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Literatura

Vincenc Gotthardt
Na drugem koncu 
sveta
190 strani
13 x 21 cm
mehka vezava z zavihkoma
ISBN 978-3-7086-1038-2

1. ponatis 

€ 21,90

Vincenc Gotthardt, rojen 1964, je doma v Dulah pri 
Šmohorju v Ziljski dolini. Je urednik tednika za slovensko 
narodno skupnost na Koroškem „Nedelja“. Leta 2015 je pri 
Mohorjevi založbi izšla knjiga njegovih risb vseh župnijskih 
cerkva krške škofi je z naslovom „Sacra Carinthia“. Živi v 
Celovcu.

V besedilu gre za izgubljanje, pozabljanje in manjšanje, ob hkratnem upanju, da človek 
vendarle naredi odločilni korak ter stopi v središče. Glavna oseba doživlja, kako vse izgi-
nja: vedno manj je domačih besed, nekomu peša sluh, drugemu zmanjkuje črk, s katerimi 
sestavlja besede na pragu hiše, spet drugemu odpovedujejo glasilke, nekdo je izgubil svoje 
celotno posestvo … Kar ostaja, je velika želja, da bi iz tega, kar je še ostalo, naredil nekaj 
trajnega in velikega, pa čeprav je to samo čoln iz delov lesa, ki ga je naplavilo morje. Gre 
za stopanje v središče iz nekega zakotnega pristanišča. 
Pravzaprav je to besedilo o vsakodnevnem doživljanju jutra pripadnic in pripadnikov manj-
šinskih narodnih skupnosti in njihovem spoznanju: Spet nas je nekaj manj, spet se je kaj 
izgubilo, spet je nekaj oseb pozabilo svoj jezik, spet so nekateri pripadniki odšli v svet.
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Sonja Pungertnik
Misliš resno?

176 strani
16,5 x 23,5 cm
trda vezava
ISBN 978-3-7086-1165-2

1. ponatis: mehka vezava

€ 22,00

„Zgodba o slepi Sari, o njenih mladostnih hrepenenjih in željah, je napisana tankočutno, 
iskrivo in privlačno, da knjigo le stežka odložiš, dokler ne prideš do zadnje strani. Vide-
čemu bralcu široko odpira vrata v svet teme. A tam so, presenetljivo, povsem običajne 
človeške želje: biti slišan, razumljen, sprejet, ljubljen.“

Mihaela Kavčič

„Naj nam bo dragocena Sonjina knjiga v poduk, v bralni užitek, predvsem pa naj odstira 
temo videčih!“

Doc. dr. Aksinja Kermauner, pisateljica in ti� opedagoginja

Sonja Pungertnik je odraščala v delavsko-kmečki družini v 
Novi Cerkvi pri Celju. Leta 1999 je diplomirala na Pedagoški 
fakulteti v Ljubljani, smer defektologija. Kasneje je opravila 
I., II. in III. stopnjo izobraževanja iz realitetne terapije, svoje 
znanje pa nadgradila še s študijem duhovnega izpopolnjeva-
nja na Teološki fakulteti v Ljubljani.
Tri leta je delala kot učiteljica slepih in slabovidnih otrok. 
Od leta 2007 je zaposlena v Ignacijevem domu duhovnosti 
v Ljubljani, od leta 2018 kot njegova ravnateljica. Leta 2006 
je prejela priznanje Andragoškega centra Slovenije za izjemne 
dosežke na področju izobraževanja odraslih, v letu 2014 pa je 
bila izbrana za Slovenko leta.

Literatura
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Literatura

Kaj vemo o drugih? Kaj sami o sebi?
Na začetku je samo poljub. Ampak ali to sploh obstaja, samo poljub? Franz si bo leta belil 
glavo, da bi doumel dogodke ene same noči v svoji mladosti. Lačen življenja in hrepeneč 
po sreči se v romanu Norberta Gstreina znajde na poteh, na katerih postanejo vse gotovosti 
vprašljive ...

Za roman Ko sem bil mlad (Als ich jung war) je Norbert Gstrein leta 2019 prejel avstrijsko 
knjižno nagrado (Österreichischer Buchpreis).

Avstrijski pisatelj Norbert Gstrein se je rodil leta 1962 na 
Tirolskem. Študiral je matematiko na univerzah v Inns-
brucku, Stanfordu in Erlangnu ter sklenil študij z disertacijo 
o logiki vprašanj (Zur Logik der Fragen). Objavljati je začel 
ob koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja in do danes 
ustvaril skoraj dvajset proznih besedil. Za svoje pisateljsko 
delo je prejel številne literarne nagrade, med drugimi tudi 
nagrade Ingeborg Bachmann, Alfreda Döblina, Uweja 
Johnsona in Th omasa Manna. Za svoj roman Ko sem bil 
mlad (Als ich jung war) je leta 2019 prejel prestižno 
avstrijsko knjižno nagrado (Österreichischer Buchpreis).
Z družino živi v Hamburgu.

Norbert Gstrein
Ko sem bil mlad 

Iz nemščine prevedel Štefan Vevar 

230 strani
13 x 20 cm
mehka vezava z zavihkoma
ISBN 978-3-7086-1183-9

€ 29,00
Zbirka Austriaca – avstrijska proza v slovenskem prevodu
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Literatura

Peter Handke
Lepi dnevi v Aranjuezu
Poletni pogovor

Iz nemščine prevedel Štefan Vevar 

84 strani
13,5 x 21 cm
mehka vezava z zavihkoma
ISBN 978-3-7086-1119-8

€ 18,90
Zbirka Austriaca – avstrijska proza v slovenskem prevodu

Gre za prefi njeno, subtilno izvezeno besedilo Petra Handkeja o globinskih ‒ umljivih in 
nedoumljivih ‒ razmerjih med moško in žensko naravo. 
Ujeto je v poletni pogovor med Njim in Njo na cvetočem vrtu poznega poletja ‒ pogovor 
o ljubezni, o vzponih in padcih življenja, o temnih breznih, ki jih nosimo v sebi. A tudi 
o eskapizmu iz brutalnega vsakdanjika, ki pobeglima omogoči narediti globoke vrtine v 
svojo dušo; o pobegu v idilično naravo, a tudi begu z omejenim trajanjem. Turbulentno 
življenje namreč tik pred koncem intimne drame vdre v mentalno dogajanje in ga pretrga.   
Lirično besedilo je nekakšna bralna drama (Lesedrama). Kot tako je bilo uprizorjeno v 
Slovenskem stalnem gledališču v Trstu (sezona 2017/18) in doživelo velik uspeh.

