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ORGANIZATOR DRAŽBE:
 

ANTIKVARIAT IN GALERIJA TISKOV GLAVAN
Trg republike  2, Ljubljana

tel. 01/ 476-31-60
e-pošta: info@antikvariat-glavan.si

informacije in delovni čas trgovine:
ponedeljek - petek 9.00 - 19.30

sobota 9.00 - 13.00 
 nedelje in prazniki zaprto

Dražbeni katalog s popolnim slikovnim gradivom je na ogled tudi na spletni strani:
www.antikvariat-glavan.si

Ponedeljek, 3. aprila 2023 ob 18. uri
Hiša otrok in umetnosti, (nekdanja Pionirska knjižnica),

Komenskega 9 v Ljubljani

DRAŽBA STARIH KNJIG,
TISKOV IN DROBNIH 

ZBIRATELJSKIH PREDMETOV 

OGLED PREDMETOV:
Antikvariat Glavan, Trg republike 2, Ljubljana

četrtek, 30. marca 2023 od 9.  do 19.30. ure
petek, 31. marca 2023, od 9. do 19.30. ure

sobota, 1. aprila 2023, od 9. do 13. ure
ponedeljek, 3. aprila 2023, od 9. do 12. ure. 

Neposredno pred in med dražbo ogled ne bo možen.
Na dan dražbe tudi ne bo možen prevzem predmetov.

Dražbo bomo izvedli v sodelovanju z društvom Hiša otrok in umetnosti.

PRIJAVA NA DRAŽBO:
Prijava na dražbo bo potekala uro pred začetkom.
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25. letni draž dražb 
 
V polnem secesijskem salonu smo priča dražbi. Dvignjena roka dražbenika drži leseno kladivo. Na 
dražiteljevi levi pomočnik drži izjemno redko inkunabulo. Njena cena skokovito narašča skupaj z napetostjo 
publike. Dražitelj še zadnjič pozorno pogleda po prostoru in udari s kladivcem. Ko izreče besedo 
»Prodano!«, si zadovoljni kupec vidno oddahne. »Boj« za tako želeno knjigo je bil hud. Končno je njegova. 
Seveda smo si, ko smo pred petindvajsetimi leti pripravili prvo povsem knjižno dražbo na Slovenskem, 
želeli takih prizorov. 
 
Leta 1997 smo se Jaka Prijatelj, Miha Brecelj in Rok Glavan odločili pripraviti dražbo za stanovsko 
združenje galeristov in starinarjev. Izkušnje smo pridobivali na posvetovanjih v tujini. Po italijanskih in 
nemških vzorih smo pripravili način vodenja in dražbena pravila. Trudili smo se, da bi bila čimbolj 
razumljiva kupcem. 
 
Ker med kolegi ni bilo odziva, je projekt zastal. Zato sem se odločil, da organiziram prvo dražbo starih knjig 
in tiskov. Tako smo pripravili 23. aprila 1998 prvo dražbo starih knjig in tiskov v Trubarjevem antikvariatu. 
Takrat smo dobili v antikvariat večjo zbirko starih otroških knjig, ki so bile v tistem zelo iskan zbirateljski 
predmet. Znašli smo se v zagati, komu najprej ponuditi, pa smo se zedinili, da je najbolje pripraviti dražbo. 
Imeli smo pravila, imeli smo gradivo, prostor in »skočili smo v vodo«. Dražbeni seznam je obsegal 65 knjig. 
Z najvišjo izklicno ceno se je ponašala Puškinova Pravljica o carju Saltanu iz leta 1937. V usnje vezan 
bibliofilski izvod je bil na voljo za 6000 slovenskih tolarjev oz. pribl. 25 eurov. Najdražja prodana pa je bila 
Rdeča kapica založbe Kleinmayer&Bamberg. Vneti zbiratelj je zanjo odštel 15.500 slovenskih tolarjev ali 
pribl. 65 eurov. 
 
Dražba je bila uspešna in to nam je dalo polet, da smo naslednjo pripravili že decembra isto leto. Držali smo 
tempo dveh ali treh dražb letno. Vmes smo pripravili tudi dve tematski dražbi starih razglednic. Stopnička 
višje je bila pobuda, da se leta 2000 prestavimo z boljšo dražbo v Cankarjev dom. Poslal sem predlog 
upravnemu odboru Slovenskega knjižnega sejma in z žlahtnim izborom ter boljšim katalogom smo se 
predstavili v dvorani Lili Novy. Tako je dražba postala stalnica knjižnega sejma. Po mojem odhodu iz 
Trubarjevega antikvariata so kolegi nadaljevali pot, kot smo jo zastavili in nedavno je bila v njihovi 
organizaciji izvedena že 47. dražba.    
 
Leto dni kasneje (1999) sva z Jako Prijateljem iz Carniole pripravila prvo dražbo starin in umetnin. Odziv 
ponudnikov, kupcev in strokovne javnosti je bil pozitiven. Od takrat pa do danes smo pripravili skupaj 22 
dražb. Seveda sem tudi na lastni antikvarni poti obdržal dražbe kot način prodaje in sistem posredoval še 
preko meja na Reko in v Zagreb. Skupaj je za menoj že 88 dražb z eno samo stalnico – nikoli ne veš, kaj se 
bo zgodilo. Seznami predmetov so se močno spreminjali in če se ozrem na prve dražbe, med njimi skorajda 
ni knjige, ki bi jo v tem trenutku izbral za dražbo. 
 
Vsa ta leta smo se učili eden od drugega. Vsaka dražba je prinesla nekaj novega in neznanega. 
Seveda pa vse navedeno ne bi bilo možno brez vseh ostalih sodelavcev, ki so bili in so pripravljeni 
sodelovati pri teh podvigih. In nenazadnje hvala tudi vam spoštovani kupci, poznavalci in zbiralci. 
 
In naj zaključim s stavkom Pike Nogavičke, ki sem ga izrekel kot uvod v prvo dražbo leta 1998: 
»Svet je poln čudovitih stvari in nujno je, da jih nekdo išče in nekdo najde«. 

 
Rok Glavan 
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SEZNAM PREDMETOV       IZKLICNA CENA V EUR( €) 

1. LESJAK, Borut          prosta ponudba 
   iz filma Ne čakaj na maj ; Ne čakaj na maj, Mambo cubano [Glasbeni tisk] / glasba Borut Lesjak, pesmi Frane 
Milčinski. – Ljubljana : Triglav film, [1957]. - 1 partitura (4 str.) ; 30 cm, nevezano, originalno stanje, zelo dobro 
ohranjen izvod 

2. GRUDEN, Igo           30,00 
    Narcis / Igo Gruden. - V Ljubljani : Zvezna tiskarna, 1920 (v Ljubljani : Zvezna tiskarna). - 109 str. ; 16 cm, 
opremil Ivan Vavpotič, karton, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, podpis avtorja 

3. EURIPIDES           25,00 
    Bakhe ; Alkestis ; Feničanke / Euripides ; [prevedel Anton Sovre]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1960  
(v Ljubljani : Blasnikova tiskarna). - 259 str. ; 19 cm, platno, ščitni ovitek, originalna vezava, posvetilo in podpis 
prevajalca  

4. PESMI            80,00 
 / [risbe Vlasto Kopač]. - Ljubljana : Okrožna tehnika Komunistične partije Slovenije, 1943. - [83] str. : ilustr. ;  
10 cm, partizanski tisk, ozalit, še nevezan izvod, pobarvane ilustracije, leporello, zelo dobro ohranjen izvod 
Besedilo 36 pesmi je Vlasto Kopač - Tinač napisal s tušem na 9 centimetrov širok in 4 metre dolg trak prozornega (paus) papirja, zraven pa 
pesmi ilustriral s 37 perorisbami. Trak je v dvesto izvodih skopiral na ozalit papir Tine Kmet v kopirnici na dvorišču ljubljanske železniške 
direkcije ter jih zgibal na format 5,5 x 8,5 cm. Knjigo je vezal knjigovez Dragutin Gulič v Tavčarjevi ulici. Pesmarica je izšla julija 1943. 

5. ROGELJ, Albin Bine          40,00 
Smučarski skakalec 
risba, svinčnik, 1998, dim. 10 x 13 cm, signirana in datirana spodaj 

6. OMOTA, Rudi           400,00 
lot 47 fotografij (portreti in tonska tehnika) 
originalne, dokumentirane, barvne in črno-bele fotografije iz različnih obdobij in različnih dimenzij 
Rudolf »Rudi« Omota (1910-2008) je bil slovenski filmski delavec in tonski mojster. Izumil in razvil je med drugim prenosni radijski 
sprejemnik (t. i. walkman) in tonsko kamero. V Iskri je sodeloval pri izdelavi moderne mešalne mize model 4103 s parametričnimi filtri za Radio 
Slovenija ter ostalimi naprednimi napravami za potrebe tonske tehnike.  

7. LJUBLJANA – Jakopičev paviljon         30,00 
dve črno-beli fotografiji rušenja paviljona, 1961-1962, dim. posamične 9 x 13 cm  

8. MUSTER, Miki           15,00 
    Na olimpiado [[Zvočni posnetek]] / Miki Muster ; [[zasedba vlog] Marko Okorn, Dare Valič, Brane Šturbej ... [et 
al.] ; dramatizacija Boris Lunaček ; režija Jože Vozny]. - Maribor : Obzorja, [1989] (Ljubljana : Helidon). - 1 zvočna 
kaseta (ca 45 min) : stereo, originalno stanje, naslovno ilustracijo izdelal Miki Muster, odlično ohranjen primerek 

9. LJUBLJANA – Spodnja Šiška         20,00 
razglednica, neodposlana, okoli 1925, zelo dobro ohranjena 

10. TROJANE – Pozdrav iz Trojan, Podzid, Gostilna Konšek, Antimon Rudokop   35,00 
razglednica, odposlana okoli 1908, zelo dobro ohranjena 

11. PIRAN – Portorož           80,00 
tramvajsko osebje pred tramvajskim vozom 
fotorazglednica, neodposlana, 1. maj 1913, zelo dobro ohranjena 

12. KUHAR, dr. Alojzij          35,00 
skupinska fotografija (dr. Alojzij Kuhar, Toma Maksimović, Vicić, dr. Ljuba Popović, Angjelković 
originalna fotografija, Zlin, 16. september 1936, dim. 11,5 x 16 cm, zelo dobro ohranjena in dokumentirana 

13. WOLF, Adam           40,00 
    Die Aufhebung der Klöster in Innerösterreich : 1782-1790 : ein Beitrag zur Geschichte Kaiser Joseph's II. / von 
Adam Wolf. - Wien : W. Braumüller, 1871. - VII, 174 str. ; 22 cm, polusnje, zelo dobro ohranjen izvod, deli besedila 
podčrtani ali označeni 

25. letni draž dražb 
 
V polnem secesijskem salonu smo priča dražbi. Dvignjena roka dražbenika drži leseno kladivo. Na 
dražiteljevi levi pomočnik drži izjemno redko inkunabulo. Njena cena skokovito narašča skupaj z napetostjo 
publike. Dražitelj še zadnjič pozorno pogleda po prostoru in udari s kladivcem. Ko izreče besedo 
»Prodano!«, si zadovoljni kupec vidno oddahne. »Boj« za tako želeno knjigo je bil hud. Končno je njegova. 
Seveda smo si, ko smo pred petindvajsetimi leti pripravili prvo povsem knjižno dražbo na Slovenskem, 
želeli takih prizorov. 
 
Leta 1997 smo se Jaka Prijatelj, Miha Brecelj in Rok Glavan odločili pripraviti dražbo za stanovsko 
združenje galeristov in starinarjev. Izkušnje smo pridobivali na posvetovanjih v tujini. Po italijanskih in 
nemških vzorih smo pripravili način vodenja in dražbena pravila. Trudili smo se, da bi bila čimbolj 
razumljiva kupcem. 
 
Ker med kolegi ni bilo odziva, je projekt zastal. Zato sem se odločil, da organiziram prvo dražbo starih knjig 
in tiskov. Tako smo pripravili 23. aprila 1998 prvo dražbo starih knjig in tiskov v Trubarjevem antikvariatu. 
Takrat smo dobili v antikvariat večjo zbirko starih otroških knjig, ki so bile v tistem zelo iskan zbirateljski 
predmet. Znašli smo se v zagati, komu najprej ponuditi, pa smo se zedinili, da je najbolje pripraviti dražbo. 
Imeli smo pravila, imeli smo gradivo, prostor in »skočili smo v vodo«. Dražbeni seznam je obsegal 65 knjig. 
Z najvišjo izklicno ceno se je ponašala Puškinova Pravljica o carju Saltanu iz leta 1937. V usnje vezan 
bibliofilski izvod je bil na voljo za 6000 slovenskih tolarjev oz. pribl. 25 eurov. Najdražja prodana pa je bila 
Rdeča kapica založbe Kleinmayer&Bamberg. Vneti zbiratelj je zanjo odštel 15.500 slovenskih tolarjev ali 
pribl. 65 eurov. 
 
