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spomini

Ernest Petrič
Spomini in spoznanja
Diplomat, pravnik, politik

560 strani
16,5 x 24,5 cm
trda vezava s ščitnim ovitkom
ISBN 978-3-7086-0940-9

€ 42,00

Knjiga je zapis avtorjevih spominov na pomembnejša obdobja njegovega življenja, zlasti 
ko je bil član t. i. Kavčičeve vlade, veleposlanik v Indiji in Nepalu v obdobju razpada bivše 
države, predstavnik in nato veleposlanik nove države Republike Slovenije v Washingtonu, 
državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve, veleposlanik pri OZN v New Yorku, 
veleposlanik na Dunaju in ustavni sodnik. Dogodki so zapisani, kot jih je doživel in se 
jih spominja avtor. Tudi ko analizira pomembna dogajanja, jih predstavi na enostaven in 
berljiv način. In sam poudarja: ne gre za znanstveno predstavitev in analizo dogajanj, am-
pak za zapis po spominu, ki pa prispeva k razumevanju nastanka slovenske države in njene 
uveljavitve v mednarodni skupnosti.

Ernest Petrič, dr., je leta 1965 doktoriral iz pravnih znanosti. 
Po prvi zaposlitvi na Inštitutu za narodnostna vprašanja je bil 
najprej docent in izredni profesor, nato pa redni profesor za 
mednarodno pravo in mednarodne odnose na sedanji Fakulte-
ti za družbene vede. Na tej fakulteti je bil direktor raziskoval-
nega inštituta, prodekan in dekan. V letih 1967–1972 je bil 
član slovenske vlade, po letu 1989 veleposlanik v Indiji, ZDA 
in Avstriji. V času od 1997 do 2000 je bil državni sekretar na 
ministrstvu za zunanje zadeve. Tudi v času diplomatske službe 
se je ukvarjal s pomembnimi mednarodnopravnimi vprašanji. 
Od 2008 do 2013 je bil ustavni sodnik, od 2010 predsednik 
ustavnega sodišča Republike Slovenije.



3

zgodovina

Andrej Rahten
Med Kakanijo in Wilsonio
Poklicne in politične preizkušnje Hansa 
Schwegla alias Ivana Švegla

260 strani
16,5 x 24,5 cm
trda vezava s ščitnim ovitkom
ISBN 978-3-7086-0999-7

€ 34,90

Avtor oriše vsestransko zanimivega diplomata in politika Hansa Schwegla oz. v jugoslo-
vanski dobi Ivana Švegla (1875–1962), nečaka znanega avstro- ogrskega diplomata Josefa 
Schwegla (1836–1914). Kot avstro-ogrski konzul je Ivan služboval v začetku 20. stoletja 
v številnih mestih, še zlasti pa v Kanadi in v ZDA. Deloval je tudi na pariški mirovni 
konferenci leta 1919, ko mu je z njegovimi zvezami uspelo slovenskim rojakom zagotoviti 
dve avdienci pri ameriškem predsedniku Wilsonu. Manj znana pa je njegova življenjska 
pot po vrnitvi v domovino, kjer se je za kratek čas vrnil v diplomacijo. V politiki je bil 
manj uspešen, čeprav se je na listi Radićeve Hrvaške kmečke stranke kot Slovenec prebil 
v hrvaško parlamentarno zastopstvo v beograjski skupščini, v letih 1930–1931 pa je bil 
minister brez listnice v Živkovićevi vladi.

Andrej Rahten, dr., roj. 1973 v Celju, se je po maturi 
vpisal na študij zgodovine na ljubljanski univerzi. Leta 
2000 je na Filozofski fakulteti obranil doktorsko diserta-
cijo o dr. Janku Brejcu (1869–1934) in zanjo bil odliko-
van z zlatim znakom ZRC SAZU. Leta 2001 se je zaposlil 
na Ministrstvu za zunanje zadeve, kjer je delal v kabinetu 
ministra. Leta 2004 je bil imenovan za svetovalca za 
zunanjo politiko v kabinetu predsednika vlade, od leta 
2008 pa je poleg predavateljstva na mariborski univerzi 
deloval na ZRC SAZU. Leta 2013 je prejel zlati častni 
znak Republike Avstrije. Od 2013 do 2017 je bil sloven-
ski veleposlanik na Dunaju.
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zgodovina

Knjiga je poglobljen prikaz pomena 12. soške ofenzive, ki je bila nedvomno kompleksna in 
zahtevna vojaška operacija. Nemški strategi so v tej ofenzivi uresničili nov stil vodenja in po-
veljevanja – t. i. auftragstaktik –, gorsko bojevanje in razvoj taktike prodora. V knjigi so na-
tančno opisane bojne aktivnosti vojskujočih se strani. Natančno so analizirani vzroki za nem-
ško-avstro-ogrsko zmago in italijanski poraz, predstavljena pa so tudi nova spoznanja o vlogi 
Erwina Rommla in nekaterih drugih nemških častnikov v 12. soški ofenzivi. Monografi ja 
predstavlja, zakaj je bila 12. soška ofenziva tako pomembna za razvoj vojaške stroke.

Blaž Torkar, Miha Kuhar
Zadnja bitka 
na Soči 1917

252 strani
16,5 x 23,5 cm
trda vezava
ISBN 978-3-7086-1001-6

€ 29,90

Blaž Torkar, roj. leta 1981 v Šempetru pri Novi Gorici, je univ. dipl. 
politolog obramboslovja, profesor zgodovine in doktor zgodovinskih 
znanosti. Raziskoval je v ameriških, britanskih, italijanskih, nemških 
in srbskih arhivih. Je avtor znanstvene monografi je „Prikriti odpor“ 
ter številnih drugih znanstvenih in strokovnih objav s področja vojaške 
zgodovine. Od maja 2006 je zaposlen v Centru vojaških šol/Vojaški 
muzej Slovenske vojske kot pedagog in znanstveni sodelavec. 

Miha Kuhar je že od zgodnje mladosti aktiven na različnih podro-
čjih, ki so povezana z gorami. Večino svoje poklicne poti je preživel 
v gorskih enotah Slovenske vojske. Več kot 35 let je aktiven alpinist, 
gorski reševalec inštruktor in že vrsto let ima tudi mednarodno poklic-
no kvalifi kacijo gorskega vodnika (IFMGA). Kot navdušen ljubitelj 
vojaške in gorniške zgodovine od leta 1993 proučuje tudi dogodke in 
bojišča soške fronte. 
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zgodovina

Fedja Klavora
Hauptman Vogrin 
Bil je bela vrana

188 strani
16,5 x 23,5 cm
trda vezava
ISBN 978-3-7086-0995-9

€ 24,00

Fedja Klavora v knjigi poskuša razvozlati vlogo inž. Maxa Vogrina, enkratne in težko do-
umljive kontroverzne osebnosti. V drugi svetovni vojni je bil Vogrin namreč eno leto po-
veljnik nemških okupatorskih sil v Bovcu, a je v nasprotju z drugimi poveljniki nacističnih 
sil, ki so kruto izvajali zločinsko nacistično politiko, znal s prebivalci Bovca in uporniki na 
osvobojenem ozemlju v izjemno težkih okoliščinah vojne uveljaviti krhko razmerje spošt-
ljivosti, hkrati pa nad prebivalstvom s svojim moštvom ni izvajal represalij in civilistov ni 
pošiljal v taborišča. Zato se je obdržal v memoriji bovške skupnosti kot izrazito pozitivna 
fi gura, saj o njem prebivalci pripovedujejo več kot o katerem koli partizanskem koman-
dantu ali drugi osebnosti iz časa vojne, že neposredno po vojni pa se je vračal v Jugosla-
vijo na počitnice in z nekaterimi domačini gojil tudi prijateljske stike.