Peter Handke, rojen 6. decembra 1942 v Grebinju/
Griff en na Koroškem, je mednarodno visoko odlikovan 
pisatelj in prevajalec (mdr. je prevedel dela Gustava Januša in 
Florjana Lipuša), najbrž v tujini in doma najbolj znani 
sodobni avstrijski pisatelj. Leta 1966 je izšel njegov prvi ro-
man Die Hornissen (Sršeni). Sledilo je več ko 30 pripovedi in 
proznih del. Njegova dela so prejela številne najprestižnejše 
mednarodne nagrade ter bila prevedena v mnogo jezikov, po 
vsem svetu pa so doživela tudi številne dramske uprizoritve. 
Leta 2019 je prejel Nobelovo nagrado za literaturo.
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Filozofija

Jožef Hlebš
Misleci in realni svet
Izbrani fi lozofski spisi

360 strani
15 x 21,5 cm
mehka vezava z zavihkoma
ISBN 978-3-7086-1128-0

€ 27,00

Namen tega dela je obravnava tradicionalne metafi zike, znanosti, ki jo je Aristotel po-
imenoval kot prvo fi lozofi jo (prote philosophia). To mišljenje imenujemo tudi realizem, 
natančneje metafi zični realizem, kjer relativnega nasprotja med subjektom in objektom ne 
enačimo z nasprotjem med duhom in bitjo, ampak bit, ki je izvorno duhovna, zaobjema 
subjekt in objekt.
„Filozof“ ni fi lozof, če ni metafi zik, kajti metafi zika je najosnovnejša znanost razuma, od 
katere so na ta ali oni način odvisne vse druge znanosti. 

Ddr. Jožef Hlebš, roj. leta 1938 na Škofl jici pri Ljubljani, je 
fi lozof in naravoslovec (biolog in antropolog). Od leta 1970 
živi in deluje v Salzburgu. Študiral je na univerzah v Ljublja-
ni in Salzburgu. Do upokojitve leta 2000 je na Univerzi v 
Salzburgu predaval kot profesor za področje fi lozofi je narave 
in fi lozofi je naravoslovnih znanosti. Poleg številnih razprav 
s področja fi lozofi je narave je objavil tudi vrsto esejev o slo-
venskih in tujih fi lozofi h. Za izbrana dela Antona Trstenjaka 
je redigiral tudi Filozofske spise II (1999) in napisal uvodno 
študijo. Za obsežno standardno delo Christliche Philosophie 
im katholischen Denken des 19. und 20. Jahrhunderts (1986–
1990) je prispeval spise o fi lozofi ji Vzhodne in Jugovzhodne 
Evrope.
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Psihologija

Pametni telefoni so v preteklem desetletju močno spremenili življenje skoraj štirih milijard 
ljudi. Večina ljudi vidi v tem tehničnem izumu predvsem pozitivne učinke, saj si komaj 
kdo še lahko predstavlja življenje brez teh malih „čudežnih“ naprav. 
Le redki opozarjajo na negativne posledice čezmernega uporabljanja pametnih telefonov 
zlasti za otroke in mladino. Manfred Spitzer v svoji knjigi s pomočjo znanstvenih raziskav 
dokazuje, da nebrzdano uporabljanje pametnih telefonov škoduje zdravju, ovira izobraževa-
nje otrok in mladine ter ima hude posledice tudi za našo družbo. Kritično razčlenjuje tako 
imenovano „digitalizacijo“, ki ima, kakor vsak pojav, tudi slabe posledice, v tem primeru 
zlasti za naše otroke in mladostnike.

Univ. prof. dr. dr. Manfred Spitzer,  rojen leta 1958, je 
študiral medicino, psihologijo in fi lozofi jo ter habilitiral na 
področju psihiatrije. Dvakrat je bil gostujoči profesor na 
Harvard University. V Ulmu v Nemčiji vodi Univerzitetno 
psihiatrično kliniko in Transferni center za nevroznanosti 
in učenje (Univerza v Ulmu, oddelek za psihiatrijo). Obja-
vil je številne knjige, od katerih sta najbolj prodajani Ler-
nen (Učenje) in Vorsicht, Bildschirm! (Pozor, zaslon!). Na 
nemškem televizijskem kanalu za izobraževanje ARDalpha 
moderira tedensko oddajo Um in možgani. Manfred Spitzer 
je eden najpomembnejših nemških raziskovalcev delovanja 
možganov. Le malokdo je tako kakor on sposoben predstaviti 
znanstvena dognanja nazorno in s poudarkom.

Manfred Spitzer
Epidemija 
pametnih telefonov

Iz nemščine prevedel Aleš Učakar 

264 strani
15 x 22 cm
trda vezava
ISBN 978-3-7086-1054-2
skupna izdaja z Mladinsko knjigo

€ 29,90
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Thomas (Tomi) Partl
Na Mačah smo doma
In Matschach sind wir zu Hause
Zgodovina mačenskih hub in kajž
Geschichte der Matschacher Huben und Keuschen

slovensko-nemška izdaja

Dr. Tomi Partl v svoji knjigi opisuje zgodovino hub 
(kmečkih posestev) in kajž v kraju Mače v občini Bistrica 
v Rožu ob vznožju Karavank ter navaja njihove posestni-
ke. Posebno pozornost pri tem posveča domačiji Oštin, 
ki je že več kot 400 let v lasti družine Partl.

Prelepe Mače so širom po Koroškem med drugim znane po Mačenski planini, na kateri 
stoji priljubljena Celovška koča, ter nad njo kraljujočem Stolu, najvišjem vrhu Karavank.

472 strani, 17 x 23,5 cm, trda vezava, ISBN 978-3-7086-1159-4;

€ 36,00

Zgodovina 

SPD Rož, Šentjakob v Rožu (izd.)
Obmejni boji / Grenzkämpfe
Šentjakob v Rožu po plebiscitu 1920
St. Jakob i. R. nach der Volksabstimmung

Pričujoča knjiga predstavlja zgodovinski opis in potek bo-
jev za mejo v občini Šentjakob v Rožu, za tiste čase stra-
teško zelo pomembnega ozemlja – železniški predor skozi 
Karavanke (vrata na jug oz. strateško pomembna povezava 
med Koroško in Jugoslavijo) –, in pričevanja prič dogod-
kov, ki pripovedujejo, kako so doživljali sobivanje med 
obema jezikovnima skupnostma, kako so bili in so še(?) 
tudi notranje razklani med enim in drugim.
Slovensko prosvetno društvo Rož je knjigo izdalo z željo, 
da bi se stvari v malem šentjakobškem kozmosu spremenile na boljše, da bi padli politično 
napihnjeni nevidni zidovi.