Dražba je bila uspešna in to nam je dalo polet, da smo naslednjo pripravili že decembra isto leto. Držali smo 
tempo dveh ali treh dražb letno. Vmes smo pripravili tudi dve tematski dražbi starih razglednic. Stopnička 
višje je bila pobuda, da se leta 2000 prestavimo z boljšo dražbo v Cankarjev dom. Poslal sem predlog 
upravnemu odboru Slovenskega knjižnega sejma in z žlahtnim izborom ter boljšim katalogom smo se 
predstavili v dvorani Lili Novy. Tako je dražba postala stalnica knjižnega sejma. Po mojem odhodu iz 
Trubarjevega antikvariata so kolegi nadaljevali pot, kot smo jo zastavili in nedavno je bila v njihovi 
organizaciji izvedena že 47. dražba.    
 
Leto dni kasneje (1999) sva z Jako Prijateljem iz Carniole pripravila prvo dražbo starin in umetnin. Odziv 
ponudnikov, kupcev in strokovne javnosti je bil pozitiven. Od takrat pa do danes smo pripravili skupaj 22 
dražb. Seveda sem tudi na lastni antikvarni poti obdržal dražbe kot način prodaje in sistem posredoval še 
preko meja na Reko in v Zagreb. Skupaj je za menoj že 88 dražb z eno samo stalnico – nikoli ne veš, kaj se 
bo zgodilo. Seznami predmetov so se močno spreminjali in če se ozrem na prve dražbe, med njimi skorajda 
ni knjige, ki bi jo v tem trenutku izbral za dražbo. 
 
Vsa ta leta smo se učili eden od drugega. Vsaka dražba je prinesla nekaj novega in neznanega. 
Seveda pa vse navedeno ne bi bilo možno brez vseh ostalih sodelavcev, ki so bili in so pripravljeni 
sodelovati pri teh podvigih. In nenazadnje hvala tudi vam spoštovani kupci, poznavalci in zbiralci. 
 
In naj zaključim s stavkom Pike Nogavičke, ki sem ga izrekel kot uvod v prvo dražbo leta 1998: 
»Svet je poln čudovitih stvari in nujno je, da jih nekdo išče in nekdo najde«. 

 
Rok Glavan 
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14. STRITAR, Josip           40,00 
    Levstiku : v Laščah 11. avgusta 1889 / [J. S.]. - V Ljubljani : Kleinmayr & Bamberg, 1889 (v Ljubljani : Kleinmayr 
& Bamberg). - [4] str. ; 20 cm, zganjen list, originalno stanje, zelo dobro ohranjen izvod 

15. ZAJC, Dane           25,00 
    Požgana trava / Dane Zajc. - Ljubljana : samozal., 1958 (v Kočevju : Kočevski tisk). - 63 str. ; 20 cm, broširana, 
originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, posvetilo in podpis avtorja 

16. KRALJ, Tone           40,00 
Pet  voščilnic z njegovimi motivi kmečkih opravil izdelanih za kmetijske zadruge po Sloveniji 
odtis na papir, 1963, dim. posamične cca 16 x 23 cm 

17. HRIBAR, Ivan           20,00 
Poziv na volitve in podpora kandidatov dr. Ivana Tavčarja in dr. Karla Tillerja, ki sta kandidirala na listi Narodno 
napredne stranke 
papir, dim. 12 x 15 cm, zelo dobro ohranjen izvod 

18. MRAK, Ivan           20,00 
    Gorje zmagovalcev : himnična tragedija : petero stopnjevanj : nastajalo v letih 1943-44 / Ivan Mrak ; [spremno 
besedo napisal Taras Kermauner]. - Maribor : Obzorja, 1972 (v Mariboru : Mariborski tisk). - 62 str. : avtorj. sl. ;  
17 cm, opremil Matjaž Vipotnik, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, posvetilo in podpis avtorja 

19. GRADNIK, Alojz           35,00 
    Padajoče zvezde / Alojzij Gradnik. - V Ljubljani : Omladina, 1916 ([Ljubljana] : Učiteljska tiskarna). - 100 str. ;  
16 cm, polplatno, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, prva izdaja, podpis avtorja 

20. 125 pesmi            40,00 
 : antologija Tribuninega pesništva : 1965-1970 / [pesmi sta izbrala Miha Avanzo in Franci Zagoričnik]. - Ljubljana : 
Tribuna : Forum, 1975. - 100 str. : ilustr. ; 19, cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 

21. ŽUPANČIČ, Oton           50,00 
    Mlada pota / Oton Župančič. - [Ljubljana] : Omladina, 1920 ([Ljubljana] : Učiteljska tiskarna). - XV, 207 str.,  
[1] f. pril. z avtorj. sl. ; 17 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, podpis avtorja 

22. SLOVENSKE balade in romance         35,00 
 / uredil France Novšak ; [ilustrirala Maksim Gaspari in Gvido Birolla]. - V Ljubljani : Kmečka knjiga, 1955  
(v Ljubljani : Blasnikova tiskarna). - 322 str. : ilustr. ; 25 cm, platno, ščitni ovitek, originalna vezava, podpisa obeh 
ilustratorjev 

23. BONNE, Rigobert           40,00 
    Cercle d'Autriche [Kartografsko gradivo] / par M. Bonne, Ingen. Hydrographe de la Marine ; Perier sculp.  - [S. l. : 
s. n., ] 1787. - 1 zvd : č-b ; 32 x 21 cm na listu 38 x 27 cm, ročno obarvane meje, zganjen, zelo dobro ohranjen izvod 

24. Prvo »Jutrovo« potovanje v Pariz         60,00 
na kolonijalno razstavo v času od 22. maja do 1. junija. 
album s fotografijami in natisnjenim programom izleta, 1931, 50 črno-belih fotografij dim. 8 x 6 cm in skupinska 
črno-bela fotografija udeležencev dim. 18 x 24 cm, album dim. 21 x 30 cm, blago, originalna vezava, vezan z vrvico, 
zelo dobro ohranjen izvod 

25. SKERBINC, Pashkal          80.00 
    Prasnishke pridige / k' jih je dal natisnit P. Pashkal Skerbinz ..., s' perstavkam nektirih nedélskih. - [V' Lublani] :  
jih ima na prodaj Adam Hainrih Hohn na starmu Tergu Nro. 157, 1814. - [2], 266 str. : vinjete ; 8° (18 cm), osem 
posamični snopičev, vsak od njih v originalni broširani vezavi, zelo dobro ohranjeni izvodi, na broširanih platnicah 
je leto izida 1813 

26. VOMBERGAR, Jože          50,00 
Igra življenja /po Mariši priredil Jože Vombergar 
latnoročni rokopis, modra in črna tinta, 46 listov vezanih v zvezek + 15 dodanih listov, dim. 21 x 17 cm, podpis 
avtorja 
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27. ELITNI kino Matica, Ljubljana         40,00 
Ob zori / Sunrise / Sonnenaugang 
letak za film, okoli 1927, dim. 31 x 23 cm, dobro ohranjen 
Kino Matica je bil ustanovljen januarja 1923. Neme filme je sprva spremljal kvintet, že leta 1930 pa je kino Matica postal prvi 
zvočni kinematograf v Sloveniji. Leta 1940 je kino prevzela podjetnica Pavla Jesih, v današnji stavbi Slovenske filharmonije 
pa je prenehal delovati leta 1948. 

28. ALLEN Hörern und Freuden …         40,00 
slavnostno obvestilo o izbiri uvodnih taktov Beethownove Pastorale za avizo radijske postaje (Wehrmachtsender 
Laibach) v Ljubljani, 17. oktober 1943, besedilo v nemščini in slovenščini, faksimile Beethownovega rokopisa,  
4 strani, dim. 11 x 15 cm, zelo dobro ohranjen izvod 

29. MUSTER, Miki           25,00 
    Gusarji 1-2 [[Zvočni posnetek]] / Miki Muster ; [[zasedba vlog] Marko Okorn, Dare Valič, Brane Šturbej ... [et al.] ; 
dramatizacija in režija Jože Vozny]. - Maribor : Obzorja, 1989 (Ljubljana : Helidon). - 2 zvočni kaseti (ca 45 min) : 
stereo, originalno stanje, naslovno ilustracijo izdelal Miki Muster, odlično ohranjen primerek 

30. K. k. Österreichische Staatsbahnen        50,00 
Ergänzungsheft Teil I. Anhanges V zur Fahrordning für die Strecken Assling … 
 - Triest : K. k. Staatsbahn Direktion, 1914. – 146 str. ; tabele ; 20 cm, broširana, originalna obnovljena vezava, zelo 
dobro ohranjen izvod 
Vozni red med kraji: Jesenice, Trst, Ljubljana, Divača, Rovinj, Trbiž, Hrpelje. 

31. JAVORNIK (Jesenice) iztirjenje vlaka        100,00 
originalna fotografija na kartonu pod steklom, 27. marec 1909, dim. fotografije 12 x 17 cm, zelo dobro ohranjena 

32. ILLUSTRIERTER Führer durch Klagenfurt und Umgebung     30,00 
 : (Wörthersee, Rosental, Karawanken) / verfaßt und herausgegeben vom Vereine zur Hebung des Fremdenverkehres 
für Klagenfurt und Umgebung. - Klagenfurt : Verein zur Hebung des Fremdenverkehres in Klagenfurt, 1909. - 82 str., 
[12] f. pril. : ilustr. ; 15 cm + 2 zvd, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 

33. MLADIM srcem.            40,00 
- [Gorenjska : s.n., 1944]. - 16 str. : ilustr. ; 22 cm, domobranski tisk, zganjena in nerazrezana pola, originalno stanje, 
zelo dobro ohranjen izvod 

34. WIR bauen auf – Delamo za podvig        50,00 
 - s. l. : NSDAP, s. d.  – 24 str. : ilustr. ; 14 x 20 cm, nemška propaganda, v nemškem in slovenskem jeziku, 2. 
svetovna vojna, broširana, originalna vezava, dobro ohranjen izvod 
Skozi celotno brošuro so tudi v slovenskem besedilu imena krajev samo nemška. 

35. ALI se zanimajo v Jugoslaviji za velesemenj v Lipskem (Leipzig-u)    25,00 
 - [s. l. : s. n., s. d.] – 16 str. : ilustr. ; 14 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 
Publikacija je bila verjetno izdana okoli leta 1926. 

36. MEŠKO, Franc Ksaver          30,00 
    Črtice / Fran Ksaver Meško. - Maribor : Tiskarna sv. Cirila, 1931 (v Mariboru : Tiskarna sv. Cirila). - 160 str. ;  
19 cm. - (Cirilova knjižnica ; zv. 68), platno, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, posvetilo in podpis avtorja 

37. VALJAVEC, Matija          35,00 
    Zora in Solnca : pripovedna pesem v treh delih / zložil M. Valjavec Kračmanov. - V Celovcu : vredništvo 
slovenskega Glasnika, 1867 (v Ljubljani : J. Blaznik). - 78 str. ; 14 cm. - (Cvetje iz domačih in tujih logov ; zv. 21), 
broširana, originalna vezava , zelo dobro ohranjen izvod 

38. FRANCL, Rudolf v Rigolettu         25,00 
originalna podpisana črno-bela fotografija, dim. 12 x 8 cm 

39. DOBRO morje           50,00 
originalna reklamna fotografija za film, Triglav film, 1958, dim. 9 x 12 cm, zadaj so podpisani: Evelina Wohlfeiler, 
Tomaž Pesek, Janez Čuk, Janez Vrhovec in France Cerar 
Dodan je prospekt za film na njem so podpisani avor snemalne knjige Miro Grobler ter igralca Janez Vrhovec in 
Evelina Wohlfeiler. 
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40. THE Modern Jazz Quartet         15,00 
originalna fotografija članov zasedbe (dim. 18 x 13 cm) in program koncerta v Ljubljani, 27. maja 1960 v Filharmoniji 

41. MOJ babo, socijalistički kulak         30,00 
[Slikovno gradivo] : scenarist Tone Partljič, režiser Matjaž Klopčič : v glavnih vlogah Polde Bibič, Milena Zupančič, 
Urška Hlebec ... - [Ljubljana : Vesna film, 1987] ([Ljubljana : Ljudska pravica]). - 1 plakat : barve ; 69 x 48 cm, 
zganjen, zelo dobro ohranjen izvod 

