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46. DRAŽBA STARIH KNJIG IN TISKOV 

ČETRTEK, 2. JUNIJA 2022, 

OB 18. URI, 

TRUBARJEV ANTIKVARIAT, TRUBARJEV SALON, 

LJUBLJANA 

 

DRAŽBENE KNJIGE IN TISKE 

SI LAHKO OGLEDATE V TRUBARJEVEM ANTIKVARIATU 

MED 30. 5. IN 1. 6. 2022 OD 9.00 DO 19.00, 

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

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

TELEFONSKE IN PISNE PONUDBE 

SPREJEMAMO DO 2. 6. DO 13.00 URE. 

VLJUDNO VABLJENI! 

 

 

Mladinska knjiga Trgovina d.o.o. 

Slovenska 29, 1000 Ljubljana 

TRUBARJEV ANTIKVARIAT 

Mestni trg 25, 1000 Ljubljana 

 

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

FAX: +386 (0)1 244 26 82 

E-naslov: antikvariat@mladinska-knjiga.si 

 

Barvni katalog si lahko ogledate na 

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

DELOVNI ČAS: 

OD 9.00 DO 19.00 

SOBOTA OD 8.30 DO 13.30 

NEDELJE IN PRAZNIKI ZAPRTO 

  

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


II 
 

1. Bambič, Milko (1905-1991) 
FIŽOLČKI / spisal in narisal Milko Bambič. - V Ljubljani : 
Slomškova družba, 1940. - 62 str. : čb. ilustr. ; 17 cm. - (Vrtčeva 
knjižnica ; zv. 6). - Tisk v rjavi barvi, broširan, dobro ohranjen 
izvod. 
Izklicna cena: 15,00 € 
 
2. Bonsels, Waldemar (1880-1952)   

PRIGODE ČEBELICE MAJE : roman za deco / poslovenil Vladimir Levstik.  
1. slovenska izdaja. - V Ljubljani : I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg, 1923. - 105 str.,  
[8] f. pril. : čb. ilustr. ; 22 cm. - Polplatno, dobro ohranjen izvod, na str. 77-78 ob 
strani natrgan list. 
Izklicna cena: 20,00 € 

 
3. ČEŠKE PRAVLJICE / poslovenil Ivan Lah ; ilustriral 
Rajko Šubic. - V Ljubljani : Učiteljska tiskarna, 1922. 
68 str. : čb. ilustr. ; 22 cm. - Karton, zelo dobro ohranjen 
izvod. Podpis prevajalca. 
* Vsebina: Žaba in deklica; Zlate zvezdice; Bajka o Palčku; Trije 
zlati lasje deda Vseveda; O dvanajstih mesecih; Lilijana; Rožica; 
Dve Marički; Bajka o petelinčku in putki; O Smolčku; Pastirček in 
ovce. 

Izklicna cena: 30,00 €   
 
4. Deržaj, Edo; Černej, Anica (1900-1944) 
KAPLJICE / slike izdelal Edo Deržaj, besedilo priredila 

Anica Černejeva. - Ljubljana : Mladinska Matica, 1934. - [58] str. : barv. ilustr. ; 17 
cm. - (Knjižnica Mladinske Matice ; 25). - Broširan, dobro ohranjen izvod.  
Izklicna cena: 15,00 € 
 
5. Filip, Dominik (1879-1946) 
KAKO SO SE VRAGI ŽENILI TER DRUGE LEGENDE IN BAJKE / Dom. Filip ; 
iz češčine prevel Fr. Bradač. Pravljice za odrasle. - V Ljubljani : Tiskovna zadruga, 
1924. - 95 str. : čb. ilustr. ; 25 cm. - Karton, dobro ohranjen izvod. 
* Vsebina: Kako so se vragi ženili; O štirih bratih; Kako so nastale zvezde na nebu; O 
solncu in solnčku; Nezvesti ljubček; Hišni varuh; O studencu z živo vodo; Voda, ki omlaja; 
Majev dež; Točonosci; Panova globel; Čas in ura sta tu - a človeka ni; Zakaj godci ne 
umirajo; Prigodbe sv. Brandana na poti v raj.   

Izklicna cena: 25,00 € 
 
6. Finžgar, Fran Saleški (1871-1962) 
MAKALONCA / [F. S. F.] ; ilustriral in opremil Jože Plečnik. - Ljubljana : Nova 
založba, 1944. - 89 str. : ilustr. ; 18 cm. - Krašeno platno, zelo dobro ohranjen 
izvod. Podpis F. S. Finžgarja in J. Plečnika. 
Izklicna cena: 100,00 €    

 
7. Golia, Pavel (1887-1959)   
SNEGULJČICA : igra v osmih slikah / 
ilustriral in opremil Tone Kralj. - [Ljubljana] 
: Mladinska knjiga, 1950. - 70 str. : čb. in 
barv. ilustr. ; 23 x 24 cm. 
Polplatno, dobro ohranjen izvod. Posvetilo in podpis avtorja 
(»Dragi dobri gospé Bitenčevi za lep spomin, vdani Pavel Golia, 
Srednja vas v Bohinju 5. III. 51.«). 
Izklicna cena: 40,00 € 
 



III 
 

8. Lovrenčič, Joža (1890-1952) 
IVON POGUMNIK : bretonska pripovedka / začetnice, 
vmesne slike in naslovno risbo je napravil prof. Francé 
Podrekar. - Ljubljana : Mladinska založba, 1940. - 53 str. 
: ilustr. ; 15 cm. - Tisk v rjavi barvi, polplatno, zelo dobro 
ohranjen izvod.   
Izklicna cena: 20,00 € 
 
9. Mikeln, Miloš (1930-2014) 
VIHARNA POMLAD : mladinska slikanica iz 
narodnoosvobodilne vojne / napisal Rado Kragelj ; 

narisal Milan Maver. - Ljubljana : Ljubljanski dnevnik, 1956. 
205, [3], str. : ilustr., reklame ; 17 cm. - Tisk v modri barvi, broširan, zelo dobro 
ohranjen izvod. 
* Rado Kragelj je psevdonim.   

Izklicna cena: 20,00 € 
 
10. Vuga, Saša (1930-2016) 
ŠKORENJČEK MATEVŽEK / ilustriral Gvido Birolla. - 
[Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1955. - 74 str. : čb. ilustr. ; 
21 cm. - Karton, zelo dobro ohranjen izvod. Posvetilo in 
podpis avtorja ilustratorju (»Gospodu Birolli v 

prisrčen spomin! Saša Vuga, Ljubljana 5. III. 55.«). 
Izklicna cena: 40,00 €  

 
11. Župančič, Oton (1878-1949) 
CICIBAN IN ŠE KAJ / 1. izdaja. - V Ljubljani : Omladina, 1915. 
55 str. ; 15 x 14 cm. 
Polplatno, solidno ohranjen izvod.   
* Naslov na naslovnici: Ciciban. 

Izklicna cena: 25,00 € 
 
12. V ŠOLO / slikanica-kartonka. - Ljubljana : L. 
Schwentner, [po 1900]. - [10] str. : barv. ilustr. ; 13 x 
17 cm. - Polplatno, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 45,00 €  
 
13. NA POT - BRŽ OD TOD / slikanica-kartonka. 
Ljubljana : L. Schwentner, [po 1900]. - [10] str. : barv. 
ilustr. ; 13 x 17 cm. - Polplatno, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 50,00 €  
 
14. Alighieri, Dante (1265-1321) 

BOŽANSTVENA KOMEDIJA. Pakao  / preveo i protumačio Iso Kršnjavi ; urešeno sa 
30 slika Mirka Račkoga. 2. izdaja. - Zagreb : "Jugoslavija", 1919. - 141 str., 30 f. 
prilog: čb. ilustr. ; 34 cm. - Krašen karton, zelo dobro ohranjen izvod, na notranji 
strani platnice »Zagreb 4. oktobra 1945 B. Jakac (lastnoročni podpis)«. Priložena 

skica Mirka Račkoga v Sarajevu, ki jo je narisal B. Jakac 
(podpis v levem spodnjem kotu) na belem listu, 21 x 30 cm.    
Izklicna cena: 300,00 € 
 
15. Aškerc, Anton (1856-1912) 
AŠKERČEVA ČITANKA : izbrane pesmi Antona Aškerca / uredil in uvod 
napisal Ivan Prijatelj. - V Pragi : Svobodna misel, 1913. - 182 str., [1] f. pril. z 
avtorj. sl. ; 20 cm. - Krašeno platno (privatna vezava), odlično ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 40,00 € 



IV 
 

16. Beličič, Vinko (1913-1999) 
GMAJNA / risba na naslovni strni Robert Hlavaty. - Trst : Mladika, 1967. 
29 str. ; 22 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod. Podpis pesnika.  
* Beličič je leta 1940 diplomiral iz slavistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani, študijsko pa 
se je kasneje izpopolnjeval še na univerzi v Milanu. Med drugo svetovno vojno je bil 
zaposlen kot srednješolski profesor v Ljubljani, a ker je nazorsko pripadal 
protikomunističnemu akademskemu klubu Straža L. Ehrlicha, se je leta 1945 umaknil v 
Trst. Tam je nadaljeval s poučevanjem na slovenskih srednjih šolah in bil sodelavec pri 
Radiu Trst A. Za potrebe šole je tudi pisal učbenike in prevajal. Sodeloval je z zamejskimi in 
zdomskimi publikacijami, v Sloveniji pa so bila njegova dela do osamosvojitve 
prepovedana. 

Izklicna cena: 20,00 € 
 
17. Firduzi, Abu l-Kassim Manzur (ok. 935-ok.1020) 
ZAL IN RUDABEH / preložil iz perziščine Karol Glaser. Ponatis iz "Straže". 
Maribor : samozal., 1909. - 22 str. : vinjete ; 19 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod. 
* Gre za delni prevod pesnitve Šahname ali "Knjige kraljev". Karol Glaser (1845-1913) 
je bil literarni zgodovinar, prvi slovenski indoevropist in prevajalec.   

Izklicna cena: 20,00 € 
 
18. Gregorčič, Simon (1844-1906) 
POEZIJE / zbral in uredil Anton Medved ter napisal uvod in o 

pesnikovem življenju ; ilustriral Anton Koželj. - V Celovcu :  
Družba sv. Mohorja, 1908. - 141 str. : avtorj. sl., čb. ilustr. ; 25 cm. 
Krašeno platno, odlično ohranjen izvod, na str. 44 rahla 
podčrtava z rdečo barvico. 
* Prva knjižna objava po Gregorčičevi smrti.   

Izklicna cena: 60,00 € 
 
19. Jarc, Miran (1900-1942) 
NOVEMBRSKE PESMI / 1. izdaja. - Ljubljana : Akademska založba, 1936. 
31 str. ; 20 cm. - Broširan, odlično ohranjen izvod. Posvetilo in podpis pesnika 
(»B. Borku Miran Jarc, Lj. 5/12. 35«). 
Izklicna cena: 40,00 €   
 

20. Kovič, Kajetan (1931-2014); Zlobec, Ciril (1925-2018); 
Menart, Janez (1929-2004); Pavček, Tone (1928-2011) 
PESMI ŠTIRIH / opremil Grega Košak. Faksimile izvirne izdaje (V 
Ljubljani : Slovenski knjižni zavod, 1953). - Ljubljana : Cankarjeva 
založba, 1988. - 133 str. ; 18 cm. - (Zbirka Feniks ; zv. 1). 
Platno, ščitni ovitek, zelo dobro ohranjen izvod, podpisi  
vseh štirih pesnikov.  
* Priloga: Marginalije ob liričnem jubileju / Mitja Mejak. - 32 str. ; 17 cm. 

IN PESMI ŠTIRIH [Videoposnetek] : petdeset let kasneje / 
nastopajo Kajetan Kovič in drugi ; vodi Nela Malečkar ; kameri Tone Stojko, Simon Stojko Falk ; glasba 
in interpretacija pesmi Bela pravljica Kajetana Koviča Neca Falk. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 

[2003]. - 1 videokaseta (VHS, PAL) (ca. 67 min). Naslov na nosilcu: Petdeset let 
potem : ob jubileju Pesmi štirih. 
* Petdeset let kasneje, 15. aprila 2003, se je slovita četverica zbrala v kavarni hotela Union 
v Ljubljani. 

Izklicna cena: 100,00 € 
 
21. MODERNA ŠPANSKA LIRIKA / poslovenil Alojz Gradnik ; ilustriral [in 
opremil] Miha Maleš ; uvodni esej Božidar Borko. - Ljubljana : [Bibliofilska 
založba, 1943]. - [4], 124 str. : čb. ilustr. ; 21 cm. - Platno, dobro ohranjen izvod. 
Podpis Mihe Maleša (»Ljubljana, 19. 6. 1945.«). 
Izklicna cena: 40,00 €   



V 
 

23. Murn, Josip (1879-1901) 
PESMI IN ROMANCE / Aleksandrov ; uvod Ivan Prijatelj. - V Ljubljani : L. 
Schwentner, 1903. - XLII, 136 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 18 cm. - Krašeno 
platno, zlata obreza, zelo dobro ohranjen izvod. 
* Josip Murn, s psevdonimom Aleksandrov, se je rodil kot nezakonski otrok Mariji Murn 
in Ignacu Cankarju. Mati je bila po rodu Gorenjka, a je v Ljubljani služila pri družini 
Mayer, kjer je bil Josipov oče hlapec. Oče zanj ni skrbel, po njegovem rojstvu se je poročil 
z drugo in kmalu za tem umrl za tuberkolozo. Mati ga je v stiski dala v rejo, sama pa šla 
služit v Trst, od koder se ni nikoli vrnila. Murn je tako otroštvo preživel v reji v 
Zadobrovi, pri Sv. Krištofu, nazadnje pa pri materi Kalanovi na Poljanski cesti. Od leta 
1890 do 1895 je obiskoval nižjo gimnazijo v Ljubljani in objavljal rokopise svojih pesmi 
v literarnem časopisu Dijaš   ke vaje. Po ljubljanskem potresu leta 1895 se je vrnil k materi Kalanovi, s katero sta 
se preselila v Cukrarno, in tam je tudi preživel zadnji del svojega življenja. V tem času se je spoprijateljil z Ivanom 
Cankarjem, Dragotinom Kettejem in Otonom Župančičem. Po maturi leta 1898 je s štipendijo Trgovsko obrtniške 
zbornice odšel na Dunaj, a s študijem na eksportni akademiji ni uspel, zato se je želel prepisati na pravo. Ker pa ni 
bil sprejet ne na Dunaju ne v Pragi, je izgubil štipendijo in se znašel v pomanjkanju. Povrhu vsega je bil čedalje 
bolj bolan, zato je na oddih odhajal na kmete na Gorenjsko, v Zalog pri Cerkljah ter v Zasip pri Bledu. Nekajkrat je 
preživljal svoje šolske počitnice v Vipavski dolini na domačiji pri Aleksandrovih, od koder izhaja psevdonim 
Aleksandrov. Leta 1899 se je vrnil v Ljubljano, kjer se je zaposlil kot stenograf, leta 1900 pa kot pisar pri Trgovski 
zbornici. Kmalu zaradi bolezni tudi tega ni več zmogel in ostal je brez sredstev za življenje. Junija 1901 je v 

Cukrarni umrl za jetiko na isti postelji kot dve leti prej Kette. Pokopali so ga pri Sv. 
Krištofu, pozneje pa prenesli v grob pesnikov slovenske moderne na ljubljanskih Žalah, 
kjer je pokopan skupaj s Cankarjem, Kettejem in Župančičem. 

Izklicna cena: 100,00 € 
 
24. Prešeren, France (1800-1849) 
POEZIJE DOKTORJA FRANCETA PREŠERNA / faksimilirana izd. tiskarskega 
rokopisa iz l. 1846, ki se hrani v NUK (Ms 788). 
Laibach : [J. Blasnika nasled., 1908(?)]. - 175 str. ; 25 cm. 
Usnjena mapa, zelo dobro ohranjen izvod.  
* Po nekaterih podatkih naj bi delo izšlo 1909. 

Izklicna cena: 80,00 € 
 

25. Sajovic, Tone 
ŽALNO POSVETILO VITEŠKEMU KRALJU ALEKSANDRU 
PRVEMU ZEDINITELJU / poezija. - [Celje] : samozal., [1935]. 
23 str. : portret ; 21 cm. 
Broširan, solidno ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 10,00 € 
 
26. SLOVENSKA PESMARICA : zbirka najpriljubljenejših narodnih in umetnih 
slovenskih pesmi / uredil A. B. (Ante Beg). 
Celje : Goričar & Leskovšek, 1928. - 240, XXII str. ; 20 cm. 
Broširan, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 30,00 € 

 
27. Stritar, Josip (1836-1923) 
PESMI : zložil Boris Mirán. - Na Dunaji : F. B. Geitler, 1869. - 155, [4] str. ; 15 x 11 cm. - Krašeno 
platno, zlata obreza, zelo dobro ohranjen izvod. Posvetilo Frana Levca (»Prvi eksemplar, ki je prišel iz 

tiskarnice in katerega je Stritar 30. novembra 1869 podaril meni, posvečam jaz 
danes tebi za tvoj god in tvoj rojstni dan l. 1870. Na Dunaji 5/3 70, Fr. Levec«). 
IN Stritar, Josip (1836-1923) 
BORIS MIRAN, STRUNAM SLOVO! : zadnji pesniški utrinki / zbral in objavil 
Franc Serafin Šegula. - V Ljubljani : Jugoslovanska knjigarna, 1922. - 63 str. ; 14 cm. 
- Izvod z vlepljeno fotografijo Josipa Stritarja v starih letih, platno, dobro ohranjen 
izvod. 
* Boris Miran je psevdonim Josipa Stritarja. 