110 strani, 17,5 x 24 cm, mehka vezava, ISBN 978-3-7086-1190-7; nemško-slovenska izdaja

€ 22,00
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Literatura

Unser Kärnten / Naša Koroška
Literarischer Versuch eine Aufarbeitung / 
Literarni poskus obdelave
nemško-slovenska izdaja

Dvojezični knjižni projekt „Unser Kärnten/Naša 
Koroška“ je posebna antologija o Koroški. Besedila 
v prozni in pesniški obliki 40 koroških avtoric in 
avtorjev spremljajo dela 20 koroških umetnic in 
umetnikov obeh narodnih skupnosti.
Koroška je dežela pisateljic in pisateljev! Ti ji pogo-
sto nastavijo kritično zrcalo ter tako opisujejo njo 
in njene prebivalce. Še posebej pri vprašanju sožitja 
obeh narodnosti na Koroškem so se prav pisateljice in pisatelji vedno zavzemali za podporo 
vse bolj ob rob potisnjenima slovenskemu jeziku in kulturi. 
Knjiga je izšla v sklopu CarinthiJa 2020 ob 100. obletnici koroškega plebiscita. Nositeljica 
projekta in izdajateljica dela je Mohorjeva družba v Celovcu, ki je knjigo izdala skupaj s 
Koroško zvezo pisateljic in pisateljev ter Društvom slovenskih pisateljev v Avstriji. 

200 strani, 21,5 x 21,5 cm, trda vezava; ISBN 978-3-7086-1108-2; € 24,00

Stefan Feinig

374
nemško-slovenska izdaja

Stefan Feinig o knjigi: „Potegnem številko iz avtomata in 
čakam, da se prikaže na ekranu, ki me napoti k nekim vra-
tom … Kar sledi, je ta zgodba.“

Neprizanesljiva in jedka kritika brezposelnega ter razoča-
ranje nad družbo in sistemom, ki človeka omejita na golo 
številko.

„Stefan Feinig zlije obremenjujoče lirsko pripovedovanje v 
strogo literarno obliko, v kateri ponavljajoča se številka 374 

postane grozeči korzet.“ 
Gabriele Russwurm-Biro

120 strani, 12 x 17 cm, trda vezava, ISBN 978-3-7086-1142-6; 

€ 25,00



10

Zgodovina

Janez Šumrada (ur.)
Rojevanje slovenskega 
diplomatskega jezika
Janez Nepomuk Primic in njegovi Listi

Prvo slovensko diplomatsko besedilo prihaja pred slovensko 
strokovno javnost z več kot dvestoletno zamudo. Danes 
lahko gledamo nanj kot na zanimiv, v marsičem presenetljiv 
dokument razburkanega časa, v katerem se mnoge dobre 
zamisli niso mogle uresničiti, številne pa so ostale na pol 
poti. (dr. Boris Golec)

Na začetku 19. stoletja je Janez Nepomuk Primic s svojim delom pomembno prispeval k 
oblikovanju strokovnega jezika s področja diplomacije in povezovanju slovenskega prostora 
s širšo evropsko družbo. (Dr. Bogdan Kolar)

Studia diplomatica Slovenica, fontes 4

416 strani, 16 x 24 cm, trda vezava s ščitnim ovitkom, ISBN 978-3-7086-1162-4, € 36,00

Andrej Rahten/Gregor Antoličič (eds.)
The Congress of Ljubljana 1821
Personalities, Events and Historical Context

Knjiga � e Congress of Ljubljana 1821 prihaja na knjižne 
police skoraj sočasno z znanstvenokritično izdajo prve diplo-
matskozgodovinske študije o ljubljanskem kongresu Svete 
alianse Baltazarja Vladimirja Šenka iz leta 1944. Poleg ocene 
pomena ljubljanskega kongresa v slovenskem zgodovinskem 
spominu, nastale v luči Šenkove knjige, prinaša še vrsto pri-
spevkov uglednih slovenskih in mednarodnih strokovnjakov 
za diplomatsko zgodovino.  Ob 200. obletnici ljubljanskega 
kongresa bodo tako tudi angleško govoreči bralci dobili priložnost, da spoznajo glavne ak-
terje, procese odločanja in zgodovinske okoliščine doslej najpomembnejšega diplomatskega 
dogodka na slovenskih tleh, ko je Ljubljana za dobre štiri mesece postala središče svetovne 
politike.

Studia diplomatica Slovenica, monographiae 5a; v angleškem jeziku
172 strani, 16 x 24 cm, trda vezava s ščitnim ovitkom, ISBN 978-3-7086-1184-6 
€ 26,00

kongresa bodo tako tudi angleško govoreči bralci dobili priložnost, da spoznajo glavne ak-
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Zgodovina / umetnost

Katoliški dom prosvete Sodalitas v Tinjah

V začetku je bila beseda je bila 
slika / Im Anfang war das Wort 
war das Bild

V knjigi so zbrane skoraj vse slike umetnic in umetni-
kov, ki so v preteklih 35 letih s svojimi razstavami obo-
gatili umetniški hram Doma Sodalitete.
Slike so okno v svet, ki ga zaznavamo z notranjimi očmi, 
s čudenjem in v tihem dialogu z ustvarjalko in ustvar-
jalcem umetnosti. Kakor velja „Odpri knjigo in knjiga 
bo odprla tebe“, tako velja tudi za slike, da povezujejo 
sorodne duše in razodevajo utrip srca umetnic/umetni-
kov in pozorne gledalke/pozornega gledalca. 

Jože Kopeinig

224 strani, 23,5 x 32 cm, trda vezava, ISBN 978-3-7086-1191-4;

€ 48,00

gatili umetniški hram Doma Sodalitete.
Slike so okno v svet, ki ga zaznavamo z notranjimi očmi, 
s čudenjem in v tihem dialogu z ustvarjalko in ustvar-
jalcem umetnosti. Kakor velja „Odpri knjigo in knjiga 
bo odprla tebe“, tako velja tudi za slike, da povezujejo 
sorodne duše in razodevajo utrip srca umetnic/umetni-
kov in pozorne gledalke/pozornega gledalca. 

