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Življenjepis

V samostojnosti je moč
Fricu Kumru-Črčeju v spomin

Zapisal in uredil JANKO KULMESCH

256 strani
14 x 22 cm
trda vezava
ISBN 978-3-7086-1013-9

€ 25,00

Fric Kumer-Črčej (1937–2018) z Blata pri Pliberku je kakor njegov oče Mirko Kumer- 
Črčej (1910–1981) že v času življenja postal legenda samostojnega političnega nastopanja 
koroških Slovencev. Geslo V samostojnosti je moč! je bilo zanj merodajno vodilo njegovega 
udejstvovanja na področju politike, kulture, zadružništva ter lovstva. Še posebej to velja za 
njegovo občinsko politično dejavnost mestnega svetnika ter za prizadevanja pri čezmejnem 
povezovanju in sodelovanju. V njegovi domači hiši na Blatu pri Pliberku so se občasno sre-
čevali najvišji državni predstavniki Slovenije in Avstrije. Občina Pliberk se mu je za njegovo 
delovanje zahvalila z imenovanjem za častnega občana. 
Sicer pa je knjiga več kot samo prikaz zaslug Frica Kumra-Črčeja za domačo občino, saj 
ponuja širši vpogled v razvoj, vlogo in pomen samostojnega političnega gibanja koroških 
Slovencev.

Janko Kulmesch, mag. (roj. 1952), publicist, med drugim dol-
goletni glavni urednik Našega tednika in namestnik glavnega 
urednika tednika Novice. Skupaj z dr. Francem Wuttijem in 
Francijem Žužkom (†) je bil pobudnik ter prvi predsednik 
Kluba slovenskih študentk in študentov v Gradcu (KSŠŠG). 
Več let je predsedoval tudi Politično-upravni akademiji Deželne 
Enotne liste (PUAK). Med letoma 2003 in 2009 je bil poslo-
vodeči tajnik Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS).  
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Življenjepis

Imer Trajo Brizani
Uka Brizani
Glasbeni genij. 
Življenje in delo mojega očeta

232 strani
17,5 x 24,7 cm
trda vezava s ščitnim ovitkom
ISBN 978-3-7086-1055-9

€ 29,00

„Knjiga Imerja T. Brizanija o njegovem očetu Uki Brizaniju je na prvi pogled in za prvo 
branje res monografi ja o izrednem glasbeniku s Kosova, čemur se pridružuje še večja 
izrednost v njegovem plemenitem značaju. Ko pa začenjaš brati to svetlo knjigo tudi ‚med 
vrsticami‘, kar je vedno šele pravo branje, potem je to tudi del zgodovine nekega ljudstva, 
o katerem vlada zmotno mnenje, da nima zgodovine – a kateri narod razen dveh, treh 
imperialno najmočnejših te usode ni delil z ljudstvom, ki se je pred stoletji zaradi vrste 
zgodovinskih okoliščin razselilo iz severne Indije po vsem svetu.“
Iz spremne besede Vinka Ošlaka

Imer Trajo Brizani, mag., rojen 1958 v Prištini, skladatelj, 
poliinstrumentalist, pevec, glasbeni aranžer in pedagog. 
Osnovno glasbeno šolanje v Prištini, končana srednja medi-
cinska šola za zobotehniko v Prištini, vzporedno šolanje iz 
petja v zboru „Collegium Cantorum“. Študij kontrabasa pri 
prof. Dušanu Nedoviću. Študij muzikologije na FF Uni-
verze v Ljubljani, leta 2010 je z diplomskim delom o očetu 
Uki Brizaniju diplomiral iz muzikologije. Z družino živi v 
Ljubljani.
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zgodovina

Marija Jurić Pahor
Memorija vojne
Soška fronta v spominski 
literaturi vojakov in civilistov 