Izklicna cena: 200,00 € 



VI 
 

28. Strniša, Gregor (1930-1987) 
ODISEJ / opremil France Maček. Poezija. - V Ljubljani : 
Cankarjeva založba, 1963. - 87 str. ; 19 x 17 cm. 
Platno, ščitni ovitek, dobro ohranjen izvod. Posvetilo 
in podpis pesnika (»Kovačevim v prijateljski spomin 
poklonil Gregor Strniša, Lj. 4. VI. 63.«). 
Izklicna cena: 40,00 € 
 
29. Balzac, Honoré de (1799-1850) 
OKROGLE POVESTI / v slovensko prepisal Anton 

Debeljak ; z ilustracijami Gustava Doréja in E. Justina. - Ljubljana : Slovenski knjižni zavod, 1954. 
462, [34] str., XLVIII f. pril., 7 str. pril. : vinjete, ilustr. ; 26 cm. - Bibliofilska izdaja št. 147/300, 
polusnje, ščitni ovitek, zaščitni karton, odlično ohranjen izvod. Izvod vsebuje grafični vložek, dodan 50 
izvodom za Justinove najožje prijatelje, z mottom in s podpisom Alojza Gradnika (prevajalca 
Goethejevih verzov v mottu) in Elka Justina; uvezen je na strani [6] in nosi št. 24. Priložen še list z 
grafiko (skrivalica »Ljubimkajoči par«, lesorez iz zbirke H. Balzaca, 1. pol. 18. st.), na katerem prav tako 
podpisan E. Justin. 
Izklicna cena: 250,00 € 

 
30. Boccaccio, Giovanni (1313-1375)   
DEKAMERON / prevedel Andrej Budal ; prevod redigiral 
Božidar Borko ; ilustriral Vladimir Lakovič ; verze prevedel 
Ciril Zlobec ; uvod dr. Erosa Sequija prevedel Božidar Borko. 
V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1959. - 840 str. : ilustr. ; 25 
cm. - Bibliofilska izdaja št. 102, polusnje, ščitni ovitek, 
zaščitni karton, odlično ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 150,00 € 
 
31. Cankar, Ivan (1876-1918) 
KRPANOVA KOBILA / okraske in karikaturo avtorjevo 
narisal Hinko Smrekar. 1. izdaja. - V Ljubljani : L. Schwentner, 1907. 

229 str., 1 f. avtorjeva podoba : čb. ilustr. ; 19 cm. - Krašeno platno v odtenkih 
zelene in zlate barve, odlično ohranjen izvod. 
* Vsebina: I. Jubilej; II. Krpanova kobila; III. Novele; IV. Poslednji dnevi Štefana Poljanca. 

Izklicna cena: 200,00 € 
 
32. Finžgar, Fran Saleški (1871-1962) 
POD SVOBODNIM SONCEM : povest davnih dedov / ilustriral in opremil Slavko 
Pengov. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1951. - 438 str., [1] f. pril. z avtorj. sl., 
[20] f. pril. ; 20 cm. - Platno, zelo dobro ohranjen izvod. Podpis avtorja.  
Izklicna cena: 30,00 € 
 

33. Handel-Mazzetti, Enrica von (1871-1955) 
KAZNOVANI UBOJ / nemški spisala E. Handel-Mazzeti. 
Ljubljana: [s. n.], 1924. - 54 str. ; 16 cm. - (Domoljubova knjižnica ; zv. 2). - Broširan, 
dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 15,00 € 
 
34. Kocbek, Edvard (1904-1981) 
STRAH IN POGUM : štiri novele / 1. izdaja. 
[Ljubljana] : Državna založba Slovenije, 1951. - 253 str. ; 20 
cm. - Platno, ščitni ovitek, zelo dobro ohranjen izvod. 
* Vsebina: Temna stran meseca; Blažena krivda; Ogenj; Črna 
orhideja. 

Izklicna cena: 25,00 € 
 



VII 
 

35. Manzoni, Alessandro (1785-1873)   
ZAROČENCA : milanska zgodba iz 17. stoletja / odkril in prenaredil Alessandro 
Manzoni ; poslovenil Andrej Budal. - V Gorici : Narodna knjigarna, 1925. - VIII, 566 
str., [36] f. pril. : čb. ilustr. ; 25 cm. - Krašeno platno, dobro ohranjen izvod. 
* Naslov v izvirniku: I promessi sposi. V slovenščino je roman prvič prevedel in izdal Ivo 
Benkovič v samozaložbi leta 1901. 
* Manzoni se je rodil leta 1785 v Milanu v plemiški družini in del življenja preživel v 
Franciji, kjer sta nanj izmenično vplivala razsvetljenstvo in romantično katolištvo. Nato se 
je vrnil v Italijo in do smrti 1873 živel v Milanu. Velja za največjega italijanskega 
romantika, med katerega velike literarne stvaritve prištevamo poezije Svete himne (Inni 
Sacri, 1812-1822) napisane v čast praznikom cerkvenega leta, ter dve zgodovinski 
gledališki tragediji - Grof Carmangolski (Il conte di Carmangola, 1820) in Adelchi (1822). Poleg tega je pisal še 

načelne spise o dramatiki in romanu, ter seveda zgodovinski roman Zaročenca (I 
promessi sposi, 1825-1827, predelava 1840-1842), ki predstavlja sam vrh romantičnega 
zgodovinskega evropskega romanopisja. Z njegovo pranečakinjo je bil poročen pisatelj 
Joža Lovrenčič. 

Izklicna cena: 45,00 € 
 
36. Meško, Franc Ksaver (1874-1964) 
NJIVA. - In Villach : Verlag der "Kriegszeitung der k. u. k. 10. Armee", [1916?]. 
59 str. ; 15 cm. - (Feldbücherei der k. u. k. 10. Armee ; št. 24). - Broširan, dobro 
ohranjen izvod. 
* Na naslovnici spodaj: »Izdaja nadporočnik Michelangelo baron Zojs«. 

Izklicna cena: 25,00 € 
 

37. Pahor, Boris 
ZATEMNITEV : roman / opremil avtor. 1. izdaja. - Trst: Zaliv, 1975. - 254 str. ;  
19 cm. - (Kosovelova knjižnica ; 7). - Broširan, dobro ohranjen izvod. Posvetilo in 
podpis avtorja (»Janezu Gradišniku prijateljsko poklanja Boris Pahor, Trst, 31. X. 
1975«). 
* »Ob trideseti obletnici konca druge svetovne vojske poklanjam to knjigo spominu na 
tržaške žene in dekleta, katerih odsotnost nas je napolnila z grenkobo ob uri, ko je zavoljo 
pribojevane svobode Evropo prevzela brezumna radost.« - avtor.  

Izklicna cena: 40,00 € 
 
38. Velikonja, Narte (1891-1945) 
POD DROBNOGLEDOM / kratka proza. - V Ljubljani : Nova založba, [1941]. 
141 str. ; 18 cm. - Platno, dobro ohranjen izvod. Na hrbtu in platnicah inventarna 
nalepka, na nekaj mestih lastniški žig. Podpis avtorja (»V spomin Narte 
Velikonja, Ljubljana, 10. avgusta 1943«). 
* Vsebina: Najlepša kavarna; Kresnica; Naša Minka; Zmrzli deček; Cigan Miško; Zgodba o 
radiu; Sonjica; Naš dijak; Rubežen; Družina Prelog in potomci; Svakinje; Borut in 
Miklavž; Pension Kondor; Nekaj trenutkov pred rojstvom in pozneje. 
* Narte Velikonja je svojo literarno pot začel kot pesnik, pozneje pa se je razvil v 
pripovednika modernega realizma. Snov je črpal predvsem iz rodnega okolja na obrobju 
Trnovskega gozda ter v svojem delu upodabljal življenje kmetov, bajtarjev in delavcev v 
boju za preživetje težavnih gospodarskih in političnih razmer, prvinskost kmečkega 
življenja in se osredotočal na notranje doživljanje posameznika. Razmere pod Italijansko 

oblastjo je opisal v povesti V Smrlinju, zgodnje novele pa objavil v zbirkah Sirote in Otroci. Naklonjenost bralcev 
si je pridobil zlasti s povestjo Višarska polena, ki je izšla v zbirki Mohorjeve družbe Slovenske večernice, vendar 
je močno presegala tradicionalne okvire te zvrsti. Med njegova najpomembnejša besedila sodi povest Besede; v 
njej se je močno približal ruralizmu na Slovenskem. V knjigi Naš pes je zbral vesele zgodbe iz svojega otroštva. V 
zadnjem obdobju je pisal, deloma po lastnih izkušnjah, tudi novele o bolnih. Humoristične zgodbice je zbral v 
knjigah Pod drobnogledom in Zbiralna leča. Za gledališče je napisal tudi nekaj ljudskih dram (Suženj, Tabor). 

Izklicna cena: 30,00 € 
 
 
 



VIII 
 

39. Zupan, Vitomil (1914-1987)   
SONČNE LISE / opremil Matjaž Vipotnik. - V Ljubljani : Cankarjeva 
založba, 1969. - 339 str. ; 19 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod. 
Posvetilo in podpis avtorja (»7. okt. 1969 Nadi ob izidu avtor 
Vitomil Zupan«). 
* Vsebina: Črni šahovski konj; Vaje obeh Maksov; Andante patetico 
(povest o panterju Dingu); Senca; Modre dekliške oči za Paveliča; Atentat v 
sončnem mestu Carreggii; Tomaž; Mož z bulico na očesu; Stališče velikega 
miru; Muzej bridkosti; Srečanje v mesarjevi hiši; Spomladni čudež; 
Tridesetega avgusta 1962; Nepojasnjena smrt Josipa Kerna; Bogovi so 

trudni; Praznina; Sončna lise; Veleproces; Gorje filozofije; Žalostinka pijanca na grobu 
neznanega slovenskega pesnika (monolog); Kjer in kadar. 

Izklicna cena: 40,00 € 
 
40. Bleiweis, Janez (1808-1881) 
ŽUPANOVA MICIKA : kratkočasna igra s petjem v dveh aktih / po Linhartovi 
(V Ljubljani prvikrat leta 1790. igrani) predelal Dr. Janez 
Bleiweis. - [Ljubljana] : J. Bleiweis, 1864. - 44 str. ; 14 cm. 
(Slovenske glediščine igre ; zv. 1). - Polplatno, solidno 
ohranjen izvod, listi so ponekod pegavi, ponekod rahle 
oznake s svinčnikom.   
Izklicna cena: 32,00 € 
 

41. Govekar, Fran (1871-1949)   
ROKOVNJAČI : [narodna igra v petih dejanjih s petjem] / [po Jurčič-
Kersnikovem romanu spisal] Fran Govékar. - V Gorici : "Goriška tiskarna A. 
Gabršček", 1899. - 96 str. ; 17 cm. - (Slovanska knjižnica ; 89-90). - Platno, 
prevezana , ohranjene originalne platnice, dobro ohranjen izvod, listi ponekod 
pegavi. 
* Vlogo Blaža Mozola je igral Anton Verovšek (1866-1914), režiser in eden prvih slovenskih 
poklicnih igralcev. Anekdota pravi, da je Verovška je nekoč portretiral fotograf, ki je bil na 
svoj izdelek izjemno ponosen. Ob prvi priložnosti ga je pokazal igralcu in vzneseno vprašal: 
»No, gospod, kaj vas nisem dobro zadel?« »Odlično,« je odgovoril Verovšek, »niti kap me ne bi 
mogla bolje.« 

Izklicna cena: 30,00 € 
 
42. DROBTINCE ZA NOVO LETO 1846 : učiteljem ino učencam, starišam ino 
otrokam v podvučenje ino za kratek čas / na svetlo dal Anton Slomšek, viši ogleda 
šol Lavantinske škofije. I. leto. - V Celovci : Anton Martin Slomšek, 1846. - 236 str., 1 f. 
frontispic ; 22 cm. - Polplatno, prevezan, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 40,00 € 
 
43. DROBTINCE ZA NOVO LETO 1851 : učiteljem in ucencom, starišem in otrokam v poduk in 
kratek čas / na svetlo dal Jožef Rozman, korar stolne Labudske cérkve, in vodja škofijnega semenišča 
pri sv. Andreju. VI. leto. - V Celovcu : Janez Leon, 1851. - 1 f. frontispic (sv. Mohor in sv. Fortunat, 
spodaj veduta Celovca), XVI, 264 str., [4] str. pril. : note ; 22 cm. - Karton, dobro ohranjen izvod. 
* Drobtinice so z vmesnimi prekinitvami in pod različnimi nazivi izhajale v letih 1846−1901. Pod imenom 
Drobtinice so najprej izhajale v Gradcu (1846-1863), nato v Mariboru kot Slomškove Drobtinice (1863-1869), 
naposled pa jih je 1887 v Ljubljani kot Drobtinice obnovil Frančišek Lampe. Njihov ustanovitelj je bil Anton 
Martin Slomšek, ki jih je dve leti urejal, nato pa vse do smrti 1862 ostal eden 
glavnih sodelavcev. Pomembnejši sodelavci in uredniki so bili še F. Kozar, 
Jožef Rozman in Josip Virk. Zbornik je vseboval nabožni, življenjepisni, 
poljudnoleposlovni in glasbeni del; namenjen je bil kot vzgojno nabožno 
berilo predvsem mladini »v podučevanje ino za kratek čas«, vendar je tudi 
med starejšimi bralci užival precejšno priljubljenost in tako širil zanimanje za 
branje. 

Izklicna cena: 50,00 € 
 



IX 
 

44. Finžgar, Fran Saleški (1871-1962)   
ZBRANI SPISI : 1-12 / 1. izdaja. - V Ljubljani : Katoliška Bukvarna 
; Jugoslovanska bukvarna ; Nova založba, 1912-1943. - 12 zv. ; 18 
cm. - Rjavo krašeno platno, dobro ohranjeni izvodi. Vseh 12 knjig 
ima avtorjev podpis. Priloženo Finžgarjevo oznanilo za 
biseromašnika (5. avgust 1954) v opremi Jožeta Plečnika (4 str. ; 
17 x 13 cm. Podpis Finžgarja). 
* Vsebina: Zv. 1 in 2: Pod svobodnim solncem / I. in II. knjiga. - 1912-
1915. - 284, 351 str. - (Zv. 1: Leposlovna knjižnica ; zv. 10).; Zv .3: Iz modernega sveta : 
roman. - 1922. - 280. str.; Zv. 4: Dekla Ančka : novela ; Srečala sta se ; vsakdanja 
povest brez konca. - 1924. - 200 str.; Zv. 5: Prerokovana : slike iz svetovne vojne. - 
1924. - 264 str.; Zv. 6: Sama : povest ; Kakor pelikan ; Boltežar ; Naš vsakdanji kruh ; 
Tri črne žene. - 1927. - 299 str.; Zv. 7: Moja duša vasuje ; Spomini ; Na petelina ; Slike 
brez okvira ; Pisarna ; Gospod. - 1929. - 272 str.; Zv. 8: Kmečke zgodbe in povesti 
[Stara in nova hiša ; Dovolj pokore ; Življenje in smrt Mohorjeve knjige ; Skopuhova smrt ; 
Konjička bom kupil ; Beli ženin ; Strici]. - 1935. - 386 str.; Zv. 9: Štiri ljudske igre [Divji 
lovec ; Naša kri ; Veriga ; Razvalina življenja]. - 1940. - 297 str.; Zv. 10: Deteljica in druge 
novele [Kvišku ; Šmarnic nikar ; Pomlad se poslavlja]. - 1942-XX. - 312 str.; Zv. 11: Črtice. 
- 1942-XX. - 332 str.; Zv. 12: Mladinski spisi. - 1943-XXI. - 360 str. 