Andrej Rahten, Gregor Antoličič, 
Oskar Mulej (ur.)
Ljubljanski kongres 1821
Diplomatskozgodovinska študija Vladimirja 
Šenka – znanstvenokritična izdaja

„Pri novi znanstvenokritični izdaji knjige dr. Vladimir-
ja Šenka Kongres Svete alianse v Ljub ljani gre za izjemno 
znanstveno delo, ki na podlagi še danes težko dostopnega 
gradiva obravnava obdobje ljubljanskega kongresa, ki je 
potekal leta 1821. [...] Dr. Andrej Rahten, dr. Gregor Anto-

ličič in dr. Oskar Mulej so prepoznavni strokovnjaki na področju diplomatske in politične 
zgodovine. [...] Ob 200. obletnici ljubljanskega kongresa tako nova izdaja te monografi je v 
slovenski zgodovinski prostor vnaša ponovno zavedanje o pomenu tega kongresa in vlogi, 
ki jo je tedaj imela Ljub ljana v evropski politiki.“

Dr. Bojan Godeša 
Studia diplomatica Slovenica, monographiae 5

208 strani, 16 x 24 cm, trda vezava s ščitnim ovitkom, ISBN 978-3-7086-1145-7; € 32,00
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Knjižni dar 2022

Adrian Kert (ur.)
Pratika 2022
Pratika spet ponuja tematsko pester izbor prispevkov. Uvo-
dnemu koledarskemu delu sledijo prispevki iz sveta kulture, 
duhovnosti, vere, družbe, literature, dogodkov in obletnic v 
preteklem letu, zgodovine, zdravja in narave.

160 strani, 10 x 14 cm; mehka vezava
ISBN 978-3-7086-1200-3

€ 6,00

Koledar 2022
Koledar prinaša sveženj zanimivega branja iz 
Koroške, Slovenije in krajev, kjer živijo Slovenci. 
Tokrat predstavljamo kot faro Slovenski pastoral-
ni center v Celovcu, med prispevki pa najdemo 
članke o ziljskem narečju, o krški škofi ji, o usta-
novitelju posojilnice v Ločah Jakobu Knafl iču, 
o atentatu na duhovnika Ferdinanda Limpla fe-
bruarja 1921, o prejemniku Tischlerjeve nagrade 
2021, o kruhu in še vrsto drugih.

Koledar zaokrožajo poročila o delovanju treh 
Mohorjevih družb v letu 2020/21.

192 strani, 16,5 x 23,5 cm, mehka vezava
ISBN 978-3-7086-1201-0

€ 18,00

KNJIŽNI DAR
€ 38,00 (tri knjige)

978-3-7086-1202-7
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Knjižni dar 2022 / večernice

Tomaž Klinar
Banatski cvet

Večernice 2022
160 strani
13 x 20,5 cm 
mehka vezava
ISBN 978-3-7086-1198-3

€ 19,00 

Izdala Celjska Mohorjeva družba v sozaložništvu Mo-
horjeve družbe v Celovcu in Goriške Mohorjeve družbe

Kjer ljubezen zakliče, človek sledi. Ganljiva življenjska in ljubezenska pripoved o Janezu, 
slovenskem naborniku  v okolici čudovitega Banata, in Beti, češki izseljenki, ki je tam 
odraščala in živela s svojo družino. Kljub različnemu izhodišču in geografski razdalji, ki je 
bila tedaj bistveno teže premostljiva, njuna ljubezen premaga vse ovire in vodi do 
globokega in tu pa tam navihanega odnosa. Tomaž Klinar tako nadaljuje navdihujočo 
tradicijo Slovenskih večernic. 

Tomaž Klinar, rojen 1971 v Kranju, je po izobrazbi specia-
list za obramboslovje in zaposlen v Slovenski vojski. Poleg 
poklicnega delovanja je pisec številnih člankov in priročnikov 
o vzreji in ocenjevanju pasemskih malih živali, med drugim 
tudi strokovnega priročnika Pasemski kunci. Njegov literarni 
prvenec je roman Heroji nekega trenutka, ki je avtobiografska 
zgodba o služenju vojaškega roka v zadnji generaciji JLA. 
Banatski cvet je njegov drugi roman.
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Vera

Helene Wernig / Nadja Kramer (Hg./izd.)
Mit dir sein /
Za vedno s teboj

Texte zu Tod, Trauer, Trost und Hoff nung
Besedila o smrti, žalovanju, tolažbi in upanju

nemško-slovenska izdaja

Že vrsto let Helene Wernig pripravlja molitve ob poslovi-
tvah in pogrebih. V južnokoroškem dvojezičnem območju 

se molitve pripravljajo v obeh deželnih jezikih (nemško in slovensko). Izkušnje 
kažejo, da ljudje pri žalovanju iščejo možnosti, kjer žalovanje in tolažba najdeta 

svoje mesto. Pričujoča knjiga ponuja izbor ustreznih besedil.

196 strani, 14,5 x 21 cm, mehka vezava, ISBN 978-3-7086-1089-4; 

€ 24,90

tvah in pogrebih. V južnokoroškem dvojezičnem območju 
se molitve pripravljajo v obeh deželnih jezikih (nemško in slovensko). Izkušnje 

kažejo, da ljudje pri žalovanju iščejo možnosti, kjer žalovanje in tolažba najdeta 

Franc Kramberger
Stanovitno izpričujemo 
zvestobo in ljubezen
Duhovne vaje za duhovnike

„Hvala Bogu in zahvala voditelju duhovnih vaj za tako 
dragocene spodbude nam duhovnikom in drugim, da 
bomo lažje „rinili na globoko“, tja, kjer nas čaka ON, ki 
nas najbolj ljubi.“
(Iz spremne besede Jožeta Kopeiniga)

120 strani, 11,5 x 19 cm, mehka vezava, 
ISBN 978-3-7086-1176-1; 

€ 18,90
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Pesmi

Brane Senegačnik se je postavil v središče sodobne slovenske poezije tako rekoč v tistem 
trenutku, ko je začel objavljati svoje prve pesmi v Novi reviji in reviji Literatura, predvsem 
pa od izdaje svoje prve zbirke Srčni grb (1991) dalje, saj je na slovensko literarno prizorišče 
stopil z zrelo, tehtno in bogato pesniško besedo. 
Pogovori z nikomer pomenijo logično nadaljevanje, obenem pa tudi bogato nadgradnjo 
Senegačnikove dosedanje pesniške poti. Med sodobno poezijo, ki pogosto zvesto beleži 
enolične, sive in puste pokrajine vsakdana, je Senegačnikova poezija v zbirki Pogovori z 
nikomer dragocen biser, saj vrača upanje, da obstajajo prostori zasvetja, kjer človekova 
bivanjska stiska in veličina obenem zasijeta v vseh valovanjih luči, od temnih do svetlih 
tonov, od črnine samote do žarenja lepote, od disharmonične tonalitete do klasične sonetne 
ubranosti.