464 strani
16 x 23 cm
mehka vezava 
ISBN 978-3-7086-1037-5

€ 38,00

V monografi ji se avtorica posveča vprašanjem, kako se je uničevalna moč prve svetovne 
vojne vpisovala v memorijo vojakov in civilistov na primeru soške fronte. Memorijo s po-
močjo teorij travme (tudi rojstne travme) in koncepta utelešene kognicije, ki poudarja te-
sno povezanost telesnih in psihičnih procesov, predstavlja kot kompleksen pojav, v kate-
rem se odraža tudi vsakokratna zgodovinska izkušnja.
Raziskava temelji na obsežni, zvrstno in žanrsko raznoliki „spominski literaturi“, nastali 
pretežno med letoma 1914 in 1925. Avtorica v njej inovativno in slikovito ponazarja me-
morijo vojne, segajočo od prvih slutenj vojne groze pod vtisom balkanskih vojn prek mo-
bilizacijske evforije in zaznave obče človeške izpostavljenosti pa vse tja do pobega iz vo-
jaškega vsakdanjika v sublimne, sanjske, a tudi apokaliptične podobe, ki so bile žive še 
dolgo po vojni. 

Marija Jurić Pahor, dr., se je rodila leta 1956 v Šmarjeti v Rožu 
na Koroškem. Leta 1989 se je preselila v Trst, kjer je skoraj 
deset let sodelovala s tamkajšnjim Slovenskim raziskovalnim 
inštitutom. Od leta 1999 je zaposlena na Inštitutu za narodno-
stna vprašanja v Ljubljani, od leta 2011 kot znanstvena svetni-
ca. Raziskovalno se težiščno ukvarja z naslednjimi tematskimi 
sklopi: manjšine, narod-identiteta-s pol, transkulturnost, me-
morija in spomin v povezavi z masovnimi travmami. Objavila 
je številne znanstvene publikacije.



5

zgodovina

Petra Svoljšak, Gregor Antoličič, 
Andrej Rahten (ur.)

Na predvečer vélike vojne
Politični koncepti, zarote in teorije

232 strani
16,5 x 24,5 cm
trda vezava s ščitnim ovitkom
ISBN 978-3-7086-1061-0

€ 32,00

Petra Svoljšak, dr., je znanstvena svetnica in predstojnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa 
ZRC SAZU ter predavateljica na Univerzi v Novi Gorici. Svoje raziskovalno delo usmerja na ob-
dobje prve svetovne vojne in njene vplive na življenje na Slovenskem. Med 2012 in 2018 je bila 
podpredsednica Nacionalnega odbora za obeleževanje 100-letnice 1. svetovne vojne.

Gregor Antoličič, dr., zgodovinar, je leta 2018 je doktoriral na Filozofski fakulteti Univerze v 
Mariboru. Ukvarja se z zgodovino prve svetovne vojne in zgodovino habsburške monarhije v 
zadnji fazi njenega obstoja. Zaposlen je na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU.

Andrej Rahten, dr., roj. 1973 v Celju, po maturi študij zgodovine na ljubljanski univerzi, 2000 
je ubranil doktorsko disertacijo; bil je več let v slovenski diplomatski službi, nazadnje slovenski 
veleposlanik na Dunaju. Znanstveni svetnik na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske aka-
demije znanosti in umetnosti, redni profesor na Univerzi v Mariboru ter dopisni član Avstrijske 
akademije znanosti.

„Pričujoča monografi ja je nastala izpod peres slovenskih in tujih mednarodno izredno uve-
ljavljenih avtorjev in omogoča odličen vpogled v nekatere aspekte predvojnega dogajanja 
ter predstavlja temeljno znanstveno delo, s pomočjo katerega lahko bolje razumemo genezo 
prve svetovne vojne. /.../ Hkrati velja jasno poudariti, da pričujoča monografi ja na izvrsten 
način predstavlja na eni strani moderno slovensko zgodovinopisje na temo prve svetovne 
vojne, na drugi strani pa s prevodi izjemnih tujih avtorjev v slovenski prostor vnaša nova in 
za razumevanje prve svetovne vojne pomembna dejstva.“
Dr. Peter Vodopivec
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zgodovina

