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1. Schomburgk, Hans (1880-1967) 10,00 € 
IZ AFRIŠKIH PRAGOZDOV / prevedel Tone Možina ; ilustriral Josip Pukl. - V Kamniku :  
Konzorcij »Našega dneva«, 1939. - 62 str. : čb ilustr. ; 17 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
2. Maršak, Samuil Jakovlevič (1887-1964) 15,00 € 
MUCIN DOM : pravljična igra v treh dejanjih / prevedel Pavel Golia ;  
ilustrirala Ksenija Prunkova. - Ljubljana: Mladinska knjiga, 1947. - 48 str. : barv. ilustr. ;  
21 x 17 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod; na notranji naslovnici okrogel žig založbe. 
 
3. Tolstoj, Lev Nikolajevič (1828-1910) 5,00 € 
KAVKAŠKI UJETNIK / prevedel Vladimir Levstik ; ilustriral Jovan Petrov. - Ljubljana :  
Mladinska knjiga, 1951. - 57 str. : čb ilustr. ; 17 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
4. Valjavec, Matija (1831-1897) 15,00 € 
ŽIVALSKE PRIPOVEDKE / izbral in uredil Viktor Smolej ; ilustriral in opremil Janez Vidic.  
V Ljubljani : Mladinska knjiga, 1951. - [29] str. : ilustr. v zelenem tisku ; 27 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
5. Bertinetti, Giovanni (1872-1950) 10,00 € 
JURE IN NJEGOVA UŠESA : zgodba o nadarjenih otrocih, ki jim je učenje trn v peti  
prevedel Albert Širok ; ilustriral Attilio Mussino. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1954. -  
112 str. : čb ilustr. ; 22 cm. - polplatno, dobro ohranjen izvod. 
 
6. Swift, Jonathan (1667-1745) 15,00 € 
GULIVER MED LILIPUTANCI / besedilo priredil Vlado Rapè ; ilustriral Vladimir Kirin.  
Zagreb : R.V.I., [1954]. - 24 str. : barv. ilustr. ; 25 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
7. Novy, Lili (1885-1958) 10,00 € 
MAJHNI STE NA TEM VELIKEM SVETU / ilustrirala in opremila Liza Hribar ; 
izbral in spremno besedo napisal Josip Vidmar. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1973. -  
60 str. : čb ilustr. ; 21 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
8. Rogelj, Bine 5,00 € 
KURIRČEK TINČEK : (strip) / urednik Janez Kajzer. - Ljubljana : Založba Borec, 1985. -  
31 str. : čb ilustr. ; 26 cm. - broširan, odlično ohranjen izvod. 
 
9. Kenda Hussu, Damjana 12,00 € 
HUDOJEDE JAGODE, OPIČJE NORČIJE IN ŠAKALJE BARABIJE  
narisala Zarja Menart ; urednica Neva Brun. - Ljubljana : Forma 7, 2013. -  
[17] str. : barv. ilustr. ; 21 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
10. Bitenc, Janez (1925-2005) 10,00 € 
METULJČEK CEKINČEK : izbor priljubljenih otroških pesmi Janeza Bitenca / izbrala in uredila  
Špela Kranjec ; spremna beseda Milena Mileva Blažić ; ilustrirala Karmen Bajec. - Ljubljana :  
Založba Hiša knjig, 2019. - 34 str. : barv. ilustr. ; 29 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
11. Klavžar, Nežka 10,00 € 
ŠKRBABOBER / ilustrirala Evgenija Jarc. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo  
Mohorjeva družba, 2019. - [24] str. : barv. ilustr. ; 29 cm. - kartoniran, dobro ohranjen izvod. 



II 
 

12. Krempl, Urša 10,00 € 
KROKODILJI ZOBOBOL / ilustriral Jure Kralj. - Domžale : Studio Hieroglif, 2019. -  
[24] str. : barv. ilustr. ; 28 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
13. Lainšček, Feri 15,00 € 
MOJE NAJLJUBŠE PESMI O ŽIVALIH / ilustrirala Nana Homovec. - Dob : Miš založba, 2019. -  
41 str. : barv. ilustr. ; 27 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod; velike tiskane črke. 
 
14. Vdovič, Stanislav (1885-1947) 10,00 € 
PRAVLJICE / spisal Janez Rožencvet ; podobe narisal Milko Bambič. - V Celju : Družba sv. Mohorja, 
1932. - 128 str. : čb ilustr. ; 18 cm. - (Mohorjeva knjižnica ; 49). - broširan, solidno ohranjen izvod. 
* vsebina: Čarovna palica; O kraljični, ki ji je bilo dolgčas; Vreča, lonec in ponev; Podkovana žaba; O polžu in 
velikanu; Zmaj v Žabji vasi; Žabji kraljevič; Sport;  Škrat Nered; O Marku, ki je z uhlji strigel; Zgodba o 
dobrem človeku; Boncar; Alenčica, kralj Matjaževa nevesta; Sedem sinov, sedem gradov; Odsekana roka. 

 
15. Makarovič, Svetlana 15,00 € 
TAKE ŽIVALSKE / ilustrirala in opremila Marjanca Jemec-Božič. - Ljubljana : Zavod Borec, 1973. -  
61 str. : čb ilustr. ; 20 cm. - (Kurirčkova knjižnica). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
16. Pregl Kobe, Tatjana 8,00 € 
SKOZI TRNJE DO SVOBODE / ilustriral Slobodan Milić ; fotografije Lado Mlekuž in drugi.  
Ljubljana : Mladinska knjiga, 1977. - 31 str. : čb in barv. ilustr., fotogr. ; 30 cm. -  
(Pionirjeva knjižnica). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
17. Jurca, Branka (1914-1999) 10,00 € 
S HELIKOPTERJEM K STRICU TINTINU / ilustrirala in opremila Roža Piščanec.  
Ljubljana : Mladinska knjiga, 1978. - 89 str. : barv. ilustr. ; 20 x 17 cm. - (Zbirka Deteljica). - 
kartoniran, solidno ohranjen izvod. 
 
18. Frbežar, Ivo 15,00 € 
KRESNIČKE / ilustriral Božo Kos ; urednik Boris A. Novak. - Ljubljana : DZS, 1992. -  
[24] str. : čb in barv. ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Vrtavka; 1). - kartoniran, dobro ohranjen izvod; 
posvetilo in podpis avtorja. 
 
19. Milčinski, Fran (1867-1932) 10,00 € 
GOSPOD IN HRUŠKA / ilustrirala Suzana Bricelj. - Ljubljana : Založba Sanje, 2007. -  
[32] str. : barv. ilustr. ; 23 x 25 cm. - (Zbirka Sanjska knjigica). - kartoniran, dobro ohranjen izvod. 
 
20. Reba, Mateja 5,00 € 
VILINSKI SESTRICI / ilustriral Jure Kralj. - Domžale : Studio Hieroglif, 2019. -  
[16] str. : barv. ilustr. ; 20 x 18 cm. - (Mala zbirka). - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
21. Kokalj, Tatjana ; Gregorič Gorenc, Barbara 15,00 € 
BELI KAMENČEK / ilustrirala Urška Popit. - Dob : Založba Brin, 2019. -  
[27] str. : barv. ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Pravljice iz podstrešja). -  
kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod; velike tiskane črke. 
 
22. PRAVLJICE O ŽIVALIH / zbrala Olga Kapica ; ilustrirala E. Čarušina ; 15,00 € 
prevod Pavel Golia. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1950. - 80 str., [4] barv. slik. pril. : čb ilustr. ;  
27 cm. - (Zbirka Cicibanova knjižnica). - polplatno, dobro ohranjen izvod. 



III 
 

23. BABICA IN VNUČKA : dopolnjevanka / ilustriral in opremil Ivan Seljak.                      15,00 € 
Ljubljana : Mladinska knjiga, 1973. - 30 str. : čb in barv. ilustr. ; 24 x 34 cm. -  
(Zbirka Cicibanova knjižnica). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
24. PANČATANTRA : indijske basni in pravljice / prevedel Fran Bradač ;                                   15,00 € 
ilustriral in opremil Ritendra Mozumdar. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1959. -  
214 str. : čb ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Zlata ptica). - polplatno, dobro ohranjen izvod. 
 
25. HRVAŠKE PRAVLJICE / zbral in zapisal Balint Vujkov ; prevedel Cvetko Zagorski ;         15,00 € 
ilustriral Mladen Veža. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1960. - 284 str. : čb ilustr. ; 22 cm. -  
(Zbirka Zlata ptica). - polplatno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod. 
 
26. Bevk, Francè (1890-1970)                                                                                                    10,00 € 
GRIVARJEVI OTROCI : povest za mladino. 1. izdaja / ilustriral Milko Bambič.  
V Ljubljani : Slomškova družba, 1939. - 87 str. : čb ilustr. ; 16 cm. - (Vrtečeva knjižnica ; 2). -  
broširan, zelo dobro ohranjen izvod; na prvi stani okrogel žig »Savica-društvo slovenskih katoliških 
akademičark v Ljubljani.« 
 
27. JAPONSKE PRAVLJICE / priredil Rudolf Pečjak ; ilustriral Francè Godec.                      15,00 € 
V Ljubljani : Slomškova družba, 1940. - 64 str. : čb ilustr. ; 17 cm. -  
(Zbirka Vrtečeva knjižnica ; 5). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
28. Bevk, France (1890-1870)                                                                                                    10,00 € 
LUKEC IŠČE OČETA : povest za mladino. 1. izdaja / naslovno risbo narisal Maksim Gaspari.  
V Ljubljani : Mladinska matica, JUU-sekcija za dravsko banovino, 1932. -  
95 str. ; 17 cm. - (Knjižnica Mladinske matice ; 17). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
29. Milkovič, Adam (1904-1948)                                                                                                    10,00 € 
BARAKE / ilustriral Maksim Gaspari. - V Ljubljani : Mladinska matica, 1936. -  
71 str. : čb ilustr. ; 17 cm. - (Knjižnica Mladinske matice ; 33). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
30. Roš, Fran (1898-1976)                                                                                                                 10,00 € 
DIJA / ilustrirala Ksenija Prunkova. - V Ljubljani : Mladinska matica, odsek JUU sekcije za  
dravsko banovino, 1939. - 47 str. : barv. ilustr. ; 17 cm. - (Knjižica Mladinske matice ; 43). - 
broširan, dobro ohranjen izvod; na sprednji platnici znotraj nalepljena osmrtnica Ksenije Prunk. 
 
31. Krings, Antoon  5,00 € 
STONOGA GOGA / prevod Lenka Gložančev. Radovljica : Didakta, 2018. - [25] str. : barv. ilustr. ;  
20 x 20 cm. - (Zbirka Drobižki). - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod; velike tiskane črke. 
 
32. Krings, Antoon  5,00 € 
MIŠKA MAŠA. 1. ponatis 1. izdaje / prevod Polonca Kovač.  
Radovljica : Didakta, 2019. - [25] str. : barv. ilustr. ; 20 x 20 cm. - (Zbirka Drobižki). -  
kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod; velike tiskane črke. 
 
33. Krings, Antoon  5,00 € 
METULJČEK MATIČEK. 2. ponatis 1. izdaje / prevod Polonca Kovač.  
Radovljica : Didakta, 2019. - [25] str. : barv. ilustr. ; 20 x 20 cm. - (Zbirka Drobižki ; 1). -  
kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod; velike tiskane črke. 



IV 
 

34. Krings, Antoon 5,00 € 
ČMRLJ BRUNDEK. 3. ponatis 1. izdaje / prevod Polonca Kovač.  
Radovljica : Didakta, 2019. - [25] str. : barv. ilustr. ; 20 x 20 cm. -  
(Zbirka Drobižki ; 4). - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod; velike tiskane črke. 
 
35. Krings, Antoon 5,00 € 
MRAVLJA MARIČKA. 2. ponatis 1. izdaje / prevod Polonca Kovač.  
Radovljica : Didakta, 2019. - [25] str. : barv. ilustr. ; 20 x 20 cm. -  
(Zbirka Drobižki ; 5). - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod; velike tiskane črke. 
 
36. Petkovšek, Viktor (1908-1994) 10,00 € 
UŽITNE IN STRUPENE GOBE / ilustriral Vladimir Pirnat. - V Ljubljani : Mladinska knjiga, 1966. -  
[20] str. : barv. ilustr. ; 19 x 17 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 104). - polplatno, dobro ohranjen izvod. 
 
37. Pavček, Tone (1928-2011) 8,00 € 
KAJ JE NAJLEPŠE / ilustrirala Marlenka Stupica. - V Ljubljani : Mladinska knjiga, [1969]. -  
[20] str. : barv. ilustr. ; 19 x 17 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 126). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
38. JURČEK ORJE : slovenske ljudske pesmi / nabral in priredil Milko Matičetov ;  5,00 € 
ilustrirala Marjanca Jemec-Božič. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1972. - 14 str. : barv. ilustr. ;  
16 x 16 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 154). - broširan, dobro ohranjen izvod; velike tiskane črke. 
 
39. Kette, Dragotin (1876-1899) 5,00 € 
BASNI / ilustriral in opremil Jože Centa. - V Ljubljani : Mladinska knjiga, 1975. -  
[16] str. : čb ilustr. ; 16 x 16 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 179). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
40. Velthuijs, Max 5,00 € 
POLPALČEK NAJDE SREČO / prevedla Erika Vouk ; ilustriral Gorazd Vahen.  
Ljubljana : Mladinska knjiga, 1994. - [16] str. : barv. ilustr. ; 17 x 17 cm. -  
(Knjižnica Čebelica ; 345). - kartoniran, odlično ohranjen izvod; velike tiskane črke. 
 
41. Stawski, Paul E. 5,00 € 
NEZNOSNI FREDI / prevedla Katarina Minatti ; ilustrirala Marija Lucija Stupica.  
Ljubljana : Mladinska knjiga, 1994. - [16] str. : barv. ilustr. ; 17 x 17 cm. -  
(Knjižnica Čebelica ; 346). - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod; velike tiskane črke. 
 
42. Duvoisin, Roger (1900-1980) 5,00 € 
PETUNJA / prevedla Marjana Kobe ; ilustrirala Irena Majcen.  
Ljubljana : Mladinska knjiga, 1994. - [16] str. : barv. ilustr. ; 17 x 17 cm. -  
(Knjižnica Čebelica ; 348). - kartoniran, odlično ohranjen izvod; velike tiskane črke. 
 
43. Bryant, Sara Cone (1873-1956) 5,00 € 
MUCA IN PAPIGA / prevedla Marjana Kobe ; ilustrirala Marjanca Jemec Božič.  
Ljubljana : Mladinska knjiga, 1994. - [16] str. : barv. ilustr. ; 17 x 17 cm. -  
(Knjižnica Čebelica ; 349). - kartoniran, dobro ohranjen izvod; velike tiskane črke. 
 
44. Štampe-Žmavc, Bina 5,00 € 
ZRNCA SONCA / ilustriral Danijel Demšar. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1994. -  
[16] str. : barv. ilustr. ; 17 x 17 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 350). - kartoniran, dobro ohranjen izvod. 
 



V 
 

45. Zajc, Dane (1929-2005) 5,00 € 
IL GATTINO BIANCO (Bela mačica) / traduzione di Silvester Škerlj ; illustrazioni di Lidija Osterc. 
Milano : Arnoldo Mondadori, 1970. - [16] str. : barv. ilustr. ; 26 cm. -  
(Collana Il castello incantato ; 5). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
46. Ribičič, Josip (1886-1969) 5,00 € 
LE AVVENTURE DI TOPINO (Miškolin) / adattamento di Venčeslav Winkler ;  
traduzione di Evelina Umek ; illustrazioni di Jelka Reichman.  
Milano : Arnoldo Mondadori, 1970. - [16] str. : barv. ilustr. ; 26 cm. -  
(Collana Il castello incantato ; 7). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
47. Antić, Miroslav (1932-1986) 10,00 € 
PLAVI ČUPERAK / izabrala i priredila Nasiha Kapidžić-Hadžić ;  
likovna oprema Milivoje Unković. - Sarajevo : Svjetlost, 1988. - 75 str. ; 20 cm. -  
(Biblioteka Mladi dani. Lektira). - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
48. Grimm, Jakob Ludwig Karl (1785-1863) ; Grimm, Wilhelm Karl (1786-1859) 10,00 € 
SNEGULJICA. 2. izdanje / preveo Viktor Kralj ; ilustrirala Marlenka Stupica.  
Zagreb: Mladost ; Ljubljana : Mladinska knjiga, 1962. - [20] str. : barv. ilustr. ; 19 x 17 cm. - 
(Palčićeva knjižnica ; 26). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
49. Nazor, Vladimir (1876-1949) 10,00 € 
ISTARSKI GRADOVI / ilustrirao Bruno Bulić. - Zagreb : Omladinsko izdavačko preduzeće  
»Novo pokoljenje«, 1949. - 34, [6] str. : čb ilustr. ; 29 cm. - polplatno, solidno ohranjen izvod. 
 
50. Kuret, Niko (1906-1995) 10,00 € 
BATERIJA INŽENIRJA LISCA : igra za ročne lutke v štirih dejanjih / opremil Jože Ciuha  
V Ljubljani : Mladinska knjiga, 1956. - 34 str. ; 17 cm. - (Zbirka  Lutkovni oder ; 12). -  
broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 

51. Pavšič, Vladimir (Matej Bor, 1913-1993) 10,00 € 
ŠOLA NOČI / spremno besedo napisal Lojze Filipič. - Maribor : Založba Obzorja, 1971. -  
88 str. ; 18 x 15 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod; znotraj podpis Ljube Prenner in datum.  
 
52. Krleža, Miroslav (1893-1981) 10,00 € 
ARETEJ ALI LEGENDA O SVETI ANCILI : fantazija v petih slikah / prevedel Josip Vidmar ;  
opremila Jakica Acceto. - Ljubljana : DZS, 1962. - 197 str. ; 19 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
53. Euripid [480-406 pr.n. št.] 15,00 € 
TROJANKE / poslovenil Marijan Tavčar ; opremil Janez Vidic.  
Maribor : Založba Obzorja, 1975. - 84 str. ; 18 cm. - (Zbirka Iz antičnega sveta ; 19). -  
kartoniran izvod s ščitnim ovitkom, odlično ohranjen. 
 
54. Strniša, Gustav (1887-1970) 12,00 € 
NAŠA PESEM. - Brez navedbe kraja : »v letu vojne 1943«. - [13] listov tipkopisa ; 19 cm. -  
brošura, vezana v rdeči papir, prevezana  z modro vrvico; na zadnji strani podpis avtorja. 
 

55. Janežič, Stanko (1920-2010) 10,00 € 
IZ OČI V OČI / opremil Janez Vidic ; na zavihkih spremna beseda Franceta Vodnika.  
V Celju : Mohorjeva družba, 1974. - 97 str. ; 21 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 



VI 
 

56. Smej, Jože 10,00 € 
KAPLJA NA VEDRU. - Stranice : Oznanenje, 1992. -  
99 str. : čb in barv. fotogr., reprod. ; 20 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 

57. Poljanec, Ljudmila-Nataša (1874-1948) 10,00 € 
POEZIJE. Ponatis pesniške zbirke / uredila in spremno besedo napisala Živana Safran.  
Radenci : Občina, 2004. - 108 str. ; 23 cm. - broširan, odlično ohranjen izvod.  
 