Brane Senegačnik (1966) je doktoriral iz klasične fi lologije 
na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi zaposlen. Glav-
no področje njegovega znanstvenega raziskovanja je grška 
tragedija. Ukvarja se tudi z recepcijo antične poezije v sodob-
nem času in ontologijo poezije. Doslej je izdal šest pesniških 
zbirk (Srčni grb, Na temnem pragu upa, Ptica iz črnih zvezd, 
Dvojni čas, Arie antiche, Tišine) in objavil tri knjige esejev o 
duhovnih problemih sodobne slovenske kulture. Njegova be-
sedila so uglasbili nekateri najvidnejši predstavniki različnih 
generacij slovenskih skladateljev. Izdal je tudi več knjig pre-
vodov iz grške, rimske in renesančne književnosti. Za prevod 
Senekovega Ojdipa je leta 2012 prejel Sovretovo nagrado.

Brane Senegačnik
Gespräche mit Niemandem
Pogovori z nikomer
Iz slovenščine prevedel Boštjan Dvořák

208 strani
14 x 21,5 cm
mehka vezava z zavihkoma
ISBN 978-3-7086-1181-5

ok. € 24,90
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Otroška knjiga

Oliver Scherz
Prijatelj z ostrimi zobmi

Z ilustracijami Barbare Scholz

Iz slovenščine prevedla Ana Grmek 

128 strani
17 x 24,5 cm
trda vezava
ISBN 978-3-7086-1160-0

€ 24,00

Tomi navdušeno skaklja po gozdu in spravlja zaklade v obustne mešičke: polžjo hišico, pti-
čje pero, krilo kačjega pastirja. Na lepem se zaleti v volka – najhujšega sovražnika tekunic. 
Strašni volk ne hlastne po njem, temveč ga le nemočno pogleda. Očitno je hudo poškodo-
van. Kako naj ga Tomi pusti samega? Vsak dan mu nosi hrano in sčasoma se spoprijateljita, 
vendar je njuno prijateljstvo kmalu postavljeno pred težko preizkušnjo.

Oliver Scherz, rojen leta 1974 v Essnu, piše knjige za otroke 
in je po poklicu fi lmski igralec. Po rojstvu svoje hčerke je od-
kril ljubezen do pisanja knjig za otroke. Od takrat ga vedno 
znova preseneča in navdihuje svojski, domišljijski pogled 
otrok na svet in življenje. Če v svojih knjigah najde kanček 
otroškega veselja do življenja in njihove iskrenosti, ima obču-
tek, da se je vsaj malo približal bistvu.
Oliver Scherz živi s svojo družino v Berlinu.
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Otroška knjiga

Tončka Stanonik (besedilo in čipke)

Dunja Kofler (ilustracije)

Klekljarica Polonca 

Knjiga je izšla tudi v nemški izdaji 

32 strani, barvne ilustracije
20 x 24 cm
trda vezava 
ISBN 978-3-7086-1168-6

€ 24,90

Tončka Stanonik je bila rojena leta 1949 v Ljubljani, otro-
štvo in zgodnja mladostna leta je preživela v rodnih Žireh. 
Diplomirala je iz slavistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 
Večino delovne dobe je preživela v založbi Mladinska knjiga 
kot lektorica in urednica enciklopedijskih in leksikonskih 
knjig. 
Pravljice, črtice in kratke zgodbe je sprva objavljala v revijah 
in na radiu, kasneje tudi v knjižnih izdajah. Med bralci sta 
posebej odmevali avtobiografsko intonirani prozni zbirki 
Podobe iz čipkaste preje (1996) in Lučka na klekljarskih poči-
tnicah (2004). Več njenih slikanic za otroke je uvrščenih med 
knjige za Bralno značko ali Eko bralno značko.

V pravljičnem besedilu Klekljarica Polonca je avtorica povezala svojo literarno ustvar-
jalnost, namenjeno najmlajšim bralcem, in široko razgledanost po tistem delu slovenske 
snovne kulturne dediščine, ki se nanaša na izročilo domače umetne obrti, klekljarstva. Po-
lonca tako pooseblja klekljanju predano ženo, ki se od otroštva do poznih let posveča temu 
svojemu poklicu, v družbi pogosto prezrtemu in izkoriščanemu. Na zgodovinskih dejstvih 
utemeljeno besedilo avtorica osmisli s prehodom v pravljični svet in ga podkrepi z lastnimi 
„klekljanimi ilustracijami“. 
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Otroška knjiga

Maria Bartoloth
Mijalca majalca
Zilska basən. Ziljska basen. 
Ein Gailtaler Märchen

Ilustracije: Melanie Bartoloth

32 strani, 
21,5 x 21,5 cm
trda vezava
ISBN 978-3-7086-1169-3

€ 26,00
Knjigo sta izdala Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik in Slovensko 
prosvetno društvo Zila

Na začetku je bil spomin – spomin na mamo, ki je bila doma v Čačah. Hčerki Mariji je 
pripovedovala pravljico o mački, ki so jo otroci vrgli v ogenj. Mali otroci pa so videli dobre 
škrate, ki so ščitili mačko pred ognjem. Ta drobec pravljice, ki je Mariji Bartoloth ostal v 
spominu, je bil seme za to prav posebno ziljsko prav ljico.
Pravljica je zapisana v slovenskem ziljskem narečju, v knjižni slovenščini in v nemščini. 
Knjigi je priložena zgoščenka s pravljico v ziljskem narečju, ki jo bere avtorica.

Maria Bartoloth se je rodila leta 1938 pri Užičarju 
(Vəžíčarju) v Gorjah na Zilji. Doraščala je s slovenskim 
ziljskim narečjem, nemščine se je naučila šele v šoli, 
slovenskega knjižnega jezika se je učila le dve leti.
Leta 1992 je pri Mohorjevi založbi izšla njena pesniška 
zbirka Pa Zila še vəsčəs šəmi. V njej je objavila izvirne pesmi v 
domačem ziljskem narečju, ki jih je prepesnila tudi v nemško 
narečje. Leta 2015 pa je izšla njena zbirka Zilščə pušəlč, s pri-
loženim DVD-jem, na katerem avtorica bere svoje pesmi. V 
svojih pesmih ohranja slovensko narečje in kulturo slovensko 
govorečih Ziljanov ter tako pomaga, da ta duhovna kulturna 
dediščina ne ponikne v pozabo.  
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Otroška knjiga

Roman Treven
Lihardina gostija
za pobalina
Ilustrirala Alina Asberga Nabergoj

40 strani, z barvnimi ilustracijami
22 x 28 cm
trda vezava 
ISBN 978-3-7086-1167-9

€ 22,00

„Otrokoma Lupi in Petru za vrat splezata lenčka in ju spremenita v pobalina. Tako začneta 
svoj pohod po deželi ... 
Vendar nobena lumparija ne ostane skrita Dobraču. Skupaj s kneginjo Lihardo pripravita 
past za nabrita pobalina in ujameta lenčka.
Pravljica temelji na legendi o blaženi Lihardi, nekaterih elementih ljudskega izročila 
koroških Slovencev in povedkah avtorjevega lokalnega okolja, vse skupaj je ovito v čvrsto 
domišljijo z vzgojno noto.“