Marjan Linasi
Mežiška dolina in območje 
Dravograda v viharnih 
letih 1941–1945
Partizanski odpor, revolucija, prevzem 
oblasti, žrtve

720 strani
18 x 24,5 cm
trda vezava 
ISBN 978-3-7086-1036-8

€ 49,00

Marjan Linasi, dr., rojen v Slovenj Gradcu, je leta 1982 do-
končal študij zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Po 
odsluženem vojaškem roku se je zaposlil v Koroškem pokra-
jinskem muzeju v Slovenj Gradcu kot kustos zgodovinar. V 
letih 1986–1999 je bil direktor muzeja. Strokovno se je ves čas 
posvečal zgodovini Koroške tostran in onstran senžermenske 
meje v času nacizma in protinacističnega odpora 1938–1945. 
Leta 2008 je promoviral z disertacijo z naslovom Protinacistični 
odpor na južnem Koroškem 1942–1945. Predelana disertacija 
je v izšla v knjižni obliki pod naslovom „Koroški partizani“ pri 
Mohorjevi založbi v Celovcu. 

Knjiga Mežiška dolina in območje Dravograda v viharnih letih 1941–1945 je doslej prvo 
zgodovinopisno delo, ki celovito obravnava partizanski odpor z elementi revolucije, po-
sveča pa se tudi prevzemu oblasti s strani KP po končani vojni in posebej temeljito tudi 
žrtvam, ki sta jih terjali vojna in okupacija na tistem delu nekdanje dežele Koroške (razen 
Jezerskega), ki je po prvi svetovni vojni po odločitvi velesil prišel v okvir novonastale ju-
goslovanske države in je danes del Republike Slovenije.
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vodnik

Tatjana Gregoritsch
Popotnik po Rožu
Kulturnozgodovinski turistični 
vodnik

220 strani
12 x 19,5 cm
mehka vezava z zavihkoma
ISBN 978-3-7086-1039-9

€ 24,90

Vodnik prikazuje eno od dvojezičnih dolin avstrijske Koroške med občinama Galicija na 
zahodu in Bekštanj na vzhodu. Vodnik ponuja splošno zanimive informacije o Rožu z 
opisom in prikazom pomembnih in privlačnih krajev in točk. Težiščno se posveča sloven-
ski plati doline z dogodki in osebnostmi, ki so jo zaznamovale in jo še zaznamujejo, najsi 
v kulturi, politiki, športu, znanosti gospodarstvu in še drugod.
Avtorica je kot vneta popotnica vključila tudi nekaj lažjih pešpoti, na katerih se boste od 
blizu seznanili z naravnimi lepotami. Postreže tudi s posebnimi informacijami o posame-
znih občinah, zgodovini, arheologiji in botaniki. Številne fotografi je zaokrožajo sliko o 
čudoviti dolini. Vključen je tudi dvojezični zemljevid doline.

Tatjana Gregoritsch, mag., rojena leta 1962, je preživela mla-
dost v središču Dunaja in v Podjuni. Je akademsko preverjena 
oglaševalka. Poklicno bivanje na Finskem, v Nemčiji in Veliki 
Britaniji. Ustanovitev agencije za komuniciranje v podjetništvu 
ter informiranje in telekomunikacijo. Od leta 2006 je spet na 
Koroškem, piše kolumne za „Rosentaler Kurier“ in prispevke za 
antologije. Kot avtorica je izdala knjige: „Wörtherseewanderun-
gen“, 2013, „Rosentalwanderungen“, 2015, „Südkärntenwan-
derungen“, 2017. Članica PEN kluba, KSV, IG Autoren. Živi 
v Rožu in na Dunaju.©

I. 
Bo

le
sc

h
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Otroška Knjiga

Sabine Buchwald
Viktor 
in skrivnostna očala
Ilustrirala Kristina Krhin

34 strani
21,5 x 30 cm
trda vezava 
ISBN 978-3-7086-1041-2

€ 22,00

Sabine Buchwald, dr., roj. 1976, Nonča vas pri Pliberku, 
Avstrija; izobražena otroška vzgojiteljica, kasneje doktorat 
iz slavistike in izobrazba za pouk slovenščine na sekundarni 
stopnji. Dela: Filo in Zofi ja (otroška slikanica, 2011), Hana in 
vetrovi (otroška slikanica, 2014).

