str., [2] barv. slik. pril. : čb ilustr. ;  
21 cm. - broširan izvod s ščitnim ovitkom,  
dobro ohranjen; posvetilo in podpis avtorja. 
Izklicna cena : 40,00 € 
 
91. Šašelj, Ivan (1859-1944) 
ŽIVALI V SLOVENSKIH PREGOVORIH IN REKIH  
Novo mesto : samozaložba I. Šašelj, 1932. -  
44 str. ; 19 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod;  
posvetilo in podpis avtorja; redkost.  

* Ivan Šašelj (1859, Mokronog/Frenga - 1944, Šentlovrevc), slovenski duhovnik, 
zgodovinski pisec in zbiralec ljudskega izročila. V Ljubljani je doštudiral teologijo in kot 
duhovnik služboval v Beli krajini, na Otočcu in v Adlešičih. Zbiral je ljudsko gradivo in 
raziskoval cerkveno zgodovino, za Deželni muzej je zbiral ljudska oblačila. Razne članke, pesmi, pregovore, reke in 
pripovedke je objavljal v raznih časopisih: Slovanu, Drobtinicah, Domu in svetu in drugje. Svoja zadnja leta je preživel v 
Šentlovrencu, kjer je tudi umrl. Blago iz Bele krajine je izdal v knjigi Bisernice iz 
belokranjskega narodnega zaklada (1. del 1906, 2. del 1909). Iz zbirk drugih 
zapisovalcev, zlasti Frana Kocbeka, je pripravil knjigo Slovenski pregovori, reki in prilike 
(1934), do tedaj največjo zbirko naših  pregovorov, v kateri je zbranih 5624 pregovorov. 
Iz cerkvene zgodovine je izdal 2 knjigi: Zgodovina Šempeterske fare pri Novem mestu 

(1886) in zgodovina Adlešičke fare na Belokranjskem 
(1887). Moto: »V pregovorih leži zaklad modrosti 
preprostega moža«. 

Izklicna cena : 35,00 € 
 
92. Grothe, Hugo Albert Louis (1869-1954) 
DIE  DEUTSCHE SPRACHINSEL GOTTSCHEE IN 
SLOWENIEN : ein Beitrag zur Deutschtumskunde 
des europäischen Südostens : mit 42 Abbildungen auf 22 Bildtafeln  
und 14 Karten / von Dr. Iur. et Phil. Hugo Grothe  
Münster in Westfalen : Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1931. -  
XV, 264 str. 22 čb slik. pril., [2] zganj. čb zvd. ; 21 cm. - (Deutschtum und 
Ausland : Studien zum Auslanddeutschhtum und zur Auslandkultur ; 40 /41). - 
polplatno, dobro ohranjen izvod; besedilo na nekaj straneh podčrtano z 
navadnim in kemičnim svinčnikom. 
Izklicna cena : 40,00 € 
 
93. Sič, Albert Franc (1865-1949) 
NARODNI OKRASKI NA ORODJU IN POHIŠTVU : I. / besedilo v slov.,  
fr. in srh. jeziku. - V Ljubljani : Kr. zaloga šolskih knjig in učil, 1923. - 1 mapa, 
[4] str. (lista sta kopirana), 16 barv. slik. pril. : čb fotogr. ; 41 x 30 x 1 cm. - 
(Zbirka narodnih ornamentov ; 2). - mapa obnovljena (platno, originalna 
naslovna platnica, zavihki, znotraj nalepljena dodatna papirnata mapa), 
dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena : 100,00 € 
 
94. Sič, Albert Franc (1865-1949) 
NARODNI OKRASKI NA PIRHIH IN KOŽUHIH.  

Ljubljana : Kr. zaloga šolskih knjig in učil, 1922. - 1 mapa, [2] str., 10, 31 barv. slik. pril. ; 41 x 30 x 2 cm. - 
(Zbirka narodnih ornamentov ; 7). - mapa obnovljena (platno, originalna naslovna platnica, zavihki, znotraj 
nalepljena dodatna papirnata mapa), dobro ohranjen izvod; manjka priloga z besedilom v fr. in srh. jeziku. 
Izklicna cena : 100,00 € 
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95. Sič, Albert Franc (1865-1949) 
KMEČKE HIŠE IN NJIH OPRAVA NA GORENJSKEM : I. / besedilo v slov., fr. in 
srh. jeziku. - Ljubljana : Zvezna tiskarna in knjigarna, 1924. - (Zbirka Slovenski 
narodni slog). - 1 mapa, [4] str., XIV enobarv. + [1] barv. slik. pril. : čb fotogr. ; 
41 x 30 x 1 cm. - mapa obnovljena (platno, originalna naslovna platnica, 

zavihki, znotraj nalepljena dodatna papirnata mapa); 
priloge IX, X in XI v spodnjem desnem robu 
poškodovane (odtrgani delčki lista). 
Izklicna cena : 100,00 € 
 
96. Kregar, Rado (1893-1962) 
NAŠ KMEČKI DOM. - Ljubljana : Naš dom, 1946. -  
2 zv. : čb ilustr., fotogr., tabele ; 24 cm. -  
(Zbirka Za obnovo slovenske zemlje). - polplatno, dobro ohranjena izvoda.  
* 1. del, Hiša na vasi (XVI, 227 str. + [21] str. oglasov) ; 2. del, Poslopja za živino in pridelke 
(XVI, 234 str. + [8] str. oglasov, 1 zganj. čb slik. pril.).  

Izklicna cena : 50,00 € 
 
97. FRAN IN TONE KRALJ : Ljubljana 1925 / uvod Francè Stelè  
Besedilo v slov., fr. in nem. jeziku. - Ljubljana: Klub mladih, 1925. -  
[6], 20 str. : čb ilustr., fotogr., reproduk. ; 28 cm. - broširan, zelo ohranjen izvod.  

* »Izdal "Klub mladih" ob IX. klubovi razstavi v 
Akademskem domu od 23. avgusta do 9. septembra 1925«. 

Izklicna cena : 30,00 € 
 
98. Šijanec, Fran (1901-1964) 
KIPAR FRANCE GORŠE, SLIKAR MIHA MALEŠ : 
Jakopičev paviljon v Ljubljani, 31. maja - 21. junija 
1942-XX. - V Ljubljani : Jakopičev paviljon, 1942-XX. -  
[32] str. : čb fotogr., reproduk. ; 19 cm + priloga. - broširan, zelo dobro ohranjen 
izvod; na prvi strani spodaj zapis »Razstavo posetil 1./6. 1942. Ing. J. Rus«. 
* priložena brošura: Esposizione d'arte dello scultore F. Gorše e del pittorè M. Maleš nel 
padiglione Jakopič dal 31 maggio al 21 giugno 1942-XX=Umetniška razstava kiparja F. 

Goršeta in slikarja M. Maleša v Jakopičevem paviljonu od 31. maja do 21. junija 1942-
XX ([16] str. ; 18 cm). Na zadnji platnici: »Pazite na številke na katalogih. Na vsakih 
petdeset vstopnic bo uzžrebana po ena umetnina, ki je na ogled v razstavnih prostorih. 
Žrebanje se bo vršilo po končani razstavi in bodo izžrebane številke objavljene v 
dnevnem časopisju«. Ta katalog ima številko 284. 

Izklicna cena : 10,00 € 
 
99. MUSIC : 1946 - 1972 / introduction de Jacques Lassaigne ; photographies 
de Walsh et al. - Paris : Musée d'Art moderne de la Ville de Paris : Weber,  
1972. - 63 str. : čb in barv. reproduk. ; 29 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod.  
* retrospektivna razstava del Zorana Mušiča v Musée d'Art moderne de la Ville  

de Paris, 16. 11. 1972 - 10. 1. 1973.  

Izklicna cena : 50,00 € 
 
100. AVGUST ČERNIGOJ : retrospektivna razstava del Avgusta Černigoja : 
Mestna galerija Idrija s sodelovanjem Arhitekturnega muzeja v Ljubljani 
besedilo Aleksander Bassin, Peter Krečič ; oblikovanje kataloga, plakata … 
Ranko Novak ; prevajalci Meta Grosman-Puharić in drugi. Besedilo v slov., 
srbhr., it. in ang. jeziku. - Idrija : Mestni muzej, 1978. - 
[95] str. : čb in barv. reproduk. ; 23 x 23 cm. - prevezan izvod (polplatno), 
zelo dobro ohranjen; podpis umetnika in datum. 
Izklicna cena : 50,00 € 
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101. GRAFIKA IN RISBE S SOCIALNO TEMATIKO :  
Ljubljana, Jakopičev paviljon 1959 / uvod Stane Mikuž ;  
ureditev kataloga, seznam del, življenjepisni podatki Božena Plevnik ;  
fotografije Moderna galerija. - Ljubljana : Jakopičev paviljon 1959. -  
[32] str. : čb reproduk. ; 23 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod.  
* »Razstavo je priredil Jakopičev paviljon v počastitev 40. Obletnice ZKJ v Ljubljani, 
Kranju, Piranu, Novem mestu, Brežicah, Ptuju, Mariboru in Slovenj Gradcu«. 

Izklicna cena : 15,00 € 
 
102. DRUGA IZLOŽBA HRVATSKIH UMJETNIKA  
U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ : Umjetnički 
paviljon, Trg kralja Tomislava, Zagreb, 22. XI - 
13. XII 1942 / priredila Galerija umjetnosti NDH  
u Zagrebu ; katalog uredio Ivo Šrepel. - Zagreb : 
1942. - 45 str. : čb fotogr., reproduk. ; 25 cm. - 
broširan, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena : 10,00 € 
 
103. Šantel, Saša (1883-1945) 
SLOVENSKI SKLADATELJI I. : 18 izv. lesorezov  
izrezal Saša Šantel. - Ljubljana : Kolegij jugoslovanskih umetnikov-grafikov, 
1922. - 1 mapa, [4] str., 6 barv. slik. pril. (signiranih) ; 34 x 24 cm. -  
v papirnati mapi (35 cm), dobro ohranjen izvod; na zunanjem ovoju ročni 
napis »Spominu na državni izpit v juliju 1922«,  
oštevilčena bibliofilska izdaja, št. 65/130.  
* vsebina prve mape (izšla samo prva mapa): Matej Hubad, p. Hugolin Sattner, Emil 

Adamič, Oskar Dev, Viktor Parma in Marij Kogoj. Iz spremne besede: »Zbirka Slovenski skladatelji izide kot prva zbirka 
te vrste v naši kraljevini v treh mapah ter se natisne samo v 130 numeriranih eksemplarjih. Po natisu se plošče uničijo, 
da bo očuvana zbiralna vrednost teh listov. S tem bode vstreženo predvsem 
ljubiteljem grafične umetnosti, ker si nabavijo z nakupom teh treh map 
originalna umetniška dela trajne in rastoče vrednosti…«  

Izklicna cena : 150,00 € 
 
104. Tratnik, Fran (1881-1957) 
BELA LJUBLJANA. - Ljubljana : Umetniška propaganda, [193?]. -  
album z 10 podobami, tisk : čb ilustr. ; 17 x 24 cm. -  
broširan izvod, prevezan z vrvico, dobro ohranjen; redkost. 
* vsebina: Pri frančiškanskem mostu ; Magistrat ; Sv. Jakoba trg ; Št. Peterski 
nasip ; Frančiškanski most ; Pogled na grad ; Mestni trg (upodobljena je tudi hiša, 
kjer domuje naš antikvariat) ; Semeniški portal ; Pod Trančo ; Sv. Jakoba nabrežje.  

Izklicna cena : 50,00 € 
 
105. 12 FOTOGRAFIJ PETRA KOCJANČIČA. - Ljubljana : 1946. -  
1 vezana mapa : [13] čb fotografij ; cc 44 x 35 cm. - polplatno, ščitni ovitek, 
zelo dobro ohranjen izvod; oštevilčena bibliofilska izdaja, št XIV/35.  
* »Ta mapa je izšla v petintridesetih bibliofilskih izvodih. V njej je 12 originalnih 
fotografij, oprema in risbe Petra Kocjančiča.« Mapa je prvič izšla l. 1944, kasneje 
še l. 1947. Vsebuje 12+1 nalepljenih čb fotografij, vezava je japonska, vmes so 
paus listi. Prva fotografija je podpisan avtorjev  portret. Sledi 12 fotografij, cca 23 
x 17 cm, na predhodnih listih so v majhnih fotografijah napisani naslovi: V 
pričakovanju, Madona z golobi, Dva prijatelja, Poletje, Barok, Murillo, Materinski 
zaklad, Nove brazde, Tri generacije, Tihožitje z grozdjem, Polna sreča in Moj 
model. Na predzadnji manjši fotografiji je avtorjev vnuček (»Moj vnuček, ki mi je 
bil v večini teh posnetkov za model«), na zadnji manjši fotografiji so podatki o izdaji. 

Izklicna cena : 150,00 € 
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106. Klemenčič, Dore (1911-1988) 
V IMENU KRISTUSOVIH RAN… : (3. zvezek Nove pisarije) / risal Dore Klemenčič Maj. - Brez navedbe kraja : 
Propagandni odsek IX. Korpusa, junij 1944. - 1 mapa, 1 list z besedilom, (10 čb grafičnih listov, 25 x 34 cm). - 
v kartonirani mapi (restavrirani, 35 cm), dobro ohranjen izvod; redkost. 