Mirjam Perez Zelenc

Roman Treven, je kulturni aktivist v Kulturnoturističnem 
društvu Hotedršica. Že vrsto let je dejaven kot avtor raznih 
besedil, med njimi tudi odrske priredbe za otroke in odrasle, 
ki jih tudi sam režira. Vsebine za otroške zgodbe jemlje pred-
vsem iz starega ljudskega izročila in običajev ter jih v novi 
obliki približa svojim bralcem.
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Umetnost

Valentin Oman
Interventionen im öffentlichen und 
sakralen Raum
Posegi v javnem in sakralnem prostoru
Interventions in public and sacred space

240 strani
24 x 32 cm
trda vezava
ISBN 978-3-7086-1090-0

€ 60,00

„Valentin Oman spada med najbolj znane avstrijske umetniške osebnosti. V dosedanjih 
več kakor petdesetih plodovitih letih je umetnik ustvaril impresiven, raznolik in prodoren 
korpus del s težiščem v grafi ki, slikarstvu, kiparstvu in instalacijah.
Da je Valentin Oman postal regijsko, nacionalno in mednarodno tako zelo prepoznaven, se 
mora zahvaliti predvsem svojemu delu v javnem prostoru. V domači regiji je vidno prisoten 
z nadpovprečno velikim številom arhitektonsko-oblikovalskih stvaritev, predvsem v cerkve-
nih in javnih stavbah in na trgih. Ta pojav je treba pripisati tako vsebinski kot formalno- 
estetski svojskosti in s tem tudi ustreznosti njegovega dela v ta namen.“
(Christine Wetzlinger)

Valentin Oman, rojen leta 1935 v Štebnu pri Beljaku. 
Maturiral je leta 1958 v Marijanišču na Plešivcu. Od leta 
1958 do leta 1962 je študiral pri profesorici Hildi Schmid- 
Jesser na današnji Univerzi za uporabno umetnost na Duna-
ju. Leta 1963 je končal specializacijo za tiskovno grafi ko pri 
profesorju Riku Debenjaku na Akademiji za likovno ume-
tnost v Ljubljani.
Poleg številnih razstav doma in v tujini je Valentin Oman 
uresničil raznolika dela za javni in sakralni prostor ter 
naročila za javne stavbe.
Kot koroški Slovenec se Valentin Oman zavzema za ohrani-
tev in enakopravnost slovenskega jezika.
Živi in dela na Dunaju in v Bekštanju.
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Janko Zerzer
Po koroških poteh
Kulturnozgodovinski turistični vodnik

Dežela Koroška je za slovenske obiskovalce od nekdaj pri-
vlačna. Nostalgični odnos do „zibelke slovenstva“ je vedno 
znova nagovoril neštete potovalne skupine in posameznike 
iz Slovenije za pot med koroške rojake, še posebej na Go-
sposvetsko polje k začetkom slovenske krščanske vernosti 
in državnosti. A Koroška hrani poleg tega še številne druge 
izjemno pomembne kulturne spomenike na celotnem 
ozemlju, najsi bo v obliki cerkva, graščin in drugih arhitek-

tonskih znamenitosti ali obpotnih spomenikov na prostem, ki spregovorijo tudi o vsenav-
zočih slovenskih sledeh in zaslužnih osebnostih. Prav tako je dežela zanimiva zaradi svojih 
običajev. Ta prvič leta 1997 izdani vodnik, po katerem povpraševanje ne usahne, pripove-
duje v obnovljeni in dopolnjeni izdaji o kulturnozgodovinski dediščini Koroške.

nova, dopolnjena izdaja, 176 strani, s fotogra� jami in ilustracijami, 12 x 19,5 cm, integralna vezava

ISBN 978-3-7086-1149-5; € 23,90

Vodnik / življenjepis

Mihi Antonič
Dom moj in moj rod. Spomini
Zapisal: Emanuel Polanšek

Mihi Antonič, gospodarstvenik, hotelir, zadružnik, 
komercialni svetnik, kulturnik, prikupno razgrinja, 
črpajoč iz bogate bere svojega življenja, vso polnost 
svojih dni. Nikakor se ni treba čuditi, da iz posrečeno 
nanizanih pripovedi odseva kanček nostalgije.
Človeku, ki je preromal pogosto težke dneve otroštva 
– v naknadno pozlačenem spominu sicer „najlepši čas 
mojih mladostnih let“ –, trda leta vajeništva, temne 
čase nacizma, služil v tujih krajih daleč od domačije na 
„Rice“ pri nekdaj še docela slovenskem Šentjakobu v 
Rožu, se je v spomin globoko zabrazdila usoda koroške-
ga Slovenca.
(Iz spremne besede Reginalda Vospernika)

224 strani, 14,5 x 21 cm, trda vezava, ISBN 978-3-7086-1175-4

€ 22,00
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Vera / Zgodovina

Yassir Eric
Naučen sovraštva, doživel ljubezen
Od islamista do postavljavca mostov

„Kdor se hoče spopasti z islamističnim terorizmom, mora 
ugotoviti, kdo ali kaj te teroriste prežema. V koranski šoli, 
v mošeji in doma sem se naučil sovražiti. Zviška sem gledal 
na drugoverce in sem bil pripravljen jih umoriti. Ko sem 
veliko prepozno opazil, da sem škodoval samemu sebi, je 
bil moj svet, v katerem sem živel, postavljen na glavo.“
Yassir Eric se spreobrne h krščanstvu, njegova družina ga 
zaradi tega razglasi za mrtvega, zbežati mora iz Severnega 

Sudana. V Nemčiji začne novo življenje. Njegova knjiga je nujno 
potreben priročnik za vse tiste, ki jih zanima kritični dialog z islamom.

192 strani, 13,5 x 21 cm, mehka vezava z zavihki, ISBN 978-3-7086-1095-5; 

€ 25,90

Sudana. V Nemčiji začne novo življenje. Njegova knjiga je nujno 

Andrej Rahten
Po razpadu skupne države
Slovensko-avstrijska razhajanja od mariborskega pre-
vrata do koroškega plebiscita

„Rahtenova monografi ja se odlično umešča v njegov sicer za-
vidljivi opus študij avstrijsko- slovenskih odnosov ob koncu 
19. stoletja in v začetku 20. stoletja, pri čemer izstopa dej-
stvo, da je avtor na videz „lokalno“ problematiko postavil v 
žarišče širše mednarodne javnosti in diplomacije ter jo pred-
stavil kot nadregionalni problem. Lahkotnost, s katero Rah-
ten riše akterje, zgodovinska ozadja, diplomatske spletke, 
prerekanja in sosledja dogodkov na pariški mirovni konfe-
renci, je posebna kvaliteta pričujoče monografi je.“ (Gregor Jenuš)
496 strani, 16,5 x 23,5 cm, trda vezava; ISBN 978-3-7086-1106-8
Izdala Celjska Mohorjeva družba v sozaložništvu Mohorjeve družbe v Celovcu in Goriške Mohorjeve 
družbe.