58. Zupan, Vitomil (1914-1987) 25,00 € 
PESMI S »PROSTOSTI« / uredila Ifigenija Simonović  ; fotografije arhiv NUK. - Ljubljana : 
samozaložba I. Simonović, 2007. - 422 str. ; 24 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod.  
 
59. Truhlar, Vladimir Karel (1912-1977) 20,00 € 
NOVA ZEMLJA / ovitek France Papež. - Buenos Aires : Slovenska kulturna akcija, 1958. -  
[46] str. ; 20 cm. - (Slovenska kulturna akcija ; 30). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
60. Haderlap, Maja 12,00 € 
ŽALIK PESMI / uredila Marko Kravos in Lojze Wieser ; opremil Rudi Benetik.  
Celovec : Založba Drava ; Trst : ZTT, 1983. - 42 str. ; 20 cm. - (Zbirka Leposlovje). -  
platno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod. 
* avtoričin slovenski pesniški prvenec. 

 
61. Potokar, Jure 10,00 € 
AMBIENTI ZVOČNIH POKRAJIN / [spremna beseda] Aleš Debeljak.  
Ljubljana : Mladinska knjiga, 1986. - 73 str. ; 18 x 18 cm. - (Zbirka Nova slovenska knjiga). -  
umetno platno s ščitnim ovitkom, odlično ohranjen izvod. 
 
62. Svetina, Ivo 10,00 € 
PÉTI ROKOPISI. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1987. - 91 str. ; 18 x 18 cm. -  
(Zbirka Nova slovenska knjiga). - umetno platno s ščitnim ovitkom, odlično ohranjen izvod. 
 
63. Zlobec, Ciril (1925-2018) 20,00 € 
TIHO ROMANJE K ZADNJI PESMI / uvod Ivo Svetina ; naslovnico oblikovala Metka Kraševec.  
Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 107 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nova slovenska knjiga). -  
broširan, zelo dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis pesnika. 
 
64. KRI V PLAMENIH / pesmi izbrala in uredila Filip Kalan in Cene Vipotnik.  10,00 € 
V Ljubljani: SKZ, 1951. - 231 str. ; 21 cm. - platno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod. 
* izdano ob desetletnici Osvobodilne fronte. Predstavljeni so pesniki: Fran Albreht, Matej Bor, Bogomil 
Fatur, Pavel Golia, Igo Gruden, Miran Jarc, K. D. Kajuh, Mile Klopčič, Edvard Kocbek, Anton Korošec, France 
Kosmač, Srečko Kosovel, Peter Levec, Ivan Minatti, Lili Novy, Tone Seliškar, Jože Šmit, Vida Taufer, Jože 
Udovič, Cene Vipotnik, Anton Vodnik, Božo Vodušek in Oton Župančič. 

 
65. Gregorčič, Simon (1844-1906)                                                                                                    30,00 € 
ADRIA-KLÄNGE : Auswahl aus den Gedichten des Simon Gregorčič / übersetzt von J. Pregelj.  
Görz : Narodna tiskarna, 1907. - 48 str. ; 17 cm. - krašeno platno, dobro ohranjen izvod. 
 
66. Handke, Peter 10,00 € 
PESEM TRAJANJU / prevedel Andrej Kokot. - Celovec : Založba Drava, 1987. -  
50 str. ; 18 cm. - umetno platno s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod. 



VII 
 

67. Tjutčev, Fjodor Ivanovič (1803-1873) 10,00 € 
LIRIČNE PESMI. Dvojezična izdaja / izbral, prevedel in besedo o pesniku napisal Rudi Robič. 
Besedilo vzporedno v rus. jeziku (cir.) in slov. prevodu.  
Ljubljana : samozaložba R. Robič, 2003. - 61 str. ; 22 cm. - broširan, odlično ohranjen izvod. 
 
68. Ibn al-'Arabi (1165-1240) 15,00 € 
RAZLAGALEC HREPENENJ / prevod iz arabščine Neda Thaler ; spremna beseda Boris Šinigoj. 
Besedilo vzporedno v arabščini in slov. prevodu. - Ljubljana : KUD Logos, 2004. -  
204 str. ; 20 x 20 cm. - (Knjižna zbirka Poezije ; KUD Logos ; 1). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
69. Cernuda, Luis (1902-1963) 10,00 € 
ŽELJA IN RESNIČNOST : (Antología poética) / izbral, prevedel in spremno besedo  
napisal Ciril Bergles ; spremni esej Octavio Paz. - Ljubljana : Založba Škuc, 2001. -  
172 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 21). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
70. Daoust, Jean-Paul 10,00 € 
MODRI PEPEL / prevedel Brane Mozetič. - Ljubljana : Založba Škuc ; Trois-Rivières : Écrits  
des Forges, 2003. - 70 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 34). - broširan, odlično ohranjen izvod. 
 
71. Šeparović, Marko (1891-1946?) 20,00 € 
HRVATSKA POVIJEST DJEDOVA UNUKU. 1. izdanje / spjevao Marko Šeparović Velelučanin ; 
ilustrirao Josip Horvat. - Zagreb : »vlastita naklada«, 1936. -  
308 str., [7] čb + [3] barv. slik. pril., [3] čb zvd : čb ilustr. ; 24 cm. - platno, dobro ohranjen izvod. 
 
72. Držić, Džore (1461-1501) 15,00 € 
PJESNI LJUVENE / priredio in osvrt napisao Josip Hamm ; omot pripremio Ljubo Babić.  
Zagreb: JAZU, 1965. - 156 str., [10] str. + [2] čb slik. pril. ; 24 cm. -  
(Stari pisci hrvatski ; 33). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod.  
* iz predgovora: »Ovdje se prvi put izdaje dosada najpotpunija zbirka pjesničkih djela Džora Držića  
(1461-1501), u kojoj je gotovo četvrtina pjesama koje dosada uopće niso bile poznate.« 

 
73. RDEČI ATOM : izbor iz svetovne revolucionarne poezije / izbral Božidar Premrl.  15,00 € 
Ljubljana : Zveza kulturno prosvetnih organizacij Slovenije : ČZP Delavska enotnost, 1974. -  
87 str. ; 20 x 20 cm. - (Zbirka Umetnost in kultura ; 94/95). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
74. PROŠNJA ZA SREČNE OTOKE : antologija poljske ljubezenske lirike  20,00 € 
izbrala, prevedla in spremno besedo napisala Rozka Štefanova. - Radovljica :  
Založba Didakta, 1999. - 180, [7] str. ; 21 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
75. Simčič, Zorko 30,00 € 
ČLOVEK NA OBEH STRANEH STENE. - Buenos Aires : Slovenska kulturna akcija, 1957. -  
170 str. ; 20 cm. - broširan izvod; besedilo ponekod občrtano z navadnim svinčnikom. 
 
76. Novak, Bogdan                                                                                                                               150,00 € 
LIPA ZELENELA JE / knjige 1-6 2. izdaja, knjige 7-12 1. izdaja. - Ljubljana : Mladinska knjiga,  
1997-2000. - 12 zv. (271, 271, 293, 248, 276, 314, 261, 236, 235, 247, 238, 268 str.) ; 24 cm. -  
kartoniran, dobro ohranjen komplet; v zadnji knjigi na sprednjem veznem listu podpis avtorja. 
* naslovi: Na začetku je bila ljubezen; V senci dvoglavega orla; Krvave reke; Velika reberija; Listje v vetru; 
Goljufive sanje; Ugasla ognjišča; Rdeči sneg; Imeli smo ljudi; Tiha zaobljuba; Žamet in jeklo; Zgodba o 
uspehu.  



VIII 
 

77. Petrič, Karl 10,00 € 
ČUDAKI 21. STOLETJA : 21. kratkih zgodb o ljudeh, o katerih niti ne sanjamo.  
Žalec : samozaložba K. Petrič, 2002. - 135 str. ; 20 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
78. Jalen, Janez (1891-1966) 10,00 € 
RAZPOTJA : povest / uredila Marjeta Žebovec ; opremil Lojze Čemažar.  
Smlednik : samozaložba M. Žebovec, 2003. -  176 str. : čb ilustr. ; 21 cm. -  
broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
79. Jalen, Janez (1891-1966) 10,00 € 
SONČNE SENCE : povest / uredila Marjeta Žebovec. 
Smlednik : samozaložba M. Žebovec, 2003. - 127 str. ; 21 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
80. Lokar, Danilo (1892-1989) 10,00 € 
ZAKOPANI KIP / opremil Karel Hrovatin. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1961. -  
97 str. ; 19 cm. - (Zbirka Bela krizantema). - platno s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod. 
* vsebina: Grenka osmina; Od brega; Zakopani kip. 

 
81. Marolt, Marjan (1902-1972) 30,00 € 
ROJSTVO, ŽIVLJENJE IN SMRT LUDVIKA KAVŠKA / ovitek Andrej Makek  
Buenos Aires : Svobodna Slovenija, 1967. - 295, [6] str. ; 21 cm. -  
(Knjižna izdaja Svobodne Slovenije ; 26). - platno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod. 
 
82. Mestnik, Ivanka 10,00 € 
VIKEND SREDI VASI / spremna beseda Franci Šali. - Novo mesto : Tiskarna, Dolenjska založba,  
1999. - 179 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Utva ; 40). - kartoniran, odlično ohranjen izvod. 
 

83. ZIMSKE URICE. - Gorica : Gor. Mohorjeva družba, 1934. -  10,00 € 
79 str. : čb ilustr., fotogr. ; 21 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod.  
* vsebina: A. B.: Dva človeka; Svetli žarki; Novi goriški nadškof; P. Šebesta: Pri pritlikavcih v pragozdih 
Srednje Amerike; Tolstoj: Drobne povesti; Pontinsko močvirje-rimski vrt; Albert, kralj Belgije; P. Keller: Ob 
meji; Ponesrečena ladja v Severnem Ledenem morju; Panamski prekop; Biser ob morju; V. B.: Človeka 
nimam; Krompir in njegova preteklost; Kaj nikoli ni bilo in nikoli ne bo; Stara dobrota lanski sneg; Drobiž. 

 
84. Tavčar, Ivan (1851-1923) 15,00 € 
LA CHRONIQUE DE VISSOKO / traduit du Slovène par Jean Durand-Monti et Viktor Jesenik ;  
preface Jean Durand-Monti. - Paris : Publications Orientalistes de France, 1975. - 255 str. ; 18 cm. -  
(POF : Littérature ; 814). - broširan izvod; pegav, na prvi notranji strani okrogel žig. 
 

85. Tavčar, Ivan (1851-1923) 20,00 € 
AUTUMN BLOSSOMS : original title Cvetje v jeseni / translated by Savo Tory.  
[Sydney ; Washington ; Oxford : samozaložba S. Tory], 1999. - 74 str. : čb ilustr. ; 21 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod.  
* Savo Tory je bil rojen l. 1919 leta v Trbovljah. Po končani Trgovski akademiji v Ljubljani se je l. 1940 vpisal 
na Visoko ekonomsko šolo v Beogradu. Po izbruhu vojne je odšel v Italijo in se tam sprva preživljal kot 
pisarniška moč in plavalni trener, za tem pa kot tolmač in prevajalec pri zavezniških vojaških komisijah za 
begunce in brezdomce. Od l. 1947 je bil nastavljen pri Združenih narodih v Mednarodni organizaciji za 
begunce (IRO). L. 1950 se je z rodbino preselil v Avstralijo. V Sydneyu je sprva delal kot tolmač in prevajalec 
na sodniji, nato pa v državnih emigracijskih organizacijah vse do upokojitve l. 1984. Že l. 1950 je pričel s 
sestavljanjem rodbinskega drevesa. Po letih raziskovanja sta nastali dve knjigi o rodbini Torijevih: Rod 
Torijevih v Zasavju (1994) in Valvazorjev hlapec (1999), povest o tem, kako je prvi Tory prišel na Kranjsko. � 



IX 
 

86. Franko, Ivan Jakovyč (1856-1916) 10,00 € 
PANTALAHA / poslovenil France Bevk. - Trst : Književna družina Luč, 1931. -  
99 str. ; 19 cm. - broširan izvod; zadnja platnica rahlo poškodovana. 
* vsebina: Ivan Franko: Pantalaha; France Bevk: Ukrajina, Ukrajinci, njihova zgodovina, ukrajinsko slovstvo 
in Ivan Franko. 

 
87. Hašek, Jaroslav (1883-1923) ; Vanek, Karel (1887-1933) 60,00 € 
DOBRI VOJAK ŠVEJK MED PRVO SVETOVNO VOJNO ; DOBRI VOJAK ŠVEJK V RUSKEM  
UJETNIŠTVU / prevod po originalu ; ilustracije po J. Ladovih originalih. - [Ljubljana] :  
Ljubljanski dnevnik, [1952]. - 6 zv. : čb ilustr. ; 17 cm. - broširan, solidno ohranjen komplet.  
* vsebina: knj. 1, J. Hašek: V zaledju (277 str.); knj. 2, J. Hašek : Na fronto (266 str.); knj. 3, J. Hašek: 
Znameniti ravs (267 str.); knj. 4, J. Hašek; [K. Vanek]: Znameniti ravs se nadaljuje (270 str.); knj. 5, K. Vanek: 
Švejk v ruskem ujetništvu (278 str.); knj. 6, K. Vanek: Švejk v revoluciji (283 str.). 

 
88. Bradbury, Ray (Raymond Douglas, 1920 -2012) 15,00 € 
FAHRENHEIT 451 / prevedla in spremno besedo napisala Sonja Kravanja ;  
opremil Božidar Grabnar. Ljubljana : Mladinska knjiga, 1981. - 179 str. ; 22 cm. -  
(Zbirka Odisej). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod.  
* prva slovenska samostojna knjižna izdaja. 

 
89. Carrère, Emmanuel 10,00 € 
DRUGI IN JAZ / prevedla Marjeta Novak Kajzer. - Ljubljana : Modrijan založba, 2012. -  
252 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
90. Krüger, Michael 10,00 € 
HIMMELFARB : zgodba o ukradenem imenu / prevedla Mira Miladinović Zalaznik ;  
spremno besedo napisal Adolf Muschg. - Ljubljana : Nova revija, 1997. - 156 str. ; 25 cm. -  
(Zbirka Samorog). - umetno platno s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
91. Miłosz, Czesław (1911-2004)                                                                                                    15,00 € 
PREVZEM OBLASTI / prevedla in spremno besedo napisala Katarina Šalamun-Biedrzycka.  
Ljubljana : Nova revija, 2003. - 233 str. ; 25 cm. - (Zbirka Samorog). -  
umetno platno s ščitnim ovitkom, odlično ohranjen izvod. 
 
92. Abélard, Pierre (1079-1142) ; Heloisa (1101-1164) 5,00 € 
IZ PISEM ABELARDA IN HELOIZE : prepovedan sad / iz angleščine prevedla Polona Prodnik ; 
ilustracija na naslovnici Barbara Koblar. - Ljubljana : Založba Tuma, 2009. - 112 str. ; 18 cm. - 
(Zbirka Velike ljubezni). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
* vsebina: Učne ure ljubezni; Sveže rane žalosti; Ljubiti živega; Prepovedani užitki; Meso in kosti. 

 
93. Casanova, Giovanni Giacomo (1725-1798) 5,00 € 
O LJUBICAH, TIGRICAH IN DRUGIH TROFEJAH / iz angleščine prevedla Urša Červ ;  
ilustracija na naslovnici Barbara Koblar. - Ljubljana : Založba Tuma, 2009. - 108 str. ; 18 cm. -  
(Zbirka Velike ljubezni). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
* vsebina: Svoboda človeka; Vohun v hiši ljubezni; Razvajanje čutov; Pričakovanje ljubimca; O apetitih in 
posteljnih norostih. 

 
94. Ćopić, Branko (1915-1984) 5,00 € 
KUMOVA LULA / naslovna strana Adi Mulabegović. - Sarajevo : Svjetlost, 1961. -  
227 str. ; 17 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 



X 
 

95. Novačić, Dejan 10,00 € 
SFRJ ZA PONAVLJAČE : turistički vodič / predgovor (Leksikon izmišljene zemlje) Dubravka Ugrešić.  
Beograd : samozaložba D. Novačić, 2002. - 104 str. : čb ilustr. ; 20 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod.  
 
96. HÄLLEWULL : antologija sodobne luksemburške književnosti  10,00 € 
izbrala in uredila Guy Helminger in Vesna Kodrič Horvat ; prevodi Vesna Kodrič Horvat in drugi ; 
spremni esej Georges Hausemer. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev, 2014. -  
159 str. ; 21 cm. -  (Antologije Vilenice). - broširan, odlično ohranjen izvod. 
 
97. Vurnik, France 15,00 € 
IZ MOSKVE, IZ RUSKIH DALJAV : izbor iz polstoletnega publicističnega vpogleda  
v ruska literarno idejna snovanja : 1957-2007. - Ljubljana : Slovenska matica, 2010. -  
317 str. ; 21 cm. - umetno platno s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod. 
* v knjigi je avtor zbral besedila, s katerimi se je pol stoletja poglabljal v ustvarjanje ruske dežele. Nekaj 
zapisov se nanaša na starejšo književnost, večina pa na dela prozaistov, mislecev in dramatikov dvajsetega 
stoletja. V pisanje je vtkal tudi osebne vtise in informacije z večkratnih potovanj v Rusijo.  
 

98. DAJNKOV ZBORNIK : referati s simpozija v Črešnjevcih / uredila Marko Jesenšek in        15,00 € 
Bernard Rajh ; avtorji prispevkov Jože Rajhman in drugi. S kratkimi povzetki v ang. in  
nem. jeziku na začetku in koncu vsakega prispevka. - Maribor : Slavistično društvo, 1998. -  
377 str. : čb fotogr., tabele ; 21 cm. - (Zbirka Zora ; 3). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
99. Gale, Ciril 20,00 € 
ZABAVNA PERIODIKA - STRIP/ urednik Herman Vogel ; opremila in uredila Breda Varl.  
Maribor : Založba Obzorja, 1981, tiskano 1982. - 79 str. : čb ilustr. ; 25 x 22 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
100. Petrič, Vladimir  5,00 € 
SHAKESPEARE IN FILM / prevedla Miša Grčar. - Beograd : Jugoslovanska kinoteka, 1964. -  
59 str. ; 20 cm. - (Zbirka Jugoslovanska kinoteka ; 4). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
101. RAZGOVOR O KNJIZI VLADIMIRA DEDIJERA »NOVI PRILOZI ZA BIOGRAFIJU         10,00 € 
JOSIPA BROZA TITA« : okrugli sto Borbe / urednik Branko Jovanović ;  
autori Marko Lolić i drugi. - Beograd : RO Borba, 1982. - 154 str. ; 22 cm. -  
(Biblioteka Posebna izdanja ; 1). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
102. Bajt, Drago 10,00 € 
LJUDJE, ZVEZDE, SVETOVI, VESOLJA : eseji o znanstveni fantastiki  
opremil Božidar Grabnar. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1982. - 231 str. ; 21 cm. -  
(Zbirka Kultura). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
103. Brumen, Vinko (1909-1993) 30,00 € 
ISKANJA / opremil Božidar Bajuk. - Buenos Aires : Slovenska kulturna akcija, 1967. -  
281 str. ; 19 cm. - (Slovenska kulturna akcija ; 64). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod;  
na sprednjem veznem listu žig »Izseljensko društvo Slovenija v svetu, Ljubljana«. 
 