Izklicna cena : 200,00 € 
 
107. SLOVENSKI LESOREZ.  
Bibliofilska izdaja / uvod France Stele ;  
uredil Miha Maleš. - Ljubljana :  
Tiskovni sklad umetnosti, [1942]. -  
[78] str., [4] barv. + [1] čb + [1] zganj. čb + 
[6] str. čb slik. pril. : čb ilustr. ; 35 cm. - 
platno, japonski način tiska in vezave, 
solidno ohranjen izvod; pod nekaj 
grafikami so podpisani Miha Maleš, Hinko 
Smrekar, Saša Šantel in Maksim Sedej.  
Izklicna cena : 100,00 € 
 

108. Sazonov, Vasilije 
UZORI SLOVA : kaligrafskih, 
crtačkih i umetničkih  
arhitekt Vas. Sazonov.  
Beograd : Ministarstvo železnica, 
odjeljenje za štampu, 1949. -  
[4], 32 str. : čb ilustr. ; 17 x 24 cm. - 
broširan, solidno ohranjen izvod.  
Izklicna cena : 30,00 € 
 
109. NAŠIM MALIM : vzgojne slike iz sv. pisma.  
Ljubljana : Katoliška Bukvarna, 1910. -  
[10] str. : barv. in čb ilustr. ; 29 cm. -  
broširan, solidno ohranjen izvod; redkost. 
* vsebina: Sveti božič; Jezus-mladenček; Tvoj 
najboljši prijatelj; Cvetna nedelja; Sveti angel... 

Izklicna cena : 40,00 € 
 
110. OČE NAŠ / ilustriral Oton Gaspari  
Ljubljana : samozaložba J. Dolžan, 1934. -  
[24] str. : barv. ilustr. ; 18 x 16 cm. -  
kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena : 30,00 € 

 
111. Jeglič, Anton Bonaventura (1850-1937) 
MLADENIČEM. Prvi zvezek : Obramba vere  

spisal Anton Bonaventura, škof ljubljanski. - V Ljubljani : 1910. - 137 str. ; 20 cm. - 
broširan, solidno ohranjen izvod; 2. zvezek, Življenje po veri, je izšel istega leta. 
Izklicna cena : 20,00 € 
 
112. Jeglič, Anton Bonaventura (1850-1937) 
ŽENINOM IN NEVESTAM : pouk za srečen zakon / spisal Anton Bonaventura, 
škof ljubljanski. - V Ljubljani : Katoliška tiskarna, 1910. - 34 str. ; 19 cm. - prevezan 
(platno, obnovljeni spojni listi, originalna naslovnica), dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena : 25,00 € 
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113. GOSPA SVETA : začetek, zgodovina in znamenitosti te božje poti  
Brez navedbe kraja : Gosposvetska cerkev, 1929. - 32 str. : čb fotogr., ilustr. ;  
18 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena : 20,00 € 
 
114. PRAVILA KATOLIŠKEGA DRUŠTVA 
ROKODELSKIH POMOČNIKOV NA VRHNIKI 
Na Vrhniki : Društvo Katol. rokod. pomočnikov, 
1891. - [16] str. : 1 čb pod. sv Jožefa ; 14 cm. - 
broširan, zelo dobro ohranjen izvod; redkost. 
Izklicna cena : 40,00 € 
 
115. Bajič, Stojan (1901-1974) 

ZAŠČITA DELAVSKIH IN NAMEŠČENSKIH ZAUPNIKOV. - V Ljubljani :  
Zveza društev privatnih nameščencev, [1939]. - 11 str. ; 24 cm. - (Knjižnica 
Zveze društev privatnih nameščencev). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
* Stojan Bajič (Stojan Albert Gerstenmayer ; 1901, Postojna - 1974, Miami/Florida), pravnik in bibliotekar. Njegov oče 
je priimek spremenil v Bajič l. 1919. Šole je obiskoval v Postojni in Ljubljani ter se vpisal na Pravno fakulteto, kjer je l. 
1925 doktoriral. Kot pripravnik je služboval na okrajnem sodišču v Ljubljani in Kamniku, 
kot sodnik na okrajnem sodišču v Metliki. Kot štipendist Turnerjeve ustanove se je 
pravno izpopolnjeval na Univerzi v Leipzigu. V l. 1932-41 je bil sodnik na ljubljanskem 
okrožnem sodišču. Ob začetku 2. svet. vojne ga je visoki komisar za ljubljansko 
pokrajino imenoval za rednega profesorja državljanskega in mednarodnega zasebnega 

prava na Pravni fakulteti. Med 2. svet. vojno je bil kapetan 
Vojske Kraljevine Jugoslavije. L. 1944 je z družino zbežal v 
Ženevo, od tam pa v ZDA. L. 1951 je ponovno doktoriral 
na univerzi v Chicagu, leto kasneje je pridobil ameriško 
državljanstvo. Na Pravni fakulteti Univerze v Miamiju je bil 
do upokojitve l. 1957 profesor prava in bibliotekar za tujo 
pravno literaturo. 

Izklicna cena : 10,00 € 
 
116. JOJ, JOJ, TA NEZNOSNA DRAGINJA!.  
V Kranju : »založil in tiskal Ivan Primož Lampret«, 1910. - 32 str. ; 14 cm. -  
(Več luči! Poljudna zbirka potrebnih, poučnih, zabavnih in aktualnih spisov  
za slovensko ljudstvo ; 8). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
* s prve strani: »Po vsej Avstriji se prirejajo dan za dnem veliki shodi proti neznosni 

draginji, ki tlači danes tako kmeta kakor tudi uradnika ali pa malega kmeta...«. 

Izklicna cena : 10,00 € 
 
117. DR. MIROSLAV TYRŠ / priredil Maks Kovačič. Maribor : Tiskovna založba, 
1932. - 31 str. ; 16 cm. - (Sokolska knjižnica ; 1). - broširan, dobro ohranjen izvod;  
na notranji naslovnici inventarni žig, redkost. 
* predavanje, katero je imel M. Kovačić v mariborski 
Ljudski univerzi 7. oktobra 1932«. 

Izklicna cena : 10,00 € 
 
118. SPECIAL-ORTS-REPERTORIUM VON KRAIN : 
Neubearbeitung auf Grund der Ergebnisse der 
Volkszählung vom 31. December 1890= 

SPECIJALNI REPERTORIJ KRAJEV NA KRANJSKEM : na novo predelan  
po rezultatih popisa ljudstva dne 31. decembra 1890  / na svitlo dala  
c. kr. Centralna statistična komisija. Besedilo v nem. in slov. jeziku. - Wien :  
Alfred Hölder, 1894. - [3], 176 str. ; 26 cm. - polplatno, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena : 80,00 € 
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119. Rožič, Valentin (1878-1935) 
JUGOSLAVIJA IN NJENE MEJE. I. Koroška / spisal Carantanus. - V Ljubljani : 
izdala in založila Pisarna za zasedeno ozemlje, 1919. - 62 str. : tabele ; 24 cm + 
1 zganj. barv. zvd. (Narodnostna karta Koroške-Lastno štetje-Leta 1910) +  
1 barv. zvd (Naseljenost Slovencev in narodnostno razmerje na Koroškem-
slov. uradno ljudsko štetje leta 1910 : merilo 1 : 300.000. - cc 34 x 66 cm). - 
prevezan (brošura, originalna naslovnica), zelo dobro ohranjen izvod.  

Izklicna cena : 40,00 € 
 
120. PREKMURJE (SREZA MURSKA SOBOTA 
IN DOLNJA LENDAVA V SLOVENIJI) :  
seznam občin po političnih okrajih z  
navedbo raznovrstnih podatkov / sestavil 
Gašpar Lipovšek, srezki poglavar v M. Soboti.  
V Murski Soboti : Tiskarna Panonija, 1927. -  
28 str. : tabele ; 30 cm. - prevezana brošura 
(obnovljen hrbet in spojni listi),  
dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena : 40,00 € 
 
121. Trdina, Janez (1830-1905) 
ZGODOVINA SLOVENSKEGA NARODA  

predgovor Lovro Toman in Anton Lesar. - V Ljubljani : Matica slovenska, 1866. - 
VI, 144 str. ; 22 cm. - prevezan izvod (polplatno, obnovljeni spojni listi);  

na naslovnem listu lastniški podpis, listi so pegavi.  
Izklicna cena : 70,00 € 
 
122. Lapajne, Ivan (1849-1931) 
POLITIČNA IN KULTURNA ZGODOVINA 
ŠTAJERSKIH SLOVENCEV / spisal in založil Ivan Lapajne, meščanske šole 
ravnatelj in c. kr. okrajni šolski nadzornik v Krškem (Gurkfeld).  
V Ljubljani : samozaložba I. Lapajne, 1884. - XVI, 310, [6] str. ; 22 cm. -  
krašeno platno, zelo dobro ohranjen izvod; manjka sprednji vezni list. 
Izklicna cena : 90,00 € 
 
123. POSTOJINSKO OKRAJNO GLAVARSTVO : zemljepisni in zgodovinski opis 
spisali in izdali učitelji v okraji. »Knjigi pridejan je zemljevid Postojinskega 
okrajnega glavarstva. - V Postojini : Rihard Šeber, 1889. - IV, 238 str. ; 22 cm +  

1 zganj. čb zvd. - polusnje, solidno ohranjen izvod; ponekod besedila podčrtano s kemičnim svinčnikom,  
na sprednjem veznem listu in naslovnici žiga (številki) in opombe s kemičnim svinčnikom. 

Izklicna cena : 70,00 € 
 
124. DOLENJSKA METROPOLA NOVO MESTO  
uredil Anton Podbevšek ; avtorji prispevkov 
Karol Mahorčič in drugi. - V Novem mestu : 
»Progres«, zavod za pospeševanje mednarodnih 
trgovskih zvez, 1930. - [4], 128 str., [64] str. 
oglasov, [3] oglas. pril. : čb fotogr., ilustr. ;  
25 cm. - prevezan (platno, originalna naslovnica, 
obnovljeni spojni listi), dobro ohranjen izvod;  
na nekaj straneh okrogel žig »Državna osnovna 
šola v Trebnjem, srez Novo mesto«. 
Izklicna cena : 45,00 € 
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125. NAŠ BEŽIGRAD : v luči zgodovine, kulture, gospodarstva  
uredila Vilko Fajdiga in France Jesenovec. - Ljubljana : Stavbna zadruga  
Bežigrajski dom, 1940. - 210 str. : čb fotogr., ilustr., oglasi ; 25 cm. -  
platno, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena : 45,00 € 
 
126. Robida, Ivan (1845-1927) 
GROZNI DNEVI POTRESA V LJUBLJANI : opisani od 
očividca : z ilustracijami po fotografijah iz atelierja 
"Helfer" / J. R. - V Ljubljani : Maks Fischer-jeva 
knjigarna, 1895. - 36 str., [4] čb slik. pril. ; 17 cm. - 
prevezan (brošura, originalna naslovnica),  
dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena : 40,00 € 
 
127. Valenčič, Slavko (1921-?) 
INTERNACIJSKO TABORIŠČE SÁRVÁR : [22.6.1942-22.6.1992]  
pripravil Odbor za pripravo srečanja internirancev ob 50. letnici.  
Lendava :  Združenje borcev NOV, Občinski odbor Lendava, 1992. -  
94 str. : čb fotogr. ; 21 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
* po priključitvi Prekmurja h Kraljevini SHS je oblast z namenom nacionalne utrditve meje 
na področje ob madžarski meji v okolici Lendave v sklopu agrarne reforme naselila 
koloniste: po arhivskih virih 253 družin s 1553 družinskimi 
člani. Približno polovica teh je prišla iz Primorske in Istre, 
nekaj s Štajerske in Dolenjske, druga polovica pa iz slovenskih 

vasi Dolinskega dela Prekmurja. Po priključitvi t. i. Južne pokrajine/Délvidék (Bačka, 
Baranja, Medmurje, Prekmurje) k Madžarski aprila 1941, je bil sprejet odlok, po katerem 
preide vsa zemlja, ki je bila v Kraljevini Jugoslaviji na kakršenkoli način razlaščena, v last 
madžarske države. Ko se je razlaščevanje l. 1942 začelo, so bili na udaru tudi kolonisti, a le 
tisti, ki pred 31. 10. 1918 niso bili državljani Madžarske. Madžarske oblasti so koloniste, ki 
so prihajali iz Prekmurja, pustile na miru, ostalim pa so odvzele zemljo in jih 22-23. 6. 1942 
internirale v taborišče Sárvár. Del internirancev je vojna leta preživelo v taborišču, ostali, 
zlasti otroci, pa so bili poslani k v Vojvodino. 

Izklicna cena : 20,00 € 
 
128. Boldt, Gerhard (1918-1981) 
PROPAST TREĆEG REICHA : poslednji dani kancelarije Reicha / preveo Bogdan Krizman  
Zagreb : Društvo novinara NR Hrvatske, 1952. - 59 str. ; 21 cm. - broširan, solidno ohranjen izvod. 

Izklicna cena : 50,00 € 
 
129. IZ NARODA ZA NAROD : I. shod  
narodno-radikalnega dijaštva od 5.-8. kimovca  
1905 v Trstu / izdala "Prosveta". - Ljubljana : Omladina, 
1905. - 136 str. ; 20 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod; 
na platnici in znotraj lastniški podpis. 
Izklicna cena : 20,00 € 
 
130. Lamprecht, Ivan 
SLOVENCI IN POLITIKA : preprostemu ljudstvu v pouk  
in svarilo / spisal Planinski. - V Mariboru : založil  

Iv. Lamprecht ml., 1907. - 61 str., oglasi ; 17 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
* vsebina: Uvod; Slovenska politika; Slovenska gospodarska politika; Zakaj se ne brigamo za volitve; Delodajalec in 
delavec; Reveži in občina; Ureditev socijalnega vprašanja; V slogi je moč; Naš jezik in tujke; Čemu toliko dolgov; Kje 
nam je začeti; Podpiramo slovenska društva; Slovenske tvrdke.  

Izklicna cena : 25,00 € 
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131. Tuma, Henrik (1858-1935) 
JUGOSLOVANSKA IDEJA IN SLOVENCI. 2. natis / spisal dr. Henrik Tuma,  
deželni poslanec slovenskih trgov na Goriškem. - V Gorici : 1907. -  
48 str. ; 21 cm. - prevezana brošura (obnovljene platnice in spojni listi,  
sprednja platnica poskenirana), dobro ohranjen izvod; v l. 1907 sta izšla 2 natisa. 
Izklicna cena : 30,00 € 
 
132. TATU ŽE IMAMO! V FAROVŽU JE SKRIT! III. izdanje.  
V Ljubljani : »Domovina«, 1920. - 39 str. : čb ilustr. ; 12 x 12 cm. -  
broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
* vsebina: Pogovor v vlaku (resnična zgodba); 
(Dodatek)-Anton Bonaventura: Pastirski listi za 
volitve; Zakaj je naša duhovščina sokriva vojnih 
grozot; Zgodovinski shod 5. julija 1914; Besede 

knezoškofa dr. A. B. Jegliča vojakom; Spoznali smo vas! (Dopis slovenskega kmeta);  
Hudodelci, ki so podaljševali vojno; Pismo vojnega ujetnika. Časopis Domovina je 

izhajal v Ljubljani v l. 1918-44. 