€ 35,00
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Leposlovje / otroška knjiga

Rudi Mlinar
Leški knapi
Roman

Roman pripoveduje kot v televizijski nanizanki o rudarstvu 
v koroški vasici Leše, kjer je bilo pred 200 leti eno največjih 
nahajališč rjavega premoga v Evropi. Kot skriti opazovalec 
avtor stopi na sled protagonistom romana: rudarstvu in 
prebivalstvu kraja, ki mu je bilo knapovstvo prekletstvo in 
blagoslov – težaško garanje za borni vsakdanji kruh. Na-
posled sta prav v začetkih socialnega ozaveščanja delavstva 

na začetku 20. stoletja oropana in izlužena tako knap kot 
delovna sila kakor tudi rudnik sam, ki zapre svoje strahospoštovane 

rove. Kot koroški kronist je Mlinar napisal še en literarni dragulj.

278 strani, 13,5 x 21 cm, mehka vezava; ISBN 978-3-7086-1102-0

€ 24,00

delovna sila kakor tudi rudnik sam, ki zapre svoje strahospoštovane 

Tatjana Božič
Leto v pesmicah zajeto

Ljudskošolska učiteljica Tatjana Božič je imela 
dolga leta poklicno opraviti z otroki in tudi 
njihovim jezikovnim urjenjem v slovenščini. Z 
leti je spoznala, kako otrokom najlaže približa 
jezik z usvajanjem novih besed iz vsakdanjika, 
namreč z rimanimi pesmicami. Motivno je za 
osnovo vzela letne čase in zložila pester niz pe-
smi k posameznim letnim časom. Kot nadarje-
na slikarka je pesmi sama opremila s prikupnimi ilustra-
cijami, ki upodabljajo zelo priljubljene otroške motive.

30 strani, ilustracije, 30,5 x 21,5 cm, trda vezava
ISBN 978-3-7086-1121-1

€ 21,90
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Otroška knjiga

Manca Rebula
Jakob najde pesem 
Jakob findet ein Lied

Jakob zelo rad hodi v vrtec. Tam s svojimi prijatelji 
telovadi, poje, barva in se igra. Obožuje glasbo. Vsak 
ponedeljek nestrpno čaka na glasbeno urico, kamor 
posebej zanj in za njegove prijatelje iz glasbene šole 
pride Silvia. Z njimi vedno počne kaj prav posebne-
ga. Skupaj poslušajo pesmice, pojejo, plešejo, igrajo 
na inštrumente in še kaj. Jakob ima Silvio zelo rad.
slovensko-nemška izdaja;

40 strani, z barvnimi ilustracijami, 26 x 26 cm, trda vezava 
ISBN 978-3-7086-1122-8

€ 22,00

Sonja Buch 
Hanca Buch-Mertel
In Luka je udaril na boben

Luka je imel vrt. In Luka je imel kratke noge. Ker pa 
je njegov vrt ležal neposredno pred njegovo hišo in 
zraven nje in za njo in torej povsod okrog hiše, kratke 
noge na srečo le niso bile kaka velika težava.
Pripoved za prijateljice in prijatelje vrtov, potovanj, 
počivanja in muziciranja.

34 strani, z barvnimi ilustracijami, 20,5 x 24,5 cm, trda 
vezava 
ISBN 978-3-7086-1052-8

€ 22,00
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Slovenski napisi / pesmi

Lidija Golc
Kakor roke v objem/
Wie Hände zur Umarmung
Pesmi/Gedichte
Prevod v nemščino: Ivana Kampuš

Kroge našega sončnega bivanja prekinjajo odsotnosti, ža-
lovanja, nesreče, nehvaležnosti – zrna soli na nezaceljene 
rane. 
Pa vendarle širimo roke v objem, saj rastemo iz korenin – 
tudi z obeh strani Karavank –, iz korenin svojih družin, 
prijateljstev, umetnosti, spominov, dela, iz sončnih dni. Pe-
sniška zbirka Kakor roke v objem iz vsake skodelice besed 
pije požirke grenčice, a tudi sonca z Radiš. Da bi krogi na-
šega bivanja ne ostali prekinjeni, ampak bi se sklepali v objemih.
Fabjan Hafner

166 strani, 12,5 x 19,5 cm, mehka vezava z zavihkoma, ISBN 978-3-7086-1111-2

€ 19,90

Ferdinand Kühnel
Ruhe in Frieden / Počivaj v miru
Vom Verschwinden des Slowenischen auf den 
Friedhöfen Kärntens/Koroška
(O izginjanju slovenskega jezika na koroških pokopališčih)

v nemškem jeziku

Ferdinand Kühnel v svoji disertaciji raziskuje slovenska 
imena in napise na nagrobnikih in spomenikih na pokopa-
liščih na južnem Koroškem. Avtor je obiskal 200 pokopa-
lišč in ugotavlja, da so slovenski napisi merilo za prisotnost 

slovenskega jezika na Koroškem in da je trend etnične homoge-
nizacije prej ko slej močno prisoten. Spreminjanje nemško-slovenske kulturne 

krajine v vedno bolj zgolj nemško je rezultat načrtnega ponemčevanja, ki je opazno do 
današnjih dni.
336 strani, 17,5 x 24,5 cm, trda vezava, ISBN 978-3-7086-1172-3

€ 39,90



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

Leposlovje  na: www.mohorjeva.com

Karlheinz Fessl
doma/daheim
304 strani, 24 x 31,5 cm, trda 
vezava; slov.-nem. izdaja
ISBN 978-3-7086-1092-4
€ 42,00

Natalija Šimunović
Ajda, vila z obzidja
158 strani, 13,5 x 21 cm; 
trda vezava 
ISBN 978-3-7086-0961-4
€ 20,00

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

Majda Starman
Ostali smo na Koroškem
264 strani, 16,5 x 23 cm, mehka 
vezava
ISBN 978-3-7086-1109-9
€ 26,00

Meta Kušar
Ljubljana / Laibach
158 strani, 12,5 x 19,5 cm; mehka 
vezava
ISBN 978-3-7086-1100-6
€ 22,00 

Stefan Feinig
Rob krožnika in obzorje
160 strani, 21,5 x 15,5 cm, trda 
vezava
ISBN 978-3-7086-1019-1
€ 22,00