Viktor je bister in pogumen fant, ki že ve, kako in kaj je na tem svetu. Ve, kaj je resnica, 
kaj se spodobi in kaj diši. Ve, kaj je narobe, kaj grdo in kaj nepravično. In to vse do dneva, 
ko izgubi svoja očala.
Iz otroške perspektive slikanica na zelo iskren, a vendar ganljiv način prikazuje vrednote, 
ki odsevajo človekov kulturni in duhovni razvoj. Slikanica koroške slovenske avtorice pri-
kazuje, kako osebna gledanja in nazore dojema in sprejema otrok – in pri tem ozavešča, 
da le ni vse tako, kakor je videti. 
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otroška knjiga

Sandra Walkshofer
Sveta noč
Kako je nastala najbolj 
znana božična pesem 
sveta

Ilustrirala Iris Schmidt

40 strani
30 x 21,5 cm
trda vezava
ISBN 978-3-7086-1060-3

€ 16,90

Ob 200-letnici nastanka je avtorica kot daljna sorodnica avtorja izvirnega besedila pesmi 
„Sveta noč“ Josepha Mohra napisala otroško knjigo o nastanku te najbolj znane božične 
pesmi na svetu. Pesem je poslovenil znani duhovnik Jakob Aljaž, zapeli pa so jo prvič v 
slovenščini leta 1871 v Tržiču. 
Nekoč je vladalo prijateljstvo med pesnikom in skladateljem. Kakor pri vsaki globoki po-
vezanosti je bila nujna medsebojna ljubezen velika. Iz te prijateljske povezanosti je nastala 
pesem, pesnitev in melodija, ki sta bili tako usklajeni, da se še danes dotikata naših src. 
To je zgodba o nastanku božične pesmi „Sveta noč, blažena noč“.
Poetična knjiga s slikami in rimanimi verzi o sočutju, o prijateljstvu in o čaru odpuščanja. 
Za vso družino. 

Sandra Walkshofer, mag., roj. 1975 v Beljaku, je študirala 
zgodovino, publicistiko in komunikologijo na univerzi na 
Dunaju. Od leta 1998 dela kot avtorica scenarijev, pisateljica 
in režiserka. Že zgodaj se je navdušila za zgodovino, mitologijo 
in zgodbe iz pradavnine. Poleg svojega dela piše tudi pesmi. 
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Knjižni dar 2020

Adrian Kert (ured.)
Pratika 2020

Pratika je tradicionalno branje za vsak žep in za vse okuse. 
Tudi letošnja ponuja poleg koledarskega dela panoramo 
raznolikega branja iz sveta kulture, duhovnosti, vere, druž-
be, literature, jezika, pomembnih dogodkov in obletnic v 
preteklem letu, zgodovine, pogleda k sosedom, zdravja na 
Koroškem in v Sloveniji – vse to pa je začinjeno z zgodbami 
in fotografskimi utrinki.

160 strani, 10 x 14 cm; mehka vezava
ISBN 978-3-7086-1068-9

€ 6,00

Koledar 2020
Koledar prinaša sveženj zanimivega branja iz 
Koroške, Slovenije in krajev, kjer živijo Slovenci. 
Prebrali boste lahko članke o župniji Šmihel v 
Podjuni, o 70. obletnici ustanovitve Narodnega 
sveta koroških Slovencev, nastajanju mej po prvi 
svetovni vojni na Koroškem, samostanu v Inni-
chenu, o vojaških pesmih na Koroškem. Med 
opisanimi osebnostmi so Tischlerjev nagrajenec 
za leto 2019 Janko Zerzer, planinec Johannes 
Frischauf, skladatelj Anton Jobst in pisatelj 
Valen tin Vodnik. 