Izklicna cena: 300,00 € 
 
45. Pregelj, Ivan (1883-1960)   
IZBRANI SPISI. - V Ljubljani : Jugoslovanska knjigarna, 1928-1935. - 
10 zv. ; 19 cm. - Platno, zelo dobro ohranjen komplet. V vsakem 
zvezku avtorjev podpis.  
* Vsebina: Zv. 1: Štefan Golja in njegovi ; Tolminske novele [Matkova 
Tina ; Sin pogubljenja ; Rutharius christianus ; Glejte, človek! ; Pulver und 
Blei ; Pustna pridiga ; Runje ; Tolminski Tit Manlij Torkvat ; Gospoda Matije 
zadnji gost]. - 1928. - 253 str.; Zv. 2: Bogovec Jernej ; Balade v prozi. - 
1928. 255 str.; Zv. 3: Odisej iz Komende ; Zapiski gospoda lanspreškega 
[Propoved ob uljnjaku ; Confiteor sibi ; Regina Roža ajdovska ; Moja krivda, 
moja največja krivda ; Bičanje v Kranju]. - 1929. - 269 str.; Zv. 4: Zgodbe 

zdravnika Muznika : (I. in II. del) ; Tolminske matere sveta noč. - 1929. - 255 str.; Zv. 5: Magister Anton. - 
1930. - 271 str.; Zv. 6: Idile in groteske. - 1931. - 224 str.; Zv. 7: Ženske povesti [Dom gospe matere Serafine ; 
Zvodnik ; Ograjnica] ; Od Kranja do Brezij. - 1932. - 226 str.; Zv. 8: Simon iz Praš ; Usehli vrelci. - 1933. - 218 
str.; Zv. 9: Tolminci. - 1934. - 383 str.; Zv. 10: Otroci sonca. - 1935. - 335 str. 
* Ivan Pregelj se je rodil 27. oktobra 1883 pri sv. Luciji na Tolminskem, današnjem Mostu na Soči, v obrtniški 
družini. Ko mu je bilo komaj osem let, je izgubil oba starša, zato je zanj in za njegova dva brata skrbela stara 
mama Ana, župnik Jožef Fabijan pa mu je pomagal pri študiju, bil njegov vzgojitelj in podpornik. Pregelj je 
obiskoval gimnazijo v Gorici, sprva študiral bogoslovje, nato pa ga opustil in odšel na Dunaj študirat 
germanistiko in slavistiko. Doktoriral je z disertacijo o slovenskem baročnem pridigarju Rogeriju Ljubljanskem. 
Kot gimnazijski profesor je služboval v Gorici, Pazinu, Idriji, Kranju in nazadnje v Ljubljani, kjer je umrl leta 1960. 
V dvajsetih letih 20. st. je Pregelj veljal za osrednjega slovenskega pripovednika po Cankarju, kasneje pa mu je 

kritika očitala katoliško tendenco. V svojih delih je pripovedoval tudi o socialni in nacionalni 
usodi v regionalnem okviru pretekle Primorske.   

Izklicna cena: 150,00 € 
 
46. 57 PESMI OD MURNA DO HANŽKA / izbrala in uredila Tomaž Brejc in Tomaž 
Šalamun ; opremil Marko Pogačnik. - Maribor : Obzorja, 1970. - 72 str. ; 18 cm. 
(Znamenja ; 14). - Broširan, dobro ohranjen izvod.  
Izklicna cena: 30,00 € 
 
47. Filipčič, Emil; Gradišnik, Branko 
KERUBINI : [roman] / Jožef Paganel. - Ljubljana : Študentski 
kulturni center, 1979. - 311 str. ; 25 cm. - (ŠKUC ; 17). - Tipkopis. 
Broširan, dobro ohranjen izvod. 

* Jožef Paganel je skupni psevdonim avtorjev Emila Filipčiča in Branka Gradišnika. 

Izklicna cena: 30,00 € 
 



X 
 

48. Geister, Iztok 
PARJENJE ČEVLJEV / I. G. Plamen ; opremil Marko Pogačnik. - Maribor : Obzorja, 1977. 
53 str. ; 18 cm. - (Znamenja ; 52). - Broširan, dobro ohranjen izvod. 
* Iztok Geister se je rodil leta 1945 v Laškem. V dijaških letih je v Kranju skupaj z Markom 
Pogačnikom in Marjanom Cigličem pripravil šolsko glasilo Plamenica, v njem objavljene pesmi 
in risbe pa so sprožile hudo reakcijo takratnih lokalnih oblasti v Kranju. Iz sodelovanja treh 
prijateljev je leta 1966 postopoma nastala konceptualistična skupina OHO (1965–1971). Po 
omenjem glasilu si je Geister nadel nadimek Plamen, s katerim je objavljal svojo avantgardno 
poezijo. S slednjo je poleg Šalamuna postal eden najvidnejših 
predstavnikov slovenske neoavantgarde 70. let 20. stoletja. 

Izklicna cena: 20,00 € 
 
49. Hanžek, Matjaž 
61 TEKSTOV. - V Ljubljani : Študentski kulturni center, 1977. 
55 str. ; 22 cm. - (Škuc ; 11). - Broširan, dobro ohranjen izvod.  
Izklicna cena: 50,00 € 
 
50. Hanžek, Matjaž 
IŠČEMO PESMI, KJE SO? / opremil Marko Pogačnik. - Maribor : 
Obzorja, 1971. - 42, [22] str. : čb. ilustr. ; 18 cm. - (Znamenja ; 21). 
Broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
* Priložena pasica z napisom: »1. odtrgaš pasico, 2. pogledaš skodelico (ki je 
spod), 3. popiješ tekočino (ki je noter), 4. odkriješ knjigo«.   

Izklicna cena: 30,00 € 
 
51. Jambrek, Peter 
OBLAST IN OPOZICIJA V SLOVENIJI / opremil Marko Pogačnik. 
Maribor : Obzorja, 1989. - 67 str. ; 18 cm. - (Znamenja ; 99). 
Broširan, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 20,00 € 
 
52. Jesih, Milan 
URAN V URINU, GOSPODAR! / opremil Marko Pogačnik. - Maribor : 
Obzorja, 1972. - 54 str. ; 18 cm. - (Znamenja ; 32). - Broširan, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 20,00 € 
 
53. KATALOG 2 / uredili Rudi Šeligo, Iztok Geister, Tomaž Brejc, Tomaž Šalamun in 
Rastko Močnik ; opremil Marko Pogačnik. - Maribor : Obzorja, 1969. - 146 str. : 
čb. ilustr., fotogr. ; 19 cm. - (Znamenja ; 11/12). - Broširan, dobro 
ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 30,00 € 
 
54. Mazzini, Miha 
OČKA OREL BAND : hope is dope, dope is rope, rope is hope / 
oprema Romana Đorđević. Poezija. - Jesenice : samozal., [1981]. 
23 f. : čb. ilustr. ; 22cm. - Tipkopis, broširan, dobro ohranjen 
izvod. Na notranji strani prednjega ovitka kratka poezija in 
podpis pesnika. Redkost.  
Izklicna cena: 50,00 € 
 
55. PERICAREŽERACIREP / napisali Aleš Kermavner, Marko 
Pogačnik, Tomaž Šalamun, Franci Zagoričnik, Iztok Geister, Milenko Matanovič, Vojin 
Kovač, Matjaž Hanžek, Slavoj Žižek. Opremil Marko Pogačnik. - Maribor : Obzorja, 
1969. - [86] str. : čb. ilustr. ; 18 cm. - (Znamenja ; 6). - Broširan, zelo dobro ohranjen 
izvod. 
Izklicna cena: 50,00 € 
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56. Pogačnik, Marko; Geister, Iztok 
IKEBANA / Marko Pogačnik in I. G. Plamen ; opremil Marko Pogačnik. 
Maribor : Obzorja, 1969. - [75] str. : čb. ilustr. ; 18 cm. - (Znamenja ; 8). 
Broširan, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 30,00 € 

 
57. Šalamun-Biedrzycka, Katarina 
ANTON PODBEVŠEK IN NJEGOV ČAS / opremil Marko Pogačnik. 
Maribor : Obzorja, 1972. - 99 str. ; 18 cm. - (Znamenja ; 37). 
Broširan, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 20,00 € 
 
58. Volarič, Ivan (1948-2010) 
DESPERADO TONIC WATER / Ivan Volarič Feo, opremil Jože 
Slak-Đoka. - V Ljubljani : Študentski kulturni center, 1975. 
82 str. : čb. ilustr. ; 20 cm. - (Študentska založba ; 5). - Broširan, 
dobro ohranjen izvod. Na prvi strani navedena letnica 1974, 

dejansko izdano leta 1975. 
* Ivan Volarič - Feo se je rodil 4. septembra 1948 v Sužidu v kmečki družini kot najmlajši 
otrok. Osnovno šolo je obiskoval v Kobaridu, nato pa šolanje nadaljeval na gimnaziji v 
Novi Gorici, kjer je začel pot literarnega ustvarjanja. Skupaj s Pavletom Zgago je oblikoval 
šolsko glasilo z naslovom “Poglej popotnik skozi današnji vek - kaj človek dela sam s 
sabo”. Po končani gimnaziji je študij nadaljeval v Ljubljani, kjer je tudi ostal in živel vse do 
konca življenja. Nadaljeval je s pisanjem poezije ter bil aktiven v avantgardnih umetniških skupinah OHO in 
WestEast. Med letoma 1971 in 1974 je deloval kot urednik in pisec za študentsko glasilo Tribuna in revijo 
Problemi, bil je kulturni urednik v reviji Mladina in stalni sodelavec Radia Študent. V tem času je živel v hipijevski 

komuni G7 v Tacnu pri Ljubljani. Sodeloval je tudi z rock skupino Buldožer (zanje je pisal 
besedila in soustvaril naslovnico njihove prve plošče leta 1975) ter kasneje, leta 1977, z 
Markom Brecljem (potem, ko je le-ta nehal sodelovati z Buldožerji). Desperado Tonic 
Water je njegov pesniški prvenec, ki mu je sledilo še šest pesniških zbirk. 

Izklicna cena: 50,00 € 
 
59. Zagoričnik, Franci (1933-1997) 
NAVODILO ZA UPORABO = Instruzione[!] per l'uso / slovenski in italijanski 
jezik. - [Kranj] : samozaložba, [1972]. - [80] str. ; 20 cm. 
(Edicija Gong). - Broširan, dobro ohranjen izvod. 
* Knjižica je izšla 1. aprila 1972.   

Izklicna cena: 30,00 € 
 

60. Zagoričnik, Franci (1933-1997) 
OBSEDNO STANJE / risbe in oprema so delo avtorja. - V Ljubljani : Cankarjeva 
založba, 1969. - 65 str. : čb. ilustr. ; 19 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod. 
* Franci Zagoričnik se je po končani nižji gimnaziji v Kranju zaposlil v tamkajšnem 
Tekstilindusu, kjer je ostal do leta 1966, nato pa je postal samostojni kulturni delavec. Velja 
za neoavantgardističnega pesnika eksperimentalne, filozofske, razmišljajoče, moralistične 
smeri, po obliki pa je pesnik besednih iger, lepljenk in sestavljank. Njegov pesniški nastop je 
bil sočasen z uveljavljanjem Perspektiv, v katerih je objavljal tudi sam. V osemdesetih letih 
20. stoletja je v Kranju ustanovil neoavantgardno skupino Studio signum, ki se je ukvarjala z raziskavo konkretne 

poezije - slednja je postala središče njegovega pesniškega zanimanja, Zagoričnik pa eden 
njenih najpomembnejših evropskih predstavnikov. Nastopal je na številnih razstavah in 
prireditvah tako doma kot tudi v tujini. Leta 1978 je zasnoval mednarodno avantgardno 
skupino WestEast in objavljal v istoimenskih zbornikih.   

Izklicna cena: 20,00 € 
 
61. Žižek, Slavoj 
BOLEČINA RAZLIKE / opremil Marko Pogačnik. - Maribor : Obzorja, 1972. - 75 str. ; 
18 cm. - (Znamenja ; 30). - Broširan, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 20,00 € 
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62. Gatnik, Kostja 
MAGNA PURGA DANES IN NIKDAR VEČ / uvod Igor Vidmar. Strip. - Ljubljana : 
Študentski kulturni center, 1977. - [72] str. : čb. ilustr. ; 34 cm. - (Študentska 
založba ; 10). - Broširan, dobro ohranjen izvod.   
* Kostja Gatnik (roj. 1945) se je že med študijem na ALU posvetil stripu. Njegovi prvi so 
bili objavljeni v Ljubljanskem dnevniku, v letih 1966-1968 pa še v prvem slovenskem 
stripovskem tedniku Zvitorepec. V letu 1970/71 je deloval kot likovni urednik 
študentskega glasila Tribuna. V tem času je sodeloval z Milanom Jesihom in Markom 
Švabičem in sicer pri stripih OOOPA! in Strašni sum. Leta 1977 je pri založbi Škuc izšla 
prva knjiga izbranih stripov Kostje Gatnika z naslovom Magna Purga-danes in nikdar več, 
ki sodi med klasike slovenskega stripa. Strip Kostje Gatnika se odlikuje predvsem po 
odlični uporabi humorja, ki se izraža tudi v parodiranju klišejev komercialnih 
stripovskih žanrov, po podajanju domačih sodobnih tem ter po 
nekonvencionalnem in svežem grafičnem izrazu. 

Izklicna cena: 80,00 € 
63. Maver, Milan 
2 x 21 : 2 x 21 karikatur iz tujih in 
domačih logov = 2 x 21 cartoons 
from foreign and native grounds / 
uvod napisal Miloš Mikeln. Vzporedno 
slov. besedilo in angl. prevod. - 
[Ljubljana : Delo, 1968]. - [46] f. : čb. ilustr. ; 21 x 30 cm. - Broširan, 
dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 30,00 € 
 

64. Pečar, Borut (1931-2009) 
SLOVENSKA POMLAD / spremno besedilo sestavil in zbirko uredil Bogdan Novak, 
spremna beseda Ciril Zlobec. Politične karikature. - Ljubljana : Magnolija, 1991. - 
128 str. : čb. ilustr. ; 25 x 34 cm. 
Karton, dobro ohranjen izvod. Posvetilo in podpis karikaturista.  
Izklicna cena: 30,00 € 
 
65. Omahen, Janko (1898-1980) 
OBISKI PRI IVANU CANKARJU / opremil avtor. - Maribor : Obzorja, 1969. - 182 str. 
: čb. ilustr. ; 19 cm. - Broširan, zelo dobro ohranjen izvod. Posvetilo in podpis 
avtorja (»Dragemu Tonetu (Podbevšku) in njegovi gospe v prijazen spomin, Lj. 24./II. 70.«).  
* Janko Omahen je po končani gimnaziji v Ljubljani študiral tehniko v Pragi in na Tehniški fakulteti v Ljubljani, 
nato pa arhitekturo pri J. Plečniku in I. Vurniku ter leta 1927 diplomiral. Že pred diplomo je v Delniški tiskarni v 
Ljubljani skupaj z Domicijanom Serajnikom vodil grafični oddelek. Prva sta začela uporabljati domačo narodno 
ornamentiko v sodobni uporabni grafiki. Leta 1929 sta s Serajnikom ustanovila skupen projektivni atelje in se 
posvetila zlasti notranji opremi in skupaj sta projektirala Šlajmerjev dom v Ljubljani (1930). Čeprav je Omahen 
zagovarjal funkcionalizem, se v arhitekturi ni bistveno oddaljil od Plečnikovih načel in njegovega dekorativizma. 
Po končani vojni je poučeval na Šoli za umetnostno obrt v Ljubljani in opremil nekaj reprezentativnih lokalov in 
notranjščin (knjigarna Cankarjeve založbe v ljubljanskem Nebotičniku, SAZU). 

Izklicna cena: 40,00 € 
 
66. Kermauner, Taras (1930-2008)   
TROJNI PLES SMRTI : ali samorazdejanje humanizma v povojni slovenski 
drami / opremil Uroš Vagaja. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1968. - 208 
str. ; 19 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod. Na prvi strani posvetilo Vitomilu 
Zupanu in podpis avtorja (»4. V. 1968«). 
* Kermauner je začel objavljati leta 1946 v Mladinski reviji, začenši z uničujočo kritiko 
Ingoličeve zbirke novel Pred sončnim vzhodom. Nadaljeval je s članki v Novem svetu, v 50. 
in 60. letih pa je postal eden vodilnih piscev t. i. kritične generacije. Zavzemal se je za 
svobodo mišljenja ter novejše in avantgardne smeri v umetnosti in književnosti. Napisal je 
veliko interpretacij in analiz slovenske književnosti, spremnih besed h knjigam novejših 
slovenskih avtorjev, sodeloval je pri številnih slovenskih revijah ter objavljal tudi v srbskih in hrvaških časopisih. 

Izklicna cena: 40,00 € 



XIII 
 

67. Slodnjak, Anton (1899-1983) 
PREGLED SLOVENSKEGA SLOVSTVA / pregledna monografija. - Ljubljana : 
Akademska založba, 1934. - 543 str. ; 20 cm. - (Akademska biblioteka ; 1). 
Platno, dobro ohranjen izvod. Na veznem listu priznanje »Abulner Nadi iz 
Ljubljane v priznanje pridnosti poklanja Mestna občina Ljubljana, župan Leon 
Rupnik (lastnoročni podpis), v Ljubljani dne 30. julija 1942.« 
* Leon Rupnik (1880-1946) je z italijanskim okupatorjem začel sodelovati junija 1942, 
takoj po odstopu dotedanjega ljubljanskega župana Jura Adlešiča, nakar je župansko 
funkcijo prevzel na predlog Emilia Graziolija, ki je bil takrat prefekt italijanskega 
okupacijskega območja. Rupnik je bil odločen protikomunist, zato je okupatorju predložil 
načrt za vojaško sodelovanje posebnih slovenskih enot proti narodnoosvobodilnemu 
gibanju, predvsem proti Komunistični partiji.   