104. Jančar, Drago 10,00 € 
POROČILO IZ DEVETE DEŽELE : privid ali resničnost / oblikovanje Matjaž Vipotnik.  
Celovec : Založba Wieser, 1991. - 24, [6] str. ; 22 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
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105. Ihan, Alojz 15,00 € 
PLATON PRI ZOBOZDRAVNIKU : eseji / uredil Zdravko Duša. - Ljubljana : Cankarjeva založba,  
1997. - 245 str. ; 20 cm. - brošura s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
106. Inkret, Andrej (1943-2015) 10,00 € 
ESEJ O DRAMAH DOMINIKA SMOLETA / ureja Dušan Pirjevec ; opremil Marko Pogačnik.   
Maribor : Založba Obzorja, 1968. - 134 str. ; 18 cm. - (Zbirka Znamenja ; 2-3). -  
broširan, dobro ohranjen izvod; znotraj okrogel žig »Naša žena. Ljubljana, Hrvatski trg 3.« 
 
107. Zagoričnik, Franci (1933-1997) 20,00 € 
NIHILIZEM JE HUMANIZEM / glavni urednik Dimitrij Rupel ; opremil Marko Pogačnik.  
Maribor : Založba Obzorja, 1985. - 272 str. ; 18cm. - (Zbirka Znamenja ; 84). -  
broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
108. Hribar, Spomenka 10,00 € 
EDVARD KOCBEK IN KRIŽARSKO GIBANJE / glavni in odgovorni urednik Tine Hribar ;  
opremil Marko Pogačnik. - Maribor : Založba Obzorja, 1990. - 145 str. ; 18 cm. -  
(Zbirka Znamenja ; 105). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
109. Kovačič, Lojze (1928-2004) 15,00 € 
DELAVNICA : šola pisanja / glavni in odgovorni urednik Tine Hribar ;  
opremil Marko Pogačnik.  Maribor : Založba Obzorja, 1997. - 225 str. ; 18 cm. -  
(Zbirka Znamenja ; 129). - broširan, odlično ohranjen izvod. 
 
110. Fištravec, Andrej 15,00 € 
POGLEDI NA DRUŽBO RUDOLFA STEINERJA / urednik Andrej Brvar ;  
opremil Matjaž Vipotnik. - [Maribor] : Študentska založba Litera, 2003. - 238 str. ; 18 cm. -  
(Zbirka Nova znamenja ; 7). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 

111. Hameršak, Jože (1895-1967) 15,00 € 
SKOZ DRUGO SVETOVNO : povest ali kronika / uredil Milan Dolgan  
[Ljubljana] : Milan Dolgan ; Jesenice : Zveza kulturnih društev, 2003. -  
219 str., [22] str. čb in barv. slik. pril. ; 21 cm. - broširan, odlično ohranjen izvod. 
 
112. Žunec, Adi 10,00 € 
OTROŠTVO V HALOZAH / fotografije Stojan Kerbler. - Bistrica ob Dravi : samozaložba A. Žunec, 
1997. - 122 str. : čb fotogr. ; 21 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
113. Trunk, Jurij Matej (1870-1973) 10,00 € 
SPOMINI / uvodne pripombe Bogo Grafenauer ; zunanja oprema Ivan Pengov.  
V Celju : Tiskarna Družbe sv. Mohorja, 1950. - 195 str., [1] čb pril. z avtorjevo podobo ; 21 cm. - 
(Zadružna knjižna izdaja. Leposlovna knjižnica ; 18). - platno, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
114. Urbančič, Ljenko (1922-2006) 30,00 € 
SREČANJA, PORTRETI, DEJANJA : I-II-III. - Sydney : MTM Press, 1995. -  
292 str. : čb fotogr. ; 21 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
* Miljenko-Ljenko Urbančič je bil rojen l. 1922 v Šabcu, Srbija, kjer je oče Franjo služboval kot financar. L. 
1926 je bil oče upokojen in z družino se je vrnil rodni Gornji Logatec, od tam pa je družina l. 1934 odselila v 
Ljubljano. Miljenko je maturiral na 1. Državni gimnaziji na Vegovi. Kot študent je objavljal črtice v Naši volji, 
Našem rodu in kasneje v Jutru. Ob nemškem napadu na Jugoslavijo se je pridružil prostovoljcem, ki so se 
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želeli boriti proti okupatorju v okviru takratne jugoslovanske kraljeve vojske, vendar je ta kmalu razpadla. 
Sredi l. 1941 je organiziral podtalno nacionalistično skupino Petrova garda. Bil je aktiven član Sokola in 
Ljotičevega Zbora ter eden vidnejših organizatorjev časopisa Slovensko Domobransto, njegov časnikar in 
propagandist ter sourednik dvotedenske ilustrirane revije Slovensko Domobranstvo. Zaradi tega so ga 
Italijani zaprli v koncentracijsko taborišče Gonars. Po kapitulaciji Italije se je vključil v vrste slovenskih 
domobrancev. Ob koncu vojne se je skupaj z drugimi begunci umaknil v Italijo, kjer je bil nekaj časa 
pripadnik »jugoslovanske kraljeve vojske zunaj domovine«. L. 1950 je emigriral v Avstralijo, kjer je delal kot 
hlapec na posestvu ovac, potem kot delavec v Snežnih gorah in kot gradbeni in železarski delavec v 
Sydneyu. Bil je član Slovenskega narodnega odbora, predsednik društva v Sydneyu, član Slovenskega 
narodnega sveta in eden vodečih konservativcev v avstralski Liberalni stranki.  
 

115. Vergan, Jože (1904-1975)  10,00 € 
OD MAREZIG DO MADRIDA / priredil Albert Širok, opremil Milivoj Dominko.  
V Ljubljani : Zavod Borec, 1962. - 326 str. : čb fotogr. ; 19 cm. - (Zbirka Viharni časi). -  
polplatno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod. 
 
116. Vilfan, Jernej (1941-2012) 10,00 € 
OB KRESU KOMUNIZMA : (spomini, politika in dnevnik). - Ljubljana : Peter Amalietti & Jernej 
Vilfan, 1987. - 232 str. ; 21 cm. - (Posebne edicije Feniks). - broširan, solidno ohranjen izvod. 
 
117. Vuk, Stanko (1912-1944) 15,00 € 
LJUBEZENSKA PISMA / izbor in opombe Milko Matičetov ; prevod iz italijanščine  
Milko in Vida Matičetova ; uredil in spremni esej napisal Miran Košuta ; opremil Klavdij Palčič.   
Trst : ZTT, 1986. - 315 str., [8] str. čb slik. pril. : čb faksim. ; 20 cm. -  
platno s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
118. Newby, Wanda (1922-2015) 15,00 € 
MOJA DEŽELA IN MOJI LJUDJE / prevedla Marija Švagelj ; spremne besede in opombe  
k fotografijam Marija in Jožef Švagelj. - Štanjel : Nassa desella d.o.o, 1997. -  
112 str. : čb fotogr. ; 21 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
119. Arrupe, Pedro (1907-1991) 10,00 € 
NEVERJETNA JAPONSKA / prevedel in priredil France Šetar. - Kočevska Reka :  
samozaložba F. Šetar, 2003. - 167 str. ; 20 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
120. Peterson, Wayne S. 10,00 € 
NENAVADNI ČASI, NENAVADNI LJUDJE : doživetja ameriškega diplomata z Maitrejo in  
mojstri modrosti / prevedla Sašo Šegula in Breda Ulčnik. - Kranj : Društvo Lotos, 2001. -  
179 str. : čb fotogr. ; 21 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 

121. Ciperle, Jože 5,00 € 
DR. ANTON FISTER, REVOLUCIONARNI DEMOKRAT IZ LETA 1848 :  
razstava v Slovenskem šolskem muzeju v Ljubljani / uvod Marjan Britovšek  
Ljubljana : Slovenski šolski muzej ; Maribor : Založba Obzorja, 1979. -  
37 str. : čb reproduk., faksim. ; 20 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
* Anton Fister (Füster, 1808, Radovljica-1881, Dunaj), slovenski duhovnik, politični aktivist in pedagog. Bil je 
eden izmed voditeljev marčne revolucije na Dunaju l. 1848 in član državnega zbora, ki je zasedal v 
Kromerížu na Češkem. Sodeloval je s Čopom in bil Prešernov prijatelj. Služboval je v Trstu, nato se je preselil 
v Gorico, kjer je ostal do l. 1847 in opravljal službo profesorja verstva in pedagogike na gimnaziji. V tem času 
je prijateljeval s Valentinom Staničem in postal član Družbe proti trpinčenju živali. L. 1847 je bil imenovan za 
profesorja verstva in pedagogike na Dunajski univerzi. Do izbruha revolucije je med študenti širil 
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demokratične ideje in navduševal študente k boju. V začetku je podpiral program Zedinjena Slovenija in 
zagovarjal slovenstvo, vendar se je kasneje opredelil za nemštvo. Ko so 7. marca 1849 razpustili državni 
zbor in hoteli prijeti revolucionarje, se je zatekel v Hamburg, nato v London in od tam pa v ZDA. L. 1856 je 
bil v odsotnosti obsojen na smrt, prav tako pa izobčen iz RKC. V ZDA se je preživljal s poučevanjem jezikov. 
Po amnestiji l. 1876 se je najprej vrnil v Graz in nato na Dunaj, kjer je objavil svoje spomine (Memoiren vom 
März 1848 bis Juli 1849: Beitrag zur Geschichte der Wiener Revolution). 

 
122. ČUDODELNIK S PRIMSKOVEGA : Jurij Humar (1819-1890) / priredil p. Janez Žurga.  25,00 € 
V Celovcu : Družba sv. Mohorja, 1969. - 103 str. ; 19 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod.  
* vsebina: Župnik in magnetizer; Pisma primskovskega gospoda; Iz življenja župnika Humarja. 
 

123. Sivec, Ivan 10,00 € 
GODEC PRED PEKLOM : vzpon in zaton muzikanta Franca Kranjca. 1. ponatis  
fotografija Vito Komac. - Ljubljana : ČZP Kmečki glas, 1994. - 239 str. ; 21 cm. -  
platno s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod. 
 

124. Svetlik, Cvetko 10,00 € 
VELIKAN JE POP HAJDUŠKI : življenje in delo duhovnika in narodnega buditelja  
Josipa Velikanjeta iz Sp. Idrije / predgovor Antun Bogetić ; fotografije Lucijan Bratuš in drugi.  
Ljubljana : Družina, 1997. - 61 str. : barv. in čb fotogr. ; 21 cm. - kartoniran, solidno ohranjen izvod. 
 
125. Neubauer, Henrik 20,00 € 
OBRAZI SLOVENSKEGA BALETA : biografski leksikon. - Ljubljana : Slovensko komorno glasbeno 
gledališče, 2008. - 152 str. : čb fotogr. ; 24 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
126. Andrić, Ivo (1892-1975) 30,00 € 
GOYA / prevedel Jože Stabej ; opremila Nadja Furlan. - Ljubljana : DZS, 1972. -  
63 str. : barv. reproduk. ; 23 x 25 cm. - usnje, dobro ohranjen izvod;  
oštevilčena bibliofilska izdaja, št. 99/200, podpis avtorja.  
* »Ta knjiga je natisnjena v 3000 izvodih, od tega je 200 bibliofilskih izvodov oštevilčenih, vezanih v usnje in 
opremljenih z avtorjevim podpisom.« 

 
127. Spiegelman, Art 20,00 € 
MAUS : zgodba o preživetju. 1 del, Krvava zgodovina mojega očeta ;  
2. del, In tu so se začele moje težave / prevod Oto Luthar. - Ljubljana : Založba ZRC, 2003. -  
2 zv. (159 ; 135 str. ) : čb ilustr. ; 23 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen komplet. 
* avtor je skozi risano zgodbo v obliki intervjuja s svojim očetom Vladkom Spiegelmanom, upodobil njegovo 
življenje na Poljskem v času 2. svet. vojne, ko so Jude preganjali in jih zapirali v koncentracijska taborišča. 
Judje so v stripu upodobljeni kot miši, Nemci kot mačke, Poljaki kot prašiči.  

 
128. Bittner, William C. (1872-1959) 15,00 € 
FRANK J. LAUSCHE : a political biography. - New York : Washington : Studia Slovenica, 1975. -  
79 str. ; 23 cm. - (Studia Slovenica. Special series ; 3). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
* Frank John Lausche (Cleveland, 1895-Cleveland, 1990), ameriški demokratski politik, župan Clevelanda, 
guverner Ohia in senator. Rodil se je v Clevelandu slovenskim staršem Lojzetu Lovšetu in Francki Milavec. 
Šolal se je v slovenski šoli župnije Sv. Vida, kasneje pa je ob delu študiral pravo. Med 1. svet. vojno je opravil 
vojaški tečaj in postal podporočnik v kopenski vojski ZDA. Po koncu študija l. 1920 je postal odvetnik. Od 
l. 1932 do 1941, ko je prvič postal župan mesta, je delal kot sodnik v Clevelandu. L. 1943 je bil ponovno 
izvoljen za župana s prepričljivimi 73 % glasov. L. 1944 je bil kot prvi katoliški guverner izvoljen za 
guvernerja Ohia. L. 1947 je položaj izgubil, leto kasneje pa ga je ponovno zavzel in ga obdržal do l. 1957, ko 
je odstopil zaradi izvolitve v senat ZDA leto prej. L. 1962 je bil ponovno izvoljen za senatorja. L. 1968 je bil 

https://sl.wikipedia.org/wiki/1957
https://sl.wikipedia.org/wiki/Senat_ZDA
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zaradi izgube podpore delavske zveze v spopadu proti demokratu Johnu Gilliganu izločen iz nadaljnje 
kandidature in končal svojo politično kariero. Kot senator je bil član številnih komitejev in odborov. 
 

129. Karadžić, Vuk Stefanović (1787-1864) 35,00 € 
SRPSKI RJEČNIK : istumačen njemačkijem i latinskijem riječima. 3. (državno) izdanje,  
ispravljeno i umnoženo / skupio ga i na svijet izdao Vuk Stef. Karadžić. - U Beogradu :  
»U Štampariji Kraljevine Srbije«, 1898. - XLII, 880 str. ; 28 cm. - polusnje, dobro ohranjen izvod.  
* slovar je prvič izšel na Dunaju l. 1818. 
 
130. Šarabon, Vinko (1880-1946) 30,00 € 
GOSPODARSKA GEOGRAFIJA / sestavil dr. Vinko Šarabon. - V Ljubljani : Jugoslovanska knjigarna, 
1922. - 310 str. ; 17 cm. - (Znanstvena knjižnica ; 3, 4). - platno, solidno ohranjen izvod.  
* »Predaprobirana tudi kot pomožna knjiga pri zemljepisnem pouku v višjih razredih srednjih in 
njim sorodnih šol. Višji šolski svet v Ljubljani, dne 3. I. 1921, štev. 16.294.«. 
 
131. SLOVNIČNA IN RAČUNSKA SNOV ZA SPREJEMNI IZPIT V SREDNJO ŠOLO :  10,00 € 
(po naredbi prosv. min. z dne 29. julija 1931. Sn. št. 25.065)  
sestavila dr. Pavel Kozina in Ljudevit Mlakar, profesorja v Ljubljani.  
V Ljubljani : Učiteljska tiskarna, 1938. - 49 str. ; 17 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
132. Lukas, Franz Josef 20,00 € 
DEUTSCH FÜR ERWACHSENE=Nemščina za odrasle. 1, Doppelheft (Heft I und Heft II) :  
(über 1000 Wörter deutsch). 2., verbesserte Auflage / von Dr. F. J. Lukas, Gausachbearbeiter  
für das Kurswesen im Deutschen Volksbildunswerk. Besedilo v nem., delno tudi v slov. jeziku.   
Brez navedbe kraja : Die Deutsche Arbeitsfront NS.-Gemeinschaft »Kraft durch Freude«, Gau 
Kärnten deutsches Volksbildungswerk (Krainburg : NS.-Gauverlag und Druckerei Kärnten, 
Zweigverlag), [1941- 45]. - 55 str. ; 23 cm. - broširan dobro ohranjen izvod.  
* »Herausgegeben in einer Auflage von 25.000 vom Reichpropagandaamt Kärnten, Zweigstelle Veldes«. 
Učbenik nemškega jezika v času okupacije slovenskega ozemlja. 

 
133. Miklitsch, Karl (1875-?) 15,00 € 
WIR LERNEN DEUTSCH / von Regierungsrat Karl Miklitsch.  
Besedilo v nem., delno tudi v slov. jeziku. - Groblje bei Domschale : Druckerei, [1941-45]. -  
71 str. : čb ilustr., tabele ; 22 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod.  
* učbenik nemškega jezika v času okupacije slovenskega ozemlja; redkost. 

 
134. Gerlovič, Alenka (1919-2010) ; Gregorač, Ignac ( 1916-2016) 15,00 € 
LIKOVNI POUK OTROK / Alenka Gerlovič s sodelovanjem Ignaca Gregorača.  
Ljubljana : Mladinska knjiga, 1968. - 260 str. : čb in barv. ilustr. ; 25 cm. -  
(Zbirka Učbeniki in priročniki). - polplatno, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
135. Lončar, Dragotin (1876-1954) 20,00 € 
ŠOL NAM DAJTE! Ponatis iz »Slovenskega Lista« / spisal D. L. Selski.  
Ljubljana : 1898. - 28 str. ; 16 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod.  
 
136. PROGRAMM DES KAISERL. KÖNIGL. GYMNASIUMS ZU RUDOLFSWERTH 20,00 € 
(Novomesto) veröffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1870.  
[Laibach] : Verlag des k. k. Gymnasiums, 1870. - 58 str. ; 22 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod.  
* vsebina: A. Abhandlung: O glasu in naglasu našega knjižnega jezika-von P. Stanislav Škrabec; B. 
Schulnachrichten, von der Direction (P. Ladislaus Hrovat). 
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137. Kavčič, Janez 10,00 € 
PRVA SLOVENSKA REALKA : Idrija 1901-1926 / s povzetkoma v nem. in it. jeziku.  
Idrija : Mestni muzej, 1987. - 201 str. : čb fotogr. ; 24 x 22 cm. -  
broširan, zelo dobro ohranjen izvod; podpis avtorja. 
 