42. ZORMAN, Alojz Fojž          45,00 
Desetnica [Slikovno gradivo] : oblikovanje plakata Fojž A. Zorman, režija Helena Zajc, ilustracija Alenka Sotler-  - 
[Ljubljana : Lutkovno gledališče Jože Pengov, 1992] - 1 plakat  ; 64 x 46 cm, zelo dobro ohranjen izvod 

43. PAPIČ, Zdravko           60,00 
Mija / besedilo Miha Avanzo, design Zdravko Papič [Slikovno gradivo]. – Ljubljana : ŠKUC, 1975. - 1 plakat : barve 
; 60 x 40 cm (ŠKUC -), zelo dobro ohranjen izvod 

44. PAPIČ, Zdravko           60,00 
Katja /besedilo Miha Avanzo, design Zdravko Papič [Slikovno gradivo]. – Ljubljana : ŠKUC, 1975. - 1 plakat : barve 
; 60 x 40 cm (ŠKUC -8), zelo dobro ohranjen izvod 

45. PAPIČ, Zdravko           60,00 
Dragana / besedilo Miha Avanzo, design Zdravko Papič [Slikovno gradivo]. – Ljubljana : ŠKUC, 1975. - 1 plakat : 
barve ; 60 x 40 cm (ŠKUC -7), zelo dobro ohranjen izvod, zatrganina na spodnjem 

46. VEČ krščanstva - manj komunizma.         30,00 
- [Ljubljana : M. Vrtovec], 1939 (V Ljubljani : Jugoslovanska tiskarna). - 16 str. ; 26 cm, nevezani in neobrezani listi, 
originalno stanje, zelo dobro ohranjen izvod 

47. ENO leto IX. korpusa.           35,00 
- [Slovensko Primorje] : Propagandni odsek IX. korpusa NOV in POJ, 1945 (Tisk tiskarne Doberdob [in] CUT DK 
"Tone"). - 89 str. ; 22 cm + 2 zganjena diagrama, partizanski tisk, ciklostil, broširana, originalna vezava, zelo dobro 
ohranjen izvod 

48. BRUCOVANJE arhitektov        prosta ponudba 
24. november, Festivalna dvorana – ročno poslikan plakat, dim. 41 x 69 cm, zelo dobro ohranjen 

49. TOM and Jerry            70,00 
[Slikovno gradivo] : prigode Toma in Jerryja : ameriški film. - Ljubljana : Vesna film, [1964] (Ljubljana : Ljudska 
pravica). - 1 plakat : barve ; 71 x 50 cm 

50. MEDREPUBLIŠKI planinski tabor v Vratih pod Triglavom od 1. - 3. VIII. 1953  50,00 
 [Slikovno gradivo] : 60 let slovenskega planinstva. - [S. l. : s. n., 1953] ([Ljubljana] : Ljudska pravica). - 1 plakat : 
barve ; 70 x 50 cm, zganjen, zelo dobro ohranjen izvod 

51. MUSTER, Miki          prosta ponudba 
Jelko Kacin 
karikatura, pastel, 1995, dim. 38 x 25 cm, signirana in datirana spodaj 

52. BORL – otvoritev mostu          30,00 
originalna dokumentirana črno-bela fotografija, okoli 1946, dim. 9 x 12 cm, zelo dobro ohranjena 

53. REPNJE – Gospodinjska šola         25,00 
razglednica, pisana, neodposlana, okoli 1910, zelo dobro ohranjena  

54. PIRAN – Pirano-La Piazza         20,00 
razglednica, poslana, okoli 1910 

55. PLANINA – Montpreis          25,00 
razglednica, odposlana 1907, zelo dobro ohranjena 

56. LJUBLJANA – Tramvaj v Vodmatu        80,00 
poleg strojevodje sedi prvi direktor takratne tramvajske družbe  
fotorazglednica, neodposlana, 1905, zelo dobro ohranjen izvod 
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40. THE Modern Jazz Quartet         15,00 
originalna fotografija članov zasedbe (dim. 18 x 13 cm) in program koncerta v Ljubljani, 27. maja 1960 v Filharmoniji 

41. MOJ babo, socijalistički kulak         30,00 
[Slikovno gradivo] : scenarist Tone Partljič, režiser Matjaž Klopčič : v glavnih vlogah Polde Bibič, Milena Zupančič, 
Urška Hlebec ... - [Ljubljana : Vesna film, 1987] ([Ljubljana : Ljudska pravica]). - 1 plakat : barve ; 69 x 48 cm, 
zganjen, zelo dobro ohranjen izvod 

42. ZORMAN, Alojz Fojž          45,00 
Desetnica [Slikovno gradivo] : oblikovanje plakata Fojž A. Zorman, režija Helena Zajc, ilustracija Alenka Sotler-  - 
[Ljubljana : Lutkovno gledališče Jože Pengov, 1992] - 1 plakat  ; 64 x 46 cm, zelo dobro ohranjen izvod 

43. PAPIČ, Zdravko           60,00 
Mija / besedilo Miha Avanzo, design Zdravko Papič [Slikovno gradivo]. – Ljubljana : ŠKUC, 1975. - 1 plakat : barve 
; 60 x 40 cm (ŠKUC -), zelo dobro ohranjen izvod 

44. PAPIČ, Zdravko           60,00 
Katja /besedilo Miha Avanzo, design Zdravko Papič [Slikovno gradivo]. – Ljubljana : ŠKUC, 1975. - 1 plakat : barve 
; 60 x 40 cm (ŠKUC -8), zelo dobro ohranjen izvod 

45. PAPIČ, Zdravko           60,00 
Dragana / besedilo Miha Avanzo, design Zdravko Papič [Slikovno gradivo]. – Ljubljana : ŠKUC, 1975. - 1 plakat : 
barve ; 60 x 40 cm (ŠKUC -7), zelo dobro ohranjen izvod, zatrganina na spodnjem 

46. VEČ krščanstva - manj komunizma.         30,00 
- [Ljubljana : M. Vrtovec], 1939 (V Ljubljani : Jugoslovanska tiskarna). - 16 str. ; 26 cm, nevezani in neobrezani listi, 
originalno stanje, zelo dobro ohranjen izvod 

47. ENO leto IX. korpusa.           35,00 
- [Slovensko Primorje] : Propagandni odsek IX. korpusa NOV in POJ, 1945 (Tisk tiskarne Doberdob [in] CUT DK 
"Tone"). - 89 str. ; 22 cm + 2 zganjena diagrama, partizanski tisk, ciklostil, broširana, originalna vezava, zelo dobro 
ohranjen izvod 

48. BRUCOVANJE arhitektov        prosta ponudba 
24. november, Festivalna dvorana – ročno poslikan plakat, dim. 41 x 69 cm, zelo dobro ohranjen 

49. TOM and Jerry            70,00 
[Slikovno gradivo] : prigode Toma in Jerryja : ameriški film. - Ljubljana : Vesna film, [1964] (Ljubljana : Ljudska 
pravica). - 1 plakat : barve ; 71 x 50 cm 

50. MEDREPUBLIŠKI planinski tabor v Vratih pod Triglavom od 1. - 3. VIII. 1953  50,00 
 [Slikovno gradivo] : 60 let slovenskega planinstva. - [S. l. : s. n., 1953] ([Ljubljana] : Ljudska pravica). - 1 plakat : 
barve ; 70 x 50 cm, zganjen, zelo dobro ohranjen izvod 

51. MUSTER, Miki          prosta ponudba 
Jelko Kacin 
karikatura, pastel, 1995, dim. 38 x 25 cm, signirana in datirana spodaj 

52. BORL – otvoritev mostu          30,00 
originalna dokumentirana črno-bela fotografija, okoli 1946, dim. 9 x 12 cm, zelo dobro ohranjena 

53. REPNJE – Gospodinjska šola         25,00 
razglednica, pisana, neodposlana, okoli 1910, zelo dobro ohranjena  

54. PIRAN – Pirano-La Piazza         20,00 
razglednica, poslana, okoli 1910 

55. PLANINA – Montpreis          25,00 
razglednica, odposlana 1907, zelo dobro ohranjena 

56. LJUBLJANA – Tramvaj v Vodmatu        80,00 
poleg strojevodje sedi prvi direktor takratne tramvajske družbe  
fotorazglednica, neodposlana, 1905, zelo dobro ohranjen izvod 

57. LOG in Ricmanje           35,00 
razglednica, neodposlana, izdelal Šeber - Postojna, okoli 1910, zelo dobro ohranjena 

58. SMREKAR, Hinko          30,00 
Ni fosu nian sulkon 
razglednica, esperanto, odposlana 1936, zelo dobro ohranjen izvod 

59. ABRAMIĆ, Mihovil          20,00  
    Poetovio : vodnik po muzeju in stavbnih ostankih rimskega mesta / napisal Mihael Abramić ; slovensko izdajo 
priredil Anton Sovrè. - Ptuj : Muzejsko društvo, 1925 (na Dunaju : Avstrijska državna tiskarna). - 206 str., [1] zganj. 
zvd, : ilustr. ; 19 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 

60. PAJEK, Jožef           20,00 
    Die Haupt- und Stadtpfarrkirche St. Georg in Pettau : und die Besitznahme derselben durch Propst Josef Fleck / 
entworfen von Josef Pajek. - Marburg : im Verlage des Verfassers, 1898 ([Maribor] : St. Cyrillus-Buchdruckerei). -  
30 str. : ilustr. ; 23 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 

61. RAKEŽ, Jožef           25,00 
    Križevački statuti / J. R. Mukolovecky ; [ilustriral Božo Srebre]. - [3. izd.]. - V Mariboru : Konzorcij star. zveze 
Triglava, 1928 (Maribor : Mariborska tiskarna). - 28 str. : ilustr. ; 26 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro 
ohranjen izvod  
I. R. Mukolovecky je psevdonim dr. Josipa Rakeža, zdravnika v Šmarju pri Jelšah, ki je sestavil ta šaljivi narodno prebudni statut namenjen 
slovenskim dijakom, ki so se šolali v Gradcu in na Dunaju. 

62. PRELJUBO veselje, o kje si doma         45,00 
 / priredil Ferdinand Bobič ; podobe narisal Radovan Klopčič. - druga pop. izd. - Ljubljana : Pokrajinska šolska 
založba, 1944 (Ljubljana : Ljudska tiskarna). - 121 str. : ilustr. ; 22 cm, polplatno, obnovljena, vezava, zelo dobro 
ohranjen izvod 

63. SCHREIBER Gammelin, Thea         60,00 
    Bilder zu Alma M. Karlins Isolanthis [Slikovno gradivo] / Thea Schreiber-Gammelin. - [S. l. : s. n., 1936-1953]. -  
6 reprodukcij : barve ; 15 x 10 cm, ovojnica, originalna vezava, zelo dobro ohranjene razglednice, ovojnica je 
obnovljena 
Vsebina 1. In der Höhle der dunklen Mächte ; 2. Die Heimkehr der Zauberer ; 3. Tanz der Priesterinnen im Mondtempel ; 4. Räuchergefässe auf 
Poseidonis ; 5. Tschirilo am Vorhang ; 6. Pharo Ramon Phta im Turm der toten Nächte 

64. KRAJNŞKA zhbeliza.  Perve bukvize        100,00 
 / na şvitlobo dal M. Kaşteliz. - V' Ljubljani : natişnil Joshef Blasnik, 1830. – 101 str. : inicialke ; 17 cm, broširana, 
originalna vezava, zelo dobro ohranjen, še neobrezan izvod 

65. KRAJNŞKA zhbeliza  Druge bukvize        100,00 
 / na şvitlobo dal M. Kaşteliz. - V' Ljubljani : natişnil Joshef Blasnik, 1831. – 100 str. : inicialke ; 17 cm, broširana, 
originalna vezava, zelo dobro ohranjen, še neobrezan izvod 

66. EVA            50,00 
 / Marko Pogačnik... [et al.] ; knjigo uredila I. G. Plamen, Marko Pogačnik. - [Kranj] : samozal., 1966 (Kranj : 
Gorenjski tisk). - [81] str. ; 19 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 
Vsebuje dela Marka Pogačnika, Francija Zagoričnika, I. G. Plamena, Tomaža Šalamuna, Braca Rotarja in Aleša 
Kermavnerja. 