Fedja Klavora je bil rojen leta 1940 v Ljubljani. Po okupaciji 
naj bi Nemci učiteljsko družino iz Kranja izselili v Srbijo. Mati 
je s sinom še pravočasno zbežala k očetovim staršem v Bovec 
v Italiji, oče pa je moral ostati v Ljubljani. Po koncu vojne je 
obiskoval gimnazijo v Kranju in nato študiral arhitekturo na 
Univerzi v Ljubljani. Kot arhitekt je projektiral najrazličnejše 
javne stavbe in s kolegom dobil nagrado Prešernovega sklada za 
tovarno Gorenjska oblačila v Kranju in letališče na Brniku.
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zgodovina

Anton Tomažič
V objemu  
slovenske pomladi
Spomini, dokumenti, magnetogrami, 
odzivi, slike časa

537 strani
22 x 30,5 cm
trda vezava 
ISBN 978-3-7086-1009-2

€ 69,90

Anton Tomažič se je rodil 1950 v Jugoslaviji. Po opravljeni 
diplomi iz prava je iskal službo, kjer bi lahko imel kot pravnik 
stik z računalniki. Šel je na tečaj Cobola in užival v delu sistem-
skega analitika. Sledila je služba pravnega svetovalca na občini 
Domžale, nato pa je nadaljeval kot pravnik v Litostroju. Delo 
na področju podjetništva je opustil le v času 1990–1992, ko je 
bil profesionalni delegat in funkcionar v Skupščini RS. Takoj 
po izstopu iz politike se je vrnil v podjetništvo. Leta 1989 je 
ustanovil družbo IUS SOFTWARE, d.o.o. Po skoraj 30. letih 
ima danes več kot sto zaposlenih v treh različnih državah (Slo-
venija, Hrvaška, Turčija) zdaj pod fi rmo LEXPERA SA.

„Zbirka obsežnega gradiva Antona Tomažiča (časopisnih člankov, zapisnikov, strankar-
skih dokumentov, plakatov, fotografi j, izjav) je zelo dobrodošel nabor vsega, kar se je do-
gajalo v prelomnih časih konec 80-ih let prejšnjega stoletja in v začetku 90-ih, ko je na-
stajala samostojna država Republika Slovenija. Zgodovinarji lahko naberemo znaten del 
gradiva, ga kronološko obdelamo, povežemo in ovrednotimo. Nikoli pa nismo bili čisto 
zraven. Avtor knjige ‚V objemu slovenske pomladi‘ Anton Tomažič je bil! Takih izdelkov, 
kot je njegova knjiga, je za zdaj še malo.“ 
Rosvita Pesek (iz predgovora knjige)
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življenjepis

JANEZ GALLOB - FRANCE

Nekje med zemljo in nebesi
Irgendwo zwischen Himmel und Erde

Življenjepisni spomini Janeza Galloba - Franceta iz Te-
harč pri Maloščah so izreden roman, skorajda fi lmski 
scenarij, ki ga bralec z užitkom prebere. V Gallobu lahko 
vedno znova občuduje njegovo globoko povezanost z 
domačo zemljo, njegovo čvrsto zasidranost v ganljivi 
zakonski in družinski skupnosti. Presenetljiva sta nje-
gova nevsakdanji pogum in nadpovprečna naravna in-
teligenca. Njegova nepodkupljiva poštenost se napaja v 
zvestobi Bogu, v moči katerega zlo premaguje z dobrim. 
Obdobje nacistične strahovlade Galloba ne zlomi, am-
pak v njem zbudi novo voljo do boja za svobodo.

slovensko-nemška izdaja, pribl. 220 strani, 13,5 x 21 cm, trda vezava; ISBN 978-3-7086-0987-4

pribl. € 23,00; Izid: december 2018 

Bojan Wakounig
Adolf Krivograd
»Lažje prišparaš, kot zaslužiš«

Adolf, bolje poznan kot Dolfej Krivograd, je leta 
1969 z ženo Katarino v Šmihelu pri Pliberku ustano-
vil uspešno trgovsko podjetje. Že res, da je opravil le 
štiri razrede osnovne šole, toda v življenju se je izkazal 
s spretnostjo, trgovsko žilico, kdaj pa kdaj z zvitostjo, 
predvsem pa z odprtimi očmi in vedoželjnostjo. V svo-
jih spominih Dolfej Krivograd pripoveduje o otroštvu 
na osamljeni gorski kmetiji nad Ravnami na Koroškem 
sredi vojne, pobegu iz zatohlosti povojne Jugoslavije v 
Avstrijo, o pestrih, pogosto zabavnih dogodkih iz trgov-
ske kariere, o koristnih nasvetih za trgovca pa tudi o 
svojem osebnem življenju.

96 strani, 13,5 x 21 cm, trda vezava; ISBN 978-3-7086-0970-6

€ 20,00
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Koroške kmetije

Olga Voglauer
Naše kmetije 
Unsere Bauernhöfe

264 strani
22,5 x 21,5 cm
trda vezava 
ISBN 978-3-7086-1005-4

€ 32,00

Olga Voglauer, dipl. inž., rojena leta 1980 v Bilčovsu, je matu-
rirala na Dvojezični trgovski akademiji v Celovcu in zaključila 
študij agronomije na univerzi za agronomske vede BOKU 
na Dunaju. Doraščala je na Kumrovi kmetiji v Bilnjovsu pri 
Bilčovsu. Leta 2010 je Kumrovo kmetijo prevzela in jo od 
leta 2014 skupaj z možem Markusom vodi glavnopoklicno. 
Kmetija je po svojih ekoloških mlečnih izdelkih in inovacijah 
poznana daleč preko koroških meja. Od leta 2007 organizira in 
vodi različne kmetijske projekte pri Kmečki izobraževalni sku-
pnosti (KIS). V ospredju njenega dela je čezmejno povezovanje 
s kmetijami v Sloveniji in na avstrijskem Koroškem. Poseben 
projekt pa je postal „Kmečki koledar“, katerega vodi in ureja.

Kmečka izobraževalna skupnost (KIS) od leta 2008 izdaja kmečki koledar, v katerem 
vsako leto predstavi 12 kmetij iz južne Koroške. V teh letih je nastalo nad 100 opisov, ki 
so večinoma objavljeni tudi v tej knjigi. S kmečkimi koledarji kakor tudi s to knjigo KIS 
postavlja v ospredje ljudi in družine južnokoroškega podeželja, ki jih sicer redko opazimo. 
Njihov način življenja in gospodarjenja ter njihove vizije naj spoznajo tudi ljudje, ki s kme-
tijstvom sicer nimajo opraviti vsak dan. Hkrati avtorica predstavlja pisanost kmetijstva 
na južnem Koroškem in govori o ljudeh, ki se z ljubeznijo in navdušenjem posvečajo svoji 
zemlji tudi v spremenjenih in za kmetijstvo težkih časih.
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Maks Ipavec
Z radostjo služimo Bogu in z 
veseljem ljudem
„Župnik Maks Ipavec, voditelj in spremljevalec duhovnih 
vaj za duhovnike v Tinjah septembra 2017, nam je po grnil 
bogato mizo meditacij o očetih in pričevalcih vere že v 
prvi zavezi, nato pa predstavil sv. Pavla in sedanjega papeža 
Frančiška, župnika človeštva. Govori, objavljeni v tej knjigi, 
so izpovedi duhovnika, ki črpa iz neusahljivih studencev 
svetopisemskih osebnosti in iz pričevanj današnjih duhov-
nih sopotnikov, že svetnikov ali sredi očarljivega svetniškega 
sija.“
(Iz spremne besede Jožeta Kopeiniga)
118 strani, 13,5 x 19 cm, mehka vezava, ISBN 978-3-7086-0998-0

€ 12,00

Priročnik

Janez Sumper
Slovenski Bučelarček
Začetnikom bučeloreje

Prvi ponatis knjige „Slovenski Bučelarček“ dviga duhove 
vseh vrst – največ pozitivnih. Knjigo, ki je prvič izšla 
leta 1871, je napisal Janez Sumper (11. 12. 1827–18. 
1. 1888), župnik iz Skočidola (Gottestal). Omenjeni 
gospod je s tamkajšnjim učiteljem Tomažem Kuchlerjem 
izumil in tudi naredil tako imenovani „skočidolski panj“ 
– prvič na Koroškem z odprtimi premičnimi satniki, 
kakor je Sumper imenoval zadevo v tistih časih. Prvi 
namen knjige, tako je zapisal „skočidolski fajmošter“ leta 
1871, naj bo „buditi“ veselje do čebelarstva. Prepričani 
smo, da to velja tudi za ponatis te edinstvene knjige. 