138. NAŠA MEŠČANSKA ŠOLA : 1919-1929 / uredili Rudolf Pečjak, Henrik Korenc in  20,00 € 
Tone Seliškar ; avtorji prispevkov Leopold Poljanec in drugi.   
V Ljubljani : Društvo meščanskošolskega učiteljstva, [1929]. -  
137 str. : čb fotogr., tabele ; 21 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod.  
 
139. POMEN UNIVERZE V LJUBLJANI ZA SLOVENCE IN DRŽAVO SHS.  10,00 € 
V Ljubljani : 1927. - 15 str. ; 24 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
140. ZLATOROG / zbrali in uredili Dušica Kunaver in Brigita Lipovšek ;  5,00 € 
slike iz starih publikacij. S povzetkom v ang. jeziku. - Ljubljana : samozaložba D. Kunaver, 2003. - 
[16] str. : čb ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Slovenski kraji v ljudski pripovedi). -  
broširan, zelo dobro ohranjen izvod; posvetilo in podpis avtorice. 
* prvi je pripovedko o Zlatorogu objavil Karel Dežman l. 1868 v dnevniku Laibacher Zeitung. Nemški 
pesnik Rudolf Baumbach jo je v verzih objavil l. 1877, Anton Funtek pa l. 1886 v slovenskem prevodu. 
 

141. Kotnik, Francè (1882-1955) 20,00 € 
STORIJE : koroške narodne pripovedke in pravljice / zbral in uredil Francè Kotnik ;  
uvod napisal Pavle Zablatnik. - V Celovcu : Družba sv. Mohorja, 1957-58. -  
2 zv. (176, 88 str.) : čb fotogr., ilustr. ; 17 cm. - broširan, dobro ohranjen komplet.  
* ponatis izdaje iz l. 1924, ilustracije dodane v tej izdaji. 

 
142. Pungartnik, Marjan 10,00 € 
RAZBOJNIK KANDUT IN DRUGE POHORSKE POVESTI  
spremno besedo napisala Alenka Glazer. - Maribor : Grafiti studio, 2001. - 159 str. ; 20 cm. -  
(Zbirka Gostosevci/Mariborska literarna družba; 2). - broširan, odlično ohranjen izvod. 
 
143. Srebnik, Ivan 10,00 € 
ZGODOVINSKA PRIPOVED O RADLJAH, MARENBERGU, GROFU SIFRIDU, GRADU IN  
SAMOSTANU DOMINIKANK ; ZGODBA O NUNI EMI IN GRAJSKI PRINCESI ANI 
fotografije Drago Verdnik. - Ravne na Koroškem : ČZP Voranc, 2002. -  
70 str. : barv. in čb fotogr. ; 20 cm. - broširan, odlično ohranjen izvod. 
 
144. KROPARSKE ZGODBE. 2. izdaja, posodobljena verzija / pripoveduje Joža Bertoncelj,  15,00 € 
mojster umetnega kovaštva ; predgovor Jože Hudeček ; spremna beseda Jožica Škofic,  
Toni Bogožalec ; fotografije Miran Kambič. - Kropa : Tomco d.o.o., 2001. -  
176 str. : čb fotogr. ; 21 cm. - kartoniran izvod s ščitnim ovitkom, odlično ohranjen. 
 
145. Zelko, Anica 10,00 € 
PRLEKIJA V ZGODBAH IN SPOMINIH / besedilo in ilustracije znotraj F. Z. ;  
Knjižici na pot Sonja Žilavec Nemec. - [Murska Sobota] : samozaložba, 2000. -  
112 str. : čb ilustr. ; 21 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
146. Gorjan, Angelca 10,00 € 
PREKMURSKA RAVNICA / spremna beseda Berta Golob. - Turnišče : samozaložba A. Gorjan,  
2001. -174 str. : čb fotogr. ; 21 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
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147. Švajncer, Janez (1920-2007) 15,00 € 
GOSTILNA NA OVINKU : zgodovinska povest / uvod Janez Karner ; fotografije Danijel Šprah  
in Ivan Vračko. - Maribor : Založba Unigrafika, 2002. - 215 str. : čb in barv. fotogr. ; 21 cm. - 
broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 

148. Marinšek, Marjan (1941-2011) 12,00 € 
MED CVETJEM IN TRNJEM / besedilo in fotografije portretirancev Marjan Marinšek ; stvarni 
podatki o Vili Herbestein Špela Janežič. - V Ljubljani : Založba Karantanija ; V Velenju : Univerza za 
III. življenjsko obdobje, 2004. - 285 str. : čb fotogr. ; 23 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
 

149. Košir, Stanko (1917-2014) 15,00 € 
Ć KDA - DAVNO TEGA / napisal, uredil, opremil in založil Stanko Košir. - Gozd Martuljek : 
samozaložba S. Košir, 1999. - 231 str. ; 24 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
* iz uvoda: »Knjigo posvečam Rutarjanom, ki niso postali Martuljačani, ker se zavedajo, da so bili rojeni v 
Rutah in da jih ni naplavil potok Martuljek, kot je npr. mojega "Yetija". Namenjena je torej vsem, ki jim ni 
nerodno reči krompirju (čōmpê), ležišču (l'žam'nt), koruzi (serk), očetu (ōča) itd., kot so te stvari imenovali 
naši starši, pa celo vsi mi starejši, še pred nekaj desetletji. Takrat je bila to materinščina, pač svoje vrste, 
vsekakor pa Slovenščina, ki je do sedaj še noben okupator ni poskušal prevesti v svoj jezik. In na koncu moje 
osebno priporočilo: Ne bodimo vodljivi, ostanimo to, kar smo in ne skušajmo postati nekaj, kar nikoli nismo 
bili!« 
 

150. Škofic, Jožica 10,00 € 
GOVORICA JIH IZDAJA : skica govora kovaške Krope / fotografije Jožica Škofič.  
S povzetkom v nem. jeziku. - Kropa : Tomco d.o.o., 2001. - 65 str. : barv. fotogr., tabele ; 22 cm. - 
broširan, odlično ohranjen izvod. 
 
151. D'Aronco, Gianfranco (1920-2019) ; Matičetov, Milko (1919-2014) 10,00 € 
FOLKLORNA ANKETA V FURLANIJI 1946 : odgovori slovenskih šolarjev.  
Posebni odtis iz Slovenski etnograf, III-IV / s povzetkom v fr. jeziku.  
Ljubljana : Etnografski muzej, 1951. - str. 297-330 ; 25 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
152. PESMI V ČAST VINU IN DOMOVINI : 200 vinskih pesmi in napitnic  10,00 € 
pesmi zbrali Milan Kneževič in drugi ; izbral in uredil Matija Gobec. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 
2005. - 211 str. : note, čb ilustr. ; 25 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
 

153. TAM V STARODAVNIH ČASIH : ljudske pesmi s Krasa in Brkinov :  15,00 € 
dejmo, dejmo ano po slovensko : 3. zvezek pesmi naših non in nonotov  
pesmi posnela in zapisala Jasna Majda Peršolja ; notni zapis Herta Sorta ;  
uvodno besedilo Aleksander Peršolja. - Sežana : Kulturno društvo Vilenica, 2005. -  
88 str. : note, čb fotogr. ; 21 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
154. Videčnik, Aleksander (1920-2019) 10,00 € 
IZ RODA V ROD : domači godci v Gornji Savinjski dolini / glavni urednik Vojko Strahovnik.  
Nazarje : Epsi : Mercato-Zgornjesavinjska kmetijska zadruga, 1992. -  
99 str. : čb fotogr. ; 24 cm. - broširan, odlično ohranjen izvod. 
 

155. Mrdavšič, Janez (1928-2004) 20,00 € 
KRAJEVNA IN DOMAČA IMENA V MEŽIŠKI DOLINI / fotografije iz arhiva Koroškega muzeja.  
Ravne na Koroškem : ČZP Voranc, 2001. - 123 str. : čb ilustr. ; 20 cm. -  
broširan, odlično ohranjen izvod. 
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156. Nötzel, Karl (1870-1945) ; Barwinskyj, Aleksander (1847-1927) 10,00 € 
DIE SLAWISCHE VOLKSSEELE : zwei Aufsätze von Karl Nötzel und Alexander Barwinsky 
v gotici. - Jena : Eugen Diederich, 1916. - 66 str. ; 20 cm. - (Schriften zum Verständnis der Völker). - 
kartoniran izvod s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod.  
* vsebina: Karl Nötzel: Vom einfachen russischen Volke; Aleksander Barwinskyj: Das ukrainische Volk in 
seiner Dichtung. 

 
157. Kos, Mateja 15,00 € 
BELOPRSTENA KERAMIKA NA SLOVENSKEM : (katalog) / glavna urednica Maja Žvanut ;  
prevod Tamara Soban in Franc Smrke ; fotografije Tomaž Lauko ;  
risbe Uroš Stiškovski in Roman Hribar… Vzporedno besedilo v slov. jeziku in ang. prevod.  
Ljubljana : Narodni muzej, 2005. -192 str. : barv. fotogr. in čb ilustr. ; 24 cm. -  
(Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev ; 4). - broširan, odlično ohranjen izvod. 
 
158. Favetta, Bianca Maria 15,00 € 
LA CERAMICA TRIESTINA / prefazione Mario Mirabella Roberti. - Verona : Giacometti editore, 
1966. - 125 str., [56] čb in barv. slik. pril. ; 25 cm. - umetno usnje, dobro ohranjen izvod. 
 
159. Vrišer, Sergej (1920-2004) 15,00 € 
UNIFORME V ZGODOVINI. 2, Civilne uniforme na Slovenskem  
opremil Janez Suhadolc. - Ljubljana : Založba Park : Znanstveni  inštitut FF, 1991. -  
68 str., 50 str. barv. slik. pril. ; 31 cm. - platno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod. 
 
160. NARODNE NOŠNJE U BOSNI I HERCEGOVINI / tekst i izbor nošnji Zorislava Čulić ;  20,00 € 
crteži Helena Volfart-Kojović ; urednik Milica Grabovac.  
Besedilo v srbohr., rus., fr., ang. in nem. jeziku. - Sarajevo : Svijetlost, 1965. -  
25 str., XX barv. slik. pril. ; 31 cm. - platno, dobro ohranjen izvod. 
 
161. JUBILEJNA KNJIGA OB 25-LETNICI SLOVENSKE ZADRUŽNE ZVEZE,  50,00 € 
CLEVELAND OHIO : 1913 - 1938 / avtorji prispevkov Matt Kastelic in drugi. - Cleveland : Slovenska 
Zadružna Zveza, 1938. - 55 str. : čb fotogr., ilustr. ; 27 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod.  
* na naslovnici natisnjeno še: »… z variety programom popoldne, banket in ples v obeh dvoranah : v 
Slovenskem domu na Holmes, v nedeljo 30. oktobra 1938. Godbe: Jankovicheva, Vadnalova. "Zadružništvo 
je unija odjemalcev!"«. 

 
162. OBČINA BOVEC IN SLOVENSKI ZAMEJCI V ITALIJI : priročnik za sodelovanje  10,00 € 
urednica Cecilija Ostan. - Bovec : Občina, 2003. - 125 str. : tabele, grafikoni ; 23 cm. -  
broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
163. NARODNE MANJŠINE. Panonski prostor in ljudje ob dveh tromejah :  10,00 € 
zbornik referatov na znanstvenem posvetu v Murski Soboti, 9.-11. novembra 2007  
simpozij organizirali Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani in drugi ; urednika Vera Klopčič  
in Anton Vratuša ; avtorji prispevkov  Oto Luthar in drugi. Besedilo v slov. jeziku,  
en prispevek v hr. in en v ang. jeziku. - Ljubljana : SAZU : Inštitut za narodnostna vprašanja, 2008. -  
359 str. : grafi ;  24 cm. - (Zbirka Narodne manjšine ; 6). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
164. Kuhar, Boris (1929-2018) 10,00 € 
ODMIRAJOČI STARI SVET VASI : poljudno znanstvena razprava. - V Ljubljani:  Prešernova družba, 
1972. - 218 str. : čb fotogr., ilustr. ; 18 cm. - (Redna knjiga Prešernove družbe za leto 1972). - 
platno s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod. 



XVIII 
 

165. Klemenc, Janez 15,00 € 
RAKITNA SKOZI ČAS. - Rakitna : samozaložba J. Klemenc, 1991. -  
167 str., [4] str. barv. slik. pril. : čb fotogr. ; 24 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
166. DREŽNICA, ALI TE POZNAM? / avtorji člani študijskega krožka  10,00 € 
»Turizem kot način življenja«, Drežnica 1994 ; ilustracije Dea Volarič. S povzetki v it., nem. in ang. 
jeziku. - [Tolmin] : samozaložba M. Petrovič, 1995. - 56 str. : čb ilustr. ; 21 cm. - broširan izvod, 
vezan z vrvico, odlično ohranjen; priložena brošura »Jedilniki iz domačih drežniških jedi.« 
 
167. Sušnik, Fran (1898-1980) 10,00 € 
PREKMURSKI PROFILI. Ponatis izdaje iz leta 1929 / uvod Vilko Novak ; opombe Metka Fujs. - 
Murska Sobota : Pomurska založba, 1998. - [3], 64, [4] str. ; 15 cm. - platno, dobro ohranjen izvod. 
 
168. Sinobad, Jure 20,00 € 
DEŽELA : kulturnozgodovinski oris Radovljiške ravnine / fotografije Miran Kambič. S povzetkom  
v ang. jeziku. - Radovljica : samozaložba J. Sinobad ; Ljubljana : Znanstveni inštitut FF, 1998. -  
314 str. : čb fotogr., zvd. (tudi barvni) ; 28 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
169. Rezar, Tine 10,00 € 
SRENJA VRBNJE : zgodovina in ljudska izročila / besedilo in fotografije Tine Rezar ;  
uredila Marjeta Žebovec. - Radovljica : samozaložba T. Rezar, 1999. -  
92 str. : čb fotogr., tabele ; 21 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
170. Vogrinčič, Franc 10,00 € 
KROG SKOZI STOLETJA / spremna beseda Jožef Smej. - Krog : Pripravljalni odbor, 1999. -  
128 str. : čb in barv. fotogr., faksim. ; 21 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
* Krog (madžarsko Korong, nemško Kroth) je gručasto obmestno naselje na Ravenskem na levem bregu 
Mure, med potokoma Dobel na severu in Mokoš na jugu, v občini Murska Sobota. V okolici Kroga (ob 
potoku Doblu) so ohranjeni sledovi antičnega naselja in druge najdbe. 

 
171. DROBTINICE S SLOMŠKOVE PONIKVE : zbornik ob dvestoletnici  10,00 € 
Slomškovega rojstva / uredili  Miha Herman in drugi ; Zborniku na pot Franc Kramberger ;  
avtorji prispevkov Janja Pevec in drugi. - Ponikva : Župnijski urad Sv. Martina, 2000. -  
139 str., [40] str. čb in barv. slik. pril. ; 20 cm. - kartoniran, odlično ohranjen izvod. 
 
172. LENARŠKI ZBORNIK / urednik Marjan Toš ; fotografije Silvo Lešnik in drugi.  15,00 € 
S povzetkoma v ang. in nem. jeziku. - Lenart : Občina, 2000. -  
298 str. : čb in barv. fotogr., ilustr., grafikoni, zvd. ; 28 cm. - kartoniran, dobro ohranjen izvod. 
 
173. BOŠTANJ, VAS RUMENEGA SLEČA : zbornik / uredila Cvetko Zupančič in Janez Kos.  10,00 € 
Ljubljana : Šola retorike, 2004. - 192 str. : čb ilustr. ; 23 x 20 cm. - platno, odlično ohranjen izvod. 
 
174. SELO NA VIPAVSKEM : kraj na prepihu zgodovine in kultur / zasnova in izbor gradiva  5,00 € 
Jožko Člekovič ; besedilo Artur Lipovž. - Selo : Krajevna skupnost, 2004. -  
30 str. : barv. in čb fotogr. ; 21 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
175. Vahen, Damjan (1913-1981) 30,00 € 
LJUBLJANA : zgodovinski oris. Izšlo kot razširjen in izpopolnjen ponatis iz »Zadrugar«-ja  
(glasila Nab. Zadruge železničarjev ljubljanske pokrajine). - Ljubljana: »Naši obrazi«, [1942]. -  
237 str. : čb fotogr., ilustr., zvd. ; 18 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 



XIX 
 

176. PODOBE LJUBLJANE : razstava v Mestni galeriji Ljubljana, maj - junij1988  10,00 € 
uvod Gregor Moder ; spremno besedilo in katalog Franc Zalar ; fotografije Carmen Narobè in drugi. 
Besedilo v slov. jeziku, uvod in povzetek tudi v nem. jeziku. - Ljubljana : Mestni muzej, 1988. -  
80 str. : čb in barv. fotogr., reproduk. ; 22 x 23 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
177. Kremenšek, Vekoslav  20,00 € 
LJUBLJANSKO NASELJE ZELENA JAMA KOT ETNOLOŠKI PROBLEM : doktorska disertacija.  
Ljubljana : samozaložba V. Kremenšek, 1964. - tipkopis, 295 F listov ; 29 cm. -  
polplatno, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
178. LJUBLJANSKO ŽIVLJENJE NA VODAH  10,00 € 
za svoje člane zbral in izdal Ceh velikih čolnarjev. - Ljubljana : Tiskarna Skušek, [1991]. -  
103 str. : čb fotogr., reproduk. ; 20 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod.  
* vsebina: Uvod; Gospodarsko življenje Krakova in Trnovega na vodi (po trnovskem župniku Ivanu 
Vrhovniku); Ivan Vrhovec: O čolnarjih na Ljubljanici (ponatis); Ivan Vrhovnik: Ribiči (ponatis); Čolnarji na Savi 
(ponatis); Dodatek: Dr. Mal: Rečna plovba na Slovenskem. 

 
179. VODNIK PO LJUBLJANI : tujsko-prometna propagandna brošura s situacijskim  18,00 € 
načrtom mesta / uredil in založil Guido Zupan. - Ljubljana : Reform-Reklam-Bureau, Guido Zupan, 
1931. - 261 str., oglasi : čb fotogr. ; 16 cm + [1] zganj. čb zvd. - broširan, solidno ohranjen izvod.  
 

180. MARIBOR : ein Führer durch die Stadt und ihre nähere Umgebung  10,00 € 
Text Jože Curk ; Übersetzung Ksenija Vidic ; Zeichnungen Dejan Skrt ;  
Fotografien Dimtrij Jeraj at al. ; Pläne Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo FGG Ljubljana…  
Maribor : Kunstkabinett Primož Premzl, 2000. - 180 str., oglasi : barv. fotogr., ilustr. ; 24 x 14 cm. - 
kartoniran izvod s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen. 
 