67. STRLE, Anton           15,00 
    Lojze Grozdè : mladec Kristusa Kralja / Anton Strlè. - [2. izd.]. - Buenos Aires : "Naša pot", 1955. - 148 str. : 
Grozdetova sl. ; 16 cm. - (Vzori ; 1), platno, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 

68. KASTELEC, Matija          400,00  
    Bratovske buqvice s. roshenkranza : v' kúp sloshena visha, tá psalter, ali roshenkranz s' tèmi petnaistimi skriunostmi 
moliti: tudi kakú se more enimu bolniku k' isvelizkanîu [!] pomagati : molitve prèd spuvidjo, inu s. obhajlam, fol. 149. 
[et] 211. / vkupai sloshenu skusi Matthia Castelza ... - Stiskanu, u' Lublani : skusi Joann. Bapt. Mayerja ..., 1682. - [6], 
459 [i. e. 461], [5] str., [1] f. pril. frontispic : ilustr., inicialke, vinjete, note ; 8° (14 cm), pergament, vezava iz časa, 
zelo dobro ohranjen izvod 
Paginacija – Str. 177-178 dvakrat šteti. 
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69. LJUBLJANA – družinski portret na strehi tramvaja      80,00 
fotografija na kartonu, okoli 1905, dim. kartona 9,5 x 12,5 cm, dim. fotografije 7,5 x 9,5 cm, zelo dobro ohranjena 
vir: Brate, Tadej(1990) Ljubljanski tramvaj, str. 59 
Isti tramvaj je objavljen v navedeni knjigi tudi na razglednici Ljubljane na strani 52. 

70. SMREKAR, Hinko          30,00 
Trara, od doma se pošta pelja 
razglednica, III. Skupina vojska v slikah št. 49, poslana 1918, zelo dobro ohranjena 

71. ŠKOCJAN – Pozdrav iz Škocjana         40,00 
razglednica, poslana, 1902, zelo dobro ohranjena 

72. KOSTANJEVICA pri Gorici – samostan        25,00 
fotorazglednica, neodposlana, okoli 1905, zelo dobro ohranjena 

73. TRAVNIK na Krajnskem          50,00 
razglednica, poslana 1912, zelo dobro ohranjen izvod 

74. KRAVANJA, Ida – Ita Rina         20,00 
razglednica, založba Vekoslav Kramarič, poslana 1927, zelo dobro ohranjena 

75. PLEČNIK, Jože           60,00 
razglednica Prage poslana sestri, Mariji Matkovič 
rokopis, 1918, podpis, zelo dobro ohranjena 
»Draga Ana. Prosim Vas , pridite v ponedeljek zvečer pred Kolodvor. Mislim, da tedaj pridem, in mogla bi mi pomagati odnesti domu,  
ako bi mogoče več tovora v Ljubljano prinesel nego sem ga odnesel.« 

76. KEKEC – lot 2 reklamnih razglednic        20,00 
a. Frane Milčinski v vlogi Kosobrina 
b. Kekec in Mojca 
fotorazglednici, neodposlani, 1951, zelo dobro ohranjeni 

77. VESNA in Ne čakaj na maj – filma lot        40,00 
a. Kino sporeda št. 172 in 301, zelo dobro ohranjena 
b. Metka Gabrijelčič – Vesna 
originalna fotorazglednica, 1953, zelo dobro ohranjena 
c. Franek Trefalt – Samo 
originalna fotografija, 1953, zelo dobro ohranjena 
c. Jure Furlan – Krištof 
originalna fotorazglednica, 1953, zelo dobro ohranjena 

78. FILM 1953            20,00 
koledar z leporellom s slikami in življenjepisi tujih filmskih igralcev  
karton, leporello, RAZ film, Ljubljana, 1952, dim. 10 x 17,5 cm, zelo dobro ohranjen 

79. LEVSTIK, Fran           300,00 
    Die slovenische Sprache nach ihren Redetheilen / behandelt von Fr. Levstik. - Laibach : J. Giontini, 1866 (Laibach : 
R. Eger). - VIII, 144 str. ; 18 cm, polplatno, zelo dobro ohranjen izvod 
Izvod iz zapuščine Antona Aškerca. V njem je več lastniških podpisov, eden v cirilici.Nekaj podčrtav, na spojnih 
listih izračun stroškov,  več težko berljivih zapiskov in pesmica: 
»Kaj Tebi majka Slava, kaj domovina mar!? 
Odkar ti je -molzna krava, Tvoj Bog – venar.« '83 

80. ŽUPANČIČ, Oton          prosta ponudba 
razglednica Osla poslana ravnatelju drame Karlu Mahkoti 
rokopis in podpis, 1924, zelo dobro ohranjena 

81. RUS, Josip (ostalina)– Osvobodilna fronta        30,00 
Temeljne točke Osvobodilne fronte, Izjava Osvobodilne fronte, Izjava CK KP Slovenije o svobodi nazora in verskega 
udejstvovanja 
Indigo kopija tipkopisa, 1. maj 1941, en list, zelo dobro ohranjen 
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82. DELAMARIS Izola – Riba s povrtnino        12,00 
 - Izola : Delamaris, 1974. – [22] str. : ilustr. ; 15 x 21 cm, recepte sestavil Bogo Strohzack, fotografija Cveto Roš, 
broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 

83. JAKŠE, Marko           15,00 
    Vojna / Marko Jakše ; [fotografije Tomaž Lunder]. - Maribor : Kulturno izobraževalno društvo Kibla, 2001 
(Maribor : Bezjak tisk). - [25] str. : ilustr. ; 12 x 21 cm. - (Zbirka Tox ; letn. 7), broširana, originalna vezava, zelo 
dobro ohranjen izvod 

84. RADUHA 90           30,00 
 [Slikovno gradivo] : sprejem SPD v Lučah : 1894 - 1984 / foto Boris Lavrenčič. - [S. l. : s. n.], 1984 (Celje : 
Cinkarna). - 1 plakat : barve ; 70 x 49 cm, dobro ohranjen izvod 

85. TEDEN otroka           30,00 
 [Slikovno gradivo] = Djećji tjedan : 1. - 7. 10. 1973. - [S. l. : s. n.], [1973] ([Ljubljana : Železničarska tiskarna]).  
- 1 plakat : barve ; 70 x 50 cm, zelo dobro ohranjen izvod 

86. REPIČ, Alojzij           180,00 
Simon Gregorčič 
doprsni kip, mavec, okoli 1910, višina 42 cm, zadaj signirano Repič, deposé J. Bahovec Ljubljana 
Trgovina in papirnica J. Bahovec je imela svoje prostore v današnji stavbi Centralne lekarne v Ljubljani. Poleg papirja so prodajali tudi doprsne 
portrete slovenskih besednikov. Znan je tudi portret dr. Franceta Prešerna, ki je bil narejen za prodajo v tej papirnici. 

87. PLANINA, France           100,00 
Idrija 
lot 18 originalnih, dokumentiranih, črno-belih fotografij, med 1950 in 1962, dim. posamične 9 x 14 cm 
France Planina (1901-1992) je bil slovenski geograf in biolog. Zelo je bil dejaven tudi na lokalnem področju, predvsem v rodni Škofji Loki. Leta 
1937 je bil eden od ustanoviteljev Muzejskega društva, kasneje glavni pobudnik, da je v Loki leta 1939 zaživel prvi muzej. Po vojni je od leta 
1954 veliko sodeloval pri Loških razgledih, ki jih je več let tudi urejal. Pisal je geografske in biološke prispevke, ki se nanašajo na favno in floro 
škofjeloškega območja. Napisal in priredil je več geografskih učbenikov, vodnikov in kartografskih prikazov Jugoslavije, Slovenije ter posebej 
Škofje Loke in okolice. Leta 1977 je bil imenovan za častnega člana Prirodoslovnega društva Slovenije.  

88. PLANINA, France           100,00 
Planina (Postojna) 
lot 18 originalnih, dokumentiranih, črno-belih fotografij, med 1957 in 1983, dim. posamične 9 x 14 cm 

89. PLANINA, France           80,00 
Kočevsko 
lot 11 originalnih, dokumentiranih, črno-belih fotografij, med 1960 in 1963, dim. posamične 9 x 14 cm 

90. PLANINA, France           200,00 
Col - Čepovan (Sv. Gora, Črni vrh, Vipavski križ, Bača, Nova Gorica) 
lot 26 originalnih, dokumentiranih, črno-belih fotografij, med 1959 in 1966, dim. posamične 9 x 14 cm 

91. PLANINA, France           100,00 
1000 letnica Škofje Loke 
lot 19 originalnih, dokumentiranih, črno-belih fotografij, 1973, dim. posamične 9 x 14 cm 

92. SMREKAR, Hinko          30,00 
Niso Rusi, niso Srbi … 
razglednica, odposlana 1915, zelo dobro ohranjena 

93. SLOGA – Narodno železničarsko glasbeno društvo v Ljubljani     150,00 
diplomi Albini Škofic in Ivanu Škofic za vzgledno požrtvovalnost, nesebičnost in vztrajnost pri skupnem naporu  
za napredek kulturnega dela društva. 
tisk, 8. maj 1937, dim. posamične 31 x 40 cm, zelo dobro ohranjeni, v okvirju 

94. RIBIČ, Igor           50,00 
Golf 
originalna ilustracija šaljive zgodbe, mešana tehnika, 1998, dim. 18 x 20 cm, signirana desno spodaj, v okvirju, 
Ilustracija je bila objavljena v reviji Golf, letnik IV, številka 1, marec 1998. Na zadnji strani je zapisana tudi šaljiva 
zgodba. 
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95. STROPNIK, Urška          80,00 
Deček 
mešana tehnika, 2008, dim. 22 x 17,5 cm, signirana in datirana levo spodaj, v okvirju 

96. STROPNIK, Urška          80,00 
Deklica 
mešana tehnika, 2008, dim. 22 x 17,5 cm, signirana in datirana levo spodaj, v okvirju 

97. OPICA            70,00 
ilustracija, mešana tehnika, dim. 21 x 30 cm 

98. MALAVAŠIČ, Franc          15,00 
    Erazem Predjamski : povest iz petnajstega stoletja. - 4. natis. - Ljubljana : J. Giontini, 1886 (v Ljubljani : I. pl. 
Kleinmayr & F. Bamberg). - 41 str. ; 18 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 

99. SCHEMATISMUS des Laibacher Gouvernement      45,00 
 - Gebiethes im Königreiche Illyrien : für das Jahr 1831. - Laibach : Eger, [1831]. - 149 str. ; 20 cm, karton 
prevlečen s papirjem originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 
V seznamu je omenjen tudi France Prešeren, doktor prava, stanujoč Rožna ulica 100. 

100. SCHEMATISMUS des Laibacher Gouvernement      35,00 
 - Gebiethes im Königreiche Illyrien : für das Jahr 1833. - Laibach : Eger, [1833]. - 228 str. ; 21 cm, karton 
prevlečen s papirjem originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, starejši pečat zasebne knjižnice 

101. DESTOVNIK, Karel          100,00 
    Pesmi / Drago Destovnik-Kajuh ; izdala II. ud. brigada "Ljuba Šercerja". - Senta : II. udarna brigada Ljube Šercerja, 
1945. - 22 str. ; 21 cm, ciklostil, broširana, originalna vezava, dobro ohranjen izvod, redkost 

102. JAKAC, Božidar           80,00 
Marij Kogoj 
grafika, 1924?, dim. 10 x 6 cm, signirana in datirana spodaj 

103. SMOLE, Dominik          20,00 
    Antigona : Ismena, Kreon, Haimon, Teiresias, Paž, Stražnik, Glasnik / Dominik Smole ; [risbe Drago Tršar]. - 
Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1961 (Ljubljana : Delo). - 96 str. : ilustr. ; 18 cm, opremil Drago Tršar, 
broširana, ščitni ovitek, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 

104. LAH, Ivan           30,00 
    Johanca ali Vodiški čudeži. - V Ljubljani : Dan, 1913 (v Ljubljani : Učiteljska tiskarna). - 46 str. : ilustr. ; 20 cm, 
broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 
Ivanka Jerovšek, znana kot Vodiška Johanca (1885-1919) se je rodila v revni družini in že zgodaj osirotela. Kmalu po smrti staršev so jo poslali 
v samostan na Reko za deklo. Želela je vstopiti v red, a so jo zavrnili. Na Reki ji je cirkuški artist, s katerim je imela razmerje, pokazal trik s 
svinjskim mehurjem, napolnjenim z živalsko krvjo. Da bi izsilila vstop v samostan, se je odločila uprizarjati lažne čudeže krvavenja, s katerimi 
je pričela 13. aprila 1909. Ko so nune spregledale njeno prevaro, je morala zapustiti samostan, o tem pa je bil obveščen tudi ljubljanski škof 
Jeglič. Johanca se je leta 1913 vrnila v domače Vodice pri Ljubljani, kjer je leta 1913 poskrbela za veliko senzacijo, saj naj bi videla kip, ki toči 
krvave solze, krvave sledi pa so se nato pojavile tudi na njenem telesu. Verniki so trumoma drli tja, da bi videli to čudo. Domnevni čudeži so se 
končali 5. septembra 1913, ko so jo razkrinkali. Johanca si je namreč po telesu napeljala tanke cevi, po katerih je curljala telečja kri, ki jo je 
dobila pri vaškem mesarju. Po objavi v časopisju je bila deležna zasmehovanja in obsojena na deset mesecev zapora. Leta 1919 si je našla delo 
kot dekla na kmetiji v Ljubljani. Ob spravilu sena se je z zarjavelimi vilami zbodla v nogo in je umrla zaradi zastrupitve krvi. Še danes je izraz 
»vodiška Johanca« izraz za prevaranta. 