112 strani, trda vezava, 13,5 x 21,5 cm; 
ISBN 978-3-7086-1022-1

€ 19,00 
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Knjižni dar 2019

Franc Kattnig (ured.)
Pratika 2019

Pratika je tradicionalno branje za vsak žep in za vse okuse. 
Tudi letošnja ponuja poleg koledarskega dela panoramo ra-
znolikega branja iz sveta duhovnosti, vere, družbe, literature, 
umetnosti, glasbe, pomembnih dogodkov in obletnic v pre-
teklem letu, zgodovine, pogleda k sosedom, svetovanja – vse 
to začinjeno s fotografskimi utrinki iz celotnega slovenskega 
kulturnega prostora in od drugod.

160 strani, 10 x 14 cm; mehka vezava
ISBN 978-3-7086-1006-1

€ 6,00

Koledar 2019
Kakor vsako leto tudi letošnji koledar prinaša 
sveženj zanimivega branja iz Koroške, zamej-
stva in Slovenije. V koledarju so predstavljeni 
pomembne osebnosti, obrobni kraji in ljudje, 
posebnosti koroške krajine, zelena kozmetika, 
medved v Sloveniji in še mnogo drugih zani-
mivosti. Opisano je kulturno delo Tischlerjeve 
nagrajenke 2018 Lenčke Kupper, predstavljamo 
pa tudi župnijo Bilčovs, ki se od nekdaj odlikuje 
z živahnim verskim in kulturnim delovanjem. 

200 strani, 16,5 x 23,5 cm, mehka vezava
ISBN 978-3-7086-1007-8

€ 18,00

KNJIŽNI DAR
€ 36,00 (tri knjige)

978-3-7086-1026-9
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Knjižni dar 2019 / večernice

France Pibernik
Pisatelj Karel Mauser
Biografska pripoved

Večernice
240 strani
13 x 20,5 cm 
mehka vezava
ISBN 978-3-7086-1026-9

€ 19,00 

Biografska pripoved o pisatelju Karlu Mauserju (1918–1977) v romansirani obliki zajema 
njegovo življenje in njegovo literarno ustvarjanje. Mauserjeva pot je bila polna prelomov in 
usodnih sprememb. Ko je bil bogoslovec, je leta 1943 kot bolničar preživel tragedijo poboja 
vaških stražarjev na Turjaku, konec leta 1945 pa je bil kot domnevni pripadnik nemške manj-
šine s svojo mlado družino izgnan iz domovine. Nato je živel po begunskih taboriščih na Ko-
roškem, po preselitvi čez ocean pa v Clevelandu (ZDA).
V svojih pripovednih delih je Karel Mauser najraje upodabljal rodno Gorenjsko, posvečal se 
je tudi Koroški, posebej Zilji, veliko pozornosti pa je namenil tragičnim dogodkom med 2. 
svetovno vojno, zlasti v trilogiji Ljudje pod bičem.

Večernice
240 strani

France Pibernik, pesnik in literarni zgodovinar, rojen leta 1928 
v kraju Suhadole pri Komendi. Po maturi je študiral slavistiko 
na ljubljanski univerzi, diplomiral leta 1955, kot profesor je 
služboval na nižji gimnaziji Dobrovo v Goriških Brdih, nato do 
upokojitve na gimnaziji v Kranju. Najprej se je posvečal pesni-
štvu, izdal je več pesniških zbirk. Veliko se je ukvarjal z literar-
no kritiko in esejistiko, izdal je več knjig dopisovanj in pogovo-
rov s slovenskimi pesniki, pisatelji in dramatiki. Njegova glavna 
pozornost pa je bila namenjena v domovini prepovedanim in 
zamolčanim književnikom, tako matičnim kot zdomskim. Pri-
pravil je več antologij, uredil zbrana dela nekaterih slovenskih 
klasikov ter izdal več dokumentarnih monografi j. Fo
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kulturni vodnik 

Bojan-Ilija Schnabl
Poljanski camino
Dvanajst razodetij s 
Celovškega polja
kulturni vodnik

128 strani
17 x 16 cm
trda vezava
ISBN 978-3-7086-1021-4

€ 22,00

Zbirka se navezuje na široko evropsko tradicijo književnosti o znamenitem „Caminu“ v 
Santiago de Compostela v španski Galiciji. Intuitivno, samo s silo slovenskega pesniškega 
jezika, raziskuje znake in praznake Celovškega polja, osrednje koroške kulturne pokrajine. 
Ti praznaki se razodevajo v domala neznatnih delcih resnične pokrajine prav tako kot v 
njeni zgodovini, pogosto pa v sozvočju z njimi. Samo s pesniško besedo, ki je včasih pov-
sem lokalno obarvana in tako v sebi nosi vse praznanje domačinov, odkriva dimenzije, ki 
jih ne znanost ne razum ne moreta prikazati, toda ob razodetjih postanejo neomahljive re-
sničnosti. V ljubezni objame vsakega bralca in vsako bralko ter ju vabi, da se znakom od-
pirajo in po svoje podoživljajo pokrajino v vsej njeni mistični razsežnosti. 

Bojan-Ilija Schnabl, dr., ima, kot pravi sam, številne identitete 
ter pisano zgodovino in življenjsko pot, saj je odraščal v štirih 
jezikih in dokončal več študijev. Po rodu iz Svinče vasi izpod 
Štalenske gore sredi Celovškega polja v osrčju Koroške je ko-
roškoslovenski pesnik, trubadur, bukovnik te svoje „primarne“ 
pokrajine, ki mu je vir inspiracije, še bolj pa osnovna življenj-
ska sila. Kot evropski enciklopedist ter kot soizdajatelj in 
znanstveni urednik Enciklopedije slovenske kulturne zgodovine 
na Koroškem je Celovškemu polju ponovno vrnil globoko za-
koreninjeno zgodovinsko podobo, kot pesnik in pisatelj, avtor 
prve zbirke „Magnolija in tulipani“, pa njeno transcendentalno 
in mistično globino. Šteje okoli 430 bibliografskih enot.
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Leposlovje

Literarni prvenec Mojce Šipek je zgodba o izgubi vere, zaporu v samoti, ki ji sledi, in od-
puščanju, ki dušo odreši v prostost. Lahko bi rekli tudi, da je to nekakšen potopis s po-
tovanja, na katerega se je odpravila žejna duša v želji, da končno najde svoj smisel življe-
nja in poslanstvo, ki ga ima. In ta duša je v zgodbi utelešena v dekletu Mari. V ženski, ki 
je bila glas, a je, ko sta jo razočarala zaročenec in najboljša prijateljica, postala odmev. Ti-
sta ponovitev, ki izvira iz minulega časa in se vrača v sedanjost ter ne prinaša ničesar no-
vega. Mari v svoje življenje nosi minuli čas, ki ji je prizadel globoko rano. Trenutke, ki jih 
je doživela, a jih ni mogla spremeniti v preteklost. Zato se kot odmev vetra (tistega z juga, 
s spremembo vremena) vrne v ta čas. S slutnjo, da mora, če želi biti res svobodna, prene-
hati biti sužnja časa, ki je minil.