181. Stergar, Janez 10,00 € 
ŠTIRI POTI MED KOROŠKE SLOVENCE / spremna beseda Bogo Grafenauer ;  
krajevno in osebno kazalo Nataša Stergar. - Ljubljana : Klub koroških Slovencev, 1994. -  
70 str. ; 22 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
182. BLAGO NA PUTEVIMA JUGOSLAVIJE : enciklopedijsko-turistički vodič  20,00 € 
glavni urednik Nebojša Tomašević ; autori tekstova Radomir Nikolić i drugi ; autori fotografija 
Dimitrije Manolev i drugi. - Beograd : Jugoslavijapublik, 1983. - 616 str., 46 str. barv. zvd. :  
barv. in čb fotogr., ilustr., zvd. ; 29 cm. - umetno usnje s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod. 
 
183. Kralj, Franc 15,00 € 
ORIS ZGODOVINE ŠPORTA V BRASLOVČAH : od ustanovitve Sokola Braslovče leta 1906 do 
praznovanja 90-letnice leta 1996 / fotografije zasebni arhiv. - Braslovče : Strelska družina, 1997. - 
127 str., oglasi : čb fotogr. ; 20 cm. - umetno usnje, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
184. Guček, Aleš 20,00 € 
PO SMUČINAH OD PRADAVNINE : zgodovina smučanja  
fotografija Fotodokumentacija Dela in drugi. - Ljubljana : Založba Magnolija d.o.o., 1998. -  
207 str. : čb fotogr., ilustr. ; 30 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
185. Grčar, Jakob (1889-1966) 10,00 € 
PREKO MORIJ V DOMOVINO. - V Celju : Družba sv. Mohorja, 1937. - 
64 str. : čb fotogr. ; 18 cm. - (Mohorjeva knjižnica ; 94). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
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186. Jakič, Dušan 12,00 € 
SELVA : lepote zelenega pekla. - Ljubljana : samozaložba D. Jakič, 2002. -  
320 str. : barv. fotogr. ; 21 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
187. Komar, Anton 10,00 € 
RIMSKE IN FLORENTISKE DOGODIVŠČINE : potopis. - Ljubljana : Kulturno umetniško društvo  
dr. Lojze Kraigher Kliničnega centra in Medicinske fakultete, Dramsko literarna sekcija, 2003. -  
188 str. : čb ilustr. ; 21 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod 
 
188. Kvaternik, Roman 15,00 € 
HORN 2000 : prva slovenska ekspedicija na Antarktiko : jadranje okoli sveta 1999-2002  
priredila in uredila Damjana Ošlaj ; fotografija Roman Kvaternik. - Radovljica : Didakta, 2002. -  
272 str : barv. in čb fotogr. ; 25 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
189. GLAS Z MONTAŽA : sestavek iz dnevnikov taboriščnikov strokovne šole v Gorici.  15,00 € 
Gorica : Odbor dijaške kolonije, 1951. - 77 str. : čb fotogr. ; 20 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
190. Arko, Vojko (1920-2000) 40,00 € 
LJUBEZEN PO PISMIH / oprema in risbe Bara Remec.  
Buenos Aires : Slovensko Planinsko Društvo, 1975. - 62 str., [8] čb slik. pril. : čb ilustr. ; 19 cm. - 
(Góre, glasilo slovenskih andinistov v Argentini ; 3). -broširan, dobro ohranjen izvod.  
* vsebuje tudi prispevek Slovensko gorništvo v Argentini 1961-1971. 
** Vojeslav (Vojko) Arko (1920, Ribnica-2000, Bariloče/Argentina), slovenski pisatelj in planinec. 
 V  Ljubljani  je končal študij prava  in v Padovi doktoriral iz političnih ved. L. 1948 se je preselil v Buenos 
Aires in kasneje v Bariloče, kjer je bil trgovec. Bil je med ustanovitelji Slovenskega planinskega društva 
Bariloche (SPDB), pobudnik gradnje planinskih koč in poti. Udeležil se je več odprav v Ande. Eden od vrhov 
ob izviru reke Turbio se po njem imenuje Cerro Arko. Pisal je članke, poročila in črtice o življenju v Bariločah. 
Sodeloval pri reviji Gore, glasilo SPDB in je avtor več knjig s planinsko tematiko. Objavil je štiri samostojne 
knjige in se uvrstil v antologijske zbirke: Pod južnim križem (1992) in Ob srebrni reki (1993). 
 

191. Ravnihar, Tomaž 15,00 € 
KATEDRALA LOTSE - IZPOLNJENA ŽELJA : kako je nastajal film o odpravi Toma Česna v južno 
steno Lotseja 1990. leta / fotografije Tomaž Ravnihar in Marjan Bažato. - Ljubljana : Cankarjeva 
založba, 1993. - 109 str., [12] str. barv. slik. pril. ; 20 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
192. Tomazin, Iztok 15,00 € 
PUSTOLOVŠČINA V TIBETU : smučanje z osemtisočaka  
besedilo in fotografije Iztok Tomazin. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1994. -  
190 str., [20] str. barv. slik. pril. ; 20 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
193. Vošank, Milan (1954-2015) 12,00 € 
NA POTEH MED GORAMI : od Uršlje gore do Mont Blanca in Snežnika  
besedilo in umetniške slike Milan Vošank. - Radovljica : Didakta, 1994. -  
189 str. : čb ilustr. ; 22 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
194. Grošelj, Viki 15,00 € 
ANAPURNA : zadnji slovenski osemtisočak / spremna beseda Zoran Jerin ; fotografije  
Viki Grošelj in drugi. - Maribor : Založba Obzorja, 1996. - 138 str., [12] str. barv. slik. pril. ; 21 cm. -  
(Zbirka Domače in tuje gore ; 38). - umetno platno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod. 
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195. Mihelič, Tine (1941-2004) 13,00 € 
KLIC GORA / [predgovor] Pavle Kozjek ; urednica Ines Božič Skok ; fotografije avtor in drugi.  
Ljubljana : Sidarta, 2005. - 286 str. : čb fotogr. ; 23 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
196. Mlinar, Miha ; Gerbec, Teja 10,00 € 
KELTSKIH KONJ TOPÒT : najdišče Bizjakova hiša v Kobaridu / avtor Analize živalskih kostnih 
ostankov Borut Toškan ; spremna beseda Andrej Gaspari ; prevod v angleščino Andreja Maver ; 
risbe Nataša Grum, Teja Gerbec ; ilustracije Tina Volarič ; fotografije Marko Grego in drugi…. 
Besedilo vzporedno v slov. jeziku in ang. prevod. - Tolmin : Tolminski muzej, 2011. -  
78 str. : barv. in čb fotogr., ilustr. ; 31 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod; posvetilo.   
 
197. VOJSKE, OROŽJE IN UTRDBENI SISTEMI V POSOČJU : katalog razstave  10,00 € 
avtorji prispevkov Tatjana Fortunat Černilogar ; urednica Karla Kafol.  
Na koncu prispevkov povzetka v slov. in ang. jeziku. - Tolmin : Tolminski muzej, 2008. -  
212 str. : čb in barv. fotogr., ilustr. ; 30 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
198. STARI SLAVENI : povijesničke crtice : od 500. godine prije Krista do 500. godine  10,00 € 
poslije Krista / po najboljim našim piscima napisao Julije Gollner. - Zagreb : Društvo sv. Jeronima, 
1898. - 122 str. ; 19 cm. - (Pučka knjižnica izdavana Društvom svetojeronimskim ; 115). -  
broširan solidno ohranjen izvod; znotraj ovalen žig »Župna pučka knjižnica u Bermu«. 
 
199. Kuhar, Alojzij (1895-1958) 45,00 € 
THE CONVERSION OF THE SLOVENES AND THE GERMAN-SLAV ETHNIC BOUNDARY IN  
THE EASTERN ALPS / by Aloysius L. Kuhar. - New York : Washington : League of C.S.A., 1959. -  
231 str., [1] čb podoba avtorja ; 23 cm. - (Studia Slovenica ; 2). - platno, dobro ohranjen izvod. 
 
200. Felicijan, Joseph (1916-1993)                                                                                                      40,00 € 
THE GENESIS OF THE CONTRACTUAL THEORY AND THE INSTALLATION OF THE DUKES  
OF CARINTHIA. - V Celovcu : Družba sv. Mohorja, 1967. - 144 str., [1] dvojna čb zvd. pril. :  
čb fotogr., ilustr., faksim. ; 25 cm. - platno, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
201. Blaznik, Pavle (1903-1984) 30,00 € 
ŠKOFJA LOKA IN LOŠKO GOSPOSTVO : (973-1803) / s povzetkom v nem. jeziku.  
Škofja Loka : Muzejsko društvo, 1973. - XII, 560 str., [4] zganj. pril. : čb fotogr., ilustr., zvd. ;  
23 cm + [2] zganj. čb zvd. - platno, solidno ohranjen izvod. 
 
202. Kos, Franc (1853-1924) 50,00 € 
DONESKI K ZGODOVINI ŠKOFJE LOKE IN NJENEGA OKRAJA / spisal Franc Kos, c. kr. profesor.  
Ljubljana : Matica Slovenska, 1894. - VI, 368 str. ; 22 cm. - polplatno, dobro ohranjen izvod. 
 
203. Blaznik, Pavle (1903-1984)                                                                                                    15,00 € 
ZEMLJIŠKA GOSPOSTVA V OBMOČJU FREISINŠKE DOLENJSKE POSESTI / s povzetkom  
v nem. jeziku. - Ljubljana : SAZU, 1958. - 94 str., [5] zganj. pril. ; 24 cm. - (Razprave/SAZU,  
Razred za zgodovinske in družbene vede ; 4/6). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
204. Valenčič, Vlado (1903-1999) 10,00 € 
LJUBLJANSKA TRGOVINA OD ZAČETKA 18. DO SREDE 19. STOLETJA / s povzetkom v nem. jeziku.  
Ljubljana : Zgodovinski arhiv, 1981. - 97 str. : čb fotogr., faksim. dokum. ; 24 cm. -  
(Gradivo in razprave/ZAL ; 3). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
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205. Dolenec, Ivan (1884-1971) 10,00 € 
UMOR V SARAJEVU : (Dostavki k dr. J. A. Žibertovim odkritjem v knjigi   
»Der Mord von Sarajewo und Tiszas Schuld an dem Weltkriege«). - V Ljubljani : 1919. -  
31 str. ; 16 cm. - broširan, solidno ohranjen izvod; na str. 17-18 del spodnjega roba odtrgan. 
 
206. ZGODOVINA - NAŠA UČITELJICA.  10,00 € 
Ljubljana : »Žar«, 1934. - 32 str. ; 18 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod.  
* »Izdala srednješolska organizacija »Žar« na Drž. klasični gimnaziji v Ljubljani; predstavnik prof. Franc 
Gnjezda. Leposlovni dijaški list Žar je izhajal desetkrat na leto na Državni klasični gimnaziji v Ljubljani. 
Namen lista je bil krepitev narodne in državne zavesti in obenem utrjevanje izražanja mladih v leposlovju. 
List je vseboval tudi razprave o leposlovnih delih, književna ter gledališka poročila. 
** vsebina: Uvodna beseda; Kaj pravi srednji vek?; Zavest narodne skupnosti in edinstva v preteklosti; 
Jugoslovanski nacijonalizem; Državno in narodno edinstvo. Pojmovanje jugoslovanstva; Plemenska 
sentimentalnost; Socijalna vprašanja. 

 
207. Kacin-Wohinz, Milica 15,00 € 
PRVI ANTIFAŠIZEM V EVROPI : Primorska 1925-1935 : bazoviškim žrtvam ob šestdeseti  
obletnici. - Koper : Založba Lipa, 1990. - 531 str., [16] str. čb slik. pril. : čb fotogr., zvd. ; 21 cm. -  
umetno platno s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
208. Pirkovič, Ivo (1909-1985) 10,00 € 
PO SLEDOVIH RIMSKE VOLKULJE. - Ljubljana : Slovenski poročevalec, 1953. -  
160 str. ; 21 cm. - (Knjižnica Slovenskega poročevalca). - broširan, slabše ohranjen izvod.  
* knjiga je bila last Ljube Prenner, na sprednjem veznem listu je njen podpis in datum. 

 
209. Barker, Thomas Mack 10,00 € 
SOCIALNI REVOLUCIONARJI IN TAJNI AGENTI : koroški slovenski partizani in  
britanska tajna služba / prevedel Jaka Štular. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1991. -  
293 str., 12 str. s čb zvd. ; 21 cm. - umetno platno s ščitnim ovitkom, odlično ohranjen izvod. 
 
210. Dežman, Jože 10,00 € 
S SPRAVNO LJUBEZNIJO IZ RDEČE LEDENE DOBE / zbral in uredil Jože Dežman.  
Celovec : Mohorjeva družba, 2005. - 344 str. : čb in barv. fotogr. ; 21 x 21 cm. -  
broširan, dobro ohranjen izvod. 
 

211. Kaclerović Triša (1897-1964) 10,00 € 
KRAGUJEVAČKI KRAVAL : jeziva pogibija radnika / v cirilici. - Beograd : Narodni univerzitet, 1951. - 
56 str. ; 20 cm. - (Dokumenti iz istorije radničkog pokreta Srbije). - broširan, dobro ohranjen izvod.  
* delavsko gibanje v Kragujevcu v l. 1904-1908. 

 
212. SABOR U TOPUSKOM : treće zasedanje zemaljskog antifašističkog vijeća  10,00 € 
narodnog oslobođenja Hrvatske, 8. - 9. svibnja 1944. [2. izdanje].  
[Zagreb] : Državno nakladno produzeće Hrvatske, 1945. -  
97 str., [1] slik. pril. (pod. V. Nazor), [24] str. čb slik. pril. ; 20 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
213. Volpe, Gioacchino (1876-1971) 20,00 € 
ZGODOVINA ITALIJE IN ITALIJANOV / spisal Gioacchino Volpe, član italijanske akademije.  
Ljubljana : Pokrajinska šolska založba, 1943-XXI. - 250 str. ; 23 cm. - broširan, solidno ohranjen 
izvod; besedilo ponekod podčrtano z navadnim svinčnikom in opremljeno z opombami. 
* Gioacchino Volpe, italijanski fašistični zgodovinar in politik. 
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214. ALBANCI / uredil Janez Stanič ; avtorji besedila Francesco Altimari in drugi ;  15,00 € 
prevedli Bojan Grobovšek in drugi ; slikovni material so prispevali Albanološki inštitut Priština  
in drugi. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1984. - 276 str., [36] str. čb in barv. slik. pril. ; 24 cm. - 
platno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod.  
* popravljen izvod. 
 
215. Doder, Dusko 20,00 € 
THE YUGOSLAVS. 1. Edition. - New York : Random House, 1978. -  
XIV, 256 str. ; 24 cm. - polplatno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod. 
 

216. Biesalski, Konrad (1868-1930) 5,00 € 
OSKRBA VOJNIH POHABLJENCEV / po spisu prof. dr. K. Biesalskega, ravnatelja-zdravnika  
v Berolinu-Zehlendorfu priredil *** ; naslovnico narisal Anton Koželj.  
V Ljubljani : Društvo »Dobrodelnost«, 1917. - 24 str. ; 21 cm. -  
(Dobrodelna knjižnica ; leto I, št. 1). - broširan, solidno ohranjen izvod. 
 
217. Spitzy, Hans (1872-1956) 10,00 € 
NAŠI VOJNI POHABLJENCI : zdravilne in oskrbovalne naprave : z 89 podobami  
po izdaji vseučil. prof. in višjega štabnega zdravnika dr. Hansa Spitzyja priredil ***. 
V Ljubljani : Društvo »Dobrodelnost«, 1917. - str. 28-88 : čb fotogr., ilustr. ; 21 cm. -  
(Dobrodelna knjižnica ; leto I, št. 2-4). - broširan, solidno ohranjen izvod. 
 
218. Mrkun, Anton (1876-1961) 5,00 € 
DOBRODELNA ORGANIZACIJA / sestavil A. M. - Ljubljana : Društvo »Dobrodelnost«, 1917. -  
str. 92-117 ; 21 cm. - (Dobrodelna knjižnica ; leto I., št. 5-6). - broširan, solidno ohranjen izvod; 
poškodovane platnice, besedilo na več mestih podčrtano z navadnim svinčnikom. 
 
219. Skabernè, Minka (1882-1965) 10,00 € 
SKRB ZA SLEPCE: s 13 slikami / sestavila in predgovor napisala Minka Skabernè. 
Ljubljana : Društvo »Dobrodelnost«, 1919. - str. 224-257 : čb fotogr., ilustr. ; 21 cm. -  
(Dobrodelna knjižnica ; leto II., št 3-4). - broširan, solidno ohranjen izvod. 
 
220. VLADINE NAREDBE O SOCIALNEM SKRBSTVU / sestavil *** ;  10,00 € 
Ljubljana : Društvo »Dobrodelnost«, 1919. - str. 262-295 str. ; 21cm. -  
(Dobrodelna knjižnica ; leto II., št 5-6). - broširan, dobro ohranjen izvod; znotraj okrogel žig. 
 
221. SATZUNGEN DES WITWEN- UND WAISENFONDES DES K. K. LANDSTURM-   30,00 € 
BEZIRKSKOMMANDOS NR. 27 IN LAIBACH=Pravila vdovskega in sirotinskega sklada  
pri c. kr. črnovojniškem okrajnem poveljstvu št. 27 v Ljubljani / besedilo vzporedno  
v nem. jeziku in slov. prevodu. - [Laibach] : Buchdruckerei Kleinmayr & Bamberg , 1917. -  
15 str. ; 20 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod; redkost. 
 

222. PRAVILNIK SOCIJALNO POLITIČNE UPRAVE MESTNE OBČINE LJUBLJANSKE :  20,00 € 
uradna izdaja. - V Ljubljani : Mestni magistrat ljubljanski, 1923. - 11 str. ; 17 cm. -  
broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
223. PRAVILNIK ZA MESTNE ZAVODE ZA ONEMOGLE 30,00 € 
[Ljubljana] : 1924. - 19 str. ; 17 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod.  
* »Notranji pravilnik za podeljevanje podpor odraslim onemoglim je bil v javni seji obč. sveta dne 27. V. 
1924. sprejet«. 
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224. PRAVILNIK ZA PODPIRANJE BREZPOSELNIH V MESTNI OBČINI LJUBLJANSKI :  20,00 € 
uradna izdaja. - V Ljubljani : Mestni magistrat ljubljanski, 1924. - 11 str. ; 17 cm. -  
broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
225. VERZEICHNIS DER MITGLIEDER DES KASINO - VEREINES in Laibach beim  30,00 € 
Beginne des Jahres 1907. - Laibach : Verlag der Kasinovereinsdirektion, [1907]. -  
24 str. ; 22 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
226. PRAVILA PODPORNEGA DRUŠTVA ZA UČENCE C. KR. II. DRŽAVNE GIMNAZIJE  30,00 € 
V LJUBLJANI. - [Ljubljana : 1910]. - [4] str. ; 17 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod.  
* 1. »Namen društva. Društvu je namen, podpirati zares uboge in vredne učence c. kr. II. drž. gimnazije v 
Ljubljani z učili in drugimi šolskimi potrebščinami ter z obleko, jim po možnosti plačevati kosilo ali večerjo, 
prispevati k njihovim stroškom za bolezni in k njihovi stanarini ter vrednim učencem na kratek čas dajati 
brezobrestna posojila v manjših zneskih«. 