Izklicna cena: 40,00 € 
 
68. Tominšek, Josip (1872-1954) 
PESNIK AŠKERC V BORBI ZA HEROJSTVO : potreben odgovor na nepotreben 
nagovor / brez virov spisal Jos. Tominšek. Posebni odtis, ponatis iz Slovenskega 
naroda 25. - 28. aprila 1905. - V Ljubljani : samozal., 1905. - 35 str. ; 18 cm. 
Broširan, dobro ohranjen izvod. 
* Polemika o pesnitvi Primož Trubar, 1905. 

Izklicna cena: 30,00 € 
69. ZALIV : revija za književnost in kulturo / 
uredil Boris Pahor ; odgovorni urednik Milan 
Lipovec. Letnika 1989, štev. 1-4 in 1990, štev. 1-4. Zadnja dva 
letnika. - Trst, 1989-1990. - 2 zv., (284, 300) str. ; 22cm. - Broširana, 
dobro ohranjena izvoda. Pri letniku 1989 prva stran ni uvezana. 
* Na notr. str. ovitka: »Izhaja štirikrat na leto, odprta je vsaki razsodni 
slovenski besedi za katero si upa avtor prevzeti odgovornost. …« 
* Revija Zaliv (s podnaslovom Revija za književnost 
in kulturo) je izhajala v Trstu od leta 1966 do 1990. V 
prvih letih delovanja so uredniški odbor sestavljali 
Marko Kravos, Danijela Nedoh, Igor Tuta in Boris 
Pahor, Milan Lipovec pa je, ker je imel novinarsko 
izkaznico, prevzel vlogo odgovornega urednika. 

Lipovec (ki je delal v tiskarni) je revijo doma tudi tehnično urejal, jo po izidu tihotapil v 
Ljubljano in izvode osebno raznašal naročnikom. Po letu 1975 sta revijo urejala Boris Pahor 
in Milan Lipovec, pomagala pa je tudi Pahorjeva žena Radoslava Premrl. Najprej je revija 
izhajala štirikrat letno, od 1982 dalje samo enkrat, ko so štiri številke združevali v zbornik. 

Izklicna cena: 40,00 € 
70. Potočnik, Blaž (1799-1872) 
GRAMMATIK DER SLOWENISCHEN SPRACHE / 
verfasst und herausgegeben von Blasius Potočnik. Besedilo v nemščini 
(gotica) in tudi v slovenščini (latinica). - Laibach : gedruckt bei Joseph 
Blasnik, 1849. - VIII, 183 str. ; 22 cm. - Karton, odlično ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 150,00 € 
 
71. Hostnik, Davorin (1853-1929) 
ROČNI RUSKO-SLOVENSKI SLOVAR = Ručnòj rússko-slovínskij 

slovárʹ IN KRATKA SLOVNICA RUSKEGA JEZIKA = Krátkaja grammátika rússkago jazykà / 
sostávilʹ M. M. Hóstnikʹ = sestavil M. M. Hostnik. Cirilica in latinica. - V Gorici : A. Gabršček, 1897. 
X, 378, 85 str. ; 18 cm. - Polusnje, zelo dobro ohranjen izvod, str. s popravki strgana. 
* II. priloga: Spisek najrabljivejših krstnih imen; III. priloga: Mere, uteži in denarji. 
* Davorin Martin Matvejevič Hostnik, slovenski publicist, prevajalec, filolog in pedagog, rojen 1853 (Podroje v 
občini Šmartno pri Litiji), umrl 1929 (Rilsk, Rusija). Hostnik je na prelomu 19. in 20. stoletja pomembno 
prispeval h krepitvi slovensko-ruskih kulturnih in znanstvenih stikov. Med drugim je avtor prvega rusko-
slovenskega in slovensko-ruskega slovarja s kratkima slovnicama obeh jezikov. Poleg tega velja tudi za 
osrednjega romanista in prevajalca v sedemdesetih letih 19. stoletja na Slovenskem. 

Izklicna cena: 110,00 € 



XIV 
 

72. Metelko, Franc Serafin (1789-1860) 
BERILO SA MALE SHÓLE NA KMÉTIH, PO Z. K. ESTRAJSHKIH DERSHAVAH / 3. 
izdaja. Bohoričica. - Na Dunaji : V' salógi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve ..., 
1845. - 213 str. ; 18 cm. - Polusnje, dobro ohranjen izvod, restavrirana zadnja 
platnica, zadnji vezni list poškodovan. 
* Vsebina: Shólske postave sa ljudske shole po z. k. Estrajshkih dershavah ; Povésti is 
svetiga pisma stare savése ; Nekóliko snanosti od semlje, na ktéri shivimo ; Dolshnosti 
podlóshnih do svojiga deshéliniga oblastnika, do gosposke od njega postávljene in do rojstne 

deshele ; Djanski pregóvori sa mladóst ; Pravila ali regelze sa 
perljudnost ; Pravila za sdravjevarstvo. 

Izklicna cena: 120,00 € 
 
73. Močnik, Franc (1814-1892) 
RAČUNICA ZA OBČE LJUDSKE ŠOLE : izdaja v treh delih. 
Prva stopnja / spisal Dr. Fr. vitez Močnik. Tiskano brez 
premene kakor leta 1908. - Na Dunaju : V cesarski kraljevi 
zalogi šolskih knjig, 1911. - 88 str. ; 20 cm. - Polplatno, 
prevezan, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 30,00 € 
 

74. MOJA PRVA ČITANKA : za najnižjo stopnjo občih 
ljudskih šol : po analitično-sintetični metodi / priredil 
Ivan Krulec. - Na Dunaju : Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig, 1913. 
110 str. : barv. ilustr. ; 23 cm. - Polplatno, listi ponekod pegavi, naslovna 
priloga je kopirana, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 95,00 € 
 
75. Riess, Franz (1876-1954) 
LESEFIBEL FÜR KLEINE LEUTE / verfasst von Gottfried 
Linder und Gustav Kaufman ; bilder und Textkizzen von 
Trudl Purtscher ; schrift von Franz Riess. Herausgegeben 
von der Gauwaltung des NLSB Kärnten. - Graz : Leykam-

Schulbuchverlag, 1943. - 170 str. : barv. ilustr. ; 23 cm. - Polplatno, prevezan, 
dobro ohranjen izvod. V knjigi je žig »Schulleitung St. Martin am 
Grosskahlenberg - Kreis Krainburg«, na str. 111 je ilustracija Bleda. 
Izklicna cena: 50,00 € 
 
76. Završnik, Rudolf (1899-1981) 
PRVA RAČUNICA / ilustriral in opremil Mirko Lebez. - V Ljubljani : Mladinska knjiga, 1961. - [80] str. : 
barv. ilustr. ; 23 cm.- Polplatno, slabše ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 10,00 € 

 
77. Mešiček, Josip (1860-1934) 
VOJVODINA ŠTAJERSKA / učencem spodnještajerskih ljudskih 
šol v ponavljanje učne snovi iz domoznanstva sestavil Josip 
Mešiček, nadučitelj v Sevnici. III. popravljena izdaja. - V Celju : 
Goričar & Leskovšek, 1913. - 61 str., 1 zg. zvd. pril. ; 19 cm. 
Polplatno, zelo dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 30,00 € 
 
78. Langus, Jože 
PRAKTIČNI GOVORNIK. - V Ljubljani: Jugoslovanska strokovna 
zveza, 1935. - 50 str. ; 16 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod.   
* Iz uvoda: »Za te, ki žele ali celo morajo nastopati kot govorniki, sem napisal nekaj navodil, 

kako naj govore sestavljajo in kako naj jih govore. …« 

Izklicna cena: 15,00 € 



XV 
 

79. Humek, Dragotin (1877-1958) 
PISMENKE ZA UPORABO PRI RISANJU V ŠOLI / priredil 
Dragotin Humek, strokovni učitelj v Krškem. - V Krškem : 
J. Koželj, [1911]. - [8] f. : ilustr. ; 15 x 12 cm. - Broširan, dobro 
ohranjen izvod, prednja platnica spodaj popisana, v desnem 
spodnjem kotu madež črnila.   
Izklicna cena: 30,00 € 
 
80. GOSPODINJSTVO IN SODOBNA MEŠČANSKA KUHINJA 

/ uredil Andrej Pčeljnikov. II. izdaja. - V Mariboru: tiskovna založba, 1939. - 2 zv. v 
eni knjigi (368, 359) str. : čb. ilustr., reklame ; 24 cm. - Platno, zelo dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 100,00 € 
 
81. NOVE KUHARSKE BUKVE ALI NAUK, NAR BOLJŠI IN NAR IMENITNEJŠI 
JEDILA BREZ POSEBNIH STROŠKOV PERPRAVITI : iz nemškiga prestavljene : z 
200 jedilnimi listki / prevedel Andrej Zamejc (po SBL). 1. izdaja. - V Ljubljani : 
natisnil in založil Jožef Blaznik, 1850. - [4], 323 [i.e. 233] str., [14] str. ; 18 cm. 

Naslovni list je fotokopiran. Polusnje, solidno ohranjen izvod. 
* Bukve so izhajale od 1850 do 1900 - skupno 6 izdaj in faksimile 6. 
izdaje 2010. To je za Vodnikovimi kuharskimi bukvami drugi prevod 
kuharice v slovenski jezik in predstavlja »vmesnik« pred Slovensko 
kuharico gospe Pleiweisove (izšla leta 1868).   

Izklicna cena: 100,00 € 
 
82. Potočnik, Blaž (1799-1872) 
KOLERA : potrebno poduzhenje sa kméta, kako naj sam sebe in svoje ljudi te 
strashne bolesni obvaruje : v' vprashanjih in odgovorih / bohoričica. - V' 
Ljubljani : natisnil Eger, 1831. - 31 str. ; 8° (18 cm). - Broširan, dobro ohranjen izvod. 
* Še istega leta je izšla neznatno popravljena in razširjena izdaja s popolnoma enakimi 
podatki na naslovni strani, vendar z nekoliko drugačno tipografijo in malo večjim obsegom. 

* Blaž Potočnik je bil zelo znan in uveljavljen pridigar, narodni buditelj ter pevec v 
ljubljanski Stolnici. Pripisuje se mu posebne zasluge za uveljavljane homeopatije, ki je bila v 
19. stoletju zelo razširjena med duhovniki. Ukvarjal se je tudi z jezikoslovjem in 
astronomijo ter užival velik ugled in vpliv v šolskih zadevah. Poleg tega je pisal tudi 

nabožne in posvetne pesmi, ki jih je objavljal v Krajnski čbelici, 
kasneje v Novicah, Zgodni danici ter Ljubljanskem časniku. Veliko 
svojih pesmi je sam uglasbil. 

Izklicna cena: 40,00 € 
 
83. Bleiweis, Janez (1808-1881) 
NAUK KAKO POMAGATI ŽIVINI O PORODU IN KAKO PO 
PORODU RAVNATI S STARO IN MLADO ŽIVINO IN 
OZDRAVLJATI POPORODNE BOLEZNI. - V Ljubljani : J. 
Blasnikovi nasledniki, 1887. - 97 str., [8] str. pril. : čb. ilustr., kazalo ; 22 cm. 
Polplatno, prevezan, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 100,00 € 
 

84. NAVOD O PRIDELOVANJU SLAME ZA PLETENJE. - [Ljubljana] : Deželni  odbor 
kranjski, brez letnice. - 7 str. ; 22 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod. 
* Objavljeno tudi v Kmetijskih in rokodelskih novicah, letnik 54, št. 40 (2. 10. 1896).   

Izklicna cena: 10,00 € 
 
85. Melik, Anton (1890-1966) 
KOZOLEC NA SLOVENSKEM. - V Ljubljani : Znanstveno društvo, 1931. - 107 str., 
XXXVII str. pril., [1] f. pril. zvd : čb. fotogr. ; 24 cm. - (Razprave Znanstvenega društva 
v Ljubljani ; 10. Etnografsko-geografski odsek ; 1). - Broširan, zelo dobro ohranjen izvod.   
Izklicna cena: 40,00 € 
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86. NARODOPISJE SLOVENCEV. - Ljubljana : Klas ; Državna založba, 1944-1952. 
2 zv. (349, 266 str.) : čb. ilustr., fotogr. ; 25 cm. - Platno, prevezan, dobro ohranjen 
izvod. 
* Vsebina : Zv. 1: Del 1 / s sodelovanjem Antona Breznika in drugih priredil Rajko Ložar. - 
Ljubljana : Klas, 1944 (Ljubljana : Narodna tiskarna). - (Klas : znanstvena knjižnica ; 1).; Zv. 
2: Del 2 / uredila Ivan Grafenauer in Boris Orel. - Ljubljana : Državna založba, 1952 (v 
Ljubljani : Slovenski poročevalec).   

Izklicna cena: 120,00 € 
87. Bojničić, Ivan (1858-1925) 
ROGAŠKA SLATINA / [napisao Ivan Bojničić ; 
fotografije A. Reiss i J. Čaklović]. Hrvaški in francoski 
jezik. - Zagreb : izdanje Jos. Čaklovića, 1923. - 11 str., [16] f. čb. fotogr. 
pril. ; 18 x 27 cm. - (Naša domovina = Notre patrie ; 6. album(?)). 
Broširan, zelo dobro ohranjen album. 
Izklicna cena: 30,00 € 
 
88. Gärtner, Franz 

VODNIK PO GORENJSKEM / spisal F. G. - Kranj : I. P. Lampret, 1904. 
60, [48] str. pril. : čb. ilustr., reklame ; 18 cm. - Krašeno platno, dobro 
ohranjen izvod, zlata obreza, vezni list strgan. 
* Naslov na ovitku: Ilustrirani vodnik po Gorenjskem. Avtor 
Franz Gärtner po katalogu NUK. 

Izklicna cena: 35,00 € 
 
89. Matvejević, Predrag (1932-2017) 
MEDITERANSKI BREVIR / prevedel po hrvaški in 
italijanski izdaji Vasja Bratina ; oblikoval Matjaž Vipotnik ; 
uvod Claudio Magris. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 
2000. - 246 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 zvd. - Karton, zelo dobro 

ohranjen izvod, na veznem listu podpis avtorja. 
* Eden najbolj prevajanih evropskih esejistov zadnjih desetletij je v hrvaščini, 
francoščini in italijanščini napisal več kot 60 del, med katerimi najbolj znano je 
nedvomno v 23 jezikov prevedeni Mediteranski brevir (1987). Avtor v njem razmišlja o učinkih geografskega 
okolja na miselne koncepte ter skrajno eruditsko obravnava prežemanje obojega v kulturah Sredozemlja.   

Izklicna cena: 45,00 € 
 
90. Rutar, Simon (1851-1903)   
POKNEŽENA GROFIJA GORIŠKA IN GRADIŠČANSKA. - Ljubljana 
: Matica Slovenska, 1892-1893. - 2 zv. (116, 131 str.) : čb. ilustr. ; 
23 cm. - (Slovenska zemlja : opis slovenskih pokrajin v 
prirodoznanskem, statistiškem, kulturnem in zgodovinskem 
obziru ; Del 1). - Prevezan v platno, restavriran, dobro ohranjen 
izvod. 
* Vsebina: Zv. 1: Prirodoznanski, statistični in kulturni opis : (22 
podob). - 1892 ([Ljubljana] : R. Miličeva tiskarna); Zv. 2: Zgodovinski 
opis : (12 podob). - 1893 ([Ljubljana] : Katoliška 
tiskarna). 

Izklicna cena: 80,00 € 
 
91. SLOVENSKA ZEMLJA : opis slovenskih pokrajin v prirodoznanskem, 
statistiškem, kulturnem in zgodovinskem obziru. - Ljubljana : Matica 
Slovenska, 1892-1926. - 3 zvezki v 7 delih : čb. fotogr. in ilustr. ; 23 cm. - Platno, 
dobro ohranjen komplet. V drugem delu (prvem zvezku) str. 29 v zgornjem kotu 
strgana. 
* Vsebina:  
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 Zv. 1 (I-III): Rutar, Simon (1851-1903) : Poknežena grofija Goriška in Gradiščanska : Prirodoznanski, 
statistični in kulturni opis : (22 podob). - 1892 ([Ljubljana] : R. Miličeva tiskarna). - 116 str.; Zgodovinski 
opis : (12 podob). - 1893 ([Ljubljana] : Katoliška tiskarna). - 131 str.; Samosvoje mesto Trst in mejna 
grofija Istra : prirodoznanski, statistični, kulturni in zgodovinski opis : (26 podob in 1 načrt), Sn. 1. - 
1896. - III, 128 str.; Sn. 2. - 1897. - Str. 129-280; Beneška Slovenija : prirodoznanski in zgodovinski opis : 
(15 podob). - 1899. - III, 188 str. 