Mojca Šipek

V odmevu vetra
roman

192 strani
13 x 20,5 cm
mehka vezava
ISBN 978-3-7086-1008-5

€ 19,00

Mojca Šipek (1991, Slovenj Gradec), psihologinja, po duši pa 
tudi pesnica in pisateljica, je neutrudna opazovalka ter razisko-
valka sveta. Vsebine za ustvarjanje najde v življenju, lastnem 
doživljanju in zgodbah ljudi, navdih pa v trenutkih, ko začuti, 
da je minevanje preveč zgovorno, da bi ga lahko preslišali. In 
takrat ga ovekoveči – v črke na papirju.
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Priročnik / življenjska pomoč

Silva Matos

Nevidne vezi
184 strani
14,5 x 22 cm
trda vezava
ISBN 978-3-7086-1002-3

€ 24,00

Knjiga Nevidne vezi govori o osebni zgodbi Lenke, ki se skupaj z mlajšim bratom prebija 
skozi življenje, skozi labirinte svojega odraščanja. Lenkina pot je v marsičem posebna, a se 
ukvarja z vprašanji, ki se „tiho plazijo po dušah mladih“, kot je zapisala avtorica.
V tej občutljivo nežni in spoštljivi pripovedi Lenka počasi, korak za korakom na pravo me-
sto postavlja vse, kar je izkusila in doživela v svojem mladem življenju. Doživi pestro kom-
pleksnost pojma družine (odvzem staršem, rejništvo, posvojitev), razvoj identitete v vseh 
njenih podtonih (etničnem, rasnem, spolnem) ter razvoj samopodobe: brušenje, učenje v 
rejništvu, v odnosih s prijatelji, odkrivanje pomembnih vrednot in zastavljanje svojih ciljev.

Silva Matos je diplomirana psihologinja in terapevtka. Svoje 
življenje posveča ustvarjanju dobrih medčloveških odnosov na 
vseh področjih. Kot psihologinja je delovala v gospodarstvu, 
bančništvu ter kot svetovalka za šolsko mladino in izobraževa-
nje odraslih. Sodelovala je pri oblikovanju standardov komuni-
ciranja. Kot voditeljica številnih seminarjev, predavanj, delavnic 
in tudi kot individualna terapevtka spodbuja ljudi k odkrivanju 
kreativnih potencialov, jim pomaga pri obvladovanju stisk, 
svetuje o možnostih za razvoj in vzpostavljanju lepšega in bolj 
uspešnega ter zdravega načina življenja.
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za mladino in odrasle

Mojca Gubanc
Zmagovita smučina
120 strani
mehka vezava
13 x 20,5 cm
ISBN 978-3-7086-0988-1

€ 17,00

Mojca Gubanc, izobražena pedagoginja; publicistična dejav-
nost in strokovno sodelovanje pri raznih pedagoških revijah v 
Sloveniji; predavateljica strokovnih predmetov v večerni šoli 
za bodoče vzgojiteljice in njihove pomočnice; v prostem času 
budno spremlja športno dogajanje. Kot avtorica je doslej izdala 
dve knjigi s športno tematiko, Jaz, košarkar in Nogometno srce.

Knjiga Zmagovita smučina opisuje zgodbo o vrhunski slovenski alpski smučarki, ki pade 
v identitetno krizo, v kateri si postavlja vprašanje, kaj je njen življenjski smisel in cilj. 
Zaradi tega čez noč pretrga športno kariero. Ob primeru glavnega lika avtorica razmišlja 
o vrhunskem športu ter človeku, ki vanj prodre, in dilemah, ki jim je lahko podvržen. 
Avtorica spregovori o novem pojavu v vrhunskem športu – o športni fi lozofi ji (namesto 
psihoterapije in mentalnih trenerjev).
Pripoved je fi kcija, liki in dogodki so izmišljeni, čas in kraj nista pomembna.
Pri zbiranju informacij so avtorici pomagali svetovno znani slovenski smučarji kot Alenka 
Dovžan, Maruša Ferk in Miha Kürner ter osebe iz fi lozofske stroke, ki se ukvarjajo s špor-
tno fi lozofi jo.
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Lenčka Kupper
Iz škratove krošnjice
Otroške pesmi skozi leto

112 strani
trda vezava
21 x 29,7 cm
ISBN 978-3-7086-0994-2

€ 19,00

Lenčka Kupper spada med najplodnejše slovenske avtorice otroških pesmi. Njene pesmi, 
ki jim je avtorica pogosto tudi sama vlila melodijo, so spremljale in spremljajo generacije 
Slovencev doma in v tujini skozi otroško dobo. Mnogo otroških zborov ima pesmi Ku-
pprove v svojem repertoarju. Najbolj je zaslovela pesem Enkrat je bil en škrat. Njene naj-
bolj znane zbirke pesmi: Enkrat je bil en škrat, Skrivnostna bela krpica, Brez meja, Pojmo 
s ptički, Glasbeni koledarček, Nikoli slabe volje.
Za svoje življenjsko delo je avtorica prejela leta 2018 prestižno Tischlerjevo nagrado.
Glasbeni urednik zbirke je Jožko Kovačič, notograf pa Tadej Lenarčič.
Zbirko je ilustrirala Polona Lovšin.

Lenčka Kupper se je rodila 1938 na Bistrici pri Pliberku v Bo-
gnarjevi družini. Ljudsko šolo je obiskovala v Šmihelu, glavno 
šolo pa v Pliberku. Po enoletni gospodinjski šoli v Št. Rupertu 
pri Velikovcu se je tri leta učila krojaštva. Nekaj let je vodila 
otroški zbor vrtca „Naš otrok“ v Celovcu. Širša javnost jo je 
spoznala 19. oktobra 1980, ko je na Srečanju mladinskih zbo-
rov v celovškem Domu glasbe njena pesem „Enkrat je bil en 
škrat“ na mah osvojila srca poslušalcev. To sedaj že ponarodelo 
pesem je takrat prvič zapel otroški zbor iz Št. Lipša z zboro-
vodkinjo Pepco Weiss. Do danes je Lenčka napisala okoli 200 
otroških pesmic.

za otroke

Lenčka Kupper
Iz škratove krošnjice
Otroške pesmi skozi leto

112 strani
trda vezava
21 x 29,7 cm
ISBN 978-3-7086-0994-2

€ 19,00
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Zgodovina

Brigitte Entner
„Kaj človek vse doživi!
Was der Mensch alles erlebt!“
Widerstand und Verfolgung in der Gemeinde 
Zell. Odpor in preganjanje v občini Sele

Znanstvena študija v slovenskem in nemškem jeziku, 
razširjena z doslej še neobjavljenimi fotografi jami, želi 
posredovati osnovno informacijo o ozadjih in povodih za 
množični odpor slovenskih rojakinj in rojakov v občini Sele 
proti strahovladi nemškega nacionalsocializma. Sele spadajo 
med tiste koroške občine, ki jih je nacistično nasilje posebno 

hudo prizadelo. Tako so domačini od leta 1938 razvili proti 
nacističnemu režimu najrazličnejše oblike odpora. Raznolik in deloma 

kontroverzen je tudi spomin na ta čas.

232 strani, 18,5 x 22,5 cm, trda vezava; ISBN 978-3-7086-1011-5; € 19,90

hudo prizadelo. Tako so domačini od leta 1938 razvili proti 
nacističnemu režimu najrazličnejše oblike odpora. Raznolik in deloma 

Werner Koroschitz / SPD Rož (izd.)
Vermessung / meritev
Über die „rassenkundliche“ Untersuchung in St. Jakob im Rosental / O „rasoslovni“ 
preiskavi v Šentjakobu v Rožu

Poleti 1938 so nacionalsocialistični psevdoznanstveniki, 
ki so se imeli za rasne antropologe, „rasno premerili“ nad 
80 % Šentjakobčanov in Šentjakobčank, od manj ko leto 
dni starih otrok do 91-letnega starca. O tej kampanji do-
slej ni bilo nič znanega, le redke priče so omenile to „mer-
jenje“. Pred kratkim pa je zgodovinar Werner Koroschitz 
odkril v arhivu Antropološkega inštituta na Dunaju gra-
divo te „rasne“ preiskave. Spomini domačinov in doma-
čink, ki so doživeli to „merjenje“, ter najdeni dokumenti 
(fotografi je domačinov, merilne pole …), so osrednji del 
razstave v Šentjakobu. V slovensko- nemškem razstavnem 
katalogu se znanstvenice in znanstveniki spoprijemajo z 
najdenim dokumentarnim gradivom, ga ocenijo in ga po-
stavijo v zgodovinski okvir. 

pribl. 320 strani, 18 x 24 cm, mehka vezava; ISBN 978-3-7086-1029-0; pribl. € 32,00; 
Izid: december 2018
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Zgodovina

Igor Omerza
Boris Pahor 
V žrelu UDBE

V knjigi je dokumentirano, da je SDV, po domače Udba, 
zalezovala pisatelja Borisa Pahorja od leta 1952 vse do leta 
1989. Izvajala je npr. tajne preiskave v njegovi hiši v Trstu, v 
Dutovljah in v hiši njegove sestre v Trstu. V hišo v Trstu mu 
je nastavila tudi skrite mikrofone, nadzirala njegovo pošto in 
prisluškovala telefonu. Med drugim je v njegovi hiši s tajnim 
prisluškovanjem izvedela za obljubo Edvarda Kocbeka, ki jo 
je ta dal Pahorju leta 1975, da bo javno spregovoril o povoj-
nih pobojih domobrancev. Prepise nekaterih teh prisluhov 
je Omerza objavil v knjigi. Poročila SDV-ja o Pahorju so po 
izsledkih avtorja prejemali številni takratni visoki predstavniki vrha komu-
nistične partije in države, med njimi Stane Dolanc, Edvard Kardelj, Mitja 
Ribičič, Franc Popit in Milan Kučan. 