 
227. PRAVILNIK SLOVENSKE LJUDSKE STRANKE  30,00 € 
Ljubljana : Katoliška tiskarna, 1918. - 16 str. ; 17 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod.  
* »1. namen stranke in pravilnik. Čl. 1, SLS ima namen, po načelu pravičnosti do vseh slojev delati za 
blaginjo slovenskega ljudstva na katoliškem, narodnem in demokratičnem temelju. Delati hoče za tak 
družabni red, ki na podlagi popolne enakopravnosti vseh omogočuje, da se posameznik udejstvuje po svojih 
najboljših sposobnostih.«  

 
228. PRAVILA »ZGODOVINSKEGA DRUŠTVA« V MARIBORU 20,00 € 
[Maribor  : 1926]. - 7 str. ; 17 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
229. Dolenc, Metod (1875-1941) 20,00 € 
PRAVNA ZGODOVINA ZA SLOVENSKO OZEMLJE : sostavni očrt. - Ljubljana : Akademska založba, 
1935. - XV, 559 str. ; 20 cm. - (Akademska biblioteka ; 2). - platno, dobro ohranjen izvod. 
 
230. Cigoj, Stojan (1920-1989) 20,00 € 
POMORSKO PRAVO JUGOSLAVIJE : splošni pojmi, osebno, stvarno in neposlovno  
obveznostno pravo / uredil Lado Vavpetič ; povzetek v angleščini in stvarno kazalo  
sestavil Marko Ilešič. - Ljubljana : SAZU, 1974. - XII, 258 str. ; 24 cm. -  
(Dela/SAZU, Razred za zgodovinske in družbene vede ; 17). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 

231. Juhant, Janez 8,00 € 
ZGODOVINA FILOZOFIJE : stari in srednji vek / urednik Rafko Valenčič. - Ljubljana : Družina d.o.o., 
2001. - 207 str. ; 23 cm. - (Priročniki Teološke fakultete ; 18). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
232. Zore, Franci 10,00 € 
IZ ZGODOVINE ANTIČNE GRŠKE FILOZOFIJE. - Ljubljana : FF UL, Oddelek za filozofijo, 2001. -  
236 str. : čb fotogr., tabele ; 24 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
233. Dalmatin, Herman (Hermann de Carinthia, [1110-1154]) 20,00 € 
RASPRAVA O BITIMA / latinski tekst uspostavio, hrvatski prijevod izradio, kritički komentar i 
napomene uz tekst napisao Antun Slavko Kalenič ; uvodne rasprave napisali Franjo Šanjek i drugi.  
Pula : Čakavski sabor : Istarska književna kolonija »Grozd« : Arheološki muzej Istre :  
Naučna biblioteka ; Rijeka : Izdavački centar ; Rovinj : Centro di ricerche storiche, 1990. -  
2 zv. (328 ; 247 str.) : čb ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Istra kroz stolječa ; kolo 10, knj. 55 ; 56). - 
umetno platno s ščitnima ovitkoma, zelo dobro ohranjen komplet. 
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* Herman iz Karintije je prvi znanstvenik slovenskega rodu in evropskega slovesa, ki je v 12. stoletju skupaj 
z drugimi učenjaki prinesel v zahodno Evropo znanost in filozofijo arabskega sveta. Poleg Pierra 
Abelarda, Platona iz Tivolija, Gerarda iz Cremone in Ivana Seviljskega je najpomembnejši prevajalec 
arabskih astronomskih del v 12. stoletju in popularizator islamske kulture v Evropi.  O njegovi znanstveni 
dejavnosti se je ohranilo mnogo dokumentov, saj so sodobniki veliko uporabljali rezultate njegovih tekstov 
in prevodov, ostalo pa je le malo podatkov za njegovo biografijo. Zaradi pomanjkanja preciznejših podatkov, 
dejstva temeljijo na primerjalnih kronoloških elementih, povezanih s Hermanovim bivanjem v Chartesu in 
Parizu, njegovimi potovanji po mediteranskih ozemljih in Bližnjem vzhodu, datiranju njegovih del iz Španije 
in južne Francije. Natančnejši čas in kraj Hermanovega rojstva nista znana, predpostavlja se leto 1110. 
Svojemu imenu je dodajal pridevek "de Carinthia", kar pomeni Veliko Karantanijo, v tistem času pojem, ki je 
obsegal slovensko ozemlje od Alp do Jadrana. V zgodovinskih virih in literaturi se Herman navaja še kot 
"Dalmata, Sclavus in Secundus ". Herman se je o svoji domovini izrazil precej jasno v spisu "Uvodna knjiga v 
Albumazarjevo astrologijo", kjer ob naštevanju evropskih dežel piše:"Trije deli Istre, obmorska in gorata, v 
sredini naša domovina Karintija... Hermanovo književno delo je obsežno, zanesljivi so podatki iz l. 1138-
1143, ko naj bi napisal in prevedel petnajst knjig. Ni ga bilo vprašanja v tedanji Evropi, ki se ga v svoji 
posredniški vlogi med arabsko in latinsko znanostjo ne bi dotaknil. Cela vrsta čistih, vendar zelo svobodnih 
smiselnih prevodov, osebnih komentarjev, samostojnih znanstvenih sintez zajema dela iz astrologije in 
astronomije, o kateri pravi, da je "temelj vseh znanosti", ter iz matematike, posebno geometrije kot 
teoretične osnove za astronomske študije. Po naročilu clunijskega opata Petra Častitljivega se je moral 
ukvarjati celo z muslimanskimi verskimi anekdotično-novelističnimi spisi. Nekakšen filozofsko-astronomski 
povzetek njegovega dela je v razpravi "De essentiis" Ohranjeni so trije rokopisi tega največjega in 
najizvirnejšega Hermanovega dela: najstarejši s konca 12. st. iz Neapeljske nacionalne biblioteke, drugi je iz 
14. st. in ga hranijo v nekdanji knjižnici Britanskega muzeja, tretji je datiran l. 1423 in je iz Oksonijeve zbirke 
oxfordske Bodleiane. 

 
234. Bibič, Adolf (1933-1996) 12,00 € 
ZASEBNIŠTVO IN SKUPNOST : »civilna družba« in država pri Heglu in Marxu. - Ljubljana :  
Mladinska knjiga, 1972. - 303 str. ; 23 cm. - (Zbirka Tokovi). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 

235. Korsch, Karl (1886-1961) 10,00 € 
MATERIALISTIČNO POJMOVANJE ZGODOVINE : spoprijem s Karlom Kautskym  
prevedel in spremno besedo napisal Božidar Debenjak. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1972. -  
145 str. ; 23 cm. - (Zbirka Tokovi). - broširan, solidno ohranjen izvod. 
 
236. Connolly, William E.                                                                                                                 13,00 € 
POLITIČNE VEDE IN IDEOLOGIJA / prevod Petja Šolar in drugi ;  
spremno besedo napisal Matjaž Maček. - V Ljubljani : Mladinska knjiga, 1974. -  
143 str. ; 24 cm. - (Zbirka Tokovi). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 

237. Garaudy, Roger (1913-2012)                                                                                                    12,00 € 
MARKSIZEM 20. STOLETJA / prevedla in uvod napisala Neda Brglez ;  
prevod verzov Aleš Berger. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1974. -  
VII, 139 str. ; 23 cm. - (Zbirka Tokovi). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
238. Husserl, Edmund (1859-1938) 15,00 € 
KARTEZIJANSKE MEDITACIJE / predgovor in prevod 1.-4. meditacije Ivan Urbančič ;  
prevod 5. Meditacije Mirko Hribar. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1975. -  
181 str. ; 23 cm. - (Zbirka Tokovi). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
239. Kerševan, Marko 10,00 € 
RELIGIJA KOT DRUŽBENI POJAV / urednik Jože Vilfan. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1975. -  
281 str. ; 23 cm. - (Zbirka Tokovi). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
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240. Quignard, Pascal 10,00 € 
SOVRAŠTVO DO GLASBE / prevedla Suzana Koncut ; spremna beseda Mladen Dolar.  
Ljubljana : Študentska založba, 2005. - 216 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Koda). -  
broširan, odlično ohranjen izvod. 
 

241. Zupančič, Alenka 30,00 € 
ESTHÉTIQUE DU DÉSIR, ÉTHIQUE DE LA JOUISSANCE / préface d'Alain Badiou.  
Lecques : Théétète éditions, 2002. - 188 str. ; 21 cm. - broširan, odlično ohranjen izvod. 
 

242. Pallasmaa, Juhani 15,00 € 
MISLEČA ROKA : eksistencialna in utelešena modrost v arhitekturi  
prevedla Polona Petek. - Ljubljana : Studia Humanitatis, 2012. -  
193 str. : čb fotogr., ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Varia). - broširan, odlično ohranjen izvod. 
 

243. Marinetti, Filippo Tommaso (1876-1944) ; Filìa 10,00 € 
FUTURISTIČNA KUHINJA : kosilo, ki je preprečilo samomor / prevod Gašper Malej ;  
spremna beseda Igor Grdina ; uredila Monika Jerič. - Ljubljana : Studia Humanitatis, 2004. -  
173 str. : čb ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Varia). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 

244. Bernik, Stane (1938-2019)                                                                                                    15,00 € 
PARIŠKI FOTOGRAF VENO PILON :  [Pilonova galerija, Ajdovščina, 25. 9.-18. 10. 1992,  
Mestna galerija, Ljubljana, 18. 1.-8. 2. 1993] / avtor monografije in razstave, ureditev,  
oblikovanje in postavitev Stane Bernik ; prevod v francoščino Klavdij Sluban.  
Besedilo v slov. jeziku in fr. prevodu. - Ajdovščina : Pilonova galerija, 1992. -  
159 str. : čb fotogr. ; 23 x 19 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
245. BORIS KALIN / uvod Zoran Kržišnik ; fotografije Jože Šmuc in drugi.  15,00 € 
Besedilo v slov. jeziku in fr. prevodu. - Ljubljana : DZS, 1958. -  
[20] str., [31] čb slik. pril. : čb fotogr. ; 34 cm. - (Zbirka Slovenski likovni umetniki). -  
platno, dobro ohranjen izvod. 
 
246. Bassin, Aleksander 20,00 € 
LOJZE SPACAL / pri knjigi so sodelovali Aleksander Bassin, Jože Brumen in Lojze Spacal,  
prevod v italijanščino Marija Kacin, v nemščino Janko Messner. Besedilo v slov., it. in nem. jeziku.  
Maribor : Založba Obzorja ; Trst : ZTT , 1967. - 178 str : čb in barv. reproduk. ; 25 cm. -  
(Zbirka Likovna obzorja ; 8). - platno s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod. 
 
247. Bassin, Aleksander 20,00 € 
STANE KREGAR / izbor slikovnega gradiva Stane Kregar in Aleksander Bassin ; življenjske  
podatke, seznam del in razstav pripravila Melita Stelè-Možina ; prevod v francoščino  
Viktor Jesenik, v nemščino Kathe Grah ; opremil Jože Brumen… Besedilo v slov., fr. in nem. jeziku.  
Maribor : Založba Obzorja, 1972 [1973]. - 286 str. : čb in barv. reproduk. ; 25 cm. -  
(Zbirka Likovna obzorja ; 12). - platno s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
248. Marchiori, Giuseppe (1901-1982) 40,00 € 
L'AVVENTURA FANTASTICA DI LUIGI SPAZZAPAN : Gradisca d'Isonzo,  
26 luglio - 30 settembre 1970 / catalogo della mostra a cura di Bruno Patuna.  
Gradisca d'Isonzo : Azienda autonoma di soggiorno e turismo Gradisca-Redipuglia, 1970. -  
110 str., [157] str. barv. in čb. slik. pril. : čb fotogr., reproduk. ; 25 x 22 cm. -  
(Cataloghi di mostre d'arte ; 6). - brošura s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen izvod. 
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249. Grom, Bogdan (1918-2013) 20,00 € 
OPREMA SAKRALNIH OBJEKTOV V AMERIKI / besedila v slovenščini Milček Komelj ; besedila v 
angleščini Carole Ryavec ; prevod Laura Cuder Turk ; fotografije Bogdan Grom in drugi. Besedilo v 
slov. in ang. jeziku. - Gorica : Sklad Dorče Sardoč Onlus, 2008. - 206 str. : barv., čb fotogr. ; 31 cm. - 
kartoniran izvod s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
250. Komelj, Milček 20,00 € 
SVETNIKI : slikarstvo XVIII. stoletja na Slovenskem / fotografije Marjan Smerke in drugi.  
S povzetki v ang., nem., fr. in it. jeziku. - Ljubljana : Nova revija, 2008. - 198 str. : barv. fotogr. ;  
31 cm. - (Zbirka Poteze). - kartoniran izvod s ščitnim ovitkom, odlično ohranjen. 
 
251. Komelj, Milček 25,00 € 
POTEZE : slovensko slikarstvo XX. stoletja / uredila Mira Miladinović Zalaznik ; fotografije 
Aleksander Lilik in drugi ; prevod Nina Blažon. Besedilo v slov. in nem. jeziku. - Ljubljana : Nova 
revija, 1997. - 303 str. : barv. fotogr. ; 31 cm. - kartoniran izvod s ščitnim ovitkom, dobro ohranjen. 
 
252. ZLATO I SREBRO ZADRA / predgovor napisao Miroslav Krleža ; 20,00 € 
fotografije Ivo Tomulić. - [Zagreb] : Izdavački zavod Jugoslavenske akademije, [1951]. -  
46 str., [120] čb slik. pril. ; 29 cm. - broširan izvod s ščitnim ovitkom, zelo dobro ohranjen. 
 
253. Amalietti, Peter 20,00 € 
ZGODBE O JAZZU : razvoj afroameriške glasbe med leti 1619 - 1964 / sodelovali so še  
Aleksander Skale in drugi ; likovno grafična ureditev Rado Flegar ; urednica Pavla Uršič-Kunej.  
Ljubljana : DZS, 1986. - 399 str. : čb fotogr. ; 22 x 24 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
254. Lokar Lavrenčič, Vlasta ; Gabriel, Hanzi 15,00 € 
PO SLEDEH TAMBURAŠTVA NA KOROŠKEM / besedilo v slov., delno tudi nem. jeziku, s povzetki  
v slov., nem. in ang. jeziku. - Celovec : Krščanska kulturna zveza : Mohorjeva založba, 2005. -  
268 str. : čb fotogr., faksim., note ; 20 x 26 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod; manjka CD. 
 
255. V PESMI SKOZI ČAS ŽIVLJENJA / napevi Oto Čeru ; zapisala Alenka Mori ;  10,00 € 
priredbe za zbore Tadeja Vulc in drugi ; ilustracije Feliks Frühauf-Sreč… - Dravograd :  
Občina : ZKD, 2007. - 124 str. : barv. ilustr., note ; 30 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod.  
 
256. Kuhar, Janez (1911-1997) 20,00 € 
OTROŠKE SKLADBE S KLAVIRSKO SPREMLJAVO. - Ljubljana : 1958. - 23 str. : note ; 30 cm. - 
broširan, solidno ohranjen izvod; ponekod opombe s svinčnikom in ročno zapisano kazalo.  
* vsebina: Jaz imam; Biba leze; Zajček skače; Ptiček kliče; Čriček poje; Ura; Naš muc; Kaj bi ti tičica; Kolo; 
Mišek Miško; Beli snežek; Pionirji in pomlad; Pri polžu; Ko prispe pomlad. 

 
257. Foerster, Anton (1937-1926) 20,00 € 
ZAGORSKA : lahka koncertna fantazija na slovensko národno pesen : op. 51 / za klavir zložil...  
V Ljubljani : Glasbena matica, 1892. - 7 str. : note ; 35 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
258. Tomc, Matija (1899-1986) 15,00 € 
GREMO V KOROTAN : sedem koroških narodnih pesmi za srednji glas s klavirjem  
priredil Matija Tomc. - Ljubljana : Klub koroških Slovencev, 1946. - 15 str. : note ; 31 cm. -  
broširan izvod; na sprednji platnici in na str. 1-3 rjav madež. 
* vsebina: Nmav čez Izaro; Je na Dravci mehlica; Luštno je vigred; Pojdam u rute; Sönt'r pojd'; Oj, te mlinar; 
Tam kjer teče bistra Zila. 
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259. Hoffmeister, Karel (1868-1952) 20,00 € 
RAPSODIJA NA SLOVENSKE NÁRODNE PESNI : za klavir : OP. 4 / zložil Karol Hoffmeister.  
V Ljubljani : Glasbena matica, 1892. - 7 str. : note ; 35 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
* na vrhu naslovne strani  natisnjeno posvetilo »Svoji sestri Gabrijeli«, založniška številka G.M. 14. 

 
260. Hoffmeister, Karel (1868-1952) 20,00 € 
TRIJÉ JAHAČI : melodram / na pesem N. Lenaua za klavir zložil K. Hoffmeister ; slovenski prevod 
Anton Funtek ; češki prevod A. Klášterského. Besedilo v slov. in češ. jeziku. - V Brežicah :  
L. Schwentner-jeva knjigarna, [1894]. - 5 str. : note ; 35 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod; 
založniška številka L. S. 4.  
 * na vrhu naslovnice natisnjeno posvetilo »Gospodu Ju. Dr. Ferd. Tonder-ju v Pragi«. Ferdinand Tonder 
(1852-1916), češki pravnik, mecen in stenograf. 
** Karel Hoffmeister, češki glasbenik in skladatelj. Na praški univerzi je študiral filozofijo, estetiko in 
zgodovino umetnosti, na praški nemški univerzi pa glasbo pri profesorju Adlerju. Hkrati se je učil še klavir, 
orgle in kompozicijo. V l. 1891-98 je poučeval klavirsko igro na šoli Glasbene matice v Ljubljani. Veliko je 
tudi koncertiral. Jeseni l. 1898 je bil imenovan za profesorja klavirja na praškem konservatoriju. Kot glasbeni 
poročevalec je objavljal v Slovenskem narodu in zlasti Ljubljanskem zvonu, v Pragi pa pri Narodnih Listih, 
Narodni Politiki, Unionu, Kroku, Zlati Prahi, Osvěti in Daliboru. V l. 1907–17 je urejeval največji češki 
glasbeni list Hudební Revue. V Ljubljani je izdal: Trije jahači, Tri pesmi za višji glas, Podoknica iz »Teharskih 
plemičev«, O mraku (vse je založil Schwentner), Rapsodija na slovenske pesmi za klavir, Bledi spev za klavir, 
Scherzo, intermezzo in valček za klavir (izdala Glasbena matica v Ljubljani). 