 Zv. 2 (IV-V): Orožen, Fran (1853-1912): Vojvodina Kranjska : Prirodoznanski, politični in kulturni opis : 
(33 podob). - 1901. - 265 str.; Zgodovinski opis : (34 podob). - 1902. - 211, VI str., [2] zganj. f. pril.; Seidl, 
Ferdinand (1856-1942): Kamniške ali Savinjske Alpe, njih zgradba in njih lice : poljuden geološki in 
krajinski opis, Sn. 1 : s 6 geološkimi prorezi, z 1 geološkim načrtom in s 17 krajinskimi podobami. - 
1907.; Sn. 2 :  27 krajinskih podob, 1 geološki zemljevidni načrt, 3 geološki prorezi, 1 ledenodobni, 1 
barvni geološki in 1 rastjepisni zemljevid. - 1908. - oba snopiča skupaj 255 str., [98] str. pril., [4] zganj. f. 
pril. 

 Zv. 3 (VI-VII): Potočnik, Matko (1872-1967): Vojvodina Koroška, Sn. 1: Prirodoznanski, političen in 
kulturni opis : (s 17 slikami in z jezikovnim zemljevidom). - 1909. - VIII, 184 str., [1] zganj. zvd.; Sn. 2: 
Zgodovinski opis : (s 13 slikami). - 1910. - 148, II strani.; Kovačič, Franc 1867-1939): Slovenska Štajerska 
in Prekmurje : zgodovinski opis. - 1926. - 418 str. 

Izklicna cena: 500,00 € 
 
92. Lovšin, Evgen (1895-1987) 
V TRIGLAVU IN V NJEGOVI SOSEŠČINI : planinske študije in doživetja / slike 
uredil Janko Ravnik, opremil Tone Bitenc. - Ljubljana : Slovensko planinsko 
društvo, 1944. - 338 str., [34] f. pril. : čb. in barv. ilustr. ; 25 cm. - Polplatno, zelo 
dobro ohranjen izvod. Posvetilo in podpis avtorja 
(»Gora je kakor mati, daje nam več kot jo prosimo«).   
* Na prvi strani: »Petdeset let Slovenskega planinskega 
društva 1944« 

Izklicna cena: 40,00 € 
 
93. Slataper, Franco 
SLOVARČEK ZA PLANINCE : slovensko-

italijansko-nemško / urednica Darinka Petkovšek, sodelavec za 
slovensko izrazje Pavle Šegula, svetovalca za nemško izrazje Ferdinand 
Thomaser in Dorothea Mussner, za italijansko izrazje Franco Slataper. - [Trieste : Delegazione 
regionale del C.A.I. del Friuli-Venezia Giulia ; Ljubljana : Planinska zveza Slovenije ; Klagenfurt : Ö.A.V.-
Sektionenverband Kärnten], 1986. - 3 zv. (70, 71, 70) str. ; 12 x 16 cm, v zaščitnem ovitku 13 x 17 cm. - 
Broširan, zelo dobro ohranjen komplet. 
Izklicna cena: 30,00 € 
 
94. Blaznik, Pavle (1903-1984) 
ŠKOFJA LOKA IN LOŠKO GOSPOSTVO : 973-1803. - Škofja Loka : Muzejsko 
društvo, 1973. - XII, 563 str., [6] zg. pril. : čb. ilustr., fotogr. ; 23 cm. - Platno, 
dobro ohranjen izvod. Posvetilo in podpis avtorja.   
* Pavle Blaznik, slovenski zgodovinar, rojen v Škofji Loki, umrl v Ljubljani. Zgodovino in 
geografijo je študiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani, iz zgodovine pa je tudi doktoriral 
leta 1928. Služboval je na celjski gimnaziji (1945-49) kot ravnatelj, v Državnem arhivu 
Slovenije, od leta 1957 pa na Zgodovinskem inštitutu SAZU. Znanstveno se je ukvarjal 
predvsem z zgodovino Škofje Loke, agrarno zgodovino ter s sistemom podložništva na 

Slovenskem. Med njegova najpomembnejša dela sodijo 
Srednjeveški urbarji za Slovenijo freisinške škofije, Škofja Loka in loško gospostvo (973-
1803) in Historična topografija slovenske Štajerske in jugoslovanskega dela Koroške do 
leta 1500. Leta 1937 je ustanovil Muzejsko društvo Škofja Loka, katerega predsednik je 
bil kar 38 let. Bil je tudi dolgoletni urednik Kronike. Škofja Loka ga je leta 1973 
imenovala za častnega meščana.   

Izklicna cena: 120,00 € 
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95. Božič, Lado (1904-1976) 
NAŠ IDRIJSKI KOT : ob pet in tridesetletnici ustanovitve in desetletnici ukinitve 
prve slovenske realke. - V Ljubljani : Delavsko prosvetno in podporno društvo 
"Tabor", 1936. - 99 [i.e. 97] str. : čb. ilustr., fotogr. ; 24 cm. 
Broširan, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 15,00 € 
 
96. Rožič, Valentin (1878-1935) 

SPOMIN NA GOSPOSVETSKO POLJE / ob petstoletnici 
zadnjega slovenskega umeščenja koroških vojvod poklanja 
prijateljem koroških Slovencev Valentin Rožič. - Celovec : 
[samozal.] pisatelj, 1914. - 24 str. : čb. ilustr. ; 21 x 17 cm. 
Platno, odlično ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 30,00 € 
 
97. Wiesenthal, Simon (1908-2005)   
KZ MAUTHAUSEN / Bild und Wort von Dipl.-Ing. S. 
Wiesenthal, ehem. pol. KZ-Häftling Nr. 127371. - Lienz, Wien : Verlag Ibis, 1946. 

[85] str., [26] f. pril. : čb. ilustr. ; 30 x 21 cm. - Originalna izdaja, karton, broširan, zelo dobro ohranjen 
izvod. 
* Ilustracije so delo Simona Wiessenthala v risbi in kolažu (črno-bele). Rodil se je v Galiciji, v Lvovu in Pragi pa je 
študiral arhitekturo. Nacisti so ga aretirali leta 1941 in do konca vojne je bil interniran v dvanajstih 
koncentracijskih taboriščih. Leta 1947 je v avstrijskem Linzu ustanovil Center za zbiranje dokumentov o usodah 

Judov. Posebno aktiven je bil pri odkrivanju nekdanjih nacističnih vojnih zločincev; leta 1960 
so z njegovo pomočjo v Argentini pripadniki izraelskega Mosada ugrabili t.i. »arhitekta« 
iztrebljanja Judov A. Eichmanna in ga pripeljali pred izraelsko sodišče. Od leta 1961 do 2003 
je vodil Judovski dokumentacijski center na Dunaju. O usodi in preganjanju Judov je objavil 
številne knjige ter je bil nosilec mnogih mednarodnih odlikovanj. Med drugim mu je tudi ZRC 
SAZU leta 1994 podelil naziv častnega člana za razgaljanje nacističnih zločinov ter pomoč pri 
raziskovanju antisemitizma in holokavsta v Sloveniji.  

Izklicna cena: 200,00 € 
 
98. Zwitter, Fran (1905-1988) 
LES ORIGINES DE L'ILLYRISME POLITIQUE ET LA CRÉATION DES PROVINCES 
ILLYRIENNES / posebni odtis iz Le monde slave (avril, mai et juin 1933). V 

francoščini, dodatek Annexe II v italijanščini. - Kraj izdaje in založba nista 
navedena, 1933. - 91 str., 25 cm. - Platno, prevezan, dobro ohranjen izvod. Na več 
mestih opombe oz. popravki s črnilom. Posvetilo in podpis avtorja (»g. dr. M. 
Pivec-Stele hvaležno poklanja vdani Fran Zwitter, Lj., 9. XI. 33.«).   
Izklicna cena: 60,00 € 
 
99. Adamič, Louis (1898-1951) 
A NATION OF NATIONS / 1. izdaja. Angleški jezik. - New York ; London : Harper & 
Brothers, 1945. - 399 str., [16] str. pril. : čb. fotogr. ; 22 cm. - Platno, dobro 
ohranjen izvod. Podpis avtorja (»1945«). 
Izklicna cena: 100,00 € 
 

100. Adlešič, Juro (1884-1968) 
TRI LETA DELA ZA LJUBLJANO / župan dr. Adlešič. - [V Ljubljani : Tiskovni 
referat mestnega poglavarstva], 1939. - 20 str. ; 17 cm. - Broširan, dobro ohranjen 
izvod. 
* Juro Adlešič je po dokončanem doktoratu iz prava na Dunaju leta 1918 v Ljubljani odprl 
odvetniško pisarno. Sodeloval je pri časopisih Slovenec in Edinost, bil podpredsednik 
Orlovske zveze, sodeloval pa je tudi v Slovenski ljudski stranki. 14. decembra 1935 so ga 
imenovali za župana Ljubljane. Po tem, ko je 11. aprila 1941 italijanski vojski izročil ključe 
Ljubljane, je ostal župan še eno leto, nato pa odstopil. 

Izklicna cena: 15,00 € 
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101. BORCI. - [Ljubljana] : Kršč. soc. akad. klub "Borba", [1933?]. 
131 str. ; 16 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod. 
* Vsebina : Mladina v borbi, Fašizem - imperijalizem. Na začetku pismo 
Odboru akademskega društva »Borba« Dr. Lamberta Erlicha, 
zastopnika škofa in odgovor Akademskega doma - dr. Valenčiča in dr. 
Fabijana. 

Izklicna cena: 20,00 € 
 
102. KOROŠKI SLOVENCI IN DRŽAVNI ZBOR / založili državni 
poslanci S. L. S. - V Ljubljani : državni poslanci S. L. S., 1908. 
109 str. ; 16 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod. 

* Vsebina: Koroško šolstvo : govor poslanca Grafenauerja 22. junija 1908; Govor 
poslanca Žitnika v državnem zboru dne 15. aprila 1902; Slovenščina v uradih : govor 
poslanca dr. I. Hočevarja v državnem zboru dne 25. junija 1908. 

Izklicna cena: 40,00 € 
 
103. Metlikovič, Miloš (1923-2006) 
RDEČA KOLOBOCIJA / [spisal] Mime in Mima. - [Ljubljana : s. 
n., 1944] (Ljubljana : Ljudska tiskarna). - 77, [3] str. : ilustr. ; 
16 cm. - Broširan, slabše ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 20,00 € 
 
104. Mussolini, Benito (1883-1945) 
DER FASCHISMUS : philosophische, politische und 

gesellschaftliche Grundlehren / von Benito Mussolini ; übersetzt und eingeleitet 
von Horst Wagenführ. - München ; Berlin : C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 
cop. 1933. - VIII, 40 str. ; 23 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod. 

* Na ovitku : "Das faschistische Manifest vom Verfasser autorisierte deutsche Ausgabe". 

Izklicna cena: 50,00 € 
 
105. Pernišek, France (1907-1999) 
ZAKAJ NISMO KRŠČANSKI SOCIALISTI? - V Ljubljani : Zveza združenih delavcev, 
1937. - 104 str. ; 18 cm. - (Delavska knjižnica ; zv. 2). - Broširan, dobro ohranjen 
izvod. 
* France Pernišek, slovenski izseljenec v Argentini, pisatelj in publicist (rojen 1907 v 
Radečah, umrl 1999 v Buenos Airesu). Pernišek je srednjo šolo obiskoval v Celju in 
Veržeju, nato pa služboval v tajništvu Orlovske zveze v Ljubljani. Kot član Narodnega 
odbora Katoliške akcije za ljubljansko škofijo je 1937 izdal brošuro Zakaj nismo krščanski 
socialisti? Med drugo svetovno vojno je kot propagandist in predavatelj za 
protikomunistične sestanke pisal časopisne članke. Ob koncu vojne se je umaknil na 
Koroško in se nazadnje 1949 odselil v Argentino, kjer je posta tajnik Društva Slovencev v 
Buenos Airesu. Leta 1957 se je preselil v Castelar, kjer je deloval v društvu Pristava ter 
objavljal v publikacijah Družbena pravda, Glas s Pristave in Zbornik Svobodne Slovenije. 
Leta 1989 je v Buenos Airesu izdal knjigo Zgodovina slovenskega Orla. 

Izklicna cena: 20,00 € 
 
106. PROJEKT PROGRAMA KOMUNISTIČNE PARTIJE JUGOSLAVIJE. 
[Ljubljana] : Cankarjeva založba, 1948. - 72 str. ; 12 cm. - Broširan, dobro ohranjen 
izvod. 
Izklicna cena: 10,00 € 
 
107. SKLEP POLITBIROJA CK KPJ O PROJEKTU STATUTA 

KPJ. - [v Ljubljani : uprava Ljudske pravice], 1948. - 35 str. ; 12 cm. - Broširan, 
dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 10,00 € 
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108. Staljin, Josip Visarionovič (1878-1953) 
O VELIKOM OTADŽBINSKOM RATU SOVJETSKOG SAVEZA. - Moskva : 
Literature na inostranim jezicima, 1944. - 182 str., 1 f. pril. avtorjeva slika ; 14 
cm. - Platno, dobro ohranjen izvod. 

Izklicna cena: 20,00 € 
 
109. STATUT ZVEZE PIONIRJEV JUGOSLAVIJE. - 
[Ljubljana] : Glavni odbor LMS, [1950]. - 31 str. : barv. 
ilustr. ; 15 cm. - Polplatno, broširan, dobro ohranjen izvod. 
Na notranjosti naslovnice žig »Dijaški dom Petra Skalarja v 
Tolminu«. 
* Na naslovnici naslov: Statut pionirske zveze - Za domovino, s Titom - naprej! 

Izklicna cena: 30,00 € 
 
110. Valant, Milan (1904-1994) 
KRŠČANSKA STROKOVNA ORGANIZACIJA. - V Ljubljani : Zveza združenih 

delavcev, 1936. - 72 str. : čb. ilustr. ; 18 cm. - (Delavska 
knjižnica ; zv. 1). - Broširan, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 20,00 € 
 
111. SLOVENKE POD KARAVANKAMI : glasilo 
Pokrajinskega odbora SPŽZ za Gorenjsko in Koroško / 
Leto II., 23. marca 1944, št. 4. Urednica Angela Mahnič. - 8 str. 
; 30 x 21 cm. - Ciklostil, dobro ohranjen izvod. 
* Časopis je izhajal od 1943 do 1945, tiskale pa so ga različne 
tiskarne. (Bibliografija NOOR-a št 8945) 
Izklicna cena: 30,00 € 
 

112. RAZGLAS : Kakor smo že objavili, bomo 
najodločnejše nastopali proti vsem izdajalcem, 
dezerterjem, skrivačem in kriminalcem… / razglas 
o obsodbi in likvidaciji Lapuha Rudolfa iz Sremča pri 
Vidmu in Kočevarja Krofta. - Okrožni odbor OF Kozje. - 
1 list : 21 x 15 cm, dobro ohranjen izvod.   
Izklicna cena: 15,00 € 
 
113. Slomšek, Anton Martin (1800-1862)   
BLASHE INO NESHIZA V' NEDELSKI SHOLI / 
uzhitelam ino uzhenzam sa pokushno spisal Anton Slomshek. 1. izdaja. 

Bohoričica. - V' Zeli : na prodaj v' nemshkih sholah, 1842. - XX, 292 str., 4 f. podob + 1 f. frontispic ; 21 
cm. - Polusnje, dobro ohranjen izvod, naslovna slika rahlo poškodovana. 
Izklicna cena: 200,00 € 
 
114. Thomas à Kempis (1380-1471)   
THOMASHA KEMPENSARIA BUKVE, V' KATIREH JE 
SAPOPADENU TU PODUZHENJE, KOKU EN SLEDNE, BODI 
KAKERSHNEGA STANU OZHE, IMA, INU SAMORE PO 
KRISTUSOVEMU NAUKU, INU SHIVLENJU SVOJE SHIVLENJE 
PELLATI, VISHAT, ROVNATI, INU SA KRISTUSAM V' PRAVI 
BRUMNOSTI HODITI / v' to Kraynsko shpraho skerbnu, inu 
svęstu prestavlene skusi dva Mashneka Petrinarja, inu 
fajmashtra is gorenske kraynske strani, inu k' duhovnemu nuzu 
tem kraynzam na dan dane v' lejtu 1745. Sdej pak pobulshane, 
inu k' drugemu malu na svitlo dane. Na pervolenje vikshe 
Gosposke. / bohoričica. - V' Lublani : se najdejo per Aloysiu 
Raab, 1778. - [16], 349 str. ; 8° (16 cm). - Usnje, zelo dobro ohranjen izvod. 
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* Eden od prevajalcev je Franc Mihael Paglovec, ki se je podpisoval Fajmaşhter is gorenşke Krajnşke ştrani 
(podatek iz SBL). Miha Frančišek Paglovec, slovenski pisatelj in duhovnik, rojen 1679 v Kamniku, umrl 1759 v 
Šmartnem v Tuhinju. Bil je sin meščanskega posestnika Janeza Paglovca ter matere Elizabete, eden izmed 8 
otrok. Šolal se je v Kamniku ter Ljubljani. Leta 1702 je bil posvečen za duhovnika in je do svoje smrti deloval kot 
duhovnik v Šmartnem v Tuhinjski dolini. Poleg duhovniškega poklica je bil tudi šolnik, gospodarstvenik, graditelj, 
prenovitelj cerkva, prevajalec, prireditelj verskih besedil, pesnik in glasbenik. 