636 strani, 16,5 x 23,5 cm, trda vezava; ISBN 978-3-7086-0952-2, 

€ 41,00

Marjan Linasi
Koroške vojne zgodbe
Nekaj utrinkov iz let 1938–1945

Zgodovinar Marjan Linasi že več ko trideset let razi-
skuje protinacistični odpor na južnem Koroškem. Ob 
delu v slovenskih in avstrijskih arhivih je našel kopico 
dokumentov, ki osvetljujejo dogodke in usode ljudi, 
ki so se uprli nacionalsocialističnemu režimu. Našel pa 
je tudi dokumente in pričevanja o nenavadnih, krutih 
dogodkih v letih 1938–1945 na Koroškem tostran in 
onstran bivše senžermenske meje in o vlogi posamezni-
kov v njih tako na partizanski kakor tudi na protipar-
tizanski strani. Zgodbe, od katerih se nekatere berejo 
kot kriminalke, odstirajo marsikje drugačen pogled na 

dogajanja v času zločinskega nacističnega režima in dokazujejo, da dogajanje ni bilo črno- 
belo, ampak je imelo zelo različne barvne odtenke. 
308 strani, 16,5 x 23,5 cm, trda vezava; ISBN 978-3-7086-0909-6

€ 36,00
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Zgodovina / zbornik

Mirko Bogomir Miklič
Sredi krute sile nežno trajam
Idejno-politična dediščina Edvarda Kocbeka in 
slovenski kristjani

Avtor se posveča v knjigi specifi čnemu vidiku obravnave 
lika in politične zapuščine Edvarda Kocbeka. Ne posveča 
se njegovemu literarnemu ustvarjanju niti nadzoru, ki ga 
je nad njim izvajala UDBA, niti kronologiji njegovega 
delovanja v NOB; ta področja so obširno raziskovali drugi 
avtorji. Miklič se osredini na idejno in politično dedišči-
no, ki jo je Kocbekovo sodelovanje s komunisti v II. sve-
tovni vojni prineslo slovenskim kristjanom. Po temeljiti 
analizi ugotavlja, da je sodelovanje kristjanov s komunisti 
vprašljivo, zapleteno in dolgoročno nemogoče.

448 strani, 16,5 x 23,5 cm, trda vezava
ISBN 978-3-7086-0981-2

€ 39,00

VŠGP Št. Peter / HLW St. Peter
Jubilejni zbornik – Festschrift
ob 110-letnici izobraževalne ustanove Konventa šolskih sester v Št. Petru

Višjo šolo za gospodarske poklice, nekdanjo Narodno 
šolo, je ustanovil in s pomočjo številnih podpornikov 
– med njimi Družba sv. Mohorja v Celovcu – zgradil 
župnik Matej Ražun. Šola in konvent šolskih sester sv. 
Frančiška Kristusa Kralja – redovno kongregacijo v Ma-
riboru je ustanovila Margareta Puhar, leta 1908 so prišle 
prve sestre te kongregacije v Št. Peter – obstajata od l. 
1908 do danes, medtem z otroškim vrtcem, dekliškim 
domom in VŠ za gospodarske poklice, ki jo obiskujejo 
dijakinje in dijaki iz celotnega slovenskega prostora. 
2018 praznuje konvent 110-letnico in jubilejni zbor-
nik nudi vpogled v sodobno izobraževalno ustanovo na 
krščanskih temeljih.

336 strani, mehka vezava, € 17,00; ISBN 978-3-7086-1030-6

€ 17,00
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Stefan Zweig
Zvezdni trenutki človeštva
„Vedno mora preteči na milijone brezplodnih ur sveta, 
preden stopi na plan resnično zgodovinska, zvezdna 
ura človeštva.“
 Stefan Zweig, veliki avstrijski pisatelj, je izbral 14 
pomembnih zgodovinskih dogodkov ter jih opisal 
v obliki, ki jo poznamo iz slikarstva kot miniaturo. 
Podobe so zelo nazorne, plastične in navdušujoče, saj 
v njih zgodovina sama nastopa „kot pesnica in kot 
dramaturginja“ (St. Zweig).
Slava knjige je utemeljena zlasti na tem, da je Zwei-
gov prikaz že generacijam pripomogel do resničnega, 
skoraj neposrednega razumevanja zgodovine.

238 strani, 13,5 x 19,5 cm, mehka vezava
ISBN 978-3-7086-0075-4

€ 17,00

Sabine Buchwald
Ali je kaj pošte zame?
Vojna pošta 1938-1945

Kaj se zgodi, če kar čez noč izgine možnost pogovora? Ga 
nadomestita molk in tišina? Delno prav gotovo. Lahko 
pa sežeš po papirju in pisalu ter napišeš pismo, ki je bilo 
med drugo svetovno vojno edina možnost, kako ohranja-
ti zvezo med domačimi in vojaki na bojišču. Kaj vse je 
predmet dopisovanja, razkriva desetletja stara družinska 
dediščina, ki je bila dolgo časa – ne da bi ji kdo posvečal 
posebno pozornost – shranjena v predalu neke omare v 
rodni hiši Franca Buchwalda. Sabine Buchwald v knjigi z 
mnogih zornih kotov opazuje in komentira vojna pisma 
svojega deda Franca, ki jih je ta pisal kot vojak vermahta 
svoji ženi v domačo Podjuno, in jih postavlja v koroški, 
slovenski in širši kontekst.

368 strani, 17 x 23,5 cm, trda vezava 
ISBN 978-3-7086-0936-2

€ 29,00

Koroška / leposlovje

3. ponatis
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Filozofija / eseji

Jože Hlebš
Darwin, evolucija 
in/ali stvarjenje
Avtor prikazuje bistvene točke Darwinovega nauka in ga 
kritično ocenjuje, kajti nadaljevanje Darwinovega razmi-
šljanja po drugih je vodilo v svetovnonazorski evolucio-
nizem. Pri tem pa je pomembno najti jasno razlikovanje 
med naravoslovnim naukom o evoluciji in fi lozofskim 
evolucionizmom. Ta drugi je danes najbolj razširjen pod 
pojmom darvinizem, tako tudi evolucionizem jezuitskega 
patra Teilharda de Chardina (1881–1955), ki ga – delo-
ma navdihnjenega od darvinizma – prikazujejo v smislu 
mističnega psevdokrščanskega svetovnega nazora. V knjigi 
sta obravnavana in ocenjena oba evolucionizma.

276 strani, 14,8 x 21,5 cm, mehka vezava, 
ISBN 978-3-7086-0937-9

€ 27,00

Andrej Capuder
Zamrznjene besede
Eseji

Naslov je vzet iz znamenitega romana francoskega rene-
sančnega pisatelja Françoisa Rabelaisa, kjer njegov junak 
Pantagruel na svojem fantastičnem potovanju zasliši v 
zraku komaj razumljive, neartikulirane besede in jih 
nato začne skupaj s sopotniki klatiti z neba, da popadajo 
na krov ladje v zmrznjenem stanju, kot nekakšne ostrige, 
ki šele s časom postanejo užitne. Tej metafori streže 
Capudrov izbor avtorjev, ki razgrinjajo pisano paleto 
njegove znanstvene, fi lozofske in metafi zične misli: To-
maž Akvinski, Descartes, Teilhard de Chardin, Th omas 
Merton  – in seveda Dante, v primerjavi s Prešernom in 
drugimi. 