 
261. Hoffmeister, Karel (1868-1952) 20,00 € 
O MRAKU : pesmi za srednji glas s spremljevanjem klavirja / zložil K. Hoffmeister ;  
poslovenil Anton Funtek. Besedilo v češ. jeziku in slov. prevod. - V Brežicah ob Savi :  
L. Schwentner, [1896]. - 15 str. : note ; 35 cm. - broširan, solidno ohranjen izvod.  
* založniška št. L. S. 10. Vsebina: Poletna noč; O takrat… ; Pod snegom; Večerna pesem. 
 
262. Michl, Josip (1879-1959) 30,00 € 
ČLOVEKA NIKAR! / na pesem Simona Gregorčiča za bariton in klavir zložil Josip Michl.  
V Ljubljani : Glasbena matica, 1909. - 17 str. : note ; 35 cm. - (Izdaja muzikalij za društveno leto 
1908/9 ; 1). - broširan, solidno ohranjen izvod; založniška številka G. M. 39. 
 
263. Sattner Hugolin ( 1851-1934); Hochreiter Emil (1872-1938) 40,00 € 
PLANIKE : 10 Marijinih pesmi za mešani zbor. II. izdaja / na Šmarnični oltar položila  
P. Hugolin Sattner in Emil Hochreiter. - Ljubljana : Frančiškanski samostan, 1925. -  
13 str. : note ; 27 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod.  
* vsebina: Marija, divni cvet; Sveta Mati; Roža čudežna; Naša Mati; Pozdravljena; Sveto ime »Marija«; Ave 
Marija; Pomagaj, Mati; Pozdrav Brezmadežni; O, Danica. 

 
264. Sattner Hugolin ( 1851-1934); Hochreiter Emil (1872-1938) 40,00 € 
PLANIKE : 2. zvezek : za soli, mešan zbor in orglje / zložila P. Hugolin Sattner in Emil Hochreiter. - 
Ljubljana : Frančiškanski samostan, 1926. - 24 str. : note ; 32 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod.  
* vsebina: Pozdravljena; Ave Marija; Slavite Marijo; Vijemo ti vence; Marija, tebe ljubim; Samo nji; Zdrava 
morska zvezda; Rožnivenska Mati; Slava Mariji!; Majniška; Marija, src Kraljica; O Marija, kras nebes; Marija 
Mati!; Češčena si Marija!. 

 
265. Sattner, Hugolin (1851-1934) 25,00 € 
ODPEVI ZA LITANIJE LAVRETANSKE IN PRESVETEGA SRCA / za mešani zbor zložil  
p. Hugolin Sattner. - Ljubljana : Jugoslovanska knjigarna (Kamnotisk Čemažar in drug), 1930. -  
19 str. : note ; 20 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
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266. Bohinjec, Peter (1864-1919) 20,00 € 
VELESALO (VELESOVO) : zgodovinski in cerkveni opis / spisal P. B.  
[Velesovo] : Župna cerkev velesalska, 1914. - 32 str.,  [10] čb slik. pril. ; 19 cm. -  
broširan, zelo dobro ohranjen izvod; na notranji naslovnici ovalen žig. 
 
267. CERKEV SV. JOŽEFA V LJUBLJANI : skromen spominek dobrotnikom cerkve.  20,00 € 
Ljubljana : Predstojništvo cerkve, 1922. - 30 str. : čb fotogr., ilustr. ; 16 cm. -  
broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
268. Stelè, France (1886-1972) 15,00 € 
URŠULINSKA CERKEV : biser ljubljanske arhitekture. Ponatis iz Slovenca, l. 1930, št. 91. - Ljubljana 
: Uršulinski samostan, 1930. - 16 str. : 1 čb fotogr. ; 20 cm. - broširan, solidno ohranjen izvod. 
 
269. ZGODOVINA GORIŠKE NADŠKOFIJE : 1751-1951.  20,00 € 
V Gorici : Goriška Mohorjeva družba, 1951. -  
106 str., [11] čb slik. pril. : čb fotogr. ; 21 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod.  
* vsebina: Rudolf Klinec: Zgodovina goriške nadškofije; Stanko Stanič: Dr. Andrej Gollmayr-knez in nadškof 
goriški; Alojzij Novak: Msgr. dr. Janez Nepomuk Hrast; Anton Kacin: Dr. Anton Mahnič. 

 
270. KULTURNA DEDIŠČINA MENIŠKIH REDOV / uvodni tekst Silvester Gaberšček ;  10,00 € 
besedila Marjan Zadnikar in drugi ; prevod Martin Cregeen, Alenka Klemenc ;  
fotografije Stojan Pelko in Damjan Gale ; urednica Jerneja Batič. Besedilo vzporedno  
v slov. jeziku in ang. prevod. - Ljubljana : Uprava RS za kulturno dediščino, 1996. -  
122 str. : barv. in čb. fotogr., ilustr., zvd. ; 27 cm. - ([Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine]). - 
broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
271. Schmid, Christoph Johann Friedrich von (1768-1854) 50,00 € 
DVOJE FANTOV : Blagi Fridolin in Hudobni Briz : nekaj sa starishe ino otroke,  
is pisem Krishtofa Shmida / poslovenil Felizjan Globozhnik.  
V' Zelovzi : »natisnil ino na prodaj imá Janes Leon, 1841. -  
I-VI, 7-176 str., [1] čb slik. pril. ; 17 cm. - polusnje, solidno ohranjen izvod. 
 
272. ZLATA LESTEV DO NEBES : zbirka najlepših pripovedi o angelih  15,00 € 
uredila Berta Golob ; opremila in ilustrirala Marta Kunaver ;  
izdal Župnijski urad Ljubljana, Kašelj-Zalog. - Ljubljana : Družina d.o.o., 1996. -  
142 str. : barv. ilustr. ; 24 cm. - kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
273. Lovrenčič, Joža (1890-1952) 20,00 € 
LEGENDA O MARIJI POMAGAJ / risbe Bara Remec. - Ljubljana : Frančiškanski samostan Vič,  
1943-XXI. - 30 str. : čb ilustr. ; 17 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
274. Finžgar, Fran Saleški (1871-1962) 5,00 € 
SEDEM POSTNIH PODOB. Nespremenjeni ponatis izdaje iz leta 1938.  
V Celju : Družba sv. Mohorja, 1957. - 61 str. ; 17 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
275. Korner, Jeronim (1909-1976) 10,00 € 
NEBO S TRIDESET ZVIJEZDA / urednik Metod Turnšek. Besedilo v hr. jeziku.  
Maribor : Slomškova založba, 1975. - 92 str. : čb fotogr. ; 21 x 21 cm. -  
(Zbirka Slomškova založba ; 15). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod.  
* Jeronim Korner, hrvaški pesnik, duhovnik in teolog. 
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276. Kržič, Anton (1846-1920) 20,00 € 
VZORNIKI PRVEGA SV. OBHAJILA / zbral in uredil Anton Kržič. - V Ljubljani : Katoliška Bukvarna, 
1914. - 95 str., [1] čb slik. pril. : čb ilustr., fotogr. ; 19 cm. - krašeno platno, dobro ohranjen izvod. 
 
277. Rozman, Valentin (1870-1914) 30,00 € 
KRŠČANSKI VOJAK : pouk slovenskim mladeničem, ki so poklicani v vojaško službo  
priredil Valentin Rozman, c. in kr. vojaški kurat. - V Mariboru : Tiskarna sv. Cirila, 1911. -  
119 str. ; 18 cm. - polplatno, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod.  
* Valentin Rozman je bil rojen v Železnikih. Bil je vojaški kurat in je že zelo zgodaj je izgubil življenje v 
Galiciji; 30. avgusta 1914 je na bojnem polju obhajal ranjenca in bil pri tem ustreljen. Svojega groba nima, 
zapisan je na spominskem obeležju padlim med 1. svet. vojno na Bohinjski Beli pred cerkvijo sv. Marjete. 

 
278. Kosec, Franc (1843-1924) 30,00 € 
SPOVEDNIK IN NJEGOVA SLUŽBA / spisal Franc Kosec, župnik v Truškah.  
[V Truškah] : založil pisatelj, 1881. - 304 str. ; 22 cm. - polplatno, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
279. Kosec, Franc (1843-1924) 25,00 € 
KATOLIŠKO ZAKONSKO PRAVO Z OZIROM NA DRŽAVNE AVSTRIJSKE POSTAVE.  
Priloga »Duhovnemu pastirju« / spisal Franc Kosec, župnik.  
V Ljubljani : Katoliška Bukvarna, 1894. - IV, 248, [8] str. ; 23 cm. - polplatno, dobro ohranjen izvod; 
besedilo ponekod podčrtano z navadnim svinčnikom. 
* Franc Kosec (1843, Vojsko/Vodice-1924, Trst), slovenski rimskokatoliški duhovnik, nabožni pisatelj in 
politik. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Ljubljani, teologijo je študiral v Gorici in Trstu. Služboval je v 
raznih krajih: kot kaplan in ljudski učitelj v Beršču, kot župnik v Truškah (Koper) in Katinari, kot stolni 
kanonik v Trstu. V Katinari je bil izvoljen v tržaški mestni svet in tako je zastopstvo tega okraja prešlo v 
slovenske roke. Napisal je tri knjige iz praktične teologije, ki so prvi poskusi podati zadevno tvarino v 
slovenskem jeziku. Izdal je tudi molitvenik Pobožni kristjan  (1895). 
 

280. Jeglič, Anton Bonaventura (1850-1937) 20,00 € 
ALI BOGA STVARNIKA RES NI TREBA : olikanim slovenskim krogom,  
posebno onim v Ljubljani. 3. natisk. - V Ljubljani : samozaložba A. B. Jeglič, 1905. -  
62 str. ; 15 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
281. Orehar, Anton (1910-1986) 50,00 € 
NAČELA ŽIVLJENJA : moralka. I. Splošna ; 2. Posebna : pomožni učbenik za 3. in 4. letnik 
slovenskega srednješolskega tečaja / priredil msgr. Anton Orehar. - Buenos Aires : 1979. -  
avtografski tipkopis, 67 str. ; 22 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod; redkost.   
 
282. EVANGELIČANSKA VEROUČNA KNJIGA ZA OTROKE IN DRUŽINE  50,00 € 
uredil in sestavil uredniški odbor. - Murska Sobota : Evangeličanski seniorat v LR Sloveniji, 1957. - 
93 str. : čb ilustr. ; 24 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod; redkost. 
 
283. STAROKATOLIŠKA CERKEV. - [Ljubljana] : Odbor Starokatoliške cerkve, [1937]. -  10,00 € 
31 str. ; 17 cm. - broširan, odlično ohranjen izvod;  
priložen dopis s prošnjo za doniranje sredstev za pokritje stroškov izdaje brošure. 
 
284. Vlačić, Ljubo N. 10,00 € 
APOSTOL PETAR NIJE NIKADA NI BIO U RIMU :  
(Po Desanktisu, Šijareli-u, Gavaci-u, Ribeti-u i dr.). -  Sarajevo : Bratstvo Sv. Save, 1934. -  
33 str : [1] čb podoba Kristusa ; 23 cm. - broširan, solidno ohranjen izvod. 
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285. ŽUPNIJA SV. JOŽEFA V JOLIETU, ILL. : njen začetek in naraščaj                                           30,00 € 
od leta 1891 - 1916 :  slavnostna izdaja ob srebrnem jubileju,  
praznovanem dne 22. oktobra 1916 / predgovor John Plevnik. - Joliet (Illnois) : 1916. -  
135 str. : čb fotogr., ilustr., oglasi ; 24 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
286. SPOMINSKA KNJIGA ZA SEDEMSTOLETNICO SV. FRANČIŠKA : 1226 - 1926.  30,00 € 
[V Chicagu : Sestre III. reda sv. Frančiška, 1927]. - 172 str. : čb fotogr. ; 29 cm. -  
broširan, solidno ohranjen izvod. 
 
287. XXVIII. MEDNARODNI EVHARISTIČNI KONGRES : od 20. do 24. junija 1926, 40,00 € 
Chicago, Ill. - Chicago : [Odbor Kongresa], 1926. - [32] str. : čb fotogr., oglasi ; 31 cm +  
priložena [1] barv. slik. pril. (Altar at Soldiers Field, Eucharistic Congress, Chicago). -  
broširan, zelo dobro ohranjen izvod; redkost. 
 
288. BARAGOVA PRATIKA ZA NAVADNO LETO 1943 : za Slovence v Ameriki : 5,00 € 
drugo leto / uredil John Jerich. - Chicago (Ill.) : »Edinost« Publ. Co. Inc., [1943]. -  
89 str., oglasi : čb fotogr., ilustr. ; 23 cm. - broširan, slabše ohranjen izvod. 
 
289. BARAGOVA PRATIKA SLOVENCE V AMERIKI : za navadno leto 1946 : 15,00 € 
peto leto / uredil John Jerich. - Chicago (Ill.) : »Edinost« Publ. Co. Inc., [1946]. -  
117 str., oglasi : čb fotogr., ilustr. ; 21 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod 
 
290. BARAGOVA PRATIKA ZA PRESTOPNO LETO 1948 : za Slovence v Ameriki : 15,00 € 
sedmo leto / uredil in izdal John Jerich. - Chicago ( Ill.) : John Jerich, 1948. -  
127 str. : čb fotogr., ilustr. ; 22 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
291. BARAGOVA PRATIKA ZA NAVADNO LETO 1950 : za Slovence v Ameriki : 15,00 € 
deveto leto / uredil in izdal John Jerich. - Chicago (Ill.) : John Jerich, [1950]. -  
127 str. : čb fotogr., ilustr. ; 22 cm. - broširan, solidno ohranjen izvod. 
 
292. BARAGOVA PRATIKA ZA PRESTOPNO LETO 1952 : za Slovence v Ameriki : 15,00 € 
enajsto leto / uredil in izdal John Jerich. - Berwyn (Ill.) : John Jerich, [1952]. -  
160 str. : čb fotogr., ilustr. ; 24 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
293. BARAGOVA PRATIKA ZA NAVADNO LETO 1953 : za Slovence v Ameriki : 15,00 € 
dvanajsto leto / sestavil in uredil John Jerich. - Berwyn (Ill.) : Baragova Pratika, [1953]. -  
160 str. : čb fotogr., ilustr. ; 23 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
294. BARAGOVA PRATIKA ZA NAVADNO LETO 1954 : za Slovence  v Ameriki : 15,00 € 
trinajsto leto / sestavil in uredil John Jerich. - Berwyn (Ill.) : Baragova Pratika, [1954]. -  
159 str. : čb fotogr., ilustr. ; 23 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
295. BARAGOVA PRATIKA ZA NAVADNO LETO 1957 : za Slovence v Ameriki : 15,00 € 
šestnajsto leto / sestavil in uredil John Jerich. - Berwyn (Ill.) : Baragova Pratika, [1957]. -  
160 str. : čb fotogr., ilustr. ; 23 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
296. BARAGOVA PRATIKA ZA NAVADNO LETO 1958 : za Slovence v Ameriki :  15,00 € 
sedemnajsto leto / sestavil, uredil in izdal John Jerich. - Berwyn (Ill.) : Baragova Pratika, [1958]. - 
160 str. : čb fotogr., ilustr. ; 22 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
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297. BARAGOVA PRATIKA ZA NAVADNO LETO 1959 : za Slovence v Ameriki :  15,00 € 
osemnajsto leto / sestavil, uredil in izdal John Jerich. - Berwyn (Ill.) : Baragova Pratika, [1959]. -  
160 str. : čb fotogr., ilustr. ; 23 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 

298. Terseglav, Franc (1882-1950) 40,00 € 
PRAVILA ZA OLIKO : okrajšana izdaja »Knjige o lepem vedenju« / spisal dr. J. Dostojen.  
V Ljubljani : Katoliška Bukvarna, 1918. - IX, 143 str. ; 19 cm. - polplatno, dobro ohranjen izvod; na 
naslovnici žig »Osrednja zadruga Brezalkoholna produkcija, r.z.z.o.o. Ljubljana, Poljanski nasip 10«. 
 
299. LJUBO DOMA : koledar in priročnik za slovenske žene.  40,00 € 
Trst : Odposlanstvo Uprave za gospodarsko sodelovanje-E.C.A., 1951. -  
159 str. : čb fotogr., ilustr. ; 22 cm. - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
300. NAJVEČJA ARABSKA SANJSKA KNJIGA : sestavljena po najboljših arabskih in  100,00 € 
egiptskih virih z navodili za igranje v loteriji. Z najnovejšimi odkritji izpopolnjeni natis.  
Najnovejša izdaja. - V Ljubljani : Knjigarna Antona Turka nasl., 1943. - 290 str. ; 20 cm. -  
polplatno, solidno ohranjen izvod; hrbet znotraj počen med str. 64-65. 
 
301. Jeglič, Ciril (1897-1988) 10,00 € 
DOMAČI VRT. - Ljubljana : SKZ, 1953. - 48 str. ; 21 cm. - (Knjižnica Življenje in delo ; 3). -  
broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
302. »TA TRAVA JE ŠACANA …« : najbolj cenjene rastline na tržaškem Krasu :  5,00 € 
katalog razstave, Slovenski etnografski muzej Ljubljana, december 1992 / strokovna priprava 
besedila Kristina Kovačič in Martina Repinc ; urednica razstave in kataloga Sonja Kogej-Rus ; 
razstavo so pripravili sodelavci Narodne in Študijske knjižnic Trst, Odsek za zgodovino.  
Besedilo vzporedno v slov. in it. prevodu, s povzetkom v ang. jeziku. - Ljubljana : Slovenski 
etnografski muzej, 1992. - 65 str. : čb ilustr. ; 24 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
303. Benkovič, Alojzij (1867-1934) 30,00 € 
SLOVENSKO - LATINSKO - NEMŠKI RASTLINSKI IMENIK SLOVENSKIH DEŽEL  
sestavil Alojzij Benkovič, farmacevt. - V Ljubljani : Slovenska šolska matica, 1922. -  
76 str. ; 16 cm. - prevezan (polplatno), dobro ohranjen izvod; na naslovnem listu  
kvadratni žig »Domača zbirka knjig in muzikalij Rupert Smolik«. 
* Alojzij Benkovič (1867, Kamnik-1934, Kamnik), farmacevt, prevajalec in urednik. Študija farmacije na 
Dunaju ni dokončal. Kot asistent farmacije ni imel stalne službe za daljše obdobje, služboval je v lekarnah v 
Celju, Ljubljani, Mariboru, na Jesenicah, Ptuju, v Kamniku. Ob lekarniškem delu se je ukvarjal s prevajanjem 
leposlovja iz slovanskih jezikov, nemščine, angleščine, francoščine in italijanščine ter z zbiranjem rastlinskih 
imen. Prevajal je romane in krajša prozna besedila, gledališke igre za ljudske odre, zlasti v Kamniku, Ljubljani 
in Mariboru, ter pesmi. Njegovo prevodno delo obsega okrog 150 naslovov. Kritika je cenila zlasti njegove 
prevode proze. Zbiral je slovenska, nemška in latinska imena rastlin. Slovensko-latinsko-nemški rastlinski 
imenik slovenskih dežel (1922) vsebuje okoli 2.700 slovarskih sestavkov s slovenskimi, nemškimi in 
latinskimi imeni rastlin. Kje in kako je avtor nabiral imena, ni znano. V Farmacevtskem vjestniku v Zagrebu 
je izšel še slovensko-latinsko-nemški Imenik zdravilnih rastlin (1925), ki je bil izdan tudi v samozaložbi. 