Izklicna cena : 50,00 € 
 
133. SLOVENSKIM VOLIVCEM ZA  
11. SEPTEMBER 1927. - V Ljubljani :  
Tajništvo SLS, [1927]. - 63 str. ; 16 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
* vsebina: Naše stališče; Delo Slovenske ljudske stranke; 
Uspehi SLS v boju proti korupciji; Neutemeljeni očitki; 
Radičevci; Žerjavovi demokratje; Socialisti in komunisti; 
Somišljenikom SLS; Kandidatna lista SLS. 

Izklicna cena : 25,00 € 
 
134. Rožič, Valentin (1878-1935) 

PLEBISCIT U KORUŠKOJ SLOVENIJI.  
Ljubljana : Gosposvetski zvon, 1920. -  
18 str., [1] zganj. barv. zvd. : čb zvd., tabele ;  
23 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena : 40,00 € 
 
135. CRVENI ALMANAH : maj 1924  
uredio Mirko Kus-Nikolajev. - Zagreb : naklada »Naše snage«-  
jug. socijalističke nakladne zadruge, 1924. - 64 str. : 1 čb fotogr. ; 21 cm. - 
broširan, dobro ohranjen izvod.  
* vsebina: Prvi maj-pozdrav druga Karla Kautskyja; M. K. N.: Vilim Bukšeg; Karl 
Henckell: Pjesma ubogih i bijednih.-Kamenareva pjesma; Anton Šmit-Vučak: Uloga 
omladine u radničkom pokretu; Hermya Zur Mühlen: Proleteri-tri skica; Mirko Kus-

Nikolajev: Društvo i socijalistička etika; Karl Kautsky: Potreba Saveza Naroda; Nathan Malyn: Psihologija masa i 
socijalizma; Léon Blum: Predstojeći izbori u Francuskoj; Sjednica Internacionale; Albert Sajc: Klerikalizem i Omladina; 
A. Z.: Pitanje reparacija i osamsatni radni dan; Kriza Njemačke Socijalne Demokracije.   

Izklicna cena : 25,00 € 
 
136. GROBOVI TULIJO… : (Beseda o poveličevanju in križanju vojnih žrtev) 
Ljubljana : Udruženje vojnih invalidov, Oblastni odbor za Slovenijo, Ljubljana  
in Krajevni odbor Maribor, [1937]. - 36 str., oglasi : čb fotogr., ilustr. ; 16 cm. - 
broširan izvod; platnice solidno ohranjene. 
* »Napisano na podlagi knjig "Kako da zabrinemo naše ratne žrtve?"-"Više svetlosti na 
naš invalidski problem."-"Invalidsko pitanje-opštenarodno pitanja"-"Za dobro rešenje 
invalidskog zakona", ki jih je izdal Osrednji odbor Udruženja vojnih invalidov...« 

Izklicna cena : 20,00 € 



XXVI 
 

137. ZLOČINI GOVORE : zgodovina nasilij slovenske JNS 1924-1937 
Brez navedbe kraja in izdaje, [1937]. - 32 str. : čb naslovna ilustr. ; 16 cm. - 
broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena : 20,00 € 
 
138. KOMUNIZAM I MUČENJEM GLADOM. - 
[Zagreb : 1940]. - 16 str. : čb fotogr. ; 21 cm. - 
brošura, obnovljene platnice, hrbet in spojni 
listi, sprednja originalna platnica je nalepljena, 
dobro ohranjen izvod; na zunanji platnici in 
znotraj žig »Lastnik uredništvo Slovenca«. 
Izklicna cena : 50,00 € 
 
139. TU JE RAČUN!. - Brez kraja in letnice 
izdaje. - [11] str. : čb fotogr. ; 23 cm. - brošura, 
obnovljene platnice, hrbet in spojni listi, 
originalne platnice so nalepljene, dobro ohranjen izvod.   
* fašistična propaganda proti odporniškemu gibanju v Hrvaški Istri. V obdobju po 
kapitulaciji Kraljevine Italije 8. septembra 1943 so do sredine septembra istega leta 
istrski uporniki razorožili italijanske čete po vsej Istri, razen v Puli in Vodnjanu. V 
naslednjih dneh je bila večina zajetih fašistov, pa tudi civilistov, pobitih in vrženih v 
kraške jame (fojbe) ali boksitne jame. Iz knjižice: »23 dni je trajala oblast 
komunističnih hord v notranjosti istrske pokrajine. Koliko žalosti in koliko bolečin je 
prinesla ta kratka doba prebivalcem te pokrajine. Mnogo nad sto mrličev so našli 
dosedaj v primorskih breznih in prepadih…«. Prvi je o pobitih Italijanih oktobra 1943 
pisal istrski dnevnik Corriere Istriano. 

Izklicna cena : 60,00 € 
 
140. VIGRED : nekaj misli slovenskim dekletom.  
Brez navedbe kraja in založnika : 1944. - 11 str. : čb ilustracije; 22 cm. - 
broširan, zelo dobro ohranjen izvod; na zadnji strani lastniški žig, redkost.  
* domobranski propagandni tisk. Z zadnje strani: »Slovensko dekle, zdrami se ob 
mojih iskrenih besedah, pretehtaj jih in se ravnaj po njih. Ne pozabi na poslanstvo, ki 
ti ga je naložil Stvarnik, po katerem boš izpolnila svojo vzvišeno nalogo. Priskoči 
narodu na pomoč v tej usodni uri! S tem bo izpolnjen tudi tvoj življenjski cilj: 
materinstvo, kajti naša domovina kot del nove Evrope nam bo porok, da bomo ostale 
vedno to, za kar nas je ustvarila narava: ženske in matere. Vilma.«  

Izklicna cena : 40,00 € 
 
141. Mikuž, Metod (1909-1982) 
SLOVENSKI ČLOVEK / spisal dr. Metod Mikuž, 
verski referent pri Glavnem štabu NOV in POS.  
[Dolenjska, izdelala Cyklotehnika 13A], 1944. - 
ciklostil, 15 str. ; 20 x 16 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod;  
podatki po Bibliografija NOOR-a, št. 6058. 
Izklicna cena : 40,00 € 
 
142. Kardelj, Edvard (1910-1979) 
DVE POTI MALIH NARODOV JUGOVZHODNE 
EVROPE. - [Ljubljana] : Propagandna komisija IOOF, 1944  
[Goteniški Snežnik, tiskarna Triglav]. - 15 str. ; cc 17 x 13 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod; po Bibliografija NOOR-a, št. 5469. 
Izklicna cena : 10,00 € 
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143. Kalinin, Mihail Ivanovič (1875-1946) 
HISTORIJSKE POBJEDE CRVENE ARMIJE : (Izvjestija od 1. studenog 1944.). 
[Crna Lokva, Petrova gora] : Izdanje Narodnog vojnika  
[organa GŠ NOV i POH, štamparija Naprijed], 1944. - 15 str. ; cc 16 x 12 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod; po Bibliografija NOOR-a, št. 395. 
* Mihail Ivanovič Kalinin, ruski boljševik in politik. L. 1898 se je pridružil Ruski 
socialnodemokratski delavski stranki, kasneje je zasedal pomembne politične 
funkcije. V začetku l. 1938 je (po novi ustavi iz l. 1936) kot predsednik Prezidija 
Vrhovnega sovjeta ZSSR postal nominalni državni poglavar Sovjetske zveze, upokojil 
se je malo pred smrtjo. Po njem je bilo poimenovano po 2. svet. vojni Sovjetski zvezi 
priključeno vzhodnoprusko mesto Königsberg ob Baltskem morju (Kaliningrad). 

Izklicna cena : 10,00 € 
 
144. TRI GODINE DOMOVINSKOG RATA SOVJETSKOG SAVEZA :  
(Vojni i politički rezultati) : (saopćenje Sovjetskog informacionog biroa  
od 22. juna 1944). - [Crna Lokva, Kordun] : izdanje  »Naprijed«,  
organa KPH, 1944. - 11 str. ; cc 17 x 12 cm. - broširan dobro ohranjen izvod;  

podatki po Biliografija NOOR-a, št. 7950. 
Izklicna cena : 10,00 € 
 
145. Z RDEČO ARMADO NAPREJ!  
Za novo leto 1945 kot darilo naši hrabri 
vojski, izdelalo v svojem prostem času  
osebje Partizanske tiskarne.  
[Dolenjsko : dolenjska Partizanska tiskarna], 
1945. - 15 str. ; 16 x 12 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod.  
* istega leta sta izšli še dve različici na Štajerskem. 
Podatki po Bibliografija NOOR-a, št. 8145. 

Izklicna cena : 20,00 € 
 

146. Z  RDEČO ARMADO V ZMAGO. V svobodne dni : mešana zborna 
recitacija / izdal Prod. IX. Korpusa za praznik RA (Rdeča armada) ob njeni  
27. obletnici, [1945]. - ciklostil, 22 str. ; 21 x 16 cm. - solidno ohranjen izvod; 

podatki po Bibliografija NOOR-a, št. 1414. 
Izklicna cena : 30,00 € 
 
147. RDEČA ARMADA ZMAGUJE  
izdaja Propagandne komisije pri IOOF-štev. 4, 
marec 1945. - zgibanka, 6 str. ; 21 x 14 cm. - 
zelo dobro ohranjen izvod. 
* z zadnje strani: »Rdeča armada zmaguje, ker 
njen boj podpira vse svobodoljubno ljudstvo 
sveta…, ker za njo skrbi in ker ji poveljuje veliki 
Stalin. Rdeča armada je rešila Sovjetski zvezi, Evropi 
in svetu svobodo… je rešila slovenski narod ter 
ostale jugoslovanske narode gotove smrti…« 

Izklicna cena : 40,00 € 
 
148. SKLEPI IN DOKUMENTI ZBORA 

ODPOSLANCEV SLOVENSKEGA NARODA V KOČEVJU 1. - 3. X. 1943.  
V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1945. - 28 str. ; 15 cm. -  
(Knjižica/CZ ; 10). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena : 10,00 € 
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149. SMERNICE : organ politkomisarijata Glavnega štaba NOV in POS   
glavni urednik Ante Novak ; avtorji prispevkov Cene Logar in drugi.  
Tehnika Glavnega štaba NOV in POS 1944. - 3 zv., ciklostil ; 21 x 16 cm. - 
dobro ohranjeni izvodi.  
* vsebina : zv. 1, št. 1 - 4. aprila 1944 (38 str.) ; zv. 2, št. 2 - 15. aprila 1944 (41 str. - 
»Geslo dneva: Bodimo Budni!«) ; zv. 3, št. 3 - 15. maja 1944 (41 str. - »Geslo dneva: 
Tekmujmo vsi! Tekmujmo v vsem!«). Podatki po Bibliografija NOOR-a, št. 3930. 

Izklicna cena : 60,00 € 
 
150. V POSLEDNJI JURIŠ : tekmovalni vestnik IX. Korpusa NOV in POJ : 
izdaja tedensko tekmovalna komisija pri štabu IX. Korpusa jugoslovanske 
armade. - 2 štev. (št. 1, 23. 2. 1945, [2] str. ; št 4., 23. 3. 1945, [2] str.) ;  
35 x 25 cm. - dobro ohranjena izvoda. 
* vestnik je v zadnjem letu 2. svet. vojne izšel v 5 številkah. Služil je predvsem 

propagandnim in motivacijskim namenom. Moto št. 1 je »Naprej z rdečo armado, moto št. 4 pa »Kujmo enotnost 
fronte in zaledja«. Podatki po Bibliografija NOOR-a, št. 4161. 

Izklicna cena : 30,00 € 
 
151. PARTIZANSKI DNEVNIK : glasilo 
osvobodilne fronte za Primorsko in  
Gorenjsko : sreda, 4. aprila 1945 :  
posebna izdaja. - 4 str. : barv. ilustr. ;  
35 x 25 cm. - dobro ohranjen izvod. 
* Partizanski dnevnik-glasilo NOV in partizanskih 
odredov Slovenije. Kot edini doslej znani tiskani 
dnevnik protifašističnega partizanskega odpora v 
okupirani Evropi, je začel izhajati 26. 11. 1943 v vasi 
Zakriž nad Cerknim kot glasilo Triglavske, pozneje 
pa 31. divizije. Urejali so ga člani divizijskega 
propagandnega oddelka France Vreg, Edvard Kokolj 
in Marjan Tepina. Razmnoževali so ga v ciklostilni tehniki v 400 izvodih. Ko je po 

dveh mesecih izšla 42. številka, je postal glasilo 9. korpusa in 1. 6. 1944 glasilo pokrajinskih odborov OF za Primorsko in 
Gorenjsko. Od 5.-17. 9. 1944 se je dnevnik tiskal v tiskarni »Doberdob« v Govcu pri Gorenji Trebuši. Od 18. 9. 1944 do 
1. 5. 1945 so list tiskali v okoli 5000 izvodih v tiskarni Slovenija. Glavni in odgovorni uredniki so bili med drugimi Lev 
Modic, France Bevk in Lado Pohar. Pod vodstvom zadnjega je bil še med boji za osvoboditev Trsta prenesen v tiskarno 
dnevnika Il Piccolo, kjer sta izšli še 2 redni in 1 izredna številka v nakladi 20.000 izvodov. Zadnja številka je izšla 7. 5. 
1945, 15. 5. pa se je preimenoval in od takrat izhaja kot Primorski dnevnik. Do konca vojne je tako izšlo 234 številk v 
ciklostilu, 203 tiskane številke (v nakladah od 400 do 7160 izvodov), 3 posebne izdaje in 6 prazničnih številk. Grafično 
podobo so bogatili lesorezi Jožeta Bergmana in Rada Cenčiča.  