238 strani, 14,5 x 21 cm, mehka vezava z zavihki, 
ISBN 978-3-7086-0938-6

€ 23,00
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Psihologija / leposlovje

Lev Detela
Panonska elegija
Deset pripovedi

V stilistično in psihološko skrbno izrisanih besedilih z 
aktualno tematiko in spominskimi posegi v preteklost in 
polpreteklost se avtor večkrat vrne v rojstno Panonijo, 
kjer stoji v Središču ob Dravi družinska hiša njegovih 
prednikov po materini strani. S to veliko hišo so povezani 
nekateri v knjigi opisani dogodki iz zadnjih dni druge 
svetovne vojne. V pripovedih predstavljeni otroci do-
jemajo svet na poseben način, prvinsko in neposredno. 
Več besedil se dotika življenja travmatiziranih povojnih 
slovenskih izseljencev v neposredni bližini Slovenije, a 
vendar v drugem svetu, v Avstriji in na Tržaškem. Zadnja 
zgodba iz današnjih dni Heroin v srcu je psihološki portret 
osamljene zasvojenke Sare, ki se krčevito bori za ljubezen.

32 strani, 13 x 21 cm, mehka vezava z zavihkoma, 
ISBN 978-3-7086-0953-9

€ 22,00

Manfred Spitzer
Digitalna demenca
Kako spravljamo sebe in svoje otroke ob pamet

Brez računalnika, pametnega telefona in svetovnega 
spleta dandanes v življenju ne gre nič več. V tem pa se 
skriva velikanska nevarnost, kajti ob intenzivni rabi teh 
medijev se sposobnosti naših možganov zmanjšujejo. 
Ugledni raziskovalec delovanja možganov Manfred 
Spitzer nakazuje v tej knjigi zaskrbljivi razvoj. Staršem 
odločno svetuje, naj pri svojih otrocih omejijo kratko-
časenje z digitalnimi mediji, da otrok ne bo zaneslo v 
digitalno demenco.

326 strani, 14 x 21 cm, mehka vezava
ISBN 978-3-7086-0942-3

€ 24,90

2., žepna izdaja, 1. ponatis
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Za mladino / za otroke

Stefan Lesjak
Za to si še premajhna
Ilustracije: Marko Renko

Milena je še majhna. To jo malo žalosti, saj bi 
rada marsikaj storila, a ji vsi pravijo, da je še 
premajhna.
Kot oče in učitelj se avtor stalno srečuje s situa-
cijami, v katerih mora otrokom dati stereotipen 
odgovor: „Za to si še premajhna/premajhen!“, 
da bi jim kaj zabranil ali se izognil neprijetnim 
vprašanjem. Za bistre otroke, ki sprašujejo, zakaj 
da so še premajhni, je odgovor pogosto težaven.
Knjiga naj staršem in v otroški vzgoji dejavnim 
pomaga, da razmišljajo in najdejo odgovore na 
VELIKA vprašanja MALIH LJUDI. 

32 strani, 20 x 24,5 cm, trda vezava; ISBN 978-3-7086-0950-8

€ 18,00

Natalija Šimunović
Ajda, vila z obzidja

Mladinski roman pripoveduje o odraščanju deklice 
Ajde iz Kamnika, o pubertetniških iskanjih, padcih, 
šolskih radostih in tegobah. Ajdino življenje je preže-
to s čisto vsakdanjimi zgodbami o prijateljih, stiskah 
in težavah. Velika prednost za deklico je, da lahko 
odrašča v družini, ki jo povezujejo ljubeči medsebojni 
odnosi. Edino nevsakdanjost v romanu nosijo s sabo 
nenavadne barvice, ki poskrbijo, da se pota junakinj 
v romanu čarobno povzdignejo iz težkih trenutkov 
življenja … 

158 strani, 13,5 x 21 cm, trda vezava, 
ISBN 978-3-7086-0961-4

€ 20,00
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Nemške knjige

Bernhard Melcher
Rennradparadies Kärnten
Weltklassetouren zwischen Bergen und Seen 
mit 20 Straßenradtouren

Kolesarji, zlasti tisti, ki kolesarijo z dirkalnim kolesom, naj-
dejo na Koroškem vse, kar si srce kolesarja poželi: ceste, na 
katerih ni veliko prometa, vodijo po dolinah, na visoke gore, 
mimo slikovitih jezer in ob rekah, kolesarji pa se odpravijo 
tudi v sosednjo Slovenijo ali Italijo. Ob vsem tem si kolesarji 
lahko ogledajo turistične in kulturne atrakcije ter ob špor-
tnem izzivu uživajo v prelepi naravi.
V knjigi je opisanih 20 najlepših tur po Koroškem, opremlje-
nih z zemljevidi, višinskimi profi li, informacijami o regiji in 

opisanimi zanimivostmi. Vodnik je primeren tako za zavzete 
športnike kakor za kolesarje, ki jim je pomembno, da si ob kole-

sarjenju ogledajo kulturne ter naravne posebnosti.

102 strani, 11,5 x 23 cm, mehka vezava; ISBN 978-3-7086-0993-5

€ 22,00

Josef Till
Österreich
Reich an Kultur und Natur

Vseh devet zveznih dežel predstavlja raj za vse, ki se nav-
dušujejo za kulturo, arhitekturo in glasbo. Prav tako so 
obljubljena dežela za alpiniste, pohodnike in vse, ki išče-
jo sprostitev ob jezerih na Koroškem, v Salzkammergu-
tu, ob Donavi ali ob Bodenskem in Nežiderskem jezeru. 
Vodnik vam bo zelo dobrodošel spremljevalec, s katerim 
boste na poti odkrili še mnogo nadaljnjih draguljev. In-
formacije in opisi v knjigi so iz prve roke, saj jih je avtor 
po večkrat obiskal osebno ali kot voditelj skupin. 

744 strani, 15 x  22,5 cm, brošura
ISBN 978-3-7086-0891-4

€ 34,90

športnike kakor za kolesarje, ki jim je pomembno, da si ob kole-



25

Nemške knjige  

Peter Wiesflecker / 
Jože Kopeinig (izdajatelja)
Eliten in Kärnten
V zborniku so objavljena predavanja z zasedanja na 
temo „Elite na Koroškem“, ki je leta 2017 potekalo v 
Domu prosvete v Tinjah. Zgodovinarji Hellwig Valen-
tin, Werner Drobesch, Th eodor Domej, Hanzi Filipič 
in Alexander Hanisch-Wolfram so spregovorili o poli-
tičnih, cerkvenih, družbenih in gospodarskih elitah na 
Koroškem v 20. stoletju in s pomočjo le-teh poskušali 
orisati družbeni, politični, gospodarski in socialni ra-
zvoj v „pestrem“ preteklem stoletju na Koroškem.
Nemški prispevki so opremljeni z obširnimi slovenski-
mi povzetki, objavljeno pa je tudi poročilo o večerni 
podijski razpravi, ki si je zastavila vprašanje, kdo in kaj 

so elite.

172 strani, 14 x 21 cm, mehka vezava; ISBN 978-3-7086-1000-9

€ 20,00

Paul Gleirscher
Karantanien
Slawisches Fürstentum und bairische Grafschaft

Med zatonom zahodnorimskega imperija (476) in 
ustanovitvijo vojvodine Koroške (976) je obdobje 
500 let, v katerem je ob močnih političnih in druž-
benih spremembah na osnovi rimske province Norik 
nastala nova država Karantanija, iz katere se je razvila 
dvojezična Koroška. Strokovnjak za staro zgodovino 
in arheolog Paul Gleirscher na osnovi številnih virov 
opisuje politični in družbeni razvoj, hkrati pa poskuša 
osvetliti vsakdanje življenje prebivalcev te dežele in 
s pomočjo virov omogoča nove poglede na obdobje 
zgodnjega srednjega veka na področju Koroške.

384 strani, 22,5 x 22,5 cm, trda vezava
ISBN 978-3-7086-0945-4

€ 42,00

so elite.