PRIVEZANO: 
Giuseppe Maria da Masserano  
KRATKO POPISANJE SHIVLENJA SVELIZHANIGA OZHĘTA LEONARDA OD PORTO MAURITIO, 
APOSTOLSKIGA MISSIONARJA ORDNA S. FRANZISKA OJSTRISHIGA DERSHANJA KLOSTTRA S. 
BONAVENTURA V' RIMU / vsęto is Rimskih apostolskih pism, katęre so sturjene, kader je pravda 
tekla, de ja sa svelizhaniga sposnan bil; inu v' lashkim jesiki natisnit dano od ozheta Josef Maria di 
Masserano miniha sgoraj imenuvaniga klostra, inu pomagavza per tim sa isvelizhaniga sposnanji ; is 
lashkiga v' Krainsko prestavleno od eniga mashnika Franziskanske provinzie na Krainskim, v' lęti 
1798. / bohoričica. - Natisneno v' Lublani : per Kleinmajerju, [1798?]. - 135 str. : vinjete ; 8° (16 cm). - 
Manjka frontispic s portretom, listi so pegavi, dobro ohranjen izvod. 
* Prevajalec dela je Valentin Vodnik (po: F. Kidrič, Zgodovina slovenskega slovstva od začetkov do marčne 

revolucije). Gre za hagiografijo Leonarda da Porto Maurizio (1676-1751), svetnika s 
pravim imenom Paolo Girolamo Casanova. 

Izklicna cena: 100,00 € 
 
115. Tome, Alojzij (1889-1970) 
KATEKIZEM ZA GLUHONEME / sestavil Alojzij Tomè. - Ljubljana : Banovinska 
zaloga šolskih knjig in učil, 1939. - 72 str. : barv. ilustr. ; 21 cm. - Polplatno, zelo 
dobro ohranjen izvod. Posvetilo in podpis sestavljalca na spojnem listu (»V 
prijazen spomin Tome Alojzij 15. 5. 1964«). 
* Na nasl. str. tudi: »Z odobrenjem škofijskega ordinariata v Ljubljani 21. decembra 1937, 
štev. 4929 in ministrstva prosvete S. N. br. 18.605, 11. oktobra 
1938.«  

Izklicna cena: 30,00 € 
 
116. Flis, Janez (1841-1919) 
STAVBINSKI SLOGI, ZLASTI KRŠČANSKI, NJIH RAZVOJ IN KRATKA 
ZGODOVINA : z dodatkom o zidanji in popravljanji cerkvâ / v tekstu 145 slik 
in 40 tabel s 305 slikami. - V Ljubljani : pisatelj, 1885. - 176 str., 40 f. pril. : čb. 
ilustr. ; 35 cm. - Krašeno platno, dobro ohranjen izvod, listi ponekod pegavi.   
* Janez Flis je gimnazijo in bogoslovje končal v Ljubljani in bil 1864 posvečen za 
duhovnika. Kot kaplan je služboval v Mokronogu, potem v Ljubljani kot katehet pri 
uršulinkah ter bil spiritual v bogoslovnem semenišču in slednjič stolni kanonik v 
Ljubljani. Od 1898 do smrti je deloval kot generalni vikar ljubljanske škofije. Kot 
spiritual je pričel bogoslovcem predavati o cerkveni umetnosti in opravljal to učiteljsko službo kar 30 let. Kot 
učno knjigo v ta namen je spisal in založil knjigo Stavbinski slogi: zlasti krščanski, njih razvoj in kratka zgodovina, 
ki predstavlja prvo slovensko knjigo o zgodovini arhitekture. Vanjo je vključil tudi domače spomenike; s tem 
delom je utemeljil slovensko arhitekturno terminologijo. Knjiga pokriva celotno zgodovino arhitekture od 
prazgodovinski časov naprej. V knjigi Umetnost v bogočastni službi (1908) pa je podal zgodovinski pregled 
razvoja cerkvene in liturgične opreme v skladu s cerkvenimi predpisi. 

Izklicna cena: 350,00 € 
 
117. IZ LJUBLJANSKE ŠOLE ZA ARHITEKTURO. - [Ljubljana] : Ognjišče 
akademikov arhitektov, 1923. - [52] str. : čb. ilustr. ; 31 cm. - Broširan, dobro 
ohranjen izvod. 
* Iz predgovora: »Iz čistega veselja prihaja ta knjiga: mladi smo in živi. Na Tehnični 
fakulteti slovenske univerze v Ljubljani je tudi Šola za arhitekturo. Akademiki arhitekti 
ustanovili so si pred letom dni svoje "Ognjišče" in zbirali sredstva za tisk svojih študij. 
Zakaj? Zato da bodo v korist in podžig njihovim naslednikom…« 

Izklicna cena: 50,00 € 
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118. ORIENTACIJSKI PROGRAM ZA IZGRADNJO DOMA LIKOVNE UMETNOSTI 
JAKOPIČEV PAVILJON V LJUBLJANI. - Ljubljana : DSLU (Društvo slovenskih 
likovnih umetnikov), avgust 1961. - 80 f., [8] pril., nekatere zganj. : načrti ; 30 cm. - 
Ciklostil, platno, zelo dobro ohranjen izvod. 
* Člani pripravljalnega odbora so bili: Snoj Viktor, Didek Zoran, Seljak Ivan-Čopić, Pirnat 
Janez. Pozneje kooptirani še: Jakac Božidar, Kalin Boris, Mihelič France, Kržišnik Zoran in 
Čopič Jelisaveta. 

Izklicna cena: 200,00 € 
119. Plečnik, Jože (1872-1957) 
ARHITEKT JOŽE PLEČNIK 1872-1957 : Dunaj - 
Praga - Ljubljana : razstava v Stockholmu, [januarja] 1994 / izbor 
gradiva Marija Premru ; redakcija Karin Winter ; fotografije Damjan Gale 
in drugi. Katalog. - Stockholm : Arhitekturmuseet, 1994. - 120 str., [7] f. 
pril. : čb. ilustr., fotogr. ; 20 x 28 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 100,00 € 
 
120. PLEČNIK NA LOŠKEM : [8. 6.-31. 10. 2007, 

Galerija Loškega muzeja Škofja Loka] / besedila Damjan Prelovšek in drugi ; 
zasnova projekta, uvod Jana Mlakar ; fotografija Damjan Prelovšek in drugi. 
Katalog. - Škofja Loka : Loški muzej, 2007. - 56 str. : ilustr., barv. in čb. fotogr. ; 24 
cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod. Priloženo vabilo na otvoritev razstave in 
3 razglednice s fotografijami (Plečnik pred Homanovo hišo v Škofji Loki 1954; 
Sveto Kobal, Jože Plečnik in Branko Berčič v Škofji Loki 1954; Jože Plečnik na 
dvorišču Krenerjeve hiše na Spodnjem trgu v Škofji Loki aprila 1954). 

Izklicna cena: 20,00 € 
 
121. Prelovšek, Damjan 
JOSEF PLEČNIK : Wiener Arbeiten von 1896 bis 1914 / übertragen aus 
dem Slowenischen von Maria und Feliks J. Bister. - Wien : Tusch, cop. 1979. - 
207 str. : čb. in barv. ilustr., čb. fotogr. ; 25 x 23 cm. - Platno, ščitni ovitek, 
zaščitni karton, zelo dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 80,00 € 
 
122. IVAN CANKAR V RISBI / uredil in uvod 
napisal Miha Maleš. - Ljubljana : [Bibliofilska 
založba Umetnost, 1943]. - 30 str., [18] f. pril. : 

ilustr. ; 32 cm. - Broširan, zelo dobro ohranjen izvod, 
listi ob strani ponekod še nerazrezani. Podpis Mihe 
Maleša.  
Izklicna cena: 50,00 € 
 
123. JOŽE CIUHA : [monografija] / avtorji tekstov 
Zoran Kržišnik in drugi ; urednica Radmila Ciuha ; 
barvna fotografija Zvone Pelko, Fiorenzo Fallani, Claude Gaspari, črno-bela 
fotografija Moderna galerija ; prevod v francoščino Duša Findesein, Narcis 
Dembski ; v angleščino Milan Mlačnik ; v nemščino Doris Debenjak, Barbara 
Rosina. Vzporedno besedilo v fra., nem. in ang. - Ljubljana : Državna založba 

Slovenije, 1985. - 342 str. : čb. in barv. ilustr. ; 32 x 28 cm. - Platno, ščitni ovitek, zelo dobro ohranjen 
izvod. Posvetilo, risbica in podpis slikarja ter njegove žene (»1986«). 
* Ciuha je slikarstvo študiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri profesorjih Francetu Miheliču in 
Gojmirju Antonu Kosu. Diplomiral je leta 1950, študij pa nadaljeval na specialki za zidno slikarstvo pri profesorju 
Slavku Pengovu. Na univerzi v Rangunu (Mjanmar) je v letih 1959−61 študiral budistično kulturo in filozofijo. 
Vodil je seminar za svobodno slikarstvo na Mednarodni poletni akademiji v Salzburgu, od začetka leta 1977 do 
1978 pa kot izredni profesor poučeval na ALU v Ljubljani. Dvakrat je bil izvoljen tudi za predsednika Zveze 
društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU). Napisal je tri potopisne knjige s potovanj po Aziji, Južni Ameriki 
in Združenih državah Amerike ter dve knjigi spominov. 

Izklicna cena: 120,00 € 
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124. Ložar, Rajko (1904-1985) 
KIPAR FRANCE GORŠE. - Ljubljana : Bibliofilska založba, 
[1938?]. - 65 str. : čb. ilustr. ; 25 cm. - Polplatno, dobro 
ohranjen izvod. Podpis kiparja (»gospodu Rakovcu France 
Gorše 9-VIII-1943«). 
Izklicna cena: 60,00 € 
 
125. SCULPTOR FRANCE GORŠE / [edited by] John A. Arnez, 
Rudy Vecerin. - New York ; Washington : Studia Slovenica, 
1971. - XVI, 72 str. : čb. fotogr. ; 24 cm. - (Studia Slovenica ; 

VIII). - Broširan, dobro ohranjen izvod. 
* Naslov na ovitku: Gorše.   

Izklicna cena: 30,00 € 
 
126. Mikuž, Stane (1913-1985); Gaspari, Maksim (1883-1980) 
MAKSIM GASPARI : monografija / [bibliografija Mirko Juteršek ; barvni 
posnetki Egon Kaše ; opremil in likovno uredil Aco Mavec]. - Ljubljana : 
Mladinska knjiga, 1977. - 83 str., 50 str. barvnih pril. : ilustr. ; 29 cm. - Platno, 
ščitni ovitek, zelo dobro ohranjen izvod. Posvetilo in podpis slikarja (»Gospej 
Nadi  za trajen spomin! Maksim Gaspari 1977«). Priložena novoletna 
voščilnica s podpisom Gasparija in njegove žene ter lot Gasparijevih 
razglednic. 
Izklicna cena: 40,00 € 

 
127. IZBOR PESMI IN PROZE ZA NAŠE PRIREDITVE. I., Recitacije. 
Brez navedbe kraja : Propagandni oddelek Glavnega štaba za Slovenijo, 1945. 

66 str. ; 13 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 30,00 € 
 
128. Kuhač, Franjo Ksaver (1834-1911) 
ILIRSKI GLAZBENICI : prilozi za poviest hrvatskoga 
preporoda / napisao Fr. Š. Kuhač. Sa osam slika. - Zagreb : 
Matica Hrvatska, 1893. - VII, 285 str., [8] f. : čb. ilustr., 
note; 20 cm. - Polplatno, dobro ohranjen izvod. Ex-libris dr. Gregor Krek.  
* Na nasl. str. tudi: Nagradjeno iz zaklade Adolfa Veber-Tkalčevića za godinu 1892. 

Izklicna cena: 50,00 € 
 
129. NOVA MUZIKA : dvomesečnik za vokalno in 
instrumentalno glasbo / ureja Emil Adamič. II. letnik. 

V Ljubljani : Glasbena matica, 1929. - 6 št. v 1 zvezku, 21 + šestkrat po 12 str. : 
note ; 31 cm. - Platno, dobro ohranjen izvod. Podpis Slavko Osterc. 
* Priloga (privezano):  
 Priloge k Novi muziki: Dete jezdi na kolenu / Anton Lajovic; Andante / Marij 

Kogoj; Kroz varoš / Jakov Gotovac); Sonatina / Srečko Koporc; Pesem o devici 
Peregrini / Slavko Osterc; Esquisses pour une pastorale / Antun Dobronić; Ave 
Maria / Stanko Premrl; Intermezzo / Anton Balatka; Lirični intermezzo / Lucijan 
Marija Škerjanc; Elegie / Matija Bravničar; Sonatina II. / Srečko Koporc; 
Melanholija / Vilko Ukmar; Oskubljeni slavec, kateri je izgubil glas / Mihovil Logar; 
Otroci štejejo / P. Rančigaj; Scherzo / Miloš Salač; Pro memoria 13. II. / Lucijan 
Marija Škerjanc; Mesečina / Anton Lajovic; Studija / Matija Bravničar; Rondo / Matija Tomc; Tri pesmi / 
Slavko Osterc; Jaz pa pojdem / A. Dolinar; Moj svet je pust / Blaž Arnič; O Gospod / Stanko Premrl; Mala suita 
za violino in klavir / Pavel Šivic; Pamet se prelehko izgubi / Slavko Osterc. - 6 prilog številkam, vsaka po 12 
str. : note 

 Mala nova muzika (priloga k Novi muziki). - 6 št., vsaka št. po 4 str. : note. 
* Časopis Nova muzika je izhajal kot dvomesečnik 1928-1929. 

Izklicna cena: 40,00 € 
 



XXIV 
 

130. Pavčič, Josip (1870-1949)   
NAŠIM MALČKOM! MALIM PIANISTOM! [Glasbeni tisk] : zbirka 
najpriljubnejših slovenskih šolskih pesmic : za klavir (in petje) v 
najlažjem slogu / priredil Jos. Pavčič, ilustriral Maksim Gaspari. - Ljubljana : 
Ig. pl. Kleinmayr in Fed. Bamberg, [1920]. - 40 str. : note, čb. ilustr. ; 30 cm. - 
Založniška št. K. & B. 13, barvna naslovnica in 11 vinjet (avtor Gaspari). 
Polplatno, obnovljen hrbet, dobro ohranjen izvod. 
* Med drugim vsebuje:  Ljubezen do domovine; Koračnica; Poštar; Mlatiči / M. Vilhar; 
Kukavica; Ptiček; Pesem nagajivka / D. Serajnik; Umrla sirota / J. P.; Anica in piščeta; 
Zimi v slovo / po narodni; Pastirček; Opomin k petju / E. Adamič; in druge. 
* Josip Pavčič je izhajal iz glasbene družine. Njegov oče Jožef je bil kot nadučitelj v 
Laščah organist, skladatelj in zborovodja. Po končani gimnaziji v Kranju je Josipa pot vodila na učiteljišče v 
Ljubljano, kjer se je šolal pri Antonu Nedvĕdu. Leta 1898 se je poročil s hčerko dvornega svetnika Šuflaja, ki pa s 
poroko ni bil zadovoljen, saj je njegova hči za moža vzela navadnega učitelja, ona sama pa je bila višjega stanu. 
Zato je Šuflaj Paviču svetoval, naj se odloči za študij na Dunaju. To je Josip Pavčič storil in leta 1901 opravil 
državni izpit iz petja in klavirja. Njegovi učitelji so bili: za klavir W. Dorr, profesor dunajskega konservatorija, za 
orgle dr. Hausleitner, za harmonijo in kontrapunkt Wolf, za glasbeno zgodovino Dietz, za solopetje dvorna 
operna pevka M. Kupferbergerjeva in pozneje v Ljubljani Matej Hubad. Leta 1905 se mu je rodil prav tako 
muzikalen sin Jože. 