105. ENGELSBERGER, Jure Engels         50,00 
Črna vdova (stolpnica Dela) gre v nebo 
ilustracija, mešana tehnika, 15. 10. 2005, dim. 14 x 21 cm, signirana desno spodaj 
Ilustracija je bila objavljena v sobotni prilogi Dela. 

106. ŽIVALI            35,00 
kartonka, 30. leta 20. stoletja, leporello, 5 listov, zelo dobro ohranjen izvod 
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107. LJUBLJANA –            300,00 
Podiranje Koslerjeve palače na današnji Slovenski cesti (Konzorcij)   
47 barvnih in ena črno-bela fotografija, 1961, dim. posamične 9 x 13 cm 
Koslerjeva palača v Ljubljani je stala ob Slovenski cesti, na lokaciji današnjega avtobusnega postajališča pred poslovno stavbo knjigarne 
Konzorcij. Baročna palača je bila zgrajena med letoma 1750 in 1752. Palačo je projektiral baročni arhitekt Candido Zuliani. Zaradi širitve 
Slovenske ceste so palačo spomladi leta 1961 porušili. S tem pa zgodbe o Koslerjevi palači še ni bilo konec. Porodila se je ideja, da bi palačo 
»prestavili«  v arboretum Volčji potok. Ob rušenju  palače so dekorativne arhitekturne elemente označili in jih demontirali z namenom ponovne 
uporabe na novi lokaciji. Rekonstrukcije palače niso nikoli izvedli. 

108. GASPARI, Maksim          70,00 
ilustracija za Mladinsko matico 
tuš, 30. leta 20. stoletja, dim. 4,5 x 8,5 cm, dokumentirana zadaj 

109. IDAR-Beg, Joso           350,00 
    Plesni film / [pisatelj Joso Idar-Beg in drugovi]. - Ljubljana : Jadran film, 1924 (Ljubljana : All right). - [87] f.,  
[2] f. zganj. pril. : ilustr. ; 24 cm, opalograf, platno, originalna vezava, dobro ohranjen izvod 54/65, redkost 
Priložen je plesni red Jadranov venček. 
Plesni film je bil izdan v sezoni 1923-24, ko so bile pokroviteljice plesnih vaj Jugoslovanskega naprednega akademskega društva Jadran  
in 4. slovanskega večera gospe Milena Žerjavova, Marija Brezigarjeva, Cilka Platnerjeva. 

110. KMETOVALEC           30,00 
Koledar »Kmetovalca« za leto 1941 
 - [Ljubljana : Kmetijska družba, 1940]. – [38] str. : ilustr. ; 34 cm, karton, originalna vezava, zelo dobro ohranjen 
izvod 

111. LJUBLJANA – Gostilna Plankar  lot       100,00 
 - dve pismi (1926 in 1929) poslani Alojziji Plankar  
 - portretna fotografija Lojzke Plankar s sestro? 
fotografija na kartonu, okoli 1910, dim. 16,5 x 8 cm, zadaj napis »najini mamici, Lojzka« 
 - mama in dve hčerki 
fotografija, 1919, dim. 8,5 x 13,5 cm, zadaj napis »Spomin na sv. Birmo 8. II. 19 
 - mama s hčerko 
fotografija na kartonu, 1911, dim. 18 x 9,5 cm, zadaj napis: »Spomin 29. 6. 1911 Lojz. Plankar.« 
 - lastnik gostilne Josip Plankar 
fotografija na kartonu, okoli 1910, dim. 14,5 x 10,5 cm 

112. BERČIČ, France           60,00 
Škofja Loka 1000 let, 973-1973 [slikovno gradivo]  / design France Berčič. – s. l. : s. n. [1973]. - 1 plakat : barve ;  
96 x 67 cm, zelo dobro ohranjen izvod 

113. BOROTA, Stefan           35,00  
Glasbeni Film [Slikovno gradivo] : Cankarjev dom, Vesna film 5 – 9. julij 1982 / oblikovanje Stefan Borota - 
[S. l. : s. n., 1982] - 1 plakat : barve ; 46 x 67 cm, na hrbtni strani je program festivala, plakat je zganjen, ker je služil 
kot programska knjižica, zelo dobro ohranjen izvod  

114. ALBUM portretnih kabinetnih fotografij       300,00 
25 fotografij na kartonu, konec 19. stoletja, dim. posamične fotografije cca 10,5 x 6,5 cm 
Portretirani so (originalne fotografije): dr. Janez Bleiweis, Jakob Missia, J. J. Strossmayer, Greuter, dr. Janez Pogačar, Anton Dolinar, Franjo 
Vrančič, Ante Belčič, Ladislav Vojska. 
Fotografije portretov: Leon XIII, Garibaldi, kraljica Viktorija, črnogorska kraljica in kralj, Dante, Boccaccio, Schiller, Goethe, Maria Antonietta. 
Velikost albuma 14 x 11 cm 

115. GLEDALIŠČE Ane Monró         40,00 
[slikovno gradivo]. – s. l. : s. n. , 1994. - 1 plakat : barve ; 70 x 49 cm, zelo dobro ohranjen izvod 

116. OMERZU, Silvan          50,00 
Napravite mi zanj krsto. KUD France Prešeren [slikovno gradivo]  / Silvan Omerzu. – s. l. : s. n. [1993]. - 1 plakat : 
barve ; 49 x 63 cm, zelo dobro ohranjen izvod 

117. ŠTOVIČEK, Vladimir          50,00 
Dr. France Prešeren 
relief, mavec, 1947, dim. 10, 5 x 9,5 cm, signirano in datirano desno spodaj 
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118. PRIMOŽ Trubar           150,00 
relief, bron, premer 26 cm  

119. BUSCH, Wilhelm           40,00 
    Cipek in Capek : sedem burkastih šal : sto pisanih slik / Viljem Buš ; poslovenila Sonja Sever. - V Ljubljani : Nova 
založba, 1929 (Braun & Schneider : München). - 56 str. : ilustr. ; 21 cm, polplatno, obnovljena originalna vezava, zelo 
dobro ohranjen izvod, prva slovenska izdaja 

120. SCHMID, Christoph von          150,00 
    Leseni križec, ali pomóč v' potrébi : lépa povést za otroke, otróčje prijátele ino tudi za druge dorášene ludi / 'z 
nemškega na slovénsko prestávil Anton Lah ... - V' Rádgoni : v' Alojz Wajcinger'ovem knigiši, 1835 ([v' Grádzi] : 
natisk ino papir is Andreja Lajkamove natiskavnice ino papirnice v' Grádzi). - 94, [2] str., [1] f. pril. frontispic ; 15 cm, 
danjčica, polplatno, obnovljen izvod, poškodovan frontispic, drugače zelo dobro ohranjen izvod 

121. NOLLI, Josip           40,00 
    Priročna knjiga za glediške diletante, posebno za ravnatelje igrokazov ter prijatelje slovenske dramatike sploh / 
sestavil Josip Nolli. - V Ljubljani : Dramatično društvo, 1868 (v Ljubljani : R. Eger). - VIII, 172 str. ; 15 cm. - 
(Slovenska Talija : zbirka dramatičnih del in iger ; 1), broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 

122. ŞLOVÉNŞKE péşmi, krajnskiga naróda. Pervi svesik       80,00 
/ [nabrál Emil Koritko]. - V Ljubljani : natisnil jih je, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik ..., 1839. - . 136 strani : 
vinjete ; 17 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 

123. ŞLOVÉNŞKE péşmi, krajnskiga naróda. Drugi svesik       80,00 
/ [nabrál Emil Koritko]. - V Ljubljani : natisnil jih je, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik ..., 1840. - . 142 strani : 
vinjete ; 17 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 

124. ŞLOVÉNŞKE péşmi, krajnskiga naróda. Zhetrti svesik      80,00 
/ [nabrál Emil Koritko]. - V Ljubljani : natisnil jih je, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik ..., 1841. - . 142 strani : 
vinjete ; 17 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 

125. TITO            40,00 
[Slikovno gradivo] / oblikovanje Žunič – Zorman. - [Ljubljana : Univerzitetna konferenca ZSMS, 1975] - 1 plakat : 
barve ; 63 x 45 cm, odlično ohranjen izvod 
Nezgiban plakat, ki je izšel kot del 18., 19. in 20. številke študentskega časopisa Tribuna, leta 1975. Zadaj je natisnjeno besedilo. Zbral in uredil 
ga je Brane S. 

126. PAPIČ, Zdravko           40,00 
    Karl Marx [Slikovno gradivo] / Zdravko Papič. - [Ljubljana] : Tribuna, 1973. - 1 plakat : barve ; 60 x 42 cm, zelo 
dobro ohranjen izvod 

127. BORBENE vaje.            30,00 
- [Ljubljana] : Oficirska šola pri glavnem štabu NOV in PO Slovenije, november 1944. – 27, V str. : ilustr. ;  21 cm  - 
(Vojaška strokovna knjižica ; št. 27), partizanski tisk, cilkostil, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 

128. ZALOKAR, Janez          50,00 
    Kratko podučenje vę nar potrébnęšęh kęrščanskęh resnicah / poleg staręga vę c.k. némškęh šolah zapovédanęga 
katekizma pomnožil Janez Zalokar ... - Vę Ljubljanę : natisnęl Leopold Eger : naprodaj pęr Janezę Klemencę, 1826. - 
381, [1] str. ; 12° (14 cm), metelčica, karton, vezava iz časa, zelo dobro ohranjen izvod 

129. HICINGER, Peter          50,00 
    Domač koledar slovenski Pomnoženi tečaj 6 : za navadno leto 1861 / spisal P. Hitzinger. - V Ljubljani : J. Giontini, 
[1860] ([v Ljubljani] : J. R. Milic). - . 106, VIII str., [1] f. pril.; 19 cm, polusnje, zelo dobro ohranjen izvod 
Objavljen je članek o Postojnski jami in slika notranjosti kot naslovna podoba koledarja. 

130. MALAVAŠIČ, Franc          40,00 
    Erasem is jame : povést is petnajştiga ştoletja : s eno podobshino / poleg verjétnih pisem spisal Fr. Malavaşhizh. -  
V Ljubljani : na prodaj in v saloshbi pri Janesu Giontini ..., 1845. - 39, [1] str., [1] f. ilustr. pril. (frontispic) : vinjete ; 
17 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, prva izdaja 
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131. STRNIŠA, Gustav          30,00 
    Satire / Gustav Strniša ; [ilustriral Hinko Smrekar]. - Ljubljana : Sidro, 1938 (v Ljubljani : Narodna tiskarna). -  
142 str. : ilustr. ; 24 cm, platno, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, prva izdaja, podpis avtorja in 
ilustratorja 

132. ČITANKA           50,00 
 : za pèrvi i drugi razred dolnje gimnazije / Sastavljena po Adolfu Weberu. - U Beču : Troškom c. k. prodaonice 
školskih knjigah, 1857. - [2], 304, [4] str. ; 20 cm, polplatno, vezava iz časa, zelo dobro ohranjen izvod 

133. SLOVENISCHE Kriegs- und Soldatenlieder       30,00 
 / aus Kunst- und Volksdichtung ins Deutsche übertragen von Rudolf von Andrejka. - Laibach : Katoliška bukvarna, 
1916 (in Laibach : Katoliška tiskarna). - 65 str., [17] f. pril. ; 25 cm, broširana, originalna vezava vezana z 
avstroogrsko dvobarvnico, zelo dobro ohranjen izvod 
Knjiga je opremljena z ilustracijami razglednic serije Vojska v slikah. (Maksim Gaspari …) 

134. RUS, Josip – lot  5 voščilnic s podpisi        35,00 
60. leta 20. stoletja 
Voščilnice so poslali: Jože in Marija Vilfan, Josip Vidmar, Edvard in Pepca Kardelj, Boris Kraigher, Rudi Šeligo 

135. RUS, Josip – Govor o turizmu na Bledu        25,00 
rokopis, črnilo, 7 listov, 60. leta 20. stoletja 
tipkopis (transkript dejanskega govora), 3 listi, 60. leta 20. stoletja 

136. OK SKOJ-a za Goriško          120,00 
 - zapisniki sej od 9. maja 1945 do 16. avgusta 1945, rokopis, zvezek, 16 listov 
 - seznam literature, rokopis, en list 
 - Programma d'azione studentesco, rokopis, 1 list 
 - dopis Mladine 16. 6. 1945, v katerem obvešča tovarišico Majdo, da bodo objavili njen dopis iz Brd. 
tipkopis 