Izklicna cena : 40,00 € 
 
152. Hacquet, Baltazar (1739-1815) 
ORYCTOGRAPHIA CARNIOLICA, oder Physikalische Erdbeschreibung des Herzogthums Krain, Istrien und 
zum Theil der benachbarten Länder / v gotici. - Leipzig : Johann Gottlob Immanuel Breitkopf, 1778-89. -  
3 zv. v 2. knjigah (4. zv. manjka) : čb ilustr., zvd. ; 25-26 x 22 cm. - kartonirana, dobro ohranjena izvoda. 
* vsebina: knjiga 1, zvezek 1, (1778. - XVI, 162, [1] str., frontispic (Terglav), 1 zganj. čb zvd) ; knjiga 1, zv. 2, (1781. - 
XXXII, 186, [2] str., frontispic (Idrija), 13 zganj. čb slik. pril. ; knjiga 2, zvezek 3, (1784. - XX, 184, [1] str., frontispic 
(Cekniško jezero-kopija), 1 zganj. čb zvd., 7 zganj. čb slik. pril. (1. priloga manjka). Oriktografija Kranjske ali fizikalno 
zemljepisje Vojvodine Kranjske, Istre in deloma sosednjih dežel. V 1. delu avtor opisuje podzemne jame, slovensko 
pogorje, okamenine, fosile ter vodovje in slapove. Ilustracija na začetku knjige velja za prvo znano upodobitev Triglava, 
narejena je po predlogi kartografa Franca Ksaverja Barage iz l. 1776. Na koncu zvezka je pregledni zemljevid goratega 
dela Kranjske (od Celovca do Save), s poudarkom na površju in vodovju. V 2. delu je na začetku na celostranski 
ilustraciji upodobljena Idrija, dalje sledi opis mesta, kamnin, kristalov ter rudnika živega srebra s sistemom rovov, 
katerih natančni izris je prikazan na prilogah na koncu zvezka. 3. del zajema opis Cerkniškega in Bohinjskega jezera in 
Bleda. Opisane so gorske reke, kamnine in Alpe. Originalna celostranska ilustracija Cerkniškega jezera na začetku 
zvezka manjka, nadomeščena je s kopijo, na koncu zvezka so dodane vedute iz alpskega sveta in zemljevid. Podatki o 
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zemljevidih: 1. Krainska Deschela / avtor je Franc Ksaver Baraga, v baker vrezal Jakob Adam, Ljubljana 1778 ; 44 x 66 
cm na listu 48 x 70 cm. Legenda je levo ob robu, zgoraj desno je upodobljen splavar na sodih, ko plove po Savi in 
prikazuje pomen rečnega brodarstva na Kranjskem. Spodaj v levem kotu je prikazan južni del Istre. Na zemljevidu so 
označena nahajališča kamnin in rudnin, ki dotlej niso bila kartografsko ponazorjena. Hacquet jih je označil po lastnih 
opažanjih in preizkusih, opazno je tudi izboljšal prikaz visokogorja na Kranjskem. Njegovi zemljevidi so prvi, na katerih 
so zemljepisna imena zapisana v slovenskem jeziku. 2. Mappa Litho-Hydrographica Nationis Slavica: ac occidentem 
Solem. sitae / gezeichnet von Lieber zu Laibach, A. D. 1782 ; 29 x 88 cm na listu 34 x 92 cm. V spodnjem delu so 
upodobljene figure v narodnih nošah [Gorenjec in Gorenjka, Uskoka, Hrvat in Hrvatica, Ziljan in Ziljanka, Kočevar in 
Kočevarica]. Imena krajev so zapisana v slovenskem jeziku. Hacquet je bil eden prvih raziskovalcev naših planin in 
alpskega gorovja ter začetnik našega narodopisja. Prvi se je povzpel do ledenika pod Pasterzo l. 1779 in na Mali Triglav 
l. 1777, uspelo mu je tudi osvojiti sam vrh Triglava 
(prvič 8. avgusta 1772 in drugič l. 1782). Poskušal 
je natančno opisati Kras in kraške pojave, kot 
geolog je razvijal samostojne nazore o razvoju 
zemeljske površine, ki so osnovani na podlagi 
kritičnega vrednotenja sočasnih teorij in lastnih 
izkušenj. V 1. zvezku knjige je zapisal »Jaz trdim le 
to kar sem videl, s preudarkom raziskal in 
natančno opazoval, ne da bi hotel to, kar sem videl 
in izkusil, predstaviti kot obče veljavno; nasprotno, 
jaz se zavedam, kako malo se skladajo splošni 
sistemi o postanku zemlje do te ure s posameznimi 
opazovanji in izkustvi« (prevod L. Pintar).  

Izklicna cena : 4.000,00 € 
 
153. Schmidt, Ferdinand Jožef (1791-1878) 
SYSTEMATISCHES VERZEICHNISS DER IN DER PROVINZ KRAIN vorkommenden Land- und  
Süsswasser-Conchylien, mit Angabe der Fund-Orte / von Ferdinand Jos. Schmidt, in Schischka.  
Laibach : Druck von Jos. Blasnik, 1847. - 27 str. ; 21 cm. - broširan izvod; na notranji naslovnici   
nalepka »Alfons Paulin, Studirender«, strani rahlo pegave, na nekaj mestih besede podčrtane  
s črnim svinčnikom, vezava rahlo popušča, redkost. 
* Ferdinand Joseph Schmidt (1791, Sopron - 1878, Ljubljana), avstro-ogrski poslovnež, 
naravoslovec in raziskovalec, eden od pionirjev biospeleologije, preučevanja jamske 
favne. Bil je sin proizvajalca tobaka. Na Dunaju je delal pri grofu Herbersteinu, nato pa 
je l. 1809 postal poslovnež. L. 1815 je odšel na službeno potovanje v Ljubljano, kjer je 
zasedel menedžersko mesto. L. 1819 je odprl svoje podjetje za prodajo barvil in semen. 
Posvetil se je proučevanju kranjske flore in favne. Raziskoval je gore in apnenčaste 
jame v regiji ter opisal hrošča Leptodirus hochenwartii, ki ga je v postojnskih jamah 
odkril grof Franz von Hohenwart. Na kraškem območju je poskušal gojiti različno sadje 
in drevesa, lotil se je tudi zbiranja žuželk. Prispeval je tudi k zbirkam Državnega muzeja 
Kranjske, ki ga je l. 1831 ustanovil grof Hohenwart. L. 1867 je postal častni občan 
mesta Ljubljana, l. 1869 pa je prejel zlati državljanski križ za zasluge.  

Izklicna cena : 100,00 € 
 
154. Gallenstein, Meinrad Ritter von (1811-1872) 
SYSTEMATISCHES VERZEICHNISS DER IN DER PROVINZ KÄRNTEN BISHER 
ENTDECKTEN LAND- & SÜSSWASSER-CONCHYLIEN, mit Angabe  
der Wichtigsten Fundorte, nebst einer kurzen Anleitung für angehende 
Conchylien-Sammler / von Meinrad Ritter von Galenstein,  
k. k. Gymnasial-Professor in Klagenfurt. - Laibach : Druck bei Joseph Blasnik, 
1848. - 28 str. ; 23 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod; redkost. 
* Meinrad Ritter von Gallestein (1811, Graz - 1872, Celovec), benediktinski menih in 
naravoslovec. Bil je pobudnik ustanovitve Naravoslovnega državnega muzeja v Celovcu 
l. 1846. Zelo intenzivno se je ukvarjal s favno na Koroškem. Muzeju je podaril večino 
svoje zbirke kopenskih in sladkovodnih polžev, pa tudi druge zbirke kot plazilce in 
dvoživke, minerale in fosile. Napisal je seznam mehkužcev na Koroškem (1852). 

Izklicna cena : 100,00 € 
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155. Munda, Avgust (1886-1971) 
RIBE V SLOVENSKIH VODAH. - V Ljubljani : Slovensko ribarsko društvo, 1926. - 
63 str. : čb ilustr. ; 26 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
* vsebina: I. Vode v Sloveniji: Ribja favna v Sloveniji; II. Ribe v Sloveniji: Savsko in 
dravsko rečje. Soško rečje; III. Dodatek: Kako sestavljamo pogodbe o zakupu ribolova. 

Izklicna cena : 35,00 € 
 
156. PODUK, KTERI UZHI PRESHIZHE PLEMÉNITITI, REDITI IN DEBÉLITI,  
MESO IN PLEZHÉTA PREKAJEVATI, IN BOLÉSNI PRESHIZHEV SPOSNAVATI IN 
SDRAVITI : sa kmetovavze in kmetijske shole / »v némshkim spisal skushen 
kmetovavez. Po priporozhenji z. k. kmetijske drushbe v Ljubljani poslovénjen«. 
V Ljubljani : »v saloshbi in na prodaj pri Jurju 
Lerherju, bukvarju…«, 1850. - 120 str. ; 17 cm. - 
kartoniran, solidno ohranjen izvod. 
Izklicna cena : 70,00 € 
 
157. Govekar, Minka (1874-1950) 
DOBRA KUHARICA. 2., pomnožena izdaja  
z 9 prilogami v barvotisku / spisala Minka Vasič-
Govekarjeva. - V Ljubljani : L. Schwentner, 1909. - 
IV, 582, XXXIII str., oglasi, 9 barv. slik. pril.  
(1 dvojna) ; 21 cm. - platno, dobro ohranjen izvod; 
na notranji strani sprednje platnice nalepljena  
2 listka (recepta). 
* 1. izdaja je izšla l. 1903. L. 1903 je bila natisnjena 
njena knjiga Dobra kuharica, l. 1908 pa zbornik Dobra 

gospodinja. L. 1926 je Vasičeva uredila knjigo o ženskem gibanju Slovenska žena. Veliko je 
tudi prevajala. L. 1902 je izdala zbirko kratkih zgodba Ruska moderna z uvodno literarno 
študijo, l. 1908 je prevedla in izdala Tolstojev roman Moč teme. Prevedla je več kot 50 
dramskih del, predvsem iz ruščine, poljščine in nemščine. 

Izklicna cena : 60,00 € 
 
158. Derganc, Franc (1877-1939) 
SPOLNA NEVARNOST. Ponatis iz »Pozdrava iz 
domovine« / napisal c. kr. črnovojni nadzdravnik in 
primarij deželne bolnišnice dr. Fr. Derganc.  
Ljubljana : Katoliška bukvarna, 1916. - 16 str. ; 17 cm. -  
broširan izvod; str. 11-12 ob robu rahlo natrgana,  
na prvi stani lastniški žig. 
Izklicna cena : 10,00 € 
 
159. Pirc, Ivo (1891-1967) 

NARODNA RAST - ZDRAVJE DRUŽIN. - Ljubljana : Prosvetna zveza, 1940. -  
36 str. : čb ilustr. ; 17 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena : 20,00 € 
 
160. VZORČNA KNJIGA ČRK : Blasnikova tiskarna v Ljubljani.  
Ljubljana : po l. 1946. - 117 F st.; 28 cm. - polusnje, album znotraj prevezan  
z narodno vrvico, zelo dobro ohranjen izvod. 
* Blaznikovo tiskarno je v Ljubljani l. 1829 ustanovil tiskar in založnik Jožef Blaznik. 
Tiskarstva se je izučil v Ljubljani, se nato izobraževal v tujini (Graz in Mainz), po šestih 
letih pa se je vrnil domov in se zaposlil kot stavec v Retzerjevi  tiskarni. Poročil se je z 
lastnikovo hčerko in od l. 1829 tiskarno vodil pod lastnim imenom. S strokovnim 
znanjem vseh panog tiskarstva, podjetnostjo in varčnostjo je razvil najboljšo tiskarno 
na Slovenskem. Nabavil si je stroj za hitri tisk in uredil litografski oddelek. Edini je tiskal 
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v metelčici in gajici. L. 1851 je v Postojni ustanovil podružnico, ki jo je po smrti sina prodal Maksu Šeberju. Za 
naročnike in za lastno založbo je tiskal nemške in slovenske tiske in z natisom najpomembnejših del tistega časa 
podpiral slovensko knjižno produkcijo. Iz njegove tiskarne so med drugimi prišli : Kranjska čbelica, Prešernov Krst pri 
Savici in Poezije, Korytkove Şlovénşke péşmi krajnskiga naróda, Linhartov Ta veseli dan ali Matiček se ženi, Vodnikove 
Pesmi in Kuharske bukve, Bleiweisovo Slovensko berilo, Levstikove Pesmi, Cigaletov Deutch-slowenisches Wörterbuch. 
Izdajal je nemški poučno-leposlovni list Carniolia in tiskal slovenske časopise Kmetijske in rokodelske novice, Slovenski 
cerkveni časopis (Zgodnja Danica), Slovenija in Ljubljanski časnik. Ker se mu je posrečilo konkurenco odstraniti, so bile 
izključno njegov monopol pratike (Egerjevim, Milicu, pozneje tudi Kleinmayrju in Bambergu je plačeval, da niso tiskali 
pratik). Tiskarno so po Blaznikovi smrti l. 1872 prevzeli njegovi dediči, jo preimenovali v Tiskarno Blaznikovi nasledniki 
(1878) in v njej tiskali predvsem periodične publikacije. Od l. 1920 je bila v register vpisana kot Tiskarski in litografski 
zavod, knjigoveznica in založništvo J. Blaznikovi nasledniki. L. 1930 so jo preimenovali v I. Blaznika nasledniki, 
univerzitetna tiskarna, litografija in kartonažna d. d. L. 1946 se je tiskarna preimenovala v Blaznikovo tiskarno in bila 
istega leta nacionalizirana. Ponovno jo je ustanovila 11. 5. 1948 Vlada 
LRS, njen operativni upravni voditelj pa je bila Glavna direkcija grafične 
industrije LRS. L. 1962 je bila tiskarna pridružena podjetju Delo kot 
samostojen tiskarski obrat. Ukinjena je bila 1. 5. 1975. 