Izklicna cena: 55,00 € 
 
131. KATALOG RAZSTAVE POVOJNIH IZUMOV IN TEHNIČNEGA NAPREDKA 
FLRJ = [Katalog] izložbe posleratnih pronalazaka i tehničkog napretka FNRJ : 
[Ljubljansko Gospodarsko razstavišče, od 16. do 24. VI. 1956] / slovenski in 
srbohrvaški jezik. - Ljubljana : Gospodarsko razstavišče, Propagandni oddelek, 
1956. - 144 str. : čb. fotogr., barv. ilustr., reklame ; 20 cm. - Broširan, dobro 
ohranjen izvod. 
* Naslov na platnici: Razstava povojnih izumov in tehničnega napredka. 

Izklicna cena: 20,00 € 
 
132. DENKSCHRIFT DER GEMEINDE-SPARKASSE IN 
MARBURG AUS ANLAß IHRES 50JÄHRIGEN BESTANDES : 

1862-1912. Teil. 3, Umfassend die Zeit vom 1. Jänner 1902 bis 1. Jänner 
1912 / Verfaßt vom Sekretär Julius Peyer. - Marburg, 1912. - 48, [18] str., [6] f. 
pril. : čb. fotogr. ; 33 cm. - Krašeno platno, zelo dobro ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 80,00 € 

 
133. DENKSCHRIFT ÜBER DIE GRÜNDUNG UND INNERE 
EINRICHTUNG DER SPARKASSE IN LAIBACH UND DER 
ERGEBNISSE IHRER 50JÄHRIGEN WIRKSAMKEIT / 
veröffentlicht vom ... Richard Janeschitz. - Laibach : Sparcasse, 1870. - 90 str., [2] 
zganj. pril. : tabele ; 29 cm. - Krašeno platno, zlata obreza, zelo dobro ohranjen 
izvod. Priloženo vabilo enega od sodelavcev Hranilnice (na str. 79, predzadnja 
alineja) Dr. Barthelmä Suppanza - notarja na otvoritev Oberrealschule (realke) na 
Vegovi ulici 4, 1874. 
Izklicna cena: 130,00 € 
 
134. FISCHER'S ALLGEMEINER WOHNUNGS-ANZIEGER 

NEBST VOLLSTÄNDIGEM BEHÖRDEN-, HANDELS- UND GEWERBE- 
ADRESSBUCH FÜR DIE LANDESHAUPTSTADT LAIBACH MIT IHREN 
VORORTEN / 1. Jahrgang 1898. - Laibach : Verlag von Otto Fischer, 1898. - XII, 
283 str + [11] str., [7] pril. : reklame (1 zganj., barvna, Franck caffee) ; 25 cm. - 
Platno, prevezan, dobro ohranjen izvod. 
* Izhajal vsako drugo leto. 

Izklicna cena: 100,00 € 
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135. A. ŠARABON LJUBLJANA : veletrgovina s kolonialno robo in deželnimi 
pridelki. Velepražarna za kavo in mlin! Za dišave. Glavna zaloga rudninskih 
vodá. / koledarček in vozni red za leto 1922. - Zgibanka, barvna, 12 x 8.5 cm. 
Karton, odlično ohranjen izvod. 
* Veletrgovina je bila ustanovljena leta 1886. 

Izklicna cena: 20,00 € 
 
136. VELETRGOVINA SUKNA IN MANUFAKTURE 
R. MIKLAUC »PRI ŠKOFU« LJUBLJANA, Lingarjeva 
ulica 3 - Medarska ulica - Pred Škofijo 3 : 

Prodajalne na drobno v pritličju, skladišče na veliko v prvem 
nadstropju. - Reklamna zgibanka, [6] str ; 11 x 17 cm. - Karton, zelo 
dobro ohranjen izvod. 
* Tvrdka R. Miklauc je bila ustanovljena leta 1869. Z dobrim in spretnim vodstvom si je pridobila  trgovina velik 
krog odjemalcev, ki so jo prav radi obiskovali in kjer so z zaupanjem  kupovali, saj so vedeli, da prodaja  izključno 
samo kvalitetno blago najboljših domačih in inozemskih tovarn. S tem si je trgovina pridobila velik sloves in 

postala ena izmed vodečih ljubljanskih manufakturnih trgovin. 

Izklicna cena: 30,00 € 
 
137. YUGOSLAV HOPS / Office for Foreign Trade. 
Reklamna publikacija. - Beograd : Ratnički dom, 
1934. - 26 str. : čb. fotogr., zvd., reklame ; 17 x 25 
cm. - Potiskane notranje strani naslovnic, broširan, 
dobro ohranjen izvod.  
Izklicna cena: 40,00 € 

 
138. REKLAMNI OVITEK IMPERIAL LEŠNIKOVE MLEČNE ČOKOLADE / 
vsebina 50 gramov. »Imperial« Videm Krško, tovarna čokolade in peciva. 
1 list : barvni ovitek, 17.5 x 12.5 cm. - Dobro ohranjen primerek. 
* Tovarna čokolade in peciva Imperial Videm Krško je naslednica rajhenburških menihov, ki  so imeli odlično 
čokoladnico vse do konca druge svetovne vojne. 

Prosta cena 
 
139. UČNI RED ZA ŠOLSKO LETO 1908-9. - Ljubljana : Ivan Bonač, 
[1908]. - 1 list ; 21 x 30 cm. - Urnik, moder tisk na oker podlagi z 
ornamentiko ob robu, solidno ohranjen izvod. 
* Spodaj napis: Tovarniška zaloga šolskih in pisarniških 
potrebščin Ljubljana nasproti pošte. Na drugi strani 
našteto vse, kar imajo na zalogi. 

Prosta cena 
 
140. POMLADANSKA DIRKA 25. IN 28. MAJA 1922 OB POL 15. (POL 3.) URI 
NA TEZNU : 2. dan / besedilo v slovenščini in z druge strani nemščini. 
[Maribor] : Mariborsko dirkalno društvo, 1922. - [20 + 20] str. : reklame ; 15 cm. 
Broširan, dobro ohranjen izvod. Na hrbtni ovojni strani madež. Redkost.  
Izklicna cena: 40,00 € 
 
141. NA POMOČ! : V nedeljo, dne 27. prosinca (januarja) 1907 ob 7. uri 
zvečer Plesni venček prostovoljnega gasilskega društva v Poljanah v 
gostilni »Pri Vidmarju« na katerega se Vaše blagorodje najuljudneje vabi. 

Vstopnina 60 vinarjev / vabilo. - 1 list : tisk v 
rdeči barvi, izbočeni tisk, ilustracija v zeleni 
barvi, 11 x 17.5 cm. - Karton, odlično ohranjen 
izvod. 
Izklicna cena: 40,00 € 
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142. VABILO K VESELICI KATERO PRIREDI PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 
V POLJANAH DNE 31. PROSINCA (JANUARJA) 1909 V GOSTILNI »PRI VIDMARJU«. 
Začetek ob 7. uri zvečer. Vstopnina 60 v za osebo. K obilni udeležbi vabi 
najvljudneje odbor / vabilo. - 1 list : izbočeni, okrašeni in barvni tisk, 16.5 x 9 cm. 
Karton, odlično ohranjen izvod.   
Izklicna cena: 40,00 € 

143. KONCERT : v sredo, dne 12. januvarija 1898 ob 8. 
uri zvečer v Sokolovi dvorani »Narodnega doma« drugi 
redni koncert pod vodstvom koncertnega vodje gospoda 
Josipa Čerina. - Ljubljana : Glasbena matica, [1898]. - 4 str. ; 
29 x 23 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod. 
* Vzpored: Ludwig van Beethoven: Simfonija štv. 3, Es-dur (Eroica) op. 55 za veliki 
orkester. Camille Saint-Saëns: Koncert za cello z orkestrom op. 33. Karel Bendl: Sveti 
večer, narodna povest v dveh delih za soli, osmeroglasen mešan zbor in veliki 
orkester. Sodelujejo: gospodični Mira Dev (sopran), Ana Lapajne (mezzosopran); 
gospodje Ivan Pribil (tenor), Janko Likar (bariton), Julij Junek (cello); pevski zbor 
»Glasbene Matice«; orkester »Glasbene Matice« in slavna godba c. in kr. pešpolka 
Leopold II., kralj Belgijcev, štv. 27. 

Izklicna cena: 40,00 € 
 

144. VZPORED KONCERTA DNE 9. NOVEMBRA 1912 V SOKOLSKI DVORANI V 
KRANJU. - V Kranju : tisk tiskarne Sava, [1912]. 
4 str. ; 24 x 16 cm. - Broširan, dobro ohranjen izvod. 
* Vsebina: Tone solnce, tone; Srbske narodne pesmi; 
Uspavanka; Jezdec; Kregala  se baba in devojka; Pesem  o 
tkalcu; Mak; V snegu; Večer; Mlad vojak po cesti gre; Pred 
durmi; Lahko noč; Še ena. 

Izklicna cena: 30,00 € 
 
145. MOJSTRU ANTONU SOVRETU, KI NAM JE OB 
NATISU SVOJEGA SOKRATA ČLOVEKOLJUBNO IN 
GLOBOKO PREMIŠLJENO POSLAL DNE 10. XII. 1955, DESETLITRSKO 

PLETENKO POLNO IN MU JO DANES, DNE 14. XII. 1955 Z VSEM SPOŠTOVANJEM IN 
HVALEŽNOSTJO PRAZNO VRAČA KOLEKTIV TRIGLAVSKE TISKARNE 
IN KNJIGOVEZNICE V LJUBLJANI / zahvalno pismo s poezijo. - 4 str. ; 
16 x 11 cm. - Karton, odlično ohranjen izvod. 
Izklicna cena: 25,00 € 
 
146. »PRIJAZNO VABILO NA VEČER V ČASTEN 
SPOMIN DR. N. F. PREOBRAŽENSKEGA ZA DNE 
25.V. 71(?) PRI PIPANU.« / vabilo. - 1 list : čb. 
linorez, 13.5 x 9.5 cm. - Odtisnil Božidar Jakac, 

signiran list, zelo lep odtis. 
* Nikolaj Fjodor Preobraženski (1893-1970) je bil rusist, jezikoslovec ter kulturni in 
literarni zgodovinar. Bil je lektor ruskega jezika na ljubljanski univerzi. Neuspešni 
poskusi habilitacije so ga močni potrli. Uspelo mu je šele leta 1958, vendar je med tem 
habilitiral na Filozofski fakulteti v Zadru in zapustil Slovenijo. 

Izklicna cena: 30,00 € 
147. Jakac, Božidar (1899-1989) 
EX LIBRIS CIRIL DEBEVEC / ekslibris [slikovno 
gradivo]. - 1 list : čb. lesorez ; 8 x 5 cm na listu 10 x 13.5 cm. - Zelo lep odtis. 
Izklicna cena: 25,00 € 
 
148. Jakac, Božidar (1899-1989) 
EX LIBRIS PETER LOWRY IRSA / ekslibris [slikovno gradivo]. - 1968. - 1 list : 
čb. lesorez ; 7.5 x 6.5 cm na listu 10.5 x 9 cm. - Zelo lep odtis. 
Izklicna cena: 25,00 € 
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149. PISMI JOŽETA PLEČNIKA BOŽIDARJU JAKCU. 
 A: Naslovljeno na: Gospod prof. slikar Božidar Jakac, Ljubljana, 

Mestni trg. »Spoštovani predragi za vaše zvesto … sem vam od 
srca hvaležen. Novo leto bodi tudi vam blagoslovljeno! Vaš 
Plečnik, jan. 1956« - 1 list : karo, rokopis s svinčnikom, 30 x 21 cm 
zloženo na 11 x 14 cm, odposlano 7. 1. 1956 kot pismo. 

 B:  Naslovljeno na: Gospod akademik prof. Božidar Jakac, Ljubljana, 
Mestni trg. »Draga duša rad se spominjam Vas. Vaše tako 
prisrčne ljubeznivosti pa tudi pokončnosti. Težko mi je ker ne 
morem ustreči vaši želji - zaradi vas mi je težko--- Pretečeno 
soboto videl sem v solncu Turjak, Sotesko, Otočec, Žužemberk. 
Vaš Plečnik, 5. V. 52.« - Črno bela razglednica 15 x 10.5 cm v 
kuverti, odposlana 7. 5. 1952.   

Izklicna cena: 800,00 € 
 
150. Jakac, Božidar (1899-1989) 
POSMRTNI PORTRET JOŽETA PLEČNIKA. - 1957. - Risba, rjavo oglje na papir, 
35 x 25 cm. - Desno spodaj podpis, spodaj na sredini križ in napis »Plečnik«, 
v mapi s križem na sredini. 
Izklicna cena: 1.500,00 € 
 
151. Maleš, Miha (1903-1987) 
»KAKOR SONCE  SKOZI GLAŽ GRE; GLAŽ TA SE NE 
RAZBIJE: GLEJ, TAKO JE ROJEN BIL JEZUS OD 
MARIJE« (Primož Trubar). - Barvni lesorez, 25 x 17 cm, 
na listu 35 x 25 cm. - Podpis Miha Maleš, podarjeno B. 
Jakcu.  
Izklicna cena: 150,00 € 

 
152. Gaspari, Maksim (1883-1980) 
ŠTUDIJA. - 3. II. 1901. - Portret mladeniča, svinčnik  
na papirju, 17 x 26 cm, paspartu 30 x 39 cm. 
Spodaj podpis slikarja (»1901 - Kamnik«). 
Izklicna cena: 100,00 € 
 
153. ČASTNO PRIZNANJE : »Kmetijska 
družba r.z.z.o.z. v Ljubljani  izreka 
svojemu dolgoletnemu članu, 
gospodu Breceljniku Ivanu st. 
posestniku Dravlje 45, častno 
priznanje za zasluge, ki jih je pridobil 
kot napreden kmetski gospodar in 

vnet propagator kmetske prosvete in zadrugarstva. V 
Ljubljani, 6. junija 1940.« - V Ljubljani : Tisk Čemažar in drugi, 1. 
pol. 20. st. - Barvna litografija Maksima Gasparija, 50 x 38 cm v 
lesenem okvirju zelene barve (55 x 43 cm). - Dobro ohranjen  izvod. 
Izklicna cena: 100,00 € 
 
154. 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 : 140,00 € 
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155. »NO FEAR - NO FÜHRER«. 
[Ljubljana] : Novi kolektivizem, 9. februar 
2012. - čb. plakat ; cca 89 x 69 cm. 
Izklicna cena : 110,00 € 
 
156. NSK DRŽAVNE CÓNE : 1. svetovna 
ureditev : Become a citizen  of the first 
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 : 140,00 € 

 
157. BULDOŽER : študentska organizacija Forum. - Atelje Bramor, Svetlana 
& Alenka & Slawc, 1975. - Plakat, tiskan v rjavi barvi, 99 x 59 cm. 
* Buldožer je bil slovenska rokovska glasbena skupina, ustanovljena spomladi leta 
1975, ki je koncertirala na območju celotne Jugoslavije. Skupino sta po seriji bolj ali 
manj neuspešnih festivalskih nastopov ustanovila Boris Bele in Marko Brecelj.  

Izklicna cena: 140,00 € 
 
158. EISENBAHN-KARTE DER 
ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHEN 
MONARCHIE / Entworfen, gezeichnet 
und bearbeitet von Josef Broditzky. 
Merilo cca [1:2.200.000]. - Wien : Post-
Cours-Bureau des k. k. Handelsministeriums, [Richtung gestellt 
bis Juni 1903]. - Barvni zemljevid s 4 stranskimi zemljevidi, 70 x 
49 cm na listu 80 x 56 cm. 
* 4 stranski zvd.: Budimpešta z okolico, Dunaj z okolico, Praga z 
okolico, Sev. del Češke. Priloga voznega reda.  

Izklicna cena: 100,00 € 
 

159. Ključec, Oskar, inž. p. poručnik 
NAČRT MESTA CETINJE / merilo 1:4.000. - 1 zganj. zvd., 42 x 22 cm na listu 59 x 24.5 cm, na desni 

strani »tumač« (24.5 x 14.5 cm). - Papir, na načrtu so ročni 
zaznamki, na desni strani okrogel žig z napisom »Komanda 
Zetske Divizijone oblasti - inžinirsko odelenje« in motivom 
dvoglavega orla. Poslano »Dragoj gospodični Vidi na sječanje, 
lastnoročni podpis, Cetinje 28. oktobra 1924«. Dobro 
ohranjen izvod.   
Izklicna cena: 40,00 € 
 

160. ZEMLJEVID KRALJEVINE JUGOSLAVIJE : administrativna 
razdelitev po banovinah / sestavila in izdala jugosl. zavarovalna 
banka "Slavija", merilo 1: 1.250.000. Besedilo slovensko. 
Ljubljana : "Slavija", [ca. 1935]. - Barvni zemljevid, papir na 
platnu, 66.5 x 54.5 cm. - V desnem zgornjem kotu legenda, v 

levem spodnjem kotu reklama založnika 
»Slavija jugoslovanska zavarovalna 
banka, zavaruje po najugodnejših pogojih 
proti... Generalno ravnateljstvo v 
Ljubljani«. 
Izklicna cena: 150,00 € 
 
161. ZNAČKA »GLASBENA MATICA« V LJUBLJANI, 1872. - Emajl, slovenska 
trobarvnica z lipovimi listi in liro. - Zelo dobro ohranjen primerek.   
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* Prva slovenska glasbena matica je bila ustanovljena avgusta 1872 v Ljubljani. Povod za ustanovitev društva je 
bil nezadosten posluh tedanje Filharmonične družbe za slovensko glasbo (v drugi polovici 19. stoletja so bila 
ljubljanska kulturna gibanja namreč pod močnim nemškim oz. avstrijskim vplivom). Poslanstvo Glasbene matice 
je bilo spodbujanje slovenskih avtorjev k skladanju in izdajanju slovenskih skladb, zbiranje ljudskih pesmi, 
glasbeno izobraževanje ter formiranje glasbenih skupin. Leta 1882 je matica ustanovila glasbeno šolo, leta 1891 
pa še mešani pevski zbor. Ob prelomu stoletja so sledile ustanovitve glasbenih matic v Novem mestu, Gorici in v 
Trstu, v Mariboru pa šele leta 1919. 