137. KERMAUNER, Aleš          50,00 
    Aleš Kermauner. - V Ljubljani : Kulturna komisija pri univerzitetnem odboru zveze študentov Jugoslavije, 1966  
(v Ljubljani : Učne delavnice). - [64] str. : ilustr. ; 21 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod 

138. SODRAŽICA – Regulacija Bistrice        100,00 
lot 10 originalnih, dokumentiranih, črno-belih fotografij, okoli leta 1946, dim. posamične 14 x 9 cm, zelo dobro 
ohranjene 

139. MIRNA gora – Gozdna vzpenjača        25,00 
originalna fotorazglednica, neodposlana, 30. leta 20. stoletja, zelo dobro ohranjena 

140. JELENDOL – Gozdna železnica Jelendol – Medvodje      50,00 
originalna, dokumentirana, črno-bela fotografija, okoli leta 1930, dim. 9,5 x 14 cm, zelo dobro ohranjena 

141. MIRNA gora – otvoritev planinskega doma       50,00 
originalna, dokumentirana, črno-bela razglednica, neodposlana, 12. avgust 1929, zelo dobro ohranjena 

142. LINDGREN, Astrid          40,00 
    Pika Nogavička / Astrid Lindgren ; [iz nemščine prevedla Kristina Brenkova ; ilustrirala Marlenka Stupica]. - 
Ljubljana : Mladinska knjiga, 1958 (v Ljubljani : Ljudska pravica). - 266 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Cicibanova knjižnica), 
polplatno, originalna vezava, dobro ohranjen izvod, prva slovenska izdaja 

143. FLIS, Janez           80,00 
    Stavbinski slogi, zlasti krščanski, njih razvoj in kratka zgodovina : z dodatkom o zidanji in popravljanji cerkvâ / 
spisal J. Flis. - V Ljubljani : pisatelj, 1885 ([Ljubljana] : Katoliška tiskarna). - 176 str., 40 f. pril. : ilustr. ; 35 cm, 
polplatno, vezava iz časa, manjka prednji predlist, zelo dobro ohranjen izvod 
Prva slovenska knjiga o zgodovini arhitekture. 

144. ZAČASNA srenjska postava         30,00 
17. marec 1848, nemško slovenska, 27 str. ; 34 cm, šivano, zelo dobro ohranjen izvod 
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145. MIZICA pogrni se          30,00 
 - Ljubljana : Jugoslovanska knjigarna, s. d. – [8] str. : ilustr. ; 21 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro 
ohranjen izvod  

146. ZUPANČIČ, Vlado          15,00 
    Gostilniški stihi / Vlado Zupančič ; [ilustracije Marjan Skumavc]. - Ljubljana : samozal., 1987 (Ljubljana : delo). - 
1 mapa ([27] f.) : ilustr. ; 21 cm, mapa, nevezani listi, zelo dobro ohranjen izvod 

147. VIKS št. 1 november 1983         140,00 
 - Ljubljana : ŠKUC, 1983. – 44 str. : ilustr. ; 28 cm, speto s sponkami, originalno stanje, zelo dobro ohranjen izvod, 
redkost 
Naslovnico je naredil Dušan Mandić, avtorji Marina Gržinić, Andreas Spengler, Vito Oražem, Roman Uranjek, Aina 
Šmid, Zemira Alajbegović, Laibach, Marko Kovačič, Matt Groening, Brane Bitenc … 

148. BABAČIĆ, Esad           250,00 
    Če bi bil rojen pred svojo mamo bi bil svoboden / pesmi Esad Babačič Car. - Ljubljana : ŠKUC, januar 1982. -  
[12] str. : ilustr. ; 30 cm. - (Galerija ŠKUC 4/1982), speto, originalno stanje, dobro ohranjen izvod, redkost 
Ta prva izdaja je izšla januarja 1982 v 100 izvodih, marca istega leta pa je bil izdan ponatis ravno tako v 100 izvodih. 

149. PUNK - Ali so razmerja ob punku mini razmerja      200,00 
 - [Ljubljana] : s. n. , 1981. – [14]listov : ponatisi člankov, 30 cm, speto, originalno stanje, zelo dobro ohranjen izvod, 
redkost 
Publikacija Razmerja je bila glasilo študentov FSPN (danes FDV) v Ljubljani. Posebna izdaja Mini razmerij je sestavljena kot gradivo za 
okroglo mizo Bavbav punka. V njej gre predvsem za odziv na članek proti punku v Nedeljskem dnevniku 22. 12. 1981. 

150. CUNARD Lines – Tretji razred na parobrodih Cunard. Zjed. Države in Kanada  40,00 
propagandni letak v slovenščini, 1928, dim. 31 x 44 cm, zganjen na 23 x 11 cm, zelo dobro ohranjen 

151. FRENCH Lines – Le Havre – New York        40,00 
propagandni letak v slovenščini, 1928, dim. 21 x 23 cm, zelo dobro ohranjen 
V besedilu je zapisano: »Največ Slovencev potuje po francoski liniji, to je dokaz, da so z njenimi luksuznimi brzoparniki, okusno domačo hrano 
in dobro postrežbo najbolj zadovoljni.« 

152. KOVINARSKA zadruga v Ljubljani – Učno pismo      25,00 
tisk in rokopis, 1929, dim. 48 x 63 cm, zelo dobro ohranjeno 

153. LUŠIN, Anica           30,00 
fotorazglednica,  dim. 13,5 x 8,5 cm, zelo dobro ohranjena 
Anica Lušin (1881-1910) je po končani meščanski šoli pri uršulinkah je leta 1903 maturirala na ljubljanskem učiteljišču. Najprej je poučevala pri 
Benediktu v Slovenskih goricah, nato v Plešivcu pri Velenju, kjer je leta 1910 umrla. 
Kot velika Cankarjeva ljubezen je v njegovem delu je zapustila največ sledi. Posvetil ji je najlepše pesmi iz drugega dela cikla Iz lepih časov v 
pesniški zbirki Erotika, snoval je poseben Sentimentalni album, ki ga ni dokončal, jo upodobil v Jakobu Rudi in Tujcih ter opisal svojo ljubezen 
do nje v številnih črticah (Na večer, Moja miznica, Pričakovanje, Polnočnica idr.). 

154. MAISTER, Rudolf          30,00 
Krvavo solnce 
razglednica, X. skupina Vojska v slikah št. 102, poslana 1918, zelo dobro ohranjena 

155. IDRIJA – Električna železnica         25,00 
razglednica, pisana, neodposlana, okoli 1915, zelo dobro ohranjena 

156. IDRIJA – Idrÿa           25,00 
razglednica, poslana 1926, zelo dobro ohranjena 

157. ŽAGA na Rogu – lokomotiva gozdne železnice       45,00 
originalna, dokumentirana, črno-bela fotografija, okoli leta 1930, dim. 9 x 14 cm, zelo dobro ohranjena 

158. ČRNOMELJ-Rog – gozdna železnica »Jugoles«       45,00 
originalna, dokumentirana, črno-bela razglednica, neodposlana, okoli 1930, zelo dobro ohranjena 
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 - Ljubljana : Jugoslovanska knjigarna, s. d. – [8] str. : ilustr. ; 21 cm, broširana, originalna vezava, zelo dobro 
ohranjen izvod  

146. ZUPANČIČ, Vlado          15,00 
    Gostilniški stihi / Vlado Zupančič ; [ilustracije Marjan Skumavc]. - Ljubljana : samozal., 1987 (Ljubljana : delo). - 
1 mapa ([27] f.) : ilustr. ; 21 cm, mapa, nevezani listi, zelo dobro ohranjen izvod 
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 - Ljubljana : ŠKUC, 1983. – 44 str. : ilustr. ; 28 cm, speto s sponkami, originalno stanje, zelo dobro ohranjen izvod, 
redkost 
Naslovnico je naredil Dušan Mandić, avtorji Marina Gržinić, Andreas Spengler, Vito Oražem, Roman Uranjek, Aina 
Šmid, Zemira Alajbegović, Laibach, Marko Kovačič, Matt Groening, Brane Bitenc … 

148. BABAČIĆ, Esad           250,00 
    Če bi bil rojen pred svojo mamo bi bil svoboden / pesmi Esad Babačič Car. - Ljubljana : ŠKUC, januar 1982. -  
[12] str. : ilustr. ; 30 cm. - (Galerija ŠKUC 4/1982), speto, originalno stanje, dobro ohranjen izvod, redkost 
Ta prva izdaja je izšla januarja 1982 v 100 izvodih, marca istega leta pa je bil izdan ponatis ravno tako v 100 izvodih. 

149. PUNK - Ali so razmerja ob punku mini razmerja      200,00 
 - [Ljubljana] : s. n. , 1981. – [14]listov : ponatisi člankov, 30 cm, speto, originalno stanje, zelo dobro ohranjen izvod, 
redkost 
Publikacija Razmerja je bila glasilo študentov FSPN (danes FDV) v Ljubljani. Posebna izdaja Mini razmerij je sestavljena kot gradivo za 
okroglo mizo Bavbav punka. V njej gre predvsem za odziv na članek proti punku v Nedeljskem dnevniku 22. 12. 1981. 

150. CUNARD Lines – Tretji razred na parobrodih Cunard. Zjed. Države in Kanada  40,00 
propagandni letak v slovenščini, 1928, dim. 31 x 44 cm, zganjen na 23 x 11 cm, zelo dobro ohranjen 

151. FRENCH Lines – Le Havre – New York        40,00 
propagandni letak v slovenščini, 1928, dim. 21 x 23 cm, zelo dobro ohranjen 
V besedilu je zapisano: »Največ Slovencev potuje po francoski liniji, to je dokaz, da so z njenimi luksuznimi brzoparniki, okusno domačo hrano 
in dobro postrežbo najbolj zadovoljni.« 

152. KOVINARSKA zadruga v Ljubljani – Učno pismo      25,00 
tisk in rokopis, 1929, dim. 48 x 63 cm, zelo dobro ohranjeno 

153. LUŠIN, Anica           30,00 
fotorazglednica,  dim. 13,5 x 8,5 cm, zelo dobro ohranjena 
Anica Lušin (1881-1910) je po končani meščanski šoli pri uršulinkah je leta 1903 maturirala na ljubljanskem učiteljišču. Najprej je poučevala pri 
Benediktu v Slovenskih goricah, nato v Plešivcu pri Velenju, kjer je leta 1910 umrla. 
Kot velika Cankarjeva ljubezen je v njegovem delu je zapustila največ sledi. Posvetil ji je najlepše pesmi iz drugega dela cikla Iz lepih časov v 
pesniški zbirki Erotika, snoval je poseben Sentimentalni album, ki ga ni dokončal, jo upodobil v Jakobu Rudi in Tujcih ter opisal svojo ljubezen 
do nje v številnih črticah (Na večer, Moja miznica, Pričakovanje, Polnočnica idr.). 