Izklicna cena : 150,00 € 
 
161. DER VOLKSWAGEN. - Hannover : Druckerei H. Osterwald, 
50-ta leta 20. stol. - [16] str. : čb fotogr., ilustr. ; 21 x 30 cm. - 
broširan, dobro ohranjen izvod; na naslovnici nem. žig »Eduard 
Winter….« ter žig »Gen. zastupstvo Eduard Winter, Jugoslavija«. 
Izklicna cena : 50,00 € 
 
162. PUCH ROLLER : TYP RL 125 und RLA 125 :  
Beschreibung, Betrieb, Instandhaltung. 13. Auflage.  
[Graz] : Steyr-Daimler-Puch Aktiengesellschaft, [1955]. -   
56 str.,  [17] str. + [1] zganj. slik. pril. : čb fotogr., ilustr. ; 16 cm,  
in PUCH MOTORADD : TYP 250 SGS :  
Beschreibung, Betrieb, Instandhaltung. 4. Auflage.  
[Graz] : Steyr-Daimler-Puch Aktiengesellschaft, [1954]. -  
58 str., [26] str. + [1] zganj. slik. pril. : čb fotogr., ilustr. ; 16 cm. -  

broširana, zelo dobro ohranjena izvoda. 
Izklicna cena : 100,00 € 
 
163. ODJEMALNA KNJIGA ŠPECERIJA - DELIKATESE R. KINK, KRANJ  
[Kranj : med obema vojnama] ; 20 cm. - polplatno, zelo dobro ohranjen izvod. 
* dvokolonska knjižica, ki jo je trgovec uporabljal za kupce, da je vpisal njihov dnevni 
nakup in potem nakupe tedensko ali mesečno obračunal.  
Knjižica obsega [100] nepopisanih strani. 

Izklicna cena : prosta cena 
 
164. Badjura, Rudolf (1881-1963) 
SMUŠKA TERMINOLOGIJA.  
II. pomnožena in izpopolnjena izdaja.  
[Ljubljana] : samozaložba R. Badjura, [1931]. -  

18 str., oglasi ; 16 cm. -  
broširan, solidno ohranjen izvod. 
Izklicna cena : 15,00 € 
 
165. POZDRAV IZ SLOVENIJE 
Ljubljana : Slovenska izseljenska matica, [60-ta leta 20. stol.]. - 
[80] str. : čb fotogr. ; 14 x 20 cm. -  
broširan izvod, prevezan z vrvico, dobro ohranjen. 
Izklicna cena : 20,00 € 
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166. KAMNIK : JUGOSLAVIJA, DRAV. BANOVINA : letovalište-planinsko  
 lečilište / naslovnica [Anton Koželj]. Besedilo v srbhr. jeziku.  
Kamnik : Tujsko-prometno društvo, [30-ta leta 20. stol.]. -  
[20] str. : čb fotogr., oglasi ; 17 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod; redkost. 
Izklicna cena : 40,00 € 
 
167. LETOVIŠČE BEGUNJE PRI  BLEDU : 
Dravska banovina - Jugoslavija / uvod  
v slov. in nem. jeziku. - [Tujsko prometno 
društvo Begunje na Gorenjskem, 1937]. - 
[14] str. : čb fotogr., zvd. ; 12 x 17 cm. - 
broširan, slabše ohranjen izvod; redkost. 

Izklicna cena : 20,00 € 
 
168. R. R. GROTTE DI POSTUMIA (Trieste)  
besedilo v it., fr., ang. in nem. jeziku. - Udine : 1935-XIII. -  
reklamna zloženka [8] str. : čb fotogr. ; cc 65 x 17 cm,  
zložena na cc 17 x 13 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena : 30,00 € 
 
169. GRAND HOTEL UNION LAIBACH : La Carniole, Autriche  
besedilo v fr. jeziku. - Zurich : Art Institute Orell Fussli, [1913]. - 
35 str. : čb fotogr., ilustr., zvd. ; 12 x 18 cm. - broširan, restavriran 
izvod (platnice poskenirane po originalnih), dobro ohranjen. 
Izklicna cena : 60,00 € 
 
170. LJEČILIŠTE SLATINA  
RADENCI (Jugoslavenski Vichy) : 
na željezničkoj pruzi Maribor-
Ljutomer. - Maribor : tisk 
U. T. Z. Ažbe, 30-leta 20. stol. -  
[4] str. : čb fotogr. ; 30 x 23 cm. - 

dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena : 20,00 € 
 
171. Badjura, Rudolf (1881-1963) 
KLEINER FÜHRER DURCH SLOWENIEN 
(Draubanat) : Bade- und Kurorte,  
Sommerfrischen, Ausflüge, Bergtouren, Sehenswürdigkeiten : mit einer Karte 
und 47 Ilustrationen. II. Auflage. - [Ljubljana] : Fremdenverkehrsbände (Putnik), 
1936. - 234 str., [7] str. oglasov, [1] zganj. barv. zvd., [1] čb + [1] barv. slik. pril. : 
čb fotogr. ; 16 cm. - (Badjuras Reiseführer). -  
platno, zelo dobro ohranjen izvod.  
Izklicna cena : 25,00 € 
 

172. ILUSTRIERTER FÜHRER DURCH TRIEST UND UMGEBUNG mit Einschluss 
von Monfalcone, Aquileja und Grado sowie längs der istrischen Küste bis Pola 
nebst einem Ausflug in die Grottenwelt des Karstes speziell nach St. Canzian 
und der Adelsberger Grotte : mit einem Plane der Stadt, einer Kartenbeilage 
und 30 Abbildungen. XI. Auflage / herausgegeben von Leo Woerl. - Leipzig :  
L. Woerl, [1910]. - 96, [4], 12, [4], 24 str., 2 zganj. zvd. (čb in barv.) : čb fotogr., 
ilustr. ; 15 cm. - prevezan (brošura, obnovljene platnice), dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena : 40,00 € 
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173. Aškerc, Anton (1856-1912) 
IZLET V CARIGRAD : popotne črtice. Ponatis iz »Slovenskega Naroda«  
notranja naslovnica Ludvik Grilc. - V Ljubljani : Narodna tiskarna, 1893. -  
73 str. ; 15 x 12 cm. - krašeno platno, zlata obreza, originalna vezava,  

zelo dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena : 100,00 € 
 
174. POZDRAV IZ SEVNICE. - čb razglednica, 
 cc 14 x 9 cm, odposlana ok. l. 1903 
* prikazuje gostilno Franc Simončič. Simončičeva 
gostilna je bila konec 19. stol. središče kulturnega 
utripa Sevnice in okolice.  

Izklicna cena : 30,00 € 
 
175. RUDOLFOVO=NOVOMESTO, KRANJSKO : tiskovina.  
Rudolfovo : Zaloga Urban Horvat, [1908-18]. - 1 zgibanka (leporello),  
9 čb razglednic ; cc 99 x 15 cm zložena na 12 x 15 cm. - dobro ohranjen izvod.  
* na 9 razglednicah je 18 motivov, na vsaki po dva: Rudolfovo-Novomesto (od vzhodne 
strani) in (od severne strani); Glavni trg in Železni most; Kandija in Ljubljanska cesta; 
Frančiškanski samostan in Kapitelj; Cesarice Elizabete bolnica in Cesar Franc Jožefova 
bolnica Usmiljenih bratov; C. kr. okrožno sodišče in C. kr. okrajno glavarstvo; Kranjska 
kmetija šola na Grmu in Božji grob pri Rudolfovem; 
Šmihel in samostan ubogih šolskih sester d. N. D. in Trška 
gora pri Rudolfovem; C. kr. višja gimnazija in Posojilniški 
dom v Kandiji. 

Izklicna cena : 80,00 € 
 
176. SV. PETER NA KRANJSKEM.-POSTAJA= 
St. Peter in Krain.-Bahnhof (B. K. Sch. W. I. (182)). - 
barvna razglednica Pivke, cc 14 x 9 cm,  
odposlana okoli 1912  
Izklicna cena : 20,00 € 

 
177. POZDRAV IZ MOTNIKA=Gruss aus Möttnig : 
[izborno Mengeško pivo]. - reklamna barvna 
razglednica, cc 14 x 9 cm, odposlana 17. 10. 1917, 
cenzurni žig ; redkost 
* na sliki v okvirčku je gostilna Senica. 

Izklicna cena : 30,00 € 
 
178. IZVER SOČE=SORGENTI DELL'ISONZO  
(Fot. Augusto Marega, Gorizia 1926). -  
čb razglednica, cc 14 x 9 cm, neodposlana 
Izklicna cena : 15,00 € 
 
179. SAMOSTAN - TRNOVO (Forte). -  

čb foto razglednica, cc  9 x 14 cm, 
neodposlana, 1. pol. 20 st.  
* zakonca Valenčič, premožna domačina, 
sta želela ustanoviti šolo za deklice in v ta 
namen sta v Trnovo pri Ilirski Bistrici povabila Šolske sestre de Notre 
Dame, ki so prišle iz Gorice novembra 1888. Iz skromnih začetkov se je 
ustanova lepo razvijala. Ko je v času med obema vojnama prišla Ilirska 
Bistrica pod italijansko oblast, so sestre ostale povezane z slovenskim 
ljudstvom. Trnovski samostan je bil tako šele po 2. svet. vojni prištet k 
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jugoslovanski provinci. Po kapitulaciji Italije jeseni 1943 so sestre v samostanu po 25 letih italijanskega šolskega režima 
in sredi najhujše vojne vihre ponovno vzpostavile slovensko šolo, ki jo je 
obiskovalo preko 600 učencev. Pouk se je odvijal v štirih različnih 
programih: osnovnošolski, gimnazijski, meščanski in trgovski tečaj. 
Povojne oblasti so njihovo delo prekinile in jim odvzele pretežen del 
samostanskih prostorov. 

Izklicna cena : 15,00 € 
 
180. Jakac, Božidar (1899-1989) 
BOŽJI GROB : orig. lesorez ; ŠMIHEL : orig. lesorez)  
2 čb razglednici, cc 9 x 14 cm, neodposlani,  
iz serije Sirotišnica na Dolenjskem (št. 2301-40 ; št. 2303-40) 
Izklicna cena : 50,00 € 
 
181. Cussigh, Arturo (1911-1990) 
PAESAGGIO DI NOVO MESTO. - 2 čb razglednica, cc 9.5 x 14.5 cm, 
neodposlani, [obdobje 2. svet. vojne]; motiv: Hiše ob Krki in  
Frančiškanski samostan s cerkvijo sv. Lenarta 
* Arturo Cussigh (1911, Tolmetzzo/Julijska krajina - 1990, Tolmetzzo), italijanski 
slikar. V Benetkah se je vpisal na Liceo Artistico in nato še na akademijo. Med 2. 

svet. vojno je bil z alpskim bataljonom poslan na 
fronto v Novo mesto. Tam je slikal domačine in 
pokrajino ter ustvaril dela, ki so bila l. 1972 
razstavljena v Dolenjskem muzeju. 

Izklicna cena : 40,00 € 
 
182. »PESEM O KODRASU«. - 4 dopisnice, 
originalna risba (svinčnik) in rokopis (nalivno pero) ; 14 x 9 cm. Dopisnice so bile 
odposlane iz Ljubljane v Žirovnico na Gorenjskem, med 22. in 25.6 1904,  
na naslov Janko Dolžan, stud. Iur. [1883-1949, pravnik, banovinski inšpektor za 
bolnišnice in zdravilišča]. Avtor besedila in ilustracij neznan. Redkost. 
Izklicna cena : 120,00 € 
 
183. »KOLESARSKO TEKMOVANJE« 
(Foto Hugon Hibšer, Ljubljana). -  
čb razglednica, cc 9 x 14 cm, 
neodposlana, [1918]. 
Izklicna cena : 40,00 € 
 
184. ČETRTA GENERACIJA. Zgoraj: 
Pavlovec, Pregljeva, Globočnik. 
Spodaj: Maleš, Pirnat in Mežan  
(risal Nikolaj Pirnat). - čb razglednica,  
cc 14 x 9 cm, neodposlana [1928]. 
* narisani so: Fran Pavlovec, Mira Pregljeva, Olaf 
Globočnik, Miha Maleš, Nikolaj Pirnat in Janez Mežan. 

Izklicna cena : 20,00 € 
 
 

185. Kopač, Franc (1885-1941) 
BOŽIČNI ZVONOVI (Ljubljana : Učiteljska tiskarna). -  
barvna razglednica, cc 14 x 9.5 cm, odposlana 5. XII. 1932;  
izdano v korist družbi sv. Cirila in Metoda v Ljubljani, manjka znamka. 
Izklicna cena : 20,00 € 
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186. KULTURNI FESTIVAL V ŽALCU OD 22. DO 29. SEPT. 1946 :  
razstava v Domu ljudske prosvete (foto Partizan Celje, R. Mlekuž)  
čb foto razglednica, cc 13 x 8.5 cm, neodposlana, zadaj ročni napis 
Izklicna cena : 30,00 € 
 
187. »HMELJARSKA RAZSTAVA  
V AVGUSTU 1953« 
(Foto Pelikan Celje). - čb foto 
razglednica, cc 8.5 x 13.5 cm, 
neodposlana, zadaj ročni napis 
Izklicna cena : 40,00 € 
 
188. ZVOČNA RAZGLEDNICA :  
B. ADAMIČ : PRELEPA SI BELA 
LJUBLJANA (Igra ansambel RTV 

Ljubljana, poje Božo Grošelj) (Beograd : Sportska knjiga) 
barvna foto razglednica, odposlana 16. XI. 1962, cc 14 x 21 cm 
* »Zvočna razglednica se uporablja kot gramofonska plošča na  
45 obratov. Garantirano 500 kratno izvajanje«. Menda še dela ;-) 

Izklicna cena : 50,00 € 
 
189. »NA KRVAVCU« (Foto-Slovenija, Ljubljana) 
barvna fotografija, cc 12.5 x 17.5 cm; zadaj zapis: »Na sliki: 
Tito, Štirn, Jovanka, Pepca, Todorović. Na Krvavcu leta 1966«. 
Izklicna cena : 25,00 € 

 
190. »LITERATA« (avtor [G.] Perc). - 2 barvna portreta,  
risba barvni svinčnik na papirju; portretirana Simon Jenko  
(14.5 x 11.5 cm) in Vuk Stefanović Karadžić (14 x 11 cm). 
Izklicna cena : 20,00 € 
 
191. »SLOVENSKI 
LITERATI«  
(avtor [G.] Perc). -  
4 portreti, risba, 
svinčnik na papirju; 
portretirani so:  

Fran Levstik (14.5 x 10.5 cm), Janez Mencinger (15 x 10.5 cm), 
Matija Čop (15 x 11.5 cm) in Valentin Vodnik (14.5 x 11.5 cm). 