Več o naših knjigah najdete na naši spletni strani: www.mohorjeva.com

Leposlovje  na: www.mohorjeva.com

Ilija Trojanow
Odvečni človek
90 strani, 13 x 20 cm, mehka 
vezava
ISBN 978-3-7086-0803-7
€ 19,90

Peter Handke
Poskus o norem gobarju
168 strani, 13 x 20 cm; mehka 
vezava
ISBN 978-3-7086-0800-6
€ 24,90 

Sergej Kurdakov
Odpusti mi, Nataša
288 strani, 12 x 18,5 cm, mehka 
vezava
ISBN 978-3-7086-0812-9
€ 18,90

Branko Cestnik
Manj, boljše, tišje
202 strani, 12,5 x 20,5 cm, mehka 
vezava z zavihki
ISBN 978-3-7086-0910-2
€ 21,90

Aleš Lokar
Sekularna miselnost, znanstve-
ne domneve, prerokovanja
276 strani, 14 x 21 cm; mehka-
vezava
ISBN 978-3-7086-0900-3
€ 21,90 

Veronika Urank-Olip
Slovenski križevi poti v cerkvah 
južne Koroške
214 strani, 21 x 21 cm, trda vezava
ISBN 978-3-7086-0903-4
€ 25,00

Božidar Radoš
V objemu zla
419 strani, 14 x 21,5 cm, trda vez.
ISBN 978-3-7086-0847-1
€ 24,90

Stanko Wakounig
Spomin daje času obraz
238 strani, 14,5 x 21 cm; mehka 
vezava z zavihkoma 
ISBN 978-3-7086-0938-6
€ 23,00

Rudi Mlinar
Mati fabrika in njeni otroci
376 strani, 13 x 20,5 cm; mehka 
vezava 
ISBN 978-3-7086-0954-6
€ 21,00 

Božidar Radoš

Veronika Urank-OlipBranko Cestnik

Stanko Wakounig



Več o naših knjigah najdete na naši spletni strani: www.mohorjeva.com

Človek in vera / stvarne knjige

Andrej Šegula
Malo pa že
136 strani, 12,5 x 20,5 cm, mehka 
vezava z zavihkoma
ISBN 978-3-7086-0881-5
€ 19,90

S. Doroteja Hladnik OCD
Odkriti Boga
104 strani, 11,5 x 19,5 cm; mehka 
vezava 
ISBN 978-3-7086-0865-6
€ 10,00

Helmut Teissl
Julijske Alpe
288 strani, 30,5 x 26,5 cm, trda 
vezava
ISBN 978-3-7086-0758-0
€ 48,00

Mojca Gätz
Moj Dunaj
376 str., 14,5 x 20,5 cm; mehka 
vezava
ISBN 978-3-7086-0898-3
€ 34,90

Alenka Rebula
Globine, ki so nas rodile
3. ponatis, 306 strani, 14,5 x 22 
cm, mehka vezava
ISBN 978-3-7086-0468-0
€ 17,90

Iztok Illich
Varuhi izročila
240 strani, 20,5 x 22,5 cm, trda 
vezava
ISBN 978-3-7086-0754-2
€ 32,90

Janko Zerzer
Po koroških poteh
168 strani, 12 x 19,5 cm; mehka 
vezava 
ISBN 978-3-7086-0662-0
€ 23,90 

Jesper Juul
Šolski infarkt
140 strani, 16 x 23 cm, mehka 
vezava
ISBN 978-3-7086-0809-9
€ 20,90

Katoliška akcija
Duhovne iskrice skozi leto
392 strani, 14 x 21 cm, trda vezava
ISBN 978-3-7086-0866-2
€ 24,90

Katoliška akcija

Mojca Gätz



Več o naših knjigah najdete na naši spletni strani: www.mohorjeva.com

Stvarne knjige / zgodovina

Rosvita Pesek
Osamosvojitvena vlada
762 strani, 16 x 24 cm, trda vezava
ISBN 978-3-7086-0681-1
€ 37,90

Igor Omerza
88 stopnic do pekla
272 strani, 16 x 22,5 cm; trda 
vezava 
ISBN 978-3-7086-0725-2
€ 26,00 

Marjan Kocmur (fotograf )
Umik čez Ljubelj
160 strani, 23 x 28 cm, trda vezava
ISBN 978-3-7086-0911-0862-4
€ 29,90

Hans Jellouschek
Pozornost v partnerstvu
126 strani, 16 x 22,5 cm, mehka 
vezava
ISBN 978-3-7086-0755-9
€ 19,90

Igor Omerza
Kliči U za umor
192 strani, 16 x 23 cm; trda 
vezava 
ISBN 978-3-7086-0801-3
€ 25,90 

Vasja Klavora
Fajtji hrib
298 strani, 16 x 24,5 cm, trda 
vezava
ISBN 978-3-7086-0799-3
€ 29,90

Irena Marković
Irenej Friderik Baraga
misijonar in škof med Otavci in Očipvejci

440 strani, 17 x 24 cm; brošura 
ISBN 978-3-7086-0914-0
€ 32,00

Drago Štoka
Koroška v mojem srcu
112 strani, 12,5 x 20,5 cm; mehka 
vezava z zavihki
ISBN 978-3-7086-0907-2
€ 19,90 

Janko Zerzer (ured.)
Valentin Inzko
480 strani, 17,5 x 23,5 cm, trda 
vezava
ISBN 978-3-7086-0734-4
€ 36,00

Vasja Klavora

Irena Marković



Več o naših knjigah najdete na naši spletni strani: www.mohorjeva.com

Zgodovina / mladinske knjige

Rudi Mlinar
Gugalnica za dva
168 strani, 12,5 x 20 cm, mehka 
vezava
ISBN 978-3-7086-0619-4
€ 17,90

Mojca Gubanc
Nogometno srce
138 strani, 12,5 x 20 cm; mehka 
vezava 
ISBN 978-3-7086-0813-6
€ 16,90 

Mojca Gubanc
Jaz, košarkar
112 strani, 12,5 x 20 cm, mehka 
vezava
ISBN 978-3-7086-0749-8
€ 16,50

Zdenko Zavadlav
Pozna spoved
264 strani, 13 x 21 cm, trda vezava
ISBN 978-3-7086-0491-6
€ 25,00

Janko Ferk
Cesar je vojsko odposlal
154 strani, 13 x 20 cm; trda vezava 
ISBN 978-3-7086-0814-3
€ 21,90 

Jože Dežman
Ni bilo lahko, a smo obstali in 
stojimo
466 strani, 17,5 x 24 cm, trda 
vezava, ISBN 978-3-7086-0848-8
€ 31,90

Rosvita Pesek
Bučar
658 strani, 17,5 x 24 cm, trda vez. 
s ščitnim ovitkom
ISBN 978-3-7086-0902-7
€ 41,90

Rosvita Pesek
Pučnik
492 strani, 16 x 24 cm, trda vezava
ISBN 978-3-7086-0753-5
€ 35,90

Martin Kuchling
Ko se mačke ženijo
164 strani, 12 x 19 cm; brošua
ISBN 978-3-7086-0899-0
€ 19,90 

Janko FerkJanko Ferk

Martin KuchlingRosvita Pesek



Več o naših knjigah najdete na naši spletni strani: www.mohorjeva.com

Otroške knjige

JAVNA DVOJ. LJUDSKA ŠOLA 24
Alpha beceda (CD)
CD, 14 x 12,5 cm, 
ISBN 978-3-7086-0962-1
€ 15,00

Christine Nöstlinger
Ko se je moj oče hotel poročiti
174 strani, 15 x 21,5 cm, trda 
vezava
ISBN 978-3-7086-0846-4
€ 22,90

Niko Kupper
Miklova Zala in uporni kmetje
32 strani, 18,5 x 26 cm, trda veza-
va, ilustracije
ISBN 978-3-7086-0904-1
€ 18,90

Stefan Lesjak/Marija Prelog
A mi lahko ti kaj poveš o šoli?
44 strani, 22 x 28 cm, trda vezava, 
ilustracije
ISBN 978-3-7086-0806-8
€ 19,90