154. MAISTER, Rudolf          30,00 
Krvavo solnce 
razglednica, X. skupina Vojska v slikah št. 102, poslana 1918, zelo dobro ohranjena 

155. IDRIJA – Električna železnica         25,00 
razglednica, pisana, neodposlana, okoli 1915, zelo dobro ohranjena 

156. IDRIJA – Idrÿa           25,00 
razglednica, poslana 1926, zelo dobro ohranjena 

157. ŽAGA na Rogu – lokomotiva gozdne železnice       45,00 
originalna, dokumentirana, črno-bela fotografija, okoli leta 1930, dim. 9 x 14 cm, zelo dobro ohranjena 

158. ČRNOMELJ-Rog – gozdna železnica »Jugoles«       45,00 
originalna, dokumentirana, črno-bela razglednica, neodposlana, okoli 1930, zelo dobro ohranjena 

  

159. BEVK, Blazij (prevajalec) več del v eni knjigi      50,00 
a. Zbrani spevi prestavil prosto po Ovidiju … I. zvezek, 2. izdaja 
- V Gorici : [s. n.], 1911. – 32 str. ; 20 cm 
b. Zbrani spevi prestavil prosto po Ovidiju … IV. zvezek, 2. izdaja 
- V Gorici : [s. n.], 1911. – 32 str. ; 20 cm 
c. Zbrani spevi prestavil prosto po Ovidiju … V. zvezek, 2. izdaja 
- V Gorici : [s. n.], 1911. – 32 str. ; 20 cm 
d. Zbrani spevi prestavil prosto po Ovidiju … VI. zvezek, 2. izdaja 
- V Gorici : [s. n.], 1912. – 32 str. ; 20 cm 
e. Zbrani spevi prestavil prosto po Ovidiju … VII. zvezek, 2. izdaja 
- V Gorici : [s. n.], 1912. – 32 str. ; 20 cm 
f. Odiseja prosto po Homerju … I. zvezek 
- V Gorici : [s. n.], 1911. – 32 str. ; 20 cm 
g. Odiseja prosto po Homerju … IV. zvezek 
- V Gorici : [s. n.], 1912. – 32 str. ; 20 cm 
h. Ilijada prosto po Homerju … I. zvezek 
- V Gorici : [s. n.], 1911. – 32 str. ; 20 cm 
i. Ilijada prosto po Homerju … III. zvezek 
- V Gorici : [s. n.], 1912. – 32 str. ; 20 cm 
j. Enejida prosto po Vergiliju … I. del. I. in II. spev 
- V Gorici : [s. n.], 1912. – 32 str. ; 20 cm 
k. Enejida prosto po Vergiliju … II. spev 
- V Gorici : [s. n.], 1912. – 32 str. ; 20 cm 
l. Klasiki prestavil iz raznih ptujih izvirnikov … Serija VIII, zvezek VIII. Številka 92 
- Trst : [s. n.], 1911. – 32 str. ; 20 cm 
platno, vezava iz časa zelo dobro ohranjen izvod 

160. JANŠA, Janez          prosta ponudba 
    Noriško kraljestvo. Beli panter / Janez Janša. - 1. ponatis. - Ljubljana : Nova obzorja, 2015. - 399 str. ; 24 cm, 
karton, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod, podpis avtorja 

161. BOUREK, Zlatko          50,00  
    Isidor Štok: Božanska komedija [Slikovno gradivo] : Lutkovno gledališče Ljubljana, Cankarjev dom : skupna 
uprizoritev : režija in lutke Zlatko Bourek, prevod Milan Jesih, glasba Bojan Adamič / oblikovanje Z. Bourek, M. 
Perme ; foto L. Jakša. - [S. l. : s. n., 1983] ([Ljubljana] : "T. Tomšič"). - 1 plakat : barve ; 96 x 67 cm, dobro ohranjen 
izvod 

162. MELENA, Miroslav          45,00 
    Milan Dekleva: Sanje o govoreči češnji [Slikovno gradivo] : Lutkovno gledališče Ljubljana : režija Edi Majaron, 
glasba Bor Turel / oblikovanje Miroslav Melena. - [Ljubljana. : Lutkovno gledališče, 1982]. - 1 plakat : barve ;  
70 x 50 cm, na hrbtni strani plakata so navedeni ustvarjalci predstave, zelo dobro ohranjen izvod, manjša raztrganina 
na spodnjem robu 

163. PERME, Marko           45,00 
    Carlo Collodi: Ostržek – ponovno na sporedu od 20. 3. 1984 dalje [Slikovno gradivo] / oblikovanje Marko Perme. - 
[Ljubljana. : Lutkovno gledališče, 1984]. - 1 plakat : barve ; 70 x 50 cm, zelo dobro ohranjen izvod 

164. GATNIK, Kostja           45,00 
O ptički, ki je ukradla zlato jabolko [Slikovno gradivo] : Samo Simčič, režija Aleš Jan : Lutkovno gledališče 
Ljubljana, sezona 1982 - 83. - [S. l. : s. n., 1982] ([Ljubljana : Učne delavnice]). - 1 plakat : barve ; 68 x 48 cm, zelo 
dobro ohranjen izvod 

165. OMERZU, Silvan          45,00 
Kako sta se kužek in muca igrala gledališče [Slikovno gradivo] : J. Čapek, Matjaž Loboda : Lutkovno gledališče 
Ljubljana / Silvan Omerzu - [S. l. : s. n., 1983] - 1 plakat : barve ; 68 x 48 cm, zelo dobro ohranjen izvod 

166. GUIGNOL v težavah          45,00 
[Slikovno gradivo] : Lutkovno gledališče Ljubljana sezona 1980-81 / - [S. l. : s. n., 1980] - 1 plakat : barve ;  
48 x 68 cm, zelo dobro ohranjen izvod 

167. SCHMID, Jan           45,00 
Hiša  [Slikovno gradivo] : Alenka Goljevšček : Lutkovno gledališče Ljubljana sezona 1982-83 / Jan Schmid -  
[S. l. : s. n., 1983] - 1 plakat : barve ; 68 x 48 cm, zelo dobro ohranjen izvod 



ARHIV

26

168. PERME, Marko           35,00 
Jurček in trije razbojniki [Slikovno gradivo] : Ob 40. obletnici ustanovitve nove Jugoslavije. Lutkovno gledališče 
Ljubljana sezona 1983-84 / - [S. l. : s. n., 1980] - 1 plakat : barve ; 28 x 40 cm, na hrbtni strani plakata so navedeni 
ustvarjalci predstave, zelo dobro ohranjen izvod 

169. MANČEK, Marjan          40,00 
Kozlovska sodba v Višnji gori [Slikovno gradivo] : Lutkovno gledališče Ljubljana. / ilustracija Marjan Manček, 
oblikovanje Marko Perme,  - [S. l. : s. n., 1983] - 1 plakat : barve ; 40 x 29 cm, na hrbtni strani plakata so navedeni 
ustvarjalci predstave, na vrhu plakata je naslov predstave v kitajščini, zelo dobro ohranjen izvod 

170. OMERZU, Silvan          35,00 
Kako sta se kužek in muca igrala gledališče [Slikovno gradivo] : Josef Čapek, priredba Matjaž Loboda, režija Karel 
Makonj : Lutkovno gledališče Ljubljana sezona 1983-84 / Silvan Omerzu - [S. l. : s. n., 1983] - 1 plakat : barve ;  
40 x 29 cm, na hrbtni strani plakata so navedeni ustvarjalci predstave, zelo dobro ohranjen izvod 

171. SGODNA daniza           60,00 
 : molitne bukve v' zhast Marii Devizi. - V' Zelovzi : natisnil Janez Leon, 1841. - 166 str., [1] f. ilustr. pril. ; 15 cm, 
polplatno, obnovljena vezava, manjka frontispic, dve celostranski sliki med besedilom, zelo dobro ohranjen izvod 

172. MILČINSKI, Fran          40,00 
    Tolovaj Mataj in druge slovenske pravljice / Fran Milčinski ; s 15 risbami Ivana Vavpotiča. - V Ljubljani : 
Tiskovna zadruga, 1917 ([Ljubljana] : Narodna tiskarna). - 147 str. : ilustr. ; 20 cm, polplatno, originalna vezava,  
zelo dobro ohranjen izvod, prva izdaja 

173. VOLK in sedem kozličkov         30,00 
 - Ljubljana : L. Schwentner, [ok. 1927]. – [8] str. : ilust. ; 20 cm, broširana, originalna platnica lepo kaširana na 
karton, zelo dobro ohranjen izvod 

174. GENERAL Karte der Herzogthümer Kärnten und Krain,      200,00 
der gefürsteten Grafschaft Görz und Gradiska, der Markgrafschaft Istrien, der reichsunmittelbaren Stadt Triest sammt 
ihrem Gebeite und das ungarischen Künstenlandes. Herausgegeben vom K. k. militaerschen geografischen institute in 
Wien , dim. 113 x 87 cm, zganjen na 22 x 14 cm, zelo dobro ohranjen izvod 

175. SLOVENSKO Primorje in Trst          40,00 
[Kartografsko gradivo]. - 1:200.000. - [S. l. : s. n. , s. d. ]. - 1 zvd. : č-b ; 73 x 49 cm na listu 76 x 52 cm, zganjen na 
19,5 x 13,5 cm, zelo dobro ohranjen izvod, kaširan na platno  

176. SLOVENSKA politična zgodovina.         50,00 
- [Bela krajina] : [s. n.], [1944] ([Tehnika Belokranjska]). - 50 str. ; 30 cm, partizanski tisk, ciklostil, broširana, 
originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod  
Letnica in tiskarna po Bibliografiji izdanja u NOR-u. 

177. ZOR, Albin           25,00  
    Zimski turizem v Sloveniji : predhodna študija / nosilec naloge Albin Zor ; [nalogo izdelali Janez Aljančič, Marjan 
Debelak, Albin Zor ; sodelavci Lojze Gosar, Miha Kos]. - Ljubljana : Urbanistični inštitut SR Slovenije, 1968. -  
91 f. ; 30 cm, broširano, speto s sponkami, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod  

178. SLOWENISCHE Novellen         30,00 
 / [herausgegeben und übersetzt von Franz Hille und Stanislaus Hafner]. - Wien ; Leipzig : A. Luser, 1940. - 251 str. ; 
19 cm. - (Der Jugoslawischen Novellen ; Bd. 1)  
Prevodi del: Šestica / Ivan Cankar. Na petelina / Franc Sal. Finžgar. Bajtar Mihale / France Bevk. Bohinjski pastoral / Juš Kozak. Boj na 
požiralniku / Prežihov Voranc. - Got. - Nachwort /F. Hille: str. 249-[252].  

179. SKRINA nebeshkih saklad sa spokorne dushe       80,00 
 : odperta v' hvalo boshjiga vsmilenja, k' zhasti svelizhane, k' tolashbi vojskojozhe, in k' pomozhi terpijozhe zerkve. - 
V' Gorizi in v' Lublani : na prodaj per Paternolli ; v' Vidmi : natisnil L. Vendrami, 1837. - [4], 429, [3] str. ; 16 cm, 
broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen, še neobrezan izvod  

  



ARHIV

27

168. PERME, Marko           35,00 
Jurček in trije razbojniki [Slikovno gradivo] : Ob 40. obletnici ustanovitve nove Jugoslavije. Lutkovno gledališče 
Ljubljana sezona 1983-84 / - [S. l. : s. n., 1980] - 1 plakat : barve ; 28 x 40 cm, na hrbtni strani plakata so navedeni 
ustvarjalci predstave, zelo dobro ohranjen izvod 

169. MANČEK, Marjan          40,00 
Kozlovska sodba v Višnji gori [Slikovno gradivo] : Lutkovno gledališče Ljubljana. / ilustracija Marjan Manček, 
oblikovanje Marko Perme,  - [S. l. : s. n., 1983] - 1 plakat : barve ; 40 x 29 cm, na hrbtni strani plakata so navedeni 
ustvarjalci predstave, na vrhu plakata je naslov predstave v kitajščini, zelo dobro ohranjen izvod 

170. OMERZU, Silvan          35,00 
Kako sta se kužek in muca igrala gledališče [Slikovno gradivo] : Josef Čapek, priredba Matjaž Loboda, režija Karel 
Makonj : Lutkovno gledališče Ljubljana sezona 1983-84 / Silvan Omerzu - [S. l. : s. n., 1983] - 1 plakat : barve ;  
40 x 29 cm, na hrbtni strani plakata so navedeni ustvarjalci predstave, zelo dobro ohranjen izvod 

171. SGODNA daniza           60,00 
 : molitne bukve v' zhast Marii Devizi. - V' Zelovzi : natisnil Janez Leon, 1841. - 166 str., [1] f. ilustr. pril. ; 15 cm, 
polplatno, obnovljena vezava, manjka frontispic, dve celostranski sliki med besedilom, zelo dobro ohranjen izvod 

172. MILČINSKI, Fran          40,00 
    Tolovaj Mataj in druge slovenske pravljice / Fran Milčinski ; s 15 risbami Ivana Vavpotiča. - V Ljubljani : 
Tiskovna zadruga, 1917 ([Ljubljana] : Narodna tiskarna). - 147 str. : ilustr. ; 20 cm, polplatno, originalna vezava,  
zelo dobro ohranjen izvod, prva izdaja 

173. VOLK in sedem kozličkov         30,00 
 - Ljubljana : L. Schwentner, [ok. 1927]. – [8] str. : ilust. ; 20 cm, broširana, originalna platnica lepo kaširana na 
karton, zelo dobro ohranjen izvod 

174. GENERAL Karte der Herzogthümer Kärnten und Krain,      200,00 
der gefürsteten Grafschaft Görz und Gradiska, der Markgrafschaft Istrien, der reichsunmittelbaren Stadt Triest sammt 
ihrem Gebeite und das ungarischen Künstenlandes. Herausgegeben vom K. k. militaerschen geografischen institute in 
Wien , dim. 113 x 87 cm, zganjen na 22 x 14 cm, zelo dobro ohranjen izvod 

175. SLOVENSKO Primorje in Trst          40,00 
[Kartografsko gradivo]. - 1:200.000. - [S. l. : s. n. , s. d. ]. - 1 zvd. : č-b ; 73 x 49 cm na listu 76 x 52 cm, zganjen na 
19,5 x 13,5 cm, zelo dobro ohranjen izvod, kaširan na platno  

176. SLOVENSKA politična zgodovina.         50,00 
- [Bela krajina] : [s. n.], [1944] ([Tehnika Belokranjska]). - 50 str. ; 30 cm, partizanski tisk, ciklostil, broširana, 
originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod  
Letnica in tiskarna po Bibliografiji izdanja u NOR-u. 