Izklicna cena : 20,00 € 

 
192. PLANINSKI VESTNIK  
2 originalni predlogi za naslovnico 
revije Planinski vestnik  
- predloga na temno rdečem 
papirju, cc 24.5 x 17 cm; zgornji  
del barvna akvarel risba očnice,  
v kotu risbe označba avtorja (LB),  
spodaj napis Planinski vestnik;  

- predloga na zelenem papirju, cc 24.5 x 17 cm; zgoraj okrogla čb podoba 
planinske koče (obrezana razglednica) s črno in zlato obrobo (akvarel),  
spodaj napis Planinski vestnik, brez oznake avtorja. 
Izklicna cena : 25,00 € 
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193. NAŠA RADOST / originalna ilustracija za naslovnico  
revije »Naša radost-list za jugoslovensko sokolsko deco«. -  
tuš ; 11.5 x 17 cm na listu 22 x 24 cm.  
* list je izhajal v l. 1925-41. 

Izklicna cena : 40,00 € 
 
194. Abram, Ciril 
»SVIREL POVODNEGA MOŽA  
IN DRUGE BELOKRAJINSKE«  
originalna ilustracija za knjigo. - 
barvni akvarel, signiran, 1944 ;  

26.5 x 18 cm na listu cc 37 x 26 cm.   
* knjiga Lojzeta Zupanca Svirel povodnega moža in 
druge belokrajinske pripovedke je izšla l. 1944 pri 
Učiteljski tiskarni v Ljubljani. 

Izklicna cena : 150,00 € 
 
195. »VABILO NA NAROČBO : podpisano 
založništvo si usoja naznanjati, da je pravkar 
izdalo izbrano literarno ostalino pokojnega pesnika Murna Aleksandrova  
pod naslovom Pesmi in romance«. V Ljubljani : L. Schwentner, [1903]. -  
[4] str. ; 21 x 13 cm. - na spodnjem robu delček lista odtrgan.  
* »Knjigo krasi slika pokojnega pesnika z avtografom ter 
je sploh vsa zunanjost čisto primerna vsebini, priprosto 
elegantna.« 

Izklicna cena : 20,00 € 
 
196. »ALPINA : IZDELAVA IN PRODAJA 
ALPINISTIČNIH POTREBŠČIN, DRUŽBA Z.O.Z.« - 
Ljubljana : med obema vojnama. - ciklostil,  
2 cenika: Laka atletika (4 str.) in Turistika in lov  
(8 str.) str. : čb ilustr. ; 30 x 21 cm + Čekovna 
nakaznica (neuporabljena, cc 11 x 22 cm). -  
dobro ohranjeno; redkost. 
Izklicna cena : 100,00 € 
 
197. »VAŠE BLAGORODJE VLJUDNO VABIMO NA PROSLAVO GUTENBERGOVE 
PETSTOLETNICE, ki jo proslave organizaciji grafičarjev in faktorjev v soboto  
14. XII. ob 20 v frančiškanski dvorani  v Ljubljani«. - Zveza organizacija  
Saveza grafičnih radnika Jugoslavije ; Udruženje grafičnih faktorjev Jugoslavije, 

podružnica. -  4 str. ; 17 x 11 cm. - papir; na zadnji strani sled kovinske sponke. 
* govor O Gutenbergu je na slavnosti imel Otmar Mihàlek, orkester je vodil  
Franc Šturm, pevskemu zboru Grafika je dirigiral Danilo Cerar.  

Izklicna cena : 15,00 € 
 
198. »KAJ NAS ČAKA?«. - 1 list, [2] str. ; 25 x 19 cm. - dobro ohranjen izvod. 
* »Srbi prihajajo že na Kranjsko in Štajersko, Srbi so v Jugoslaviji povsod na prvem 
mestu in spodrivajo Štajerce in Kranjce, ki bi se radi naselili na Koroškem. Ja, kaj še! 
Dežela še ni vaša!... Slovenski Korošci! Kovamo si zdaj naj verige, da v kratkem 
trgamo po njih? A zaman, zaman je vse, se - bi morali reči potem tudi mi kakor zdaj 
stokajo Kranjci. Ne gre le za našo vero, za naš jezik, ampak tudi za naše premoženje, 
našo koroško zemljo, gre za naše življenje! Otresimo se kranjskih trotov, te 
trutamore, obvarujmo si deželo očetov, obvarujmo se sužnosti in glasujmo za 
enotno Koroško! Za avstrijsko republiko!«. 

Izklicna cena : 20,00 € 
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199. »PISMO KOROŠKIH DEKLET ZAVEDNIM FANTOM!« -  
1 barvni list, [2] str. ; 22 x 15 cm. - dobro ohranjen izvod. 
* »Dragi fantje! Z veseljem Vas gledamo, ko podpirate nas v delu za lepše dni: Zeleni 
rožmarin in rudeči nageljček sta za Vas!… koroški fantje, ne bodite mevže, ne dajte se 
preplašiti. Nemci vam natikajo črne špegle na oči, da bi žnjimi gledali Jugoslavijo. 
Proč s špegli, glavo po koncu, korajža velja! Strahopetneža se vsak rad loti! Ako ima 
Jugoslavija fejst vojake, jo bojo pustili vsi pri miru. Me koroška dekleta, pa Vam bomo 
zapele "presneti vojaki, kako ste lepi", me pripravimo rožmarin in nageljček "ko 

regiment po cesti gre"! Kaj nam pa morejo? 
Zavedna koroška dekleta.«   

Izklicna cena : 25,00 € 
 
200. »VOLILCI! NARODNI SODNIKI!«.  -  
1 barvni list : čb ilustr. ; cc 36 x 22 cm. -  
dobro ohranjen izvod. 
* »Dan ljudske sodbe se bliža. 11 december je pred vrati. Dvanajsta ura bije. Kdo 
sme bežati v tej zgodovinski uri od svoje dolžnosti? 11. decembra bo stala pred 
volivci velika narodna tehtnica. Imela bo dve skodelici: na levi bo napisano: dr. 
Vladko Maček, na desni Milan Stojadinović in pod njim v oklepaju: Korošec in 
Spaho…«. 11. decembra 1938 so bile volitve v 
narodno skupščino Jugoslavije. Vlada JRZ Milana 
Stojadinoviča je na volitvah nastopila sama, 
Jugoslovanska nacionalna stranka (JNS) pa se je 
povezala z Mačkovo Hrvaško seljačko stranko 
(HSS) in drugimi opozicijskimi skupinami (KDK SDS) 
v listo, katere nosilec je bil Vladimir Maček. V 

okviru JRZ je sodelovala tudi bivša SLS, ki je ponovno mobilizirala svojo volilno bazo v 
Dravski banovini, zaradi česar je bilo predvolilno obdobje v Sloveniji bolj živahno kot 
ob prejšnjih volitvah. JRZ je v Dravski banovini dobila 78,60% (170.257) glasov in s 
tem 29 mandatov, opozicijska lista 45.226 glasov in nobenega mandata. 

Izklicna cena : 20,00 € 
 
201. »NEMČIJA NAPADLA JUGOSLAVIJO«. Jutro : ponedeljska izdaja. 
Ljubljana, ponedeljek 7. aprila 1941, leto XI., št. 14. - [4] str. ; cc 55 x 37 cm, 
zložen na 28 x 19 cm. - dobro ohranjen izvod.  
* »Ljubljana, 6. aprila. Komanda ljubljanske divizijske oblasti je objavila danes dopoldne: "Davi ob 4. zjutraj je 
sovražnik napadel našo državo na dveh mestih, in sicer na slovensko-nemški in na bolgarski meji. Nikjer ni sovražnik 

prodrl na naše ozemlje«. Jutro: ponedeljska izdaja, edicija časopisa Jutro (1920-43), je 
izhajala v l. 1931-43. 

Izklicna cena : 25,00 € 
 
202. »ITI V GOZD…« - 1 list ; 25 x 17 cm. -  
solidno ohranjen izvod. 
* Velikodušnost, ki so jo dokazali naša Poveljstva in 
politične Oblasti slovenskemu ljudstvu, so napačno 
tolmačili tisti, ki so je bili neposredno deležni. Goljufiva 
prevratna propaganda nas je prikazovala drugače kakor 
smo v resnici, da bi zapeljala slovensko ljudstvo, naj naših 
ukrepov zoper zločinsko dejavnost komunističnih krdel ne 
jemlje preveč resno…. Italijanski vojak.«. 

Izklicna cena : 20,00 € 
 

203. »SLOVENCI!«. - 1 list ; 25 x 17 cm. - solidno ohranjen izvod. 
* »Svoječasno razpisane nagrade onim, ki bi pomagali izročiti rokam pravice komunistične voditelje in organizatorje, 
se od strani Vojaških Oblasti v Ljubljani povišujejo na sledeče sume: 100.000 Lit. Onemu, ki bi ji izročil živega ali 
mrtvega Borisa Kidriča ali ing. Alexa Baeblerja.…. General Armadnega zbora poveljnik Mario Robotti.« 

Izklicna cena : 15,00 € 
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204. »DEUTSCHE SOLDATEN! MACHT SCHLUSS!«  
tisk v črni in rdeči barvi,  [1944] ; cc  23 x 18 cm. - zelo dobro ohranjen izvod. 
* »Osvobodilna Fronta slovenskega naroda (OF). POZOR! Ta letak velja kot 
propustnica. Nemškega vojaka ali oficirja, ki se preda našim vojaškim ali civilnim 
oblastem, odvedite takoj k najbližjemu poveljstvu NOV in POJ!« 

Izklicna cena : 100,00 € 
 
205. »NA BERLIN!«  
izdal Okrožni odbor OF za Zap. Primorsko, [1945]. -  
1 list, ciklostil ; 26 x 21 cm. - dobro ohranjen izvod. 
* »Že mesec dni traja silna sovjetska ofenziva, ki je dala 
znak za poslednji naskok na fašistično zver… Skrivači, 
izmikači in kopači jarkov za okupatorja!... Vstopite v naš 
NOV in zapustite okupatorja!...« 

Izklicna cena : 25,00 € 
 
206. »VSI IN VSE ZA ZADNJI UDAR!«  
izdal Okrožni odbor OF za Zapadno Primorsko, 
[1945]. - 1 list, ciklostil ; 34 x 21 cm. - dobro ohranjen izvod. 
* »...Prebivalci zapadnoprimorskega okrožja! Dan končne osvoboditve slovenskega 
naroda je pred nami!... Podprimo našo vojsko pri njenih zadnjih naporih, mobilizirajmo 
vse žive in gmotne sile za zadnji udar sovražniku!...« 

Izklicna cena : 30,00 € 
 
207. BOJ PROTI UŠEM! / izdal Odsek  
za zdravstvo pri ONOO za Zap. Primorsko,  
»na položaju, dne 7. II. 1945«. - 1 letak, 
ciklostil ; 17 x 21 cm. - dobro ohranjen izvod. 

Izklicna cena : 20,00 € 
 
208. »PREČITAJTE VSI!« izdal 
Zdravstveni odsek pri predsedstvu 
SNOS-a, [1945]. - 1 letak ; 16 x 21 cm. - dobro ohranjen izvod. 
* »Slovenskemu narodu grozi velika nevarnost najhujše epidemije, kar jo 
poznamo v Evropi. To je epidemija pegavice (pegavi tifus)!«   

Izklicna cena : 20,00 € 
 

209. »TVOJA USODA POD SOVJETSKO ZVEZDO«. - [Ljubljana : 1944?]. - 
tribarvni domobranski plakat (rdeča, modra in bela barva) ;  

50 x 35.5 cm. - dobro ohranjen izvod.   
Izklicna cena : 120,00 € 
 
210. »MOŽJE IN ŽENE GORENJSKE!«. 
1 plakat, črno rdeči tisk ; 100 x 75 cm, 
zložen na cca 39 x 26 cm. -  
dobro ohranjen izvod. 
* »Na velemanifestaciji v Krainburgu v 
nedeljo, dne 27. septembra 1942,... je 
izdal Gauleiter in Reichsstatthalter 
sledečo... proklamacijo : Proklamacija 
prebivalstvu Gorenjske… z veljavo od 1. 
Oktobra 1942 sprejeti v Volksbund in jim 
podeliti "državljanstvo do preklica"… Krainburg, dne 27. septembra 1942. Der 
Chef der Zivilverwaltung gez. Rainer, Gauleiter und Reichsstatthalter«. 

Izklicna cena : 100,00 € 
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211. »SLOVENCI! SLOWENIEN!«  
besedilo vzporedno v nem. in slo. jeziku. -  
čb plakat ; 63 x 95 cm - zelo dobro ohranjen izvod.  
* »Vodja Velikonemškega Reicha je izdal, prisiljen po 
podlem izdajstvu italijanske kraljeve hiše in maršala 
Badoglio, nemški vojski ukaz, v obrambo Evrope in v 
varstvo Reicha vzeti Vašo domovino v svoje močno 
varstvo…. Ljubljana, 10. Septembra 1943. Poveljnik 
nemških vojnih odredov v Sloveniji General Raapke, s. r.« 

Izklicna cena : 100,00 € 
 
212. »LJUBLJANA, očiščena fašistov in nacistov... 
POZDRAVLJA svoje sinove-slovenske partizane in 
partizanke, najzvestejše čuvarje slovenske zemlje ...«  barvni plakat ; cca 71 x 51 cm,  
v lesenem okvirju cca 92 x 71 cm. - dobro ohranjen izvod. 