Sabina Buchwald/Kristina Krhin
Hana in vetrovi
30 strani, 20,5 x 24,5 cm; trda 
vezava, ilustracije
ISBN 978-3-7086-0807-5
€ 19,90 

Ana Koritnik
Beysonova in Yarina usoda
152 strani, 13,5 x 21 cm, trda 
vezava, 
ISBN 978-3-7086-0901-0
€ 19,90

Mira Blažej
Pesmi/Lieder
76 strani, 21,5 x 30 cm, trda 
vezava, dvojezično
ISBN 978-3-7086-0878-5
€ 15,00

Petra Matos / Kristina Krhin
Plastenka Nevenka
28 strani, 20 x 24 cm; trda vezava, 
ilustracije
ISBN 978-3-7086-0743-6
€ 12,90 

Ulrike Motschiunig / Nina Dullek
Kje je sreča?
26 strani, 22 x 28 cm, trda vezava, 
ilustracije
ISBN 978-3-7086-0731-3
€ 19,90

Petra Matos / Kristina KrhinMira Blažej

Ana Koritnik



Naš sedež:
Viktringer Ring 26, A-9020 Celovec/Klagenfurt
Tel: 0043 (0)463 56 5 15-20
Faks: 0043 (0)463 51 41 89
E-pošta: zalozba@mohorjeva.at; 
www.mohorjeva.com; www.mohorjeva.si

Sodelavci v založbi:
vodja založbe: Franz Kelih
uredništvo: mag. Hanzi Filipič; Adrian Kert; 
mag. Roman Till
lektor: Stanislav M. Maršič
šolske knjige: Franz Kelih
tajništvo: Christina Primik

Dobava:
Avstrija:
Mohr Morawa Buchvertrieb Gesellschaft mbH
Sulzengasse 2, A-1230 Wien
Poštni naslov:
A-1101 Wien, Postfach 260;
Tel.: +43/(0)1 680 14-0; Faks: +43/(0)1 680 14-140
Nemčija:
Verlags-Revilak-Service
Gutenberggasse 5, D-82205 Gilching
Tel.: +49/(0)8105/50 51; faks: +49/(0)8105/54 08

Distribucija/prodaja v Sloveniji:

Družina, d. o. o.:

Krekov trg 1, p. p. 95, 1001 Ljubljana 
Štula 23, 1210 Ljubljana-Šentvid
Tel.: (01) 360 2828 Faks: (01) 360 2829
Vodja prodaje: Miran Vene, tel: (041) 364389
Primož Čop: (040) 219397
E-pošta: miran.vene@druzina.si    druzina@druzina.si

Spremembe cen so možne, tiskarske napake pridržane.

Splošni pogoji nakupa
Kupec lahko blago naroči v naši knjigarni na Krekovem trgu 1, 
v Ljubljani (obratovalni čas vsak dan v ponedeljek med 8. in 16. 
uro in od torka do petka med 8. in 15. uro) oz. po naslednjih 
prodajnih poteh: po telefonu na številko: 01/360-28-28(27), 
elektronski pošti: narocila@druzina.si, v spletni knjigarni: 
www.druzina.si, po naročilnici v naših tiskanih medijih.
S podpisom na pogodbi oz. s tem, da ste bili nanje ob naku-
pu izrecno opozorjeni, potrjujete, da ste seznanjeni s celotnim 
besedilom prodajno-plačilnih pogojev, ki so napisani spodaj v 
nadaljevanju oz. že na hrbtni strani pogodbe ali naročilnice.
Reklamacija
Kupec ima pravico, da odstopi od pogodbe v 15 dneh od pre-
jema blaga. Odstopno izjavo mora kupec sporočiti ali poslati 
na naslov DRUŽINA, d. o. o., Krekov trg 1, 1000 Ljubljana. 
Tej pravici se ne morete vnaprej odpovedati. Sporočilo je pra-
vočasno, če je pošiljka oddana v roku. Prejeto blago morate 
nepoškodovano in v nespremenjeni količini vrniti na naslov 
DRUŽINA, d. o. o., Krekov trg 1, 1000 Ljubljana, v 15 dneh 
od dne, ko ste obvestili založbo o odstopu od pogodbe. Vrnitev 
prejetega blaga v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporoči-
lo o odstopu od pogodbe. Pridržujemo si pravico, da izjemoma 
delno odstopimo od izvedbe naročila v primerih, če naročenih 
knjig ni več na zalogi, če ugotovimo povečano plačilno rizičnost 
kupca ali če naročilnica ni bila izpolnjena v skladu s splošnimi 
pogoji. V vseh takih in podobnih primerih vas bomo o more-
bitnem našem odstopu od pogodbe takoj obvestili po e-pošti 
oz. telefonu.
Popusti se ne seštevajo in ne veljajo za akcijske artikle, artikle s 
popusti in za naročnine na revije.
PREDNAROČNIŠKA PRODAJA
Za naročila izdelkov v prednaročilu velja prednaročniška cena 
do datuma, navedenega v prednaročniških pogojih, po tem da-
tumu pa velja za vse kupce običajna cena.

OBROČNA PRODAJA
Pri obročnem plačevanju kupnine Založba kupcu ne zaračuna 
obresti, stroškov kreditiranja ali zavarovanja plačila. Kupec ima 
pravico kadar koli pred zapadlostjo posameznih obrokov porav-
nati celotno kupnino brez dodatnih stroškov. Če boste zamudili 
s plačilom najmanj dveh zaporednih obrokov, zapade celotna 
preostala kupnina v takojšnje plačilo ter jo bomo sodno izter-
jali, pred tem pa vam pustili petnajstdnevni rok za poravnavo 
obveznosti.
POŠILJANJE BLAGA
Naročene knjige, ki so na voljo, vam bomo poslali v treh delov-
nih dneh od oddaje naročila. Ob nakupu knjig v spletni knji-
garni v vrednosti nad 30 evrov plača poštnino založba (velja za 
Slovenijo). Če knjige nujno potrebujete, nas pokličite po tele-
fonu 01/360-28-28 in dogovorili se bomo o možnostih hitrejše 
dostave.
STROŠKI POŠILJANJA
Kupec plača stroške soudeležbe pri pošiljki blaga po ceniku 
Pošte Slovenije. Strošek soudeležbe je odvisen od cenika Pošte 
Slovenije in se spreminja, kot je označeno na naročilnicah. Stro-
šek nakazila denarja plača kupec in se plača le pri odkupnih 
pošiljkah (nakup po povzetju). Pri revijah je navedena cena, ki 
velja Slovenijo.
ARHIVIRANJE POGODB
Sklenjena pogodba-naročilnica je shranjena v arhivu DRUŽI-
NE, d. o. o., Krekov trg 1, 1000 Ljubljana.
UPRAVLJANJE S PODATKI KUPCA
S podpisom dovoljujete, da podjetje DRUŽINA, d. o. o., Kre-
kov trg 1, 1000 Ljubljana, z namenom izpolnjevanja ali uvelja-
vljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trže-
nja vzpostavi, vzdržuje in upravlja evidenco z vašimi osebnimi 
podatki za neomejeno časovno obdobje. Družina zagotavlja 
varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov. Kadar koli lahko pisno ali po telefonu zahtevate, da 
v 15 dneh trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne 
podatke za namen neposrednega trženja.

Prodaja in distribucija

Prodaja v Celovcu:
Mohorjeva knjigarna, Viktringer Ring 26, A-9020 
Celovec; tel: 0043 (0) 463 56515-46;  
Vodja knjigarne: Miha Kreutz: 0043 (0) 463 56515-17;  
knjigarna@mohorjeva.at

V vse navedene cene je že vključen davek na dodano 
vrednost! 
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Knjižni program Mohorjeve založbe v Celovcu so podprli Urad avstrijskega 
zveznega kanclerja, ministrstvo za izobraževanje, sekcija umetnost, Dežela 

Koroška in Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Olga Voglauer

Naše kmetije / Unsere Bauernhöfe 
Koroške kmetije v sliki in besedi

264 strani, 22,5 x 21,5 cm, trda vezava; 

ISBN 978-3-7086-1005-4