Koledar vsebinsko zaokrožajo članki o zdravju in 
naravi ter poročila o delovanju treh Mohorjevih 
družb v letu 2019.

192 strani, 16,5 x 23,5 cm, mehka vezava
ISBN 978-3-7086-1053-5

€ 18,00

KNJIŽNI DAR
€ 37,00 (tri knjige)

978-3-7086-1072-6
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Knjižni dar 2020 / večernice

Ivana Vatovec
Gabriela

Večernice
280 strani
13 x 20,5 cm 
mehka vezava
ISBN 978-3-7086-1044-3

€ 21,00 

Roman govori o času pred in med drugo svetovno vojno 
ter o povojnem času. Glavna junakinja Gabriela je s svojo 

družino preživela viharne čase tega obdobja. Leta 1942 so ji „partizani“ ubili očeta, za kar pa 
je bilo pozneje ugotovljeno, da je šlo za maščevanje nekega vaščana. Zaljubila se je v italijan-
skega vojaka, s katerim sta se zaročila, obljubil ji je, da ji bo pisal in se po vojni vrnil po njo. 
Pisal ji je, a pisem ni nikoli dobila, ker jih je užaljena poštna uslužbenka zadržala.
V prepričanju, da jo je njen izvoljenec pozabil, se je spustila v zakon, ki to sploh ni bil.
Doživljala je ponižanja, šikaniranja in še marsikaj, vendar se je vedno pobrala; trmasta, vztrajna 
in bistra se je obdržala, preživela smrt moža in sina. 
Pri svojih 70. letih je izvedela za pisma in šla v Italijo iskat svojega Pepina, ki pa je le leto prej 
umrl. Našla je njegovo hišo in se pogovorila z njegovo ženo.
Doživela je 90 let, dve leti predtem pa je avtorici zaupala svojo pretresljivo zgodbo. 

Ivana Vatovec, roj. 1954 v Gudurici (Srbija), je končala trgov-
sko šolo in bila zaposlena v raznih podjetjih. Je poročena s 
pisateljem Rudijem Mlinarjem, s katerim živita v Brežicah.
Piše poezijo in prozo. Izšli sta dve pesniški zbirki, leta 2004 Pod 
silo spomina, leta 2008 V brezvetrju časa, pred izidom je tretja, 
z naslovom Brezanke. Napisala je veliko besedil za narodno-
zabavno glasbo in narečnih besedil, za kar je prejela več nagrad, 
nekaj pesmi je uglasbenih za zbor.
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Zbornik 

„Usoda je koroškim Slo-
vencem zopet dana njim 
samim v roke“
Zbornik ob 70-letnici Narodnega 
sveta koroških Slovencev

Uredil Simon Trießnig
Izdal Narodni svet koroških Slovencev

pribl. 192 strani
16,5 x 23 cm
trda vezava
ISBN 978-3-7086-1080-1

€ 22,00

V minulih 70 letih se je morala slovenska narodna skupnost na Koroškem spoprijemati 
s številnimi izzivi – občasno je šlo celo za njeno golo preživetje. Ob pogledu nazaj lahko 
naštejemo številne uspehe, zlasti take, ki so posebej povezani s stopnjo izobrazbe njenih 
pripadnikov in pripadnic ter z ekonomskim položajem skupnosti. 70-letnica Narodnega 
sveta koroških Slovencev je lepa priložnost, da osvetlimo te dogodke in hkrati obrnemo 
pogled na izzive digitalizirane družbe ter slovenske besede in kulture v njej.