Izklicna cena : 300,00 € 
 
213. DEKLARACIJA NOVE 
JUGOSLOVANSKE VLADE MARŠALA  
TITA : Beograd, 10. 3. [1945] - 12.40.   
plakat, tiskan v rdeči in črni barvi ;  
46 x 29 cm. - dobro ohranjen izvod.  
* »Predsednik ministrskega sveta in minister 
narodne obrambe maršal Jugoslavije Josip 
Broz-Tito je sinoči ob 9 uri zvečer prečital na 
beograjskem radio naslednjo deklaracijo 
začasne narodne vlade: vlada demokratične 
federativne Jugoslavije, ki je bila osnovana 7. 
marca t. l., je prevzela vodstvo državnih 
poslov…«. 

Izklicna cena : 30,00 € 

 
214. KOMUNISTI. ŽELITE ŠE 45 LET? - [Ljubljana] : 1990. -  
čb plakat : čb fotogr. ; cc 50 x 70 cm,  
zložen na cc 25 x 18 cm. - zelo dobro ohranjen izvod.  
Izklicna cena : 65,00 € 
 
215. SOCIALDEMOKRATI. VOLITE SOCIALDEMOKRATSKO  
ZVEZO IN DEMOS. - [Ljubljana] : 1990. - plakat  
v črnem in rdečem tisku : čb fotogr. ; cc 50 x 70 cm,  
zložen na cc 25 x 18 cm. - zelo dobro ohranjen izvod.  
Izklicna cena : 65,00 € 

 
216. »ALKOHOL JE STRUP!« ; 
»ALKOHOL V KRVI - KRI NA 
CESTI« ; »NIKDAR« ; 
»ČLOVEK IN ALKOHOL«  
izdal Koordinacijski odbor  
SRS za boj proti alkoholizmu. 
Ljubljana : Skupščina  
Rdečega križa Slovenije, 1982.-  
4 barvni plakati ; cc 34 x 25 cm. 
dobro ohranjeni izvodi.  
Izklicna cena : 60,00 € 
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Horjak, Ciril - Dr. Horowitz : KARIKATURE (od št. 217 do št. 224) 
* Ciril Horjak - dr. Horowitz, akademski slikar, ilustrator, karikaturist, stripar in pedagog, ima toliko naročil, tako 

umetniških kot komercialnih, da mora biti zaposlen kot samostojni podjetnik. 
Med drugim je od l. 2006 tudi karikaturist in ilustrator časopisa Večer, zanj je 
izrisal že več kot 1100 ilustracij. Njegove družbeno angažirane ilustracije so 
objavili tudi ugledni časopisi, kot so Politiken, The Guardian, The Chicago 
Tribune, Le Monde ali Die Zeit. Za časopisno ilustracijo je predlani prejel 
novinarsko nagrado Društva novinarjev Slovenije za izstopajoče dosežke. 

 
217. »JANKOVIČEVA LJUBLJANA« 
črno bela monotipija ;  
transfer na papir 1/1 ; 40.5 x 32 cm  
na papirju cc 52 x 39 cm ;  
objavljeno v Večeru 14. 12. 2017  
Izklicna cena : 90,00 € 
 
218. »TRUMP 2018 : še eno  
čudovito leto (Trumpovo 1. leto)«   

transfer na papir 1/1, kava, akvarelne in svinčnikove barvice, belo pisalo ; 
40 x 31.5 cm na listu cc 48 x 38 cm ; objavljeno v Večeru, januar 2018. 

Izklicna cena : 80,00 € 
 
219. »SLOVENSKE VOLITVE 2018«  
barvna monotipija,  
transfer 1/1 + kava ; 44 x 34.5 cm  
na listu cc 54 x 38 cm ;  
za Večer 30. V. 2018  
* monotipija je grafična tehnika, kjer 
lahko dobimo samo eden odtis; sliko 
odtisnemo ali naslikamo z gladke površine 
ali rišemo na zadnjo stran grafičnega lista, 
ki je položen na matrico z barvo. 

Izklicna cena : 100,00 € 
 
220. »MOBING NA MINISTRSTVU  
V ČASU VLADE M. ŠARCA«  
barvna monotipija ;  

risal, tiskal, barval C. Horjak alias Dr. Horowitz ; transfer na papir 1/1 ;  
48 x 37.5 cm na listu cc 52 x 41 cm ; objavljeno v Večeru 2019  
Izklicna cena : 80,00 € 

 
221. »MLADI IN POLITIKA«  
transfer na papir Bristol 1/1 + kava ;  
31 x 24.5 cm na listu cc 34 x 26 cm; 
ilustracija za Večer, 29. IV. 2019/20 
Izklicna cena : 80,00 € 
 
222. »INTERPELACIJA KARLA 
ERJAVCA (minister za obrambo)«  
transfer na papir 1/1 -  
akvarel, kava, barvica ;  
46 x 37 cm na listu cc 50 x 40 cm ; 
ilustracija za Večer, 11. V. 2019   
Izklicna cena : 90,00 € 
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223. »TIŠINA, OTROCI! ODRASLI DELAMO! Jacinda Arden in Angela 
Merkel-vzgojiteljici v vrtcu (Trump, Johnson, Orban, Janša)«  
transfer na papir 1/1 + akvareli, kava, belo pisalo ; risal, tiskal, barval  
C. Horjak, 17. aprila 2020, leto korone I. ;  49 x 37 na listu cc 53 x 38 cm 
Izklicna cena : 100,00 € 
 
224. »ČAR PLANIN - V ČASU KORONE SE JE POVEČAL OBISK PLANIN« 
barvna monotipija ; transfer na papir 1/1 + kava, tuš, akvarel, bela 
tempera, belo pisalo ; risal, tiskal, barval… C. Horjak alias dr. Horowitz ; 
51 x 38 cm na listu 57 x 44 cm; ilustracija za Večer, 16. X. 2020. 
* spodaj ročni zapis »Veličastni se 
snežniki-čez plavoto čisto neba-
kopljejo v tresočem zlatu… O 
prekrasna je narava!« Iz pesmi 
Josipine Turnograjske Zmiraj krasna 
je narava. 

Izklicna cena : 100,00 € 
 
225. RDEČI REVIRJI :  
Irwin - Janez Knez v sodelovanju  
s Cankarjevim domom.  
Ljubljana : Cankarjev dom,  
[1985]. - čb plakat ; 78 x 58 cm  
Izklicna cena : 100,00 € 
 
226. »NO FEAR - NO FÜHRER«  
[Ljubljana] : Novi kolektivizem,  
9. Februar 2012. -   
čb plakat ; cca 89 x 69 cm  
Izklicna cena : 100,00 € 
 
227. LAIBACH. »DIE LIEBE IST  
DIE GROSSTE KRAFT,  

DIE ALLES SCHAFFT«. - [Ljubljana] : Laibach-NSK. - čb plakat ;  
cca 90 x 68 cm na listu 101 x 72 cm; žig NSK v spodnjem desnem kotu. 
* plakat je bil prvič izdan l. 1985. 

Izklicna cena : 100,00 € 

 
228. LAIBACH. »IN THE STRENGHT 
OF GREAT HOPE WE MUST 
SHOULDER OUR COMMON LOAD. 
BUY VICTORY«.  
[Ljubljana] : NSK, [1987]. -  
čb plakat ; cc 82 x 61 cm na listu 
100 x 70 cm ; žig NSK spodaj  
v desnem kotu. 
Izklicna cena : 100,00 € 
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229. »DIE ERSTE BOMARDIERUNG! LAIBACH ÜBER DEM 
DEUTSCHLAND«.  [Ljubljana] : NSK, [2003?] -  
čb plakat ; 89 x 70 cm ; žig NSK spodaj v desnem kotu.  
* plakat je prvič izšel l. 1985, ponatisnjen je bil l. 2003 in 2017. Postal je 
znamenit zaradi manjkajoče črke B v besedi Bomardierung. 

 Izklicna cena : 100,00 € 

 
230. »THE STATE OF NSK. 
BECOME A CITIZEN OF THE FIRST 
GLOBAL STATE OF UNIVERSE« 
[Ljubljana] : NSK, [2002]. -  
čb plakat ;  
89 x 59 cm na listu 100 x 70 cm ; 
žig NSK spodaj v desnem kotu. 
Izklicna cena : 100,00 € 
 

231. NSK DRŽAVNE CÓNE : 1. SVETOVNA UREDITEV : BECOME A 
CITIZEN  OF THE FISRT GLOBAL STATE OF THE UNIVERSE, THE STATE 
OF NSK / offset ; besedilo na plakatu v slov., ang. in fr. jeziku.  
Ljubljana : NSK Information Center : Novi kolektivizem. -  
plakat, v črni, beli, srebrni barvi ; 59 x 85 cm na listu 70 x 100 cm;  
žig NSK spodaj v desnem kotu 
Izklicna cena : 100,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

232. ROČNI ZEMLJEVID MARIBORSKEGA OKROŽJA :  
IV. Celjska kotlina. Spodnje Slovensko Posavje : merilo 1 : 150.000 / risal Slavoj Dimnik.  
V Mariboru : Učiteljski dom, 1926. - barvni zemljevid ; 35 x 46 cm na listu cc 39 x 48 cm,  
zložen na cc 24 x 20 cm. - dobro ohranjen izvod; legenda spodaj levo, skala spodaj na sredini. 
Izklicna cena : 35,00 € 

 
 
233. ROČNI ŠOLSKI ZEMLJEVID DRAVSKE BANOVINE : 
merilo 1 : 600000 / izdelala Franjo Baš in Milan Verk.   
V Mariboru : Učiteljski dom, 1935. - barvni zemljevid ;  
29 x 42 cm na listu 32 x 44 cm, zložen na 22 x 16 cm. -  
na platnu, dobro ohranjen izvod; spodaj desno legenda, 
spodaj ob robu ponudba založnika za šolske zemljevide. 
Izklicna cena : 40,00 € 
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234. JUGOSLAVIJA : ročni šolski zemljevid :  
merilo 1 : 2,000.000 / izdelala Franji Baš in Milan Verk.  
V Mariboru : Učiteljski dom, 1935. - barvni zemljevid ;  
35 x 42 cm na listu cc 40 x 47 cm, zložen na 23 x 20 cm. - 
dobro ohranjen izvod; spodaj levo legenda, spodaj ob 
robu ponudba založnika za šolske zemljevide. 
Izklicna cena : 30,00 € 
 

 
 
 
 
 
235. Cvijić, Jovan (1865-1927) 
KARTA SRBIJE I CRNE GORE : razmer 1 : 750.000.  
3., pregledano i popravljeno izdanje / kartograf  
Anton Lazić, izrađena kod Valtera Brendela u Bernu.  
V cirilici. - Beograd : Knjižarnica Gece Kona, 1911. -  
barvni zemljevid ; cca 52 x 55 cm, zložen na 26 x 14 cm - na 
platnu; zgoraj obrezan, legenda zgoraj desno, višinska skala 
zgoraj levo, spodaj levo manjši zemljevid Beograd i okolina: 
razmer 1:75.000 
Izklicna cena : 100,00 € 

 
 
236. VELIKA ZIDNA KARTA KRALJEVINE SRBA, 
HRVATA I SLOVENACA : mjerilo 1: 800.000.  
2. izdanje / prema službenim, statističkim i 
kartografskim podatcima priredil prof. V. 
Marinkovič u Beogradu i Radoslav T. Tomić u 
Zagrebu. - Zagreb : Umjetničko-nakladni zavod  
Jos. Čaklović, [1919]. - barvni zemljevid ;  
88 x 119 cm na listu 95 x 126 cm,  
zložen na 29 x 16 cm, v papirnati mapi cca 29 x 17 
cm. - dobro ohranjen izvod; legenda spodaj desno. 
Izklicna cena : 100,00 € 
 

 
 
 
237. PRIRUČNA KARTA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE : 
sa novom razdiobom na banovine :  
mjerilo 1 : 1.000.000. Novo izdanje.  
Wien : Freytag & Berndt, [1935]. -  
barvni zemljevid ; 88 x 73 cm na listu 97 x 80 cm,  
zložen na cca 25 x 14 cm. - dobro ohranjen izvod; 
spodaj levo legenda in oznaka banovin, v legendi žig 
»Anton Jaré«. 
Izklicna cena : 80,00 € 
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238. ZEMLJEVID TRŽAŠKEGA OZEMLJA / Izdaj Primorski dnevnik: 
glasilo Osvobodilne fronte slovenskega naroda za tržaško ozemlje.  
[Trst] : 1949. - barvni zemljevid ; 36 x 24 cm na listu cc 43 x 30 cm. - 
zelo dobro ohranjen izvod; na levi strani ob robu koledar. 
Izklicna cena : 100,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
239. MESTO CELJE : 
merilo 1 : 10.000  
narisal Anton Perčič, 
geodet. - [Celje : 1947]. - 

1 čb načrt mesta ; 49.5 x 38.5 cm na listu 54 x 41 cm, zložen na  
cc 14 x 12 cm. - dobro ohranjen izvod; zgoraj levo legenda. 
Izklicna cena : 20,00 € 
 
240. OESTL. DOLOMITEN, KARNISCHE-U. JULISCHE ALPEN, GÖRZ,  
KÜSTENLAND, FRIAUL UND OBERITALIENISCHE VENEZIANISCHE EBENE : Maasstab 1 : 250.000.   
Frankfurt am Main : Verlag der geographischen Anstalt von L. Ravenstein, [1916?]. -  
barvni zemljevid ; 67 x 92 cm na listu 71 x 95 cm, zložen 24 x 16 cm. - (Ravensteins Kriegskarte ; 17). -  

dobro ohranjen izvod; legenda spodaj na sredini.  
Izklicna cena : 100,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
241. ETNOGRAFSKA KARTA JULIJSKE KRAJINE, BENEŠKE SLOVENIJE IN 
ZADRSKE POKRAJINE : po politično-upravni razdelitvi ob koncu l. 1936.  
in po uradnem ljudskem štetju iz leta 1921 : s potrebno ratifikacijo  
po štetju iz leta 1910 : za občine, označene v seznamu  
narisal Vilko Finžgar ; izdelal Oskar Šavli. - Brez navedbe kraja : založil in 
izdal Publ. odsek Zveze jugoslovenskih emigrantskih društev v Jugoslaviji, 
[po letu 1936]. - barvni zemljevid ; cca 85 x 42 cm na listu cca 95 x 50 cm, 
zložen na 24 x 25 cm. - dobro ohranjen izvod; legenda zgoraj v desnem 
kotu, v spodnjem delu levo in spodaj Seznam občin po pokrajinah in razlaga kratic.  
* zemljevid je bil kasneje objavljen v mapi Julijska krajina 1946 (za pogajanja o meji z Italijo-Londonski sporazum). 