Amina Majetič
Ko sanje ostanejo sanje
54 strani, 12 x 19,5 cm, mehka 
vezava z zavihkoma
ISBN 978-3-7086-1050-4
€ 19,00

Lev Detela
Posekani svet
206 strani, 13 x 20,5 cm; mehka 
vezava
ISBN 978-3-7086-1126-6
€ 21,00

Marija Gruškovnjak (ur.)
Vinko Zwitter 1904–1977
272 strani, 17 x 23,5 cm
trda vezava 
ISBN 978-3-7086-1094-8
€ 29,00 

Karlheinz Fessl Natalija Šimunović



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

Leposlovje / stvarne knjige

Manca Košir
Srčnice / Herzblätter
130 strani, 12 x 19,5 cm, mehka 
vezava
ISBN 978-3-7086-1099-3
€ 20,00

Bojan Wakounig
Adolf Krivograd
96 strani, 13,5 x 21, trda vezava
ISBN 978-3-7086-0970-6
€ 20,00

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

Olga Voglauer
Naše kmetije Unsere Bauern-
höfe
264 strani, 22,5 x 21,5 cm; trda 
vezava 
ISBN 978-3-7086-1005-4
€ 32,00

Erich Prunč
Tihožitja in Besi
160 strani, 13 x 20,5 cm; 
trda vezava 
ISBN 978-3-7086-1064-1
€ 22,00 

Pavlinka in Boštjan Kocmur (ur.)
Povojni Slovenci v Argentini
220 strani, 17 x 24,5 cm, 
trda vezava
ISBN 978-3-7086-1146-4
€ 30,00

Drago Štoka
Moj svet med Krasom in 
morjem
160 strani, 13 x 20,5 cm, mehka 
vezava z zavihkoma
ISBN 978-3-7086-1062-7
€ 19,90

Mojca Gätz

Drago Štoka

Olga Voglauer



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

Stvarne knjige

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

Janko Kulmesch (ured.)
V samostojnosti je moč
Fricu Kumru-Črčeju v spomin
256 strani, 14,5 x 22 cm; trda 
vezava 
ISBN 978-3-7086-1013-9
€ 25,00 

Mirko Bogomir Miklič
Sredi krute sile nežno trajam
446 strani, 17 x 23  cm, trda 
vezava
ISBN 978-3-7086-0911-0981-2
€ 39,00

Igor Omerza
Boris Pahor
636 strani, 17 x 23,5 cm, trda 
vezava
ISBN 978-3-7086-0952-2
€ 41,00

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

Svoljšak/Antoličič/Rahten
Na predvečer vélike vojne
232 strani, 16,5 x 24 cm, trda 
vezava s ščitnim ovitkom
ISBN 978-3-7086-1061-6
€ 32,00

Manfred Spitzer
Digitalna demenca
326 strani, 14 x 21,5 cm; brošura 
ISBN 978-3-7086-0942-3
€ 24,90

Marija Jurić Pahor
Memorija vojne
464 strani, 16 x 23 cm; brošura
ISBN 978-3-7086-1037-5
€ 38,00 

Ernst Petrič
Spomini in spoznanja
560 strani, 16,5 x 24,5 cm, trda 
vezava
ISBN 978-3-7086-0940-9
€ 42,00

Manfred Spitzer

Igor Omerza

Mirko Bogomir Miklič



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

Zgodovina 

Zbornik ob 70-letnici Narodnega 
sveta koroških Slovencev

208 strani, 17 x 23,5 cm, trda 
vezava
ISBN 978-3-7086-1080-1
€ 22,00

Jože Možina
Slovenski razkol
624 strani, 24 x 27 cm; trda vez.
ISBN 978-3-7086-1082-5
€ 58,00 
www.jozemozina.si

Marjan Linasi
Mežiška dolina in območje Dravo-
grada v viharnih letih 1941–1945
720 strani, 18 x 24,5 cm, trda 
vezava
ISBN 978-3-7086-1036-8
€ 49,00

Marko Gallob
Janez Gallob - France
252 strani, 16,5 x 23,5 cm, trda 
vezava
ISBN 978-3-7086-0987-4
€ 26,00

Anton Tomažič
V objemu slovenske pomladi
537 strani, 22 x 30,5 cm, trda 
vezava
ISBN 978-3-7086-1009-2
€ 69,90

Andrej Rahten
Med Kakanijo in Wilsonio
260 strani, 16,5 x 24,5 cm, trda 
vezava, ISBN 978-3-7086-0999-7
€ 34,90

Rosvita Pesek
Bučar
658 strani, 17,5 x 24 cm, trda vez. 
s ščitnim ovitkom
ISBN 978-3-7086-0902-7
€ 29,00

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

Tatjana Gregoritsch
Popotnik po Rožu
220 strani, 12 x 19,5 cm; mehka 
vezava z zavihkoma
ISBN 978-3-7086-1039-9
€ 24,90 

Rosvita Pesek

Andrej Rahten

Marjan LinasiJože Možina



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

Otroške knjige

Sabine Buchwald
Viktor in skrivnostna očala
34 strani, 21,5 x 30 cm, trda 
vezava
ISBN 978-3-7086-1041-2
€ 22,00

Christine Nöstlinger
Ko se je moj oče hotel poročiti
174 strani, 15 x 21,5 cm, trda 
vezava
ISBN 978-3-7086-0846-4
€ 15,00

Niko Kupper
Miklova Zala in uporni kmetje
32 strani, 18,5 x 26 cm, trda 
vezava, 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

Christine Nöstlinger

Ana Koritnik

Niko Kupper

Stefan Lesjak
Za to si še premajhna
32 strani, 20 x 24,5 cm, trda veza-
va, ilustracije
ISBN 978-3-7086-0950-8
€ 18,00

Sandra Walkshofer
Sveta noč
40 strani, 30,5 x 21,5 cm; trda 
vezava, ilustracije
ISBN 978-3-7086-1060-3
€ 16,90 

Lenčka Kupper
Iz škratove krošnjice
112 strani, 21 x 29 cm, trda 
vezava
ISBN 978-3-7086-0994-2
€ 19,00

Stefan Lesjak

Sabine Buchwald

Sandra Walkshofer



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

Sodelavci v založbi:
vodja založbe: Franz Kelih
uredništvo: mag. Hanzi Filipič, 
Adrian Kert; 
šolske knjige: mag. Roman Till
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-naslov: 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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Koroška in Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Sonja Pungertnik

Misliš resno?
176 strani, 16,5 x 23,5 cm, trda vezava

1. ponatis, mehka vezava
ISBN 978-3-7086-1165-5