177. ZOR, Albin           25,00  
    Zimski turizem v Sloveniji : predhodna študija / nosilec naloge Albin Zor ; [nalogo izdelali Janez Aljančič, Marjan 
Debelak, Albin Zor ; sodelavci Lojze Gosar, Miha Kos]. - Ljubljana : Urbanistični inštitut SR Slovenije, 1968. -  
91 f. ; 30 cm, broširano, speto s sponkami, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod  

178. SLOWENISCHE Novellen         30,00 
 / [herausgegeben und übersetzt von Franz Hille und Stanislaus Hafner]. - Wien ; Leipzig : A. Luser, 1940. - 251 str. ; 
19 cm. - (Der Jugoslawischen Novellen ; Bd. 1)  
Prevodi del: Šestica / Ivan Cankar. Na petelina / Franc Sal. Finžgar. Bajtar Mihale / France Bevk. Bohinjski pastoral / Juš Kozak. Boj na 
požiralniku / Prežihov Voranc. - Got. - Nachwort /F. Hille: str. 249-[252].  

179. SKRINA nebeshkih saklad sa spokorne dushe       80,00 
 : odperta v' hvalo boshjiga vsmilenja, k' zhasti svelizhane, k' tolashbi vojskojozhe, in k' pomozhi terpijozhe zerkve. - 
V' Gorizi in v' Lublani : na prodaj per Paternolli ; v' Vidmi : natisnil L. Vendrami, 1837. - [4], 429, [3] str. ; 16 cm, 
broširana, originalna vezava, zelo dobro ohranjen, še neobrezan izvod  

  

180. MAKAROVIČ, Svetlana          20,00  
    Svetlana Makarovič, France Mihelič / [uvod Tone Pavček]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1987 ([Ljubljana] : 
"Jože Moškrič"). - [144] str. : ilustr. ; 26 cm, platno, ščitni ovitek, originalna vezava, zelo dobro ohranjen izvod št. 
284/500, podpis pesnice in slikarja 

181. CANKAR, Ivan          prosta ponudba 
razglednica z rokopisom in podpisom, poslana 16. 2. 1918, zelo dobro ohranjena 

 

 

Antikvariat Glavan tudi na Facebooku.
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KAZALO

Abramić, Mihovil 59
Alajbegović, Zemira 147
Andrejka, Rudolf von 133
Aškerc, Anton 79

Babačić, Esad 148
Bača 90
Berčič, France 112
Bevk, Blazij 159
Bevk, France 178
Bibič, Polde 41
Birolla, Gvido 22
Bitenc, Brane 147
Bobič, Ferdinand 62
Bonne, Rigobert 23
Borl 52
Borota, Stefan 113
Bourek, Zlatko 161
Brenk, Kristina 142
Broz, Josip – Tito 125
Busch, Wilhelm 119

Cankar, Ivan 178, 181
Celovec 32
Cerar, France 39
Col 90
Collodi, Carlo 163

Čepovan 90
Črni vrh 90
Črnomelj 158
Čuk, Janez 39

Dekleva, Milan 162
Destovnik, Karel 101

Engelsberger, Jure Engels 105
Evripid 3

Finžgar, Fran Saleški 178
Flis, Janez 143
Francl, Rudolf 38
Furlan, Jure 77

Gabrijelčič, Metka 77
Gaspari, Maksim 22, 108, 133
Gatnik, Kostja 164
Goriška 136, 174
Gradiščanska 174
Gradnik, Alojz 19
Gregorčič, Simon 86
Grobler, Miro 39
Groening, Mark 147
Gruden, Igo 2
Gržinić, Marina 147
Gulič, Tine 4

Hicinger, Peter 129
Homer 159
Hribar, Ivan 17

I. G. Plamen 66

Idar-Beg, Joso 109
Idrija 87, 155, 156
Izola 82

Jakac, Božidar 102
Jakše, Marko 83
Janša, Janez 159
Javornik 31
Jelendol 140
Jesenice 31
Jožef II 13

Kacin, Jelko 51
Karlin, Alma M. 63
Kastelec, Matija 68
Kermauner, Aleš 66, 137
Kermauner, Taras 18
Klopčič, Matjaž 41
Klopčič, Radovan 62
Kmet, Tine 4
Kočevsko 89
Kogoj, Marij 102
Kopač, Vlasto 4
Koritko, Emil 122, 123, 124
Koroška 174
Kostanjevica pri Gorici 72
Kovačič, Marko 147
Kozak, Juš 178
Kralj, Tone 16
Kranjska 174
Kravanja, Ida 74
Kuhar, Alojzij 12
Kuhar, Lovro 178

Lah, Ivan 104
Laibach – skupina 147
Leipzig 35
Lesjak, Borut 1
Levstik, Fran 14, 79
Lindgren, Astrid 142
Ljubljana 7, 9, 27, 48, 56, 69, 
93, 99, 100, 107, 111, 151, 152
Log 57
Lušin, Anica 153

Mahkota, Karel 80
Maister, Rudolf 154
Makarovič, Svetlana 180
Malavašič, Franc 98, 130
Manček, Marjan 169
Mandić, Dušan 147
Markovič, Marija 75
Marx, Karl 126
Medvodje 140
Melena, Miroslav 162
Meško, Franc Ksaver 36
Mihelič, France 180
Milčinski, Brane 1
Milčinski, Fran 172
Milčinski, Frane 76
Mirna gora 139, 141
Mrak, Ivan 18
Muster, Miki 8, 29, 51

Nolli, Josip 121
Nova Gorica 90

Okorn, Marko 29
Omerzu, Silvan 116, 165, 170
Omota, Rudi 6
Oražem, Vito 147
Oslo 80
Ovid 159

Pajek, Jožef 60
Papič, Zdravko 43, 44, 45, 126
Pariz 24
Partljič, Tone 41
Perme, Marko 163, 168
Pesek, Tomaž 39
Piran 11, 54
Planina (Postojna) 88
Planina 55
Planina, France 87, 88, 89, 90, 
91
Plankar, Alojzija 111
Plankar, Josip 111
Plečnik, Jože 75
Pogačnik, Marko 66
Popović, Ljuba 12
Portorož 11
Prešeren, France 99, 117
Primorje 175
Ptuj 59, 60

Raduha 84
Rakež, Jožef 61
Repič, Alojzij 86
Repnje 53
Ribič, Igor 94
Ricmanje 56
Rog 158
Rogelj, Albin Bine 5
Roš, Cveto 82
Rotar, Braco 66
Rus, Josip 81, 135

Schmid, Jan 167
Schmidt, Christoph von 120
Schreiber Gammelin, Thea 63
Simčič, Samo 164
Skerbinc, Pashkal 25
Smole, Dominik 103
Smrekar, Hinko 58, 70, 92, 131
Sodražica 138
Sovre, Anton 3, 59
Spengler, Andreas 147
Stritar, Josip 14
Strle, Anton 67
Strniša, Gustav 131
Stropnik, Urška 95, 96
Stupica, Marlenka 142
Sv. Gora 90

Šalamun, Tomaž 66
Škocjan 71
Škofic, Albina in Ivan 93
Škofja Loka 91

Šmid, Aina 147
Štoviček, Vladimir 117
Šturbej, Brane 29

Tiller, Karl 17
Travnik 73
Trefalt, Franek 77
Trojane 10
Trst 175
Tršar, Drago 103
Trubar, Primož 118

Uranjek, Roman 147

Valič, Dare 29
Valjavec, Matija 37
Vergil 159
Vipavski križ 90
Vipotnik, Matjaž 18
Vombergar, Jože 26
Vrata pod Triglavom 50
Vrhovec, Janez 39

Wohlfeiler, Evelina 39
Wolf, Adam 13

Zagoričnik, Franci 66
Zajc, Dane 15
Zalokar, Janez 128
Zor, Albin 177
Zorman, Alojz Fojž 42
Zupančič, Vlado 146

Žaga na Rogu 157
Župančič, Oton 21, 80
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PRAVILA JAVNE DRAŽBE 
 
1. Z udeležbo na javni dražbi vsak udeleženec izrecno pristaja na ta pravila.  
 
2. Javno dražbo antikvarnih predmetov organizira Antikvariat Glavan, Trg republike 2 v Ljubljani (v 
nadaljnjem besedilu: dražitelj).   
 
3. Dražitelj imenuje dražbeno komisijo in vodjo dražbe, ki je tudi pooblaščeni izklicatelj (licitator). Vodja 
dražbe ima poslovno pooblastilo za pripravo in izvedbo dražbe in s tem povezano sklepanje poslov. Njegove 
odločitve nadzoruje dražbena komisija. 
 
4. Dražitelj v razpisu javne dražbe določi datum, kraj in predmet javne dražbe, čas pred njo za ogled 
dražbenih predmetov, izklicne cene in druge podatke v zvezi z javno dražbo. 
 
5. Na dražbi je možno sodelovati:  
 

a. Osebno,  
ob upoštevanju vseh zdravstvenih pogojev, ki bodo veljali v tistem času. Oseba, ki pogojev ne bo 
izpolnjevala, ne bo mogla vstopiti v dražbeni prostor. 
Kolikor je mogoče, dražitelj skrbi za anonimnost udeležencev javne dražbe. Vsak udeleženec javne dražbe 
dobi svojo številko, ki jo uporabi kot svojo označbo v dražbenem postopku. 
b. S pisno ponudbo, 
ki jo lahko oddate na naš elektronski naslov ali osebno v trgovini. Upoštevali bomo lahko le pisne ponudbe, 
ki bodo oddane do 12. ure na dan dražbe. 
c. Preko telefona,  
Prijavo lahko oddate na naš elektronski naslov ali osebno v trgovini. Ob tem navedete tudi za katere 
predmete vas zanima sodelovanje na telefonski dražbi.  
Poklicali vas bomo nekaj številk pred vašim izbranim predmetom in boste lahko s telefonskim licitiranjem 
sodelovali na dražbi. Klici se bodo snemali. Upoštevali bomo lahko le tiste prijave za telefonsko 
sodelovanje, ki bodo oddane najkasneje do 12. ure na dan dražbe.  
 
6. Udeleženci javne dražbe imajo pravico in dolžnost, da pred dražbo v času ogledov na običajen način 
pregledajo dražbene predmete.  
 
Odgovornost dražitelja za podatke v zvezi z dražbenimi predmeti (v katalogih, vabilih ali drugih objavah) ter 
za stvarne in pravne napake dražbenih predmetov je v celoti izključena. 
 
7. Izklicne cene za dražbene predmete so določene v evrih, z že upoštevanim davkom na dodano vrednost. 
Višina dviga cene pri licitiranju je diskrecijska pravica vodje dražbe.  
 
8. Dražbeni predmet se šteje za izklican in prodan ter se izroči tistemu udeležencu javne dražbe, ki v 
postopku dražbe ponudi najvišjo kupnino in pod pogojem, da je to kupnino v celoti plačal dražitelju.  
 
9. Predmetov na dan dražbe ne bo moč prevzeti. Prevzem bo možen naslednji dan v trgovini Antikvariata 
Glavan. Kupec je dolžan plačati in prevzeti izklicane predmete najkasneje v sedmih dneh po zaključku javne 
dražbe na sedežu dražitelja. Mogoče je plačilo z gotovino ali plačilnimi karticami. Pravne osebe plačajo na 
podlagi izstavljenega računa.  
 

Če kupec zamudi rok plačila, lahko dražitelj prosto razpolaga s predmetom dražbe. 
 

10. Zoper odločitve vodje dražbe je možen ugovor na dražbeno komisijo. Rok za ugovor je takoj po 
zaključku dražbe, najkasneje pa pol ure po tem dogodku. Dražbena komisija mora o ugovoru odločiti v eni 
uri po prejemu ugovora, njena odločitev pa je v okviru dražbenega postopka dokončna. 
 
11. Prodaje na javni dražbi ni mogoče izpodbijati iz naslova čezmernega prikrajšanja. 
 
12. Kupec, ki ne izpolni svojih obveznosti, odškodninsko odgovarja dražitelju. 
 
13. Za pravna razmerja v zvezi z javno dražbo se uporabi pravo Republike Slovenije, za vse spore je 
pristojno sodišče v Ljubljani. 
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Katalog dražbe zbirateljskih predmetov, starih knjig in tiskov
april 2023
Izdal: Antikvariat Glavan  
Uredila: Rok Glavan in Katarina Korenak
Oblikovanje: motja.net        
Tiskano v Sloveniji.
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