Izklicna cena: 140,00 € 
 
RAZGLEDNICE 
 
162. Bambič, Milko (1905-1991) 
ODPRITE OKNA, ODPRITE DURI, MIMO JEZDI VITEZ SVETI JURIJ. - Ljubljana: 
A.& E. Skaberne, velemanufaktura, brez letnice. - Barvna razglednica, 14 x 9.5 cm, 

neodposlana. 
Izklicna cena: 40,00 € 
 
163. BLED / po akvarelu V. Šipeka. - Zagreb : izdaja 
Čaklović. - Barvna razglednica jezera in otoka, 9.5 x 14.5 cm, 
odposlana 24. VII [1928]. 
* Na zadnji strani napis: »Otok Bleški - "kinč nebeški…", Otok bledski - "raj 
nebeski…"«. 

Izklicna cena: 10,00 € 
 
164. CELJE - PRAVOSLAVNA CERKEV IN GIMNAZIJA. - Celje : Franc 
Leskovšek, 1935. - Črno-bela razglednica, 9 x 14 cm, neodposlana. 
* Pogled na pravoslavno cerkev z gimnazijo, v ozadju evangeličanska cerkev. 

Izklicna cena: 10,00 € 
 
165. CELJE, PRAVOSLAVNA CERKEV IN 
MESTNA ELEKTRARNA. - Celje : Franc Leskovšek, [med 1932 in 1939]. 
Črno-bela razglednica, 9 x 14 cm, neodposlana. 
* Pogled na pravoslavno cerkev, v ozadju mestna elektrarna. 

Izklicna cena: 10,00 € 
 
166. CERKNICA Z JEZEROM. - Brez kraja : založil Josip Kaučič, [1925?]. 

Črno-bela razglednica, 9 x 14 cm, odposlana 8. XII. 1926. 
* Na razglednici dve sličici; na podolgovati so praznično 
oblečeni vaščani na drevakih sredi jezera, manjša pa 
prikazuje Cerknico s farno cerkvijo in jezerom v ozadju. 

Izklicna cena: 15,00 € 
 
167. Gaspari, Maksim (1883-1980) 
PUŠELC TI ŽE NAREDILA BOM,… - Ljubljana : Družba 
sv. Cirila in Metoda, [1928]. - Barvna razglednica, 
14 x 9 cm, odposlana. 
* Besedilo na razglednici: »Pušelc ti že naredila bom, z zlato ga žido povila bom, da ga boš 
nosil ti za spomin in se boš troštal z njim.« (Bogastvo razglednic 193) 

Izklicna cena: 20,00 € 
 

168. Gaspari, Maksim (1883-1980) 
SLOVENSKA UMETNOST : Narodne noše : iz okolice Smlednika. - Ljubljana : 
Umetniška propaganda, [1920]. - Barvna razglednica, 14 x 9 cm, neodposlana. 
* Besedilo na razglednici: »Ti ki meni si ga vzela, moj'mu srcu mir kališ in na svetu ni 
zdravila če ti mene zapustiš.« (Bogastvo razglednic 154). 

Izklicna cena: 20,00 € 
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169. Gaspari, Maksim (1883-1980) 
SLOVENSKA UMETNOST : Narodne noše : iz okolice Bohinja. 
Ljubljana : Umetniška propaganda, [1920]. - Barvna razglednica, 
9 x 14 cm, neodposlana. 
* Besedilo na razglednici: »Jaz nate ne bom pozabila; zapisan si sredi srca in v 
srcu te bodem nosila, do konca življenja svojga.« (Bogastvo razglednic 157)   

Izklicna cena: 20,00 € 
 
170. Gaspari, Maksim (1883-1980) 
SLOVENSKA UMETNOST : Narodne noše : iz okolice Škofje Loke. 
Ljubljana : Umetniška propaganda, [1923]. - Barvna razglednica, 
14 x 9.5 cm, neodposlana. 
* Besedilo na razglednici: »Tinka Tinka pod goro moja bila moja bo, črno gleda 
drobno gre taka je za me.« (Bogastvo razglednic 158) 

Izklicna cena: 20,00 € 
 
171. Gaspari, Maksim (1883-1980) 
SV. CIRIL IN METOD: blagoslovita naš rod / Deklaracijska razglednica 
št. 139. - Ljubljana : Katoliška tiskarna, 1918. - Črno-bela razglednica, 
9.5 x 14 cm, neodposlana. 
* Razglednica prikazuje sv. Cirila in Metoda, ki blagoslavljata mlado družino. 

Izklicna cena: 50,00 € 
 
172. Gaspari, Maksim (1883-1980) 
VESELE VELIKONOČNE PRAZNIKE! - Brez založnika in letnice izdaje, 
izdana v korist družbi sv. Cirila in Metoda v Ljubljani. 
Barvna razglednica, 9 x 14 cm, odposlana 23. 3. 1931 
* Razglednica prikazuje fanta, ki sedi na travniku pod drevesom. Igra na piščal, 
poleg njega leži ovca. (Bogastvo razglednic 168) 

Izklicna cena: 20,00 € 
 
173. GOSTILNA KOPIŠAR, Jože Stefelin, 950m (nadmorske višine). Planina pod Golico. 

Črno-bela. razglednica, 14 x 9 cm, neodposlana. 
Izklicna cena: 30,00 € 
 
174. GRAD MOKRICE - Schloss Mokritz. - 
Velika Dolina-Bregana : založil Mijo 
Dolinar. - Barvna razglednica, 14 x 9 cm, 
odposlana 23. X. 1907. 
* Razglednica prikazuje grad Mokrice. 

Izklicna cena: 15,00 € 
 
175. GRUSS AUS WEITENSTEIN B/CILLI (Vitanje). - Wien : 
Kunstanstalt Karl Schwidernoch, pred 1900. - Tonirana razglednica, 9 x 
14.5 cm, odposlana 1. 2. 1900, g. g. no 1631. 
* Razglednica prikazuje vas Vitanje, razvaline gradu in cerkev. 

Izklicna cena: 40,00 € 
 

176. IDRIA (Idrija) / foto M. Bevk - Idria. - Založil Grafico-Cesare Capello 
Milano. - Črno-bela razglednica, 9 x 14 cm, odposlana 13. 8. 1946. 
Znamka tudi na prednji strani. 
Izklicna cena: 20,00 € 
 
177. Kleinmondova Janovska, Ludmila (1870-?) 
NARODNI TIPI (Slovenci) / Serija XXII. - Olomuc: R. Promberger, 1. pol. 
20. st. - 10 barvnih razglednic, 14.5 x 9.5 cm, neodposlane. 
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* Motivi: B. 1. Ženske z Bleda; B. 2. Dekle z Bleda; B. 3. Mladenič z 
blejske okolice; B. 4. Ženska z blejske okolice; B. 5. Kmet krmi ptice 
(Bled); B. 6. Dekle pri kolovratu (Bled); B. 7. Mladenič in dekle z 
blejske okolice; B. 8. Kmečko dekle z blejske okolice; B. 9 Ženska z 
Bleda; B. 10. Starka z blejske okolice.   

Izklicna cena: 60,00 € 
 
178. KOLINSKA JE VRLO DOBRA! 
Reklamna dopisnica, barvna, 14 x 9 cm, 
neodposlana. 
* Na hrbtni strani napis »Zahtevajte Kolinsku 

cikoriju i dobit ćete dobro blago!« 

Izklicna cena: 20,00 € 
 
179. NIJESI NIKADA VIDIO SPLIT? Dostatno je da spustiš 
moje hlaće i vidjet ćeš ga bez muke. - Hudomušna  barvna 
razglednica pred letom 1940, 14 x 9 cm, neodposlana. 
* Razglednica prikazuje fantiča, ki piše besedilo na belo podlago, v njegovih hlačah pa so 
drobne  fotografije mesta Split kot leporelo. 

Prosta cena 
 
180. NIKOLI VEČ - NIE MEHR - NEVER MORE, 
Slovenija, Gornja Radgona, julij 1991 / foto Klöckl 

Bad Radkersburg, oblikovanje A. Žula. - Črno-bela razglednica, 16.5 x 11.5 
cm, neodposlana. 
* Na drugi strani napis: »Dragi prijatelji! Mesto Gornja Radgona je doživelo 
barbarsko razdejanje. Pomagajte nam po svojih močeh in s svojim vplivom, da se 
te grozote ne bi ponovile. Darujte na žiro račun Rdečega križa …« Tekst tudi v nemščini in angleščini.   

Izklicna cena: 20,00 € 
 
181. PLEZZO - MONTE SVINJAK (Bovec - gora Svinjak). - Plezzo : 
C. G. Pirc. - Črno-bela razglednica, 15 x 10.5 cm, odposlana 13.5.1934. 
* Pogled iz doline na goro Svinjak.  

Izklicna cena: 15,00 € 
 
182. PLEZZO - PIAZZA (Bovec - trg). 
Plezzo : C. G. Pirc, [med 1919 in 1927?]. 
Črno-bela razglednica, 15 x 10.5 cm, 
odposlana 11.5.43-XXI. 
* Prikazuje trg pred danes ne več obstoječo 
cerkvijo Sv. Trojice v Bovcu. Pred cerkvijo 
stojijo trije moški in ženska, v ospredju pa italijanski karabinjer. Cerkev še ima 
špičasti zvonik, ki je bil leta 1928 odstranjen, pred njo pa stoji mogočna lipa. 

Izklicna cena: 15,00 € 
 
183. PLEZZO - PIAZZA (Bovec - trg). - Trieste : Giuseppe Stokel e 
Debarba, 1. pol. 19. st. - Črno-bela razglednica, 9 x 14 cm, odposlana 

2. IV. 1926. 
* Razglednica prikazuje trg; na levi stoji cerkev, na desni pa lipa, pod katero počivajo in se v opoldanski vročini 
hladijo ljudje in živali.   

Izklicna cena: 20,00 € 
 
184. SEBREGLIE - ŠEBRELJE. - Črno-bela razglednica, 9 x 14 cm, 
odposlana brez znamke, 20. leta 20 st. 
* Upodobljena je cerkev sv. Vida v Šebrelju, ki je naselje v občini Cerkno z 285 
prebivalci. 
Izklicna cena: 40,00 € 
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185. Smrekar, Hinko (1883-1942) 
SRED MOJGA SRCA EN NAGELJ CVETI ČE NAGELJ OVENE BOJO DOLGE NOČI! : 
slovenske narodne pesmi, št. 5. - V Ljubljani : Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg, 
[1910]. - Barvna razglednica, 14 x 9 cm, neodposlana, na zadnji strani desni zgornji 
kot polit s črnilom. 
* Pokončna razglednica vsebuje dva motiva, obdana z močno razraščenimi nageljni. Zgornji 
motiv prikazuje dekle, ki leži v postelji in si z levo roko podpira glavo. Na spodnjem motivu 
moški sedi na postelji in si z obema rokama naslonjenima na kolena podpira glavo. Nad 

zgornjim motivom je srce, v njem pa verz.   

Izklicna cena: 15,00 € 

 
186. SOKOLSKI DOM V DOLENJEM LOGATCU. 
1. pol. 20. st. - Črno-bela razglednica, 14 x 9 cm, 
neodposlana. 
Izklicna cena: 10,00 € 
 

187. SV. DEVICA MARIA NA BLEJSKIM JEZERU PRI TOPLICAH NA GORENSKIM 
(Badeort Veldes in Oberkrain). - 1. pol. 20. st. - Barvana romarska podobica ; 
11 x 7 cm na listu 13 x 9 cm, zelo dobro ohranjen primerek. 
* Upodobitev Vnebovzete Marije in cerkve na Blejskem otoku, v ozadju Blejski grad. 

Izklicna cena: 40,00 € 
 
188. SV. EMA PRI PRISTAVI, TRGOVINA J. ZDOLŠEK. - Sv. Ema: založil 
Jakob Zdolšek. - Črno-bela razglednica, 14 x 9 cm, odposlana 1931(?). 
* Pogled na sv. Emo na hribčku, v levem spodnjem kotu trgovina J. Zdolšek. 

Izklicna cena: 20,00 € 
 
189. Šubic, Rajko (1900-1983) 
»KO ALELUJO ZAPOJO ZVONOVI, Z NARAVO SE NAM 
PORODI ŽIVLJENJE - vse sive misli dajmo za zelenje 
bodimo kakor sonca so sinovi.« (Stražar) / ilustriral Rajko Šubic. - [Ljubljana] : 
Zadruga »Lastni dom«, [1937]. - Barvna razglednica, 14 x 9 cm, odposlana 24. 3… (?) 
* Razglednica prikazuje 4 otroke, dva dečka in dve deklici. 
Deček s klobukom ima v roki palico, drugi pa igra na piščal. 
Ena deklica ima na glavi jerbas z velikonočnimi dobrotami, 
druga v roki cekar in dežnik, vsi skupaj pa so na poti k 
blagoslovu.   

Izklicna cena: 20,00 € 
 

190. Vavpotič, Ivan (1877-1943) 
VESELA ALELUJA! / avtor Ivan Vaupotič. - [Ljubljana] : Slovenska Straža, 
[med 1910 in 1913]. - Barvna razglednica, 9 x 14 cm, odposlana 24. 3. 1923. 
* Razglednica prikazuje tri otroke, dva dečka in deklico. Eden od dečkov kleči in drži v rokah rdečo pisanico, 
drugi deček s klobukom pa se pripravlja na "sekanje" pisanice. Deklica drži v eni roki košarico polno rdečih 
pisanic, v drugi pa kos potice. Vsi skupaj so pod bandero, okrašeno z velikonočnimi simboli. 

Izklicna cena: 20,00 € 
 
191. Vavpotič, Ivan (1877-1943) 
III. SLOVENSKI VSESOKOLSKI ZLET V LJUBLJANI LETA 1913. - Ljubljana : 
Slovenska sokolska zveza, 1913. - Barvna razglednica, 14 x 9 cm, neodposlana.   
* Razglednica prikazuje dva člana sokolov s praporom in bandero ter sokola v letu s 
trobojnico. 

Izklicna cena: 10,00 € 
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192. VESELA GORA PRI ŠT. RUPERTU. - Založilo Kmetijsko društvo v Št. 
Rupertu, 1928. - Črno-bela razglednica, 9 x 14 cm, odposlana 8. IV. 1928.  
Izklicna cena: 15,00 € 
 
193. VRSTNO-ROJSTNA VAS SIMONA GREGORČIČA / dopisnica, 

fotograf Anton Jerkič. - Gorica : Anton 
Jerkič, [1906]. - Črno-bela razglednica, 9 x 
14 cm, odposlana 13. 1. 1907. 
* Na razglednici sta upodobljeni rojstna vas in hiša pesnika Gregorčiča, poleg 
napisani verzi: »Mogočna nisi, ne postòrna in stavil te umetnik ní, bolj kot 
bogata si uborna, preprosta selska hiša tí! In vendar ne palač ogrômnih in njih 
bleskú ne bom slavil; a tebi, dom, seljakov skrômnih, nesmrten venec rad bi 
zvíl.« 

Izklicna cena: 40,00 € 
 
194. ŽIVELA JUGOSLOVENSKA KOROŠKA! V spomin na obisk 
Korošcev v Ljubljani 28/9. 1920 / fotograf V. Bešter. - Črno-bela 
razglednica, 14 x 9 cm, neodposlana. 
* Prikazuje slavnostno povorko po ulicah Ljubljane. 

Izklicna cena: 45,00 € 
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PRAVILA  JAVNE  DRAŽBE 
TRUBARJEVEGA ANTIKVARIATA V LJUBLJANI 

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

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

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

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

povezano sklepanje poslov. Njegove odločitve nadzoruje dražbena komisija. 
 

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

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

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

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

pregledajo dražbene predmete. 
 

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

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

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

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

skupaj s stroški dražbe v celoti plačal dražitelju. 
 

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

obveznosti, lahko dražitelj prosto razpolaga s predmetom dražbe. 
 

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

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

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

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

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

spore je pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
 