 
304. ZGODOVINSKI PARKI IN VRTOVI V SLOVENIJI / uvodni tekst Dušan Ogrin ;  10,00 € 
besedila Stanka Dešnik in drugi ; prevod Martin Cregeen ; fotografije Jerneja Batič in drugi ; 
urednica Jerneja Batič… Besedilo vzporedno v slov. jeziku in ang. prevodu.  
Ljubljana : Uprava RS za kulturno dediščino, 1995. - 155 str. : barv. in čb fotogr., zvd. ; 27 cm. - 
([Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine]). - broširan, zelo dobro ohranjen izvod. 
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305. Pintar, Ivan (1888-1963) 30,00 € 
PORODNIŠTVO ZA ZDRAVNIKE IN MEDICINCE : s 341 deloma barvastimi podobami.  
V Ljubljani : 1944. - VI, 538 str. : čb ilustr. ; 25 cm. - polplatno, dobro ohranjen izvod. 
* Ivan Pintar (1888, Ljubljana-1963, Ljubljana), zdravnik, ginekolog in zgodovinar medicine. Njegov oče je bil 
jezikoslovec, mati pa sestra Ivane Kobilice. Osnovno šolo je obiskoval v Novem mestu, gimnazijo v Ljubljani, 
medicino pa je študiral na Dunaju. Med 1. svet. vojno je bil avstrijski sanitetni častnik, večino časa je deloval 
na galicijski in karpatski fronti. Po končani vojni je v Ljubljani končal specializacijo iz porodništva in kot 
ginekolog do upokojitve delal v ambulanti Zavoda za socialno zavarovanje v Ljubljani. Sistematično je zbiral 
gradivo iz zgodovine medicine in objavljal članke v strokovnih publikacijah. L. 1945 je ustanovil Inštitut za 
zgodovino medicine pri Medicinski fakulteti v Ljubljani. 

 
306. EPIDEMIČNE BOLEZNI V ISTRI V 19. IN 20. STOLETJU / uredil Ante Škrobonja ;  10,00 € 
avtorji prispevkov Urška Železnik in drugi. Besedilo v slov., it. ali hr. jeziku.  
Koper : Histria Editiones, 2010. - 191 str. : čb ilustr., fotogr., grafikoni ; 21 cm. -  
(Zbirka Histria colloquium ; 2). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
307. Ravnik, Anton (1898-?) 15,00 € 
KAKO ZDRAVIMO ŽIVINO / spisal dr. Anton Ravnik, živinozdravnik ;  
naslovna risba Maksim Gaspari. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 1928. -  
112 str. : čb ilustr. ; 22 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
308. Plenčič, Marko Anton (1705-1786) 10,00 € 
ADDITAMENTUM DE LUE BOVINA 1762=Dodatek  o goveji kugi 1762 / prevod in spremna beseda 
Jože Jurca. Besedilo v lat. jeziku (faksimile), s prevodom v slov. in povzetkom v ang. jeziku. - 
Ljubljana : Veterinarska fakulteta UL, 1998. - [58], 79 str. ; 19 cm. - broširan, dobro ohranjen izvod.  
* iz povzetka: »Leta 1762 je ugledni zdravnik in profesor dunajske medicinske fakultete M. A. Plenčič objavil 
znamenito delo Opera medico physica in quatuor tractatus digesta. Temelj oziroma izhodišče razprav v tej 
obsežni publikaciji je razlaga Fracastorove teorije  o contagium vivum, ki  jo je Plenčič preoblikoval in 
dopolnil s povsem novimi  spoznanji. Kot prvi je namreč skušal uveljaviti tezo o specifičnosti mikrobnih 
povzročiteljev bolezni za posamezne živalske vrste, izvirne pa so tudi njegove zamisli o prenosu kužnih klic, 
o pomenu latentnih okužb, o obstoju nepatogenih mikrobov itn. Med boleznimi, ki jih je Plenčič v svojem 
delu obravnaval kot vzorec za "novo teorijo" o živem kontagiju, je na prvem mestu goveja kuga. Nova, 
pomembna spoznanja o naravi kužnih bolezni so se torej oblikovala na raziskovalnem področju, ki sodi 
danes v okvir veterinarske medicine.« 

 
309. Gulič, Gvido (1886-1984) 15,00 € 
PARNI KOTEL / ing. Gvidon Gulič, kr. preizkuševalni komisar za parne kotle. - V Ljubljani : 
Jugoslovanska knjigarna, 1921. - 100 str., [24] str. + [1] dvojna čb slik. pril. : čb ilustr. ; 17 cm. - 
(Znanstvena knjižnica ; 1). - platno, zelo dobro ohranjen izvod. 
 
310. Andrée, Leopold (1879-1952) 10,00 € 
RADIO-APARAT : njega sestava, napake in motnje : 46 slik / spisal Leopold Andrée,  
profesor na ljubljanski realki. - V Ljubljani : trgovina Radioval, 1929. -  
IV, 112 str. : čb ilustr. ; 17 cm. - broširan, solidno ohranjen izvod; hrbet rahlo poškodovan. 
 
311. Cundrič, Ivo Janez 15,00 € 
POZABLJENO BOHINJSKO ZLATO / predgovor Janez Markež. S povzetkom v ang. jeziku.  
Slovenj Gradec : Cerdonis, 2002. - 143 str. : čb in barv. ilustr., fotogr., zvd. ; 30 cm. -  
(Zbirka Gorenjski kraji in ljudje/Gorenjski muzej Kranj ; 21). -  
kartoniran, zelo dobro ohranjen izvod; posvetilo.  
* vsebina: I. del, Železarstvo v Bohinju; II. del, Železarstvo- teorija in praksa. 
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312. Rustja, Karel 10,00 € 
130 LET ŽELEZNIŠKE PROGE PIVKA - REKA / urednik Tomo Šajn  
Ilirska Bistrica : Društvo za krajevno zgodovino in kulturo I. B. : Založba Borovci, 2003. -  
128 str. : čb ilustr., fotogr. ; 23 cm. - (Zbirka Ilirske teme ; 3). - broširan, dobro ohranjen izvod. 
 
313. Brøgger, Anton Wilhelm (1884-1851) ; Shetelig, Haakon (1877-1955) 30,00 € 
THE VIKING SHIPS : their Ancestry and Evolution / by A. W. Brøgger,  
Ph. D. Professor of Archaeology University of Oslo and Haakon Shetelig, Ph. D. Professor of 
Archaeology University of Bergen ; Translated by Katherine John. - Oslo: Dreyers Forlag, 1951. -  
248 str.,  [8] čb in barv. slik. pril. + [1] dvojna barv. : čb fotogr., ilustr. ; 25 cm. -  
zeleno usnje s krašenim hrbtom, zlata zgornja obeza, dobro ohranjen izvod. 
 
314. Eder, Josef Maria (1855-1944) ; Krumpel, Otto 30,00 € 
REZEPTE TABELLEN UND ARBEITSVORSCHRIFTEN FÜR PHOTOGRAPHIE UND 
REPRODUKTIONSTECHIK. 18.-19. Auflage / von Hofrat Prof. Dr. Josef Maria Eder  
unter Mitarbeit von Otto Krumpel. - Halle (Saale) : Wilhelm Knapp, 1942. -  
XVI, 478, [14] str., [1] zganj. pril. : čb ilustr., tabele ; 18 cm. - polplatno, dobro ohranjen izvod. 
 

315. TELEFONSKI IMENIK DIREKCIJA ZAGREB. Državno izdanje 1938.  25,00 € 
Zagreb : Ministarstvo pošta, telegrafa i telefona, 1938. - XXIII, 267 str., oglasi ; 24 cm. -  
broširan, solidno ohranjen izvod. 
 
316. PROMETNI PREDPISI : Ali jih poznaš? / priredila Hinko Kapun in Franjo Druškovič ;  20,00 € 
slike izdelal Franc Hilinger. - Ljubljana : Adria-Impex, 1954. -  
134 str. : čb fotogr. in barv. ilustr. ; 17 cm. - polplatno, dobro ohranjen izvod;  
besedilo ponekod opremljeno z opombami z navadnim svinčnikom. 
 
317. Kaučevič, Sergej ; Pozderec, Lilijana 5,00 € 
KOLESARSKI VODNIK PO POMURJU Z OKOLICO : zemljevidi 1:50.000, 520 km opisanih poti,  
13 prog / fotografije Sergej Kaučevič in drugi ; ilustracije Renato Bratkovič. -  
Moravske Toplice : Bike center, 2004. - 157 str. : barv. zvd., fotogr., ilustr. ; 24 x 13 cm. -  
broširan izvod, vezan na špiralo, zelo dobro ohranjen.  
 

318. »SLOVENCEM! SLOVENKAM! KAJ JE RESNICA?«. - 20,00 € 
letak, cc 32 x 24 cm, dobro ohranjen.  
* Razglas »Slovenskih fantov« ob umoru Rudolfa Dolinarja junija 1937 v Preloškem klancu pri Prihovi-
Oplotnica. Rudolf Dolinar je bil kot prepričan katoliški študent dejaven član društva Danica. V letih študija je 
doživljal oster političen boj med slovensko zavednimi izobraženci in jugoslovansko usmerjenimi privrženci 
generala Petra Živkovića (JNS). Zavedni ljubljanski študentje so se odpeljali na množične demonstracije proti 
Živkoviću na Štajersko. Ob povratku 8. junija 1937 so jih napadli Živkovićevi privrženci. Nekaj študentov je 
bilo ranjenih, Dolinarja pa so naslednje jutro našli mrtvega na njivi, polnega ran. Dolinarjevi sodobniki so 
njegovo smrt sprejeli kot narodno mučeništvo in mu v Ljubljani pripravili veličasten pogreb. 

 
319. DAN : NEODVISEN POLITIČEN DNEVNIK : leto III., št 937 : v Ljubljani,  20,00 € 
nedelja dne 26. julija 1914. - V Ljubljani : Učiteljska tiskarna, 1914. -  
časopis, [4] str. : čb ilustr. ; 56 x 39 cm. - dobro ohranjen izvod. 
* vsebina: Odločitev padla.-Vojna! Srbija ni pristala na avstrijske zahteve.-Mobilizacija v Srbiji.-Ruska vlada 
odredila splošno mobilizacijo.-Grozne žrtve židovskih špekulacij.-Zadnje vesti.  
** Dan-neodvisen politični dnevnik je izhajal od januarja 1912 do 26. julija 1914; izšli so 3 letniki, 937 
številk. Odgovorni urednik dnevnika je bil Radivoj Korenc. Kot priloga dnevniku je v letu 1914 izhajal tednik 
Bodeča neža-humoristični list; izšlo je 23 številk.   
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320. PARTIZANSKI DNEVNIK : glasilo osvobodilne fronte za Primorsko in Gorenjsko :  30,00 € 
nedelja, 18. maja 1947 : spominska izdaja.  
časopis, 12 str : čb fotogr. ; 35 x 25 cm. - dobro ohranjen izvod.  
* pod naslovom moto: »Rešitev in osvoboditev vsega slovenskega naroda je samo v njegovi dosledni 
naslonitvi na demokratične sile sveta« - Boris Kraigher. 
** Partizanski dnevnik je bil glasilo Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije. Kot edini 
doslej znani tiskani dnevnik protifašističnega partizanskega odpora v okupirani Evropi, je začel izhajati 26. 
novembra 1943 v vasi Zakriž nad Cerknim, razmnožen na ciklostil, kot glasilo Triglavske, pozneje pa 31. 
divizije. Urejali so ga člani divizijskega propagandnega oddelka France Vreg, Edvard Kokolj in Marjan Tepina. 
Razmnoževali so ga v ciklostilni tehniki v 400 izvodih. Ko je po dveh mesecih izšla 42. številka, je postal 
glasilo 9. korpusa in 1. junija 1944 glasilo pokrajinskih odborov Osvobodilne fronte za Primorsko in 
Gorenjsko. Od 5. do 17. septembra 1944 se je partizanski dnevnik tiskal v tiskarni »Doberdob« v Govcu pri 
Gorenji Trebuši. Od 18. septembra 1944 do 1. maja 1945 so list tiskali v okoli 5000 izvodih v tiskarni 
Slovenija. Od tam so ga kurirji vsako noč raznašali do Karavank, Istre in Trsta. Glavni in odgovorni uredniki 
so bili med drugimi tudi Lev Modic, France Bevk in Lado Pohar. Pod vodstvom zadnjega je bil še med boji za 
osvoboditev Trsta prenesen v tiskarno italijanskega dnevnika Il Piccolo, kjer sta izšli še 2 redni in 1 izredna 
številka v nakladi 20.0000 izvodov. Zadnja številka je izšla 7. maja 1945, 15. maja pa se je preimenoval in od 
takrat izhaja kot Primorski dnevnik. Skupno je do konca vojne izšlo 234 številk v ciklostilu in 203 tiskanih 
številk (v nakladah od 400 do 7160 izvodov), 3 posebne izdaje in 6 prazničnih številk. Dnevnik je imel redne 
uvodnike in stalne rubrike. Grafično podobo so bogatili lesorezi Jožeta Bergmana in Rada Cenčiča.  

 
321. SKUD »JOŽE MAZOVEC« POLJE IN KUD ZALOG : priredita v soboto 10,00 € 
7. oktobra 1950 ob 20 uri v Vevčah ; v nedeljo 8. oktobra 1950 ob 17 uri v Zalogu  
ZABAVNI VEČER s kulturnim sporedom : 1. Zbor harmonikarjev, 2. Pevski zbor pionirjev,  
3. Simbolne vaje (Katjuša), 4. Narodni plesi, 5. Folklorna skupina, 6. »Ljubosumnež«,  
7. Harmonikarji (trio), 8. Folklora, 9. »Pijanec« (Dragotin Kette)-deklamacija,  
10. Burka o piskrovezu. - 2 letaka v modri in rožnati barvi, cc 32x 24 cm. - dobro ohranjena izvoda.  
* »Ljubosumnež«-igra. Spisal Vladonov, režija Vl. Novak. Nastopajo: Spoštovani mož: Vlado Novak; Njegova 
žena: Dora Cepar; Gospod ničvrednež: Franc Drofenik.  
** »Burka o piskrovezu«-igra. Spisal Chancerela, prevedel Niko Kuret, režija Vlado Novak. Osebe: Mož-
Sevšek F.; Žena: Crne K.; Piskrovez: Budin B. 
 

322. SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE CELJE : gostovanje Lojzeta Potokarja.  10,00 € 
Platon : Poslednji dnevi Sokrata : prva celjska predstava v soboto, 19. oktobra 1957. -  
1 barvni letak, cc 34 x 24 cm. - dobro ohranjen izvod. 
* igrali so: Sokrat: Lojze Potokar; Metelos: Marjan Bačko; Anitos: Mitja Bitenc; Kriton: Janez Škof; Platon: 
Janez Eržen; Apolodoros: Slavko Belak; Zakoni: Angelca Hlebcetova; Jetničar: Pavle Jeršin; režijski aranžma: 
Branko Gombač. 

 
323. »SLAVNOSTNA OTVORITEV NOVEGA CELJSKEGA GLEDALIŠČA«.  20,00 € 
[Celje] : 1953. - 1 barvni plakat, cc 42 x 60 cm. - zelo dobro ohranjen izvod.  
* »Mestno gledališče v Celju vnovič oživlja Celjske grofe, dramo Bratka Krefta, iz življenja srednjeveških 
fevdalcev, katerim so tlačanili naši predniki in to kot prvo predstavo v svoji novi gledališki hiši in kot osmo 
premiero v sezoni devetnajst sto dvainpetdeset-triinpetdeset….Slavnostna otvoritvena predstava za 
povabljene goste iz vse Jugoslavije v soboto, devetega Velike travna devetnajst sto triinpetdesetega ob 
devetnajsti uri. Uvodno besedo govorita predsednik mestnega ljudskega odbora Celje Riko Jerman ter 
dramaturg in umetniški vodja gledališča Lojze Filipič.« 
 

324. NAČRT LJUBLJANE : merilo 1: 10.000 / sestavil mestni arhitekt Ciril Metod Koch.  25,00 € 
Ljubljana : J. Blasnika nasledniki : Katoliška bukvarna, 1910. - 1 čb zemljevid (litografija),  
cc 59 x 45 cm na listu 61 x 47 cm, zložen na 21 x 13 cm. - v platnicah, zelo dobro ohranjen izvod. 
* legenda desno zgoraj (razdelitev mesta po okrajih in seznam javnih poslopij).  
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325. NAČRT STOLNEGA MESTA LJUBLJANE / sestavila mestna geometra M. Tomšič   30,00 € 
in M. Černe. - Ljubljana : Mestni gradbeni urad ; Jugoslovanska knjigarna, [1934]). -  
1 barvni zemljevid, cc 55 x 65 na listu 61 x 71 cm, zložen 21 x 12 cm + Seznam ljubljanskih ulic, 
trgov javnih poslopij itd. (24 str. ; 21 cm). - v platnicah s Seznamom. 
* legenda desno zgoraj, desno spodaj Okolica Ljubljane in Gorenjsko (merilo 1 : 600.000); načrt na pregibih 
lepljen, solidno ohranjen. 

 
326. BOVEC Z OKOLICO : e dintorno : und seine Umgebung)                                                25,00 € 
avtor Ivan Selan. - Bovec : Turistično in planinsko društvo (propagandni odsek), [1965]. -  
1 barvni zemljevid, cc 31 x 37 cm na listu 35 x 50 cm, zložen na 18 x 10 cm. - zelo dobro ohranjen. 
* na levi strani legenda v slov., it. in nem. jeziku, v desnem spodnjem kotu načrt Bovca;  
približno merilo 1: 32.000. 

 
327. JULISCHE ALPEN - 3 ročno risani zemljevidi, na listu cc 44 x 60 cm 450,00 € 
Zemljevidi so bili predloga za neznano knjižno izdajo, predvidoma iz obdobja med obema vojnama, 
avtor ni naveden. Gore z navedenimi višinami in potmi so risane s črnim črnilom, jezera in reke z 
modrim. Imena krajev so zapisana v nemškem, italijanskem ali slovenskem jeziku. Določena imena 
so popravljena z nalepljenimi listki, ponekod pa pobeljena. 
a) Westlicher Teil: cc 42 x 50 cm  
b) West. und Östl. Teil: cc 40 x 59 cm  
c) Östlicher Teil: cc 42 x 57 cm na listu  
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