Izklicna cena : 80,00 € 
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242. DIE SCHULEN DER UNTERSTEIERMARK : 
(Stand vom 1. Oktober 1941) :  
Massstab 1 : ca. 210.000 / Bearbeitet und 
gezeichnet Karl Hüter, Otto Lorber.  
Marburg am Drau : Steirischer Heimatbund,  
1941. - barvni zemljevid ; cca 65 x 95 cm na listu 
69 x 97 cm, zložen na 25 x 19 cm. - dobro ohranjen 
izvod; legenda spodaj desno, spodaj levo manjši 
stranski zemljevid Marburg-Stadt (1 : 105.000);  
ob levem robu je obrezan. 
Izklicna cena : 150,00 € 
 
 
243. KARTA AUTOMOBILSKIH PUTEVA FNR 
JUGOSLAVIJE : merilo 1 : 1.000.000   
Automobilsko-motociklistički savez Jugoslavije ; 
redakcija St. P. Bošković.  
Beograd : Tehnička knjiga, 1948. - barvni zemljevid ; 
cc 71 x 81 cm na listu 76 x 88 cm, zložen na  
cca 26 x 11 cm. - zelo dobro ohranjen izvod;  
legenda desno zgoraj, spodaj načrti glavnih mest 
republik (Ljubljana, Sarajevo, Skopje, merilo 1 : 
35.000 ; Zagreb, Beograd i okolina : merilo 1 : 
75.000) + priložena knjižica (20 str. - oglasi, 
prometni znaki, seznam turističnih, klimatskih in 
topliških mest v FNRJ : čb in barv. ilustr. ;  
26 x 13 cm, zelo dobro ohranjen izvod). 
Izklicna cena : 50,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
244. PAPIRNATI SERVIETI 
[500] kosov ; različnih barv in oblik, iz različnih obdobij 
Izklicna cena : 650,00 € 
 
 
245. »BRANJE UTRUJA« 
barvan mavčni odlitek figure, glazura ; cca 16 x 9 x 13 cm  
Izklicna cena : 65,00 € 
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Etnografska karta Julijske krajine....                             241 
Eva-Oho                                                                               37 
 
Finžgar, Fran Saleški                                                     4, 54 
Foerster, Anton                                                                  82 
 
Gallenstein, Meinrad Ritter                                           154 
Gospa Sveta-znamenitosti božje poti                          113 
Govekar, Minka                                                               157 
Gradnik, Alojz                                                                     31 
Grafika in risbe s social. tematiko-katalog                  101  
Grand Hotel Union Laibach                                           169 
Gray, Thomas                                                                     22 
Gregorc, Janko                                                                   85 

Gregorčič, Simon                                                               23 
Grimm, brata-Loton                                                            6 
Grobovi tulijo…                                                                136 
Grothe, Hugo Albert Louis                                               92 
Gruden, Igo                                                                         30 
 
Hacquet, Baltazar                                                            152 
Hladnik, Ignacij-spominski koncert                                88  
Hmeljarska razstava                                                        187 
Horjak, Ciril - Dr. Horowitz                                    217-224 
Hostnik, Davorin M.                                                          57 
 
Ilustrierter Führer durch Triest                                     172 
Irwin-plakat                                                                      225 
Iti v gozd…-vojni letak                                                    202 
Iz naroda za narod-dijaški shod                                    129  
Izver Soče-razglednica                                                    178  
Izvestje-Tehnična srednja šola Lj                                    74 
 
Jakac, Božidar                                                                  180 
Janežič, Anton                                                                    56 
Jeglič, Anton Bonaventura                                    111, 112 
Jeraj, Karel                                                                          86 
Jezernik, Marija                                                                    3 
Joj, joj, ta neznosna draginja                                         116 
Jugoslavija-ročni šolski zemljevid                                 234 
Jurčič, Josip                                                                  48, 53 
 
Kaj nas čaka?-plebiscitni letak                                      198 
Kalinin, Mihail Ivanovič                                                  143 
Kamnik: letovalište-planinsko lečilište                        166 
Kardelj, Edvard                                                                142 
Karta automobilskih puteva FNRJ                                243 
Kleč, Milan                                                                          39 
Klemenčič, Dore                                                              106 
Kocjančič, Peter                                                               105  
Kokalj, Alojzij                                                                      29 
Kolesarsko tekmovanje-razglednica                            183 
Komunisti-plakat                                                             214 
Komunizam i mučenjem gladom                                  138 
Kopač, Franc                                                                     185 
Kos, Vladimir                                                                      36 
Kosi, Anton                                                                         73 
Kovalo-leposlovni mesečnik                                            77 
Kralj Matjaž-Kralj                                                               45 
Kralj, Frane in Tone-katalog                                             97  
Kregar, Rado                                                                       96 
Krleža, Miroslav                                                           42, 51 
Kuhar, Janez                                                                       84 
Kultura-Strip-deveta umetnost?                                     80 
Kulturni festival v Žalcu                                                  186 
 
Laibach-plakati                                               227, 228, 229 
Lamprecht, Ivan                                                               130 
Lapajne, Ivan                                                                    122 
Lázar, Istvan                                                                        50 
Lepopisnica                                                                         72 



XLVII 
 

Letovišče Begunje pri  Bledu                                         167 
Levstik, France                                                                      7 
Literata-risbi                                                                     190 
Lječilište Slatina Radenci                                                170 
Ljubljana pozdravlja-plakat                                           212 
 
Maister, Rudolf                                                                  32 
Makarovič, Svetlana                                                          20 
Mesto Celje-zvd                                                               239 
Mikuž, Metod                                                                  141 
Močnik, Franc vitez                                                    65, 66 
Možje in žene gorenjske-plakat                                    210  
Munda, Avgust                                                                155 
Mušič, Zoran-katalog                                                        99  
 
Na Berlin-letak                                                                 205  
Na Krvavcu-fotografija                                                   189  
Narodne pesni Koroških Slovencev                                89 
Naš Bežigrad                                                                    125 
Naš list-drž. mešč. šola Trbovljah                                   78 
Naša radost-ilustracija                                                    193 
Našim malim-vzgojne slike                                            109 
Nemčija napadla Jugoslavijo-časnik                             201  
Novi kolektivizem-plakati                             226, 230, 231 
 
Oče naš-o. Gaspari                                                          110 
Odjemalna knjiga za špecerijo                                      163  
Oestl. Dolomiten, Karnische-u. Julische Alpen-zvd   240 
Orphei poetarum vetustissimi Argonauticon               41 
Osojnik, Iztok                                                                      40 
 
Pahor, Boris                                                                        59 
Papirnati servieti                                                             244 
Partizanski dnevnik 4. 4. 1945                                      151 
Pascal, Blaise                                                                      58 
Pesem o Kodrasu-4 dopisnice                                       182  
Pirc, Ivo                                                                             159 
Pismo koroških deklet                                                    199 
Planinski vestnik-originalni predlogi                            192 
Poduk, kteri uzhi preshizhe pleménititi...1850          156 
Poglejmo v Beneško Slovenijo                                        14 
Postojinsko okrajno glavarstvo                                     123 
Pozdrav iz Motnika-razglednica                                    177 
Pozdrav iz Sevnice-razglednica                                     174 
Pozdrav iz Slovenije-brošura                                         165 
Pravila katoliškega društva rokodel. pomočnikov     114 
Prečitajte vsi-letak                                                          208  
Prekmurje-seznam občin                                               120 
Priručna karta kraljevine Jugoslavije                           237 
Prvo berilo 1958                                                                64 
Puch Roller-kataloga                                                       162  
Punk je bil prej-zbornik                                                    81 
 
Quintilanus, Marcus Fabius                                             69 
 
R. R. Grotte di Postumia                                                168 
Rdeča armada zmaguje                                                  147 
Renzenberg, Pavla pl.                                                       70 
Ribič Marko-čarobna igra                                                 83 

Robida, Ivan                                                                     126 
Ročni šolski zemljevid dravske banovine                    233 
Ročni zemljevid mariborskega okrožja                        232 
Rožice iz Rezije                                                                   90 
Rožič, Valentin                                                        119, 134 
Rudolfovo=Novomesto-tiskovina                                 175 
 
Samostan-Trnovo-razglednica                                      179 
Sazonov, Vasilije                                                              108 
Schmidt, Ferdinand Jožef                                               153 
Schoedler, Friedrich                                                          68 
Sič, Albert Franc                                                    93, 94, 95 
Sklepi in dokumenti odposlancev-Kočevje 1943       148 
Slovenci! Slowenien-vojni plakat                                  211  
Slovenci-vojni letak                                                         203 
Slovenski lesorez                                                             107 
Slovenski literati-risbe                                                    191 
Slovenskim volivcem 11.9.1927                                   133 
Smernice-glasilo 1944                                                    149 
Sneguljčica-Loton                                                                5 
Sneguljčica-O. Kerševani                                                  11 
Socialdemokrati-plakat                                                  215 
Specijalni repertorij krajev na Kranjskem                   118 
Sportni list                                                                          76 
Student-list beogradskih studenata                               79 
Sv. Peter na Kranjskem-razglednica                             176 
 
Šantel, Saša                                                                      103 
Šašelj, Ivan                                                                          91 
Šijanec, Fran                                                                       98 
Šolski Spominski list                                                          75 
 
Tarman, Draga                                                                   17 
Tatu že imamo! V farovžu je skrit-brošura                 132 
Tavčar, Ivan                                                                        44 
Teddy potuje po svetu-slikanica                                     16 
Tratnik, Fran                                                                     104 
Trdina, Janez                                                              49, 121 
Tri godine domovinskog rata Sovjetskog saveza       144 
Tu je račun                                                                        139 
Tuma, Henrik                                                                   131 
Tvoja usoda pod Sovjetsko zvezdo-plakat                  209  
 
V poslednji juriš-vestnik                                                 150 
Vabilo na naročbo                                                           195 
Valenčič, Slavko                                                               127 
Vaše blagorodje-vabilo                                                  197  
Vašte, Ilka                                                                           46 
Velika zidna karta kraljevine SHS                                  236 
Vidici-časopis                                                                      79 
Vigred-nekaj misli                                                           140 
Vodušek, Božo                                                                   33 
Volilci! Narodni sodniki-volilni plakat                          200 
Voščilni listi za novo leto...                                              21 
Vračko, Anton                                                                    87 
Vsi in vse za zadnji udar!-letak                                      206 
Vzorčna knjiga črk-Blasnikova tiskarna                       160 
 
Z  Rdečo armado v zmago                                              146 



XLVIII 
 

Z Rdečo armado naprej                                                  145 
Zagoričnik, Franci                                                              38 
Zangone, Mafalda                                                             67 
Zemljevid tržaškega ozemlja                                         238  
Zločini govore                                                                  137 
Zverinice iz Rezije                                                              18 

Zvočna razglednica                                                         188 
 
Žareči kamen-povesti                                                       15 
Žemlja, Jožef                                                                       22 
Župančič, Oton                                                            19, 24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIRI: 
 
Primorski slovenski biografski leksikon.  
Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 1974-1994. - 20 zv. ; 24 cm 
  
Slovenski biografski leksikon. Elektronska izdaja. 
Ljubljana : SAZU : ZRC SAZU, 2009, 
dostopen na http://nl.ijs.si/fedora/get/sbl:sbl/VIEW/ 
 
Enciklopedija Slovenije. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1987-2002 
 
Leksikon Slovenska književnost. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1996. - (Zbirka Sopotnik/Leksikoni CZ) 
 
Bibliografija izdanja u narodnooslobodilačkom ratu 1941-1945. - Beograd : Vojnoistorijski institut, 1964 
 
http://www.cobiss.si/ 
 
www.primorci.si 
 
http://www.posavci.si/ 
 

http://sl.wikipedia.org/ 
 

http://nl.ijs.si/fedora/get/sbl:sbl/VIEW/
http://www.cobiss.si/
http://www.primorci.si/
http://sl.wikipedia.org/


XLIX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. 
TRUBARJEV ANTIKVARIAT 
Mestni trg 25, 1000 Ljubljana 
TEL.: 01 2442 683 
FAX: 2442 682 
E-mail: antikvariat@mk-trgovina.si 
 
Delovni čas: 
ponedeljek - petek 9.00 do 19.00 
sobota 8.30 do 13.30 
nedelje in prazniki zaprto 
 
Pripravili: Stanka Golob, Anamarija Babić, Andrej Jereb 
Fotokopiranje: Fotokopirnica Gosposvetska, Ljubljana 
Ljubljana, junij 2021 
 
Za vse morebitne napake se opravičujemo in prosimo za razumevanje . 

mailto:antikvariat@mk-trgovina.si


L 
 

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. 

 
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. 
 

7.  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. 
 

8. 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. 
 

9. 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. 

 
10. 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. 
 

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

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

13. Za pravna razmerja v zvezi z javno dražbo se uporabi pravo Republike Slovenije, za vse spore je 
pristojno sodišče v Ljubljani. 

 