Iz zapisnika ustanovne seje Narodnega sveta koroških Slovencev 28. 6. 1949:

Dr. Tischler je naglasil, „da je usoda kor. Slovencem zopet dana njim samim v roke. 4 zunanji 
ministri so določili meje, ne da bi se posebno ozirali na težnje koroških Slovencev, ampak so samo 

približno namignili, da dobijo Slovenci na Koroškem zasigurane svoje narodnostne pravice.“ 
Nujno je potrebno, „da skušamo izdelati sami osnutek zaželjenih zahtev in stopimo v zvezo z 

vsemi merodajnimi faktorji.“ (Joško Tischler

„Narodni svet naj pove svetu, da so kljub temu na Koroškem še Slovenci, ki niso komunisti in ki 
hočejo imeti svoje pravice“ (Ivan Starc)

„ ... nova stranka se mora postaviti odločno na avstrijsko stališče“ (Tomo Zupan)
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Pesmi

Gustav Januš
Brez kategorij
Pesmi in slike iz prve ustvarjalne 
dobe

112 strani
13 x 20 cm
mehka vezava z zavihkoma
ISBN 978-3-7086-1066-5

€ 24,00

„Med resnimi pesniki na avstrijskem Koroškem velja Gustav Januš za nemara najbolj hu-
domušnega, svetlega, vedrega. Toda že v njegovih zgodnjih letih nekje od sredine šestde-
setih do sredine sedemdesetih let, ki jih zaobsega pričujoči izbor, je njegova satira skorajda 
praviloma obarvana z otožno senco. Če te slike ne bi bile žanrsko večne, bi lahko domne-
vali, da so posnete tik pred nevihto.“
Fabjan Hafner

Gustav Januš, roj. 1939 v Selah, do leta 1998 glavnošolski uči-
telj, kot slikar je imel več kot sto samostojnih razstav v domo-
vini in tujini. Kot pesnik je prejel razne priznane nagrade, med 
drugimi Petrarcovo nagrado in nagrado Humberta Finka. Piše 
tudi liriko, živi in dela na Breznici pri Št. Jakobu v Rožu.
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Pesmi

Erich Prunč
Tihožitja in 
Besi
Uredil Reginald Vospernik

Izdali Mohorjeva družba v Celovcu in 
Slovenska matica v Ljubljani
160 strani
13 x 20,5 cm
trda vezava 
ISBN 978-3-7086-1064-1

€ 22,00

„Erich Prunč (1941–2018) je bil neutruden znanstvenik, 
pesnik, vnet diskutant ob številnih priložnostih, inovativen 
gledališčnik, spreten soorganizator Koroških kulturnih dni, 
društvenik in ploden publicist.“ (Iz spremne besede Reginalda 
Vospernika)

„Prunč se na svoj način vključuje v tisti tok slovenske poezije, ki se ga je oprijela oznaka 
novi subjektivizem, lahko tudi intimizem ‒ pač kot odgovor na zunajliterarne zahteve, naj 
bo pesnik odgovoren za (nevzdržno) družbeno stanje.“
(Iz spremne besede Matjaža Kmecla)
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Mili Hrobath

Barvitost časa

Kot že v zbirkah Sanje o marelicah in Ozare dneva se avtorica izkazuje kot mojstrica eno-
stavne in razumljive besede – morda je to tudi sad njenega dolgoletnega pisanje otroških 

pesmi. Banalnost ali celo kič sta ji tuja. Naslov je tudi program 
zbirke, saj se avtorica poetično giblje skozi barvitost misli, ki jo 
spremljajo v osebnem vsakdanjiku, skozi življenje in čas in za 
katere se trudi, da jim najde primerne besede. To je vzel Tim 
Wüster kot osnovo za spremno besedo, v kateri se razpisuje o 
vseprisotnem pojmu beseda v zbirki – tudi v krščanskem smi-
slu. Tako se niti ne smemo čuditi, da kakšna pesem Mili Hro-
bath spominja na psalme.
Knjigo kongenialno spremljajo poslikave del umetnika Karla 
Vouka.

104 strani; 11,5 x 19,5 cm; mehka vezava z zavihkoma
ISBN 978-3-7086-0997-3

€ 19,90

Pesmi

Jaka Košir
Oaza duše

„Jaka Košir občuti pisanje kot nekakšen ritual in živ-
ljenjsko potrebo, obenem pa kot neskončno glasbeno 
variacijo ‚večne istosti‘.
Pesmi v tej knjigi so nastajale v letih 2003 do 2006. In 
vendar je neka razlika v samem dojemanju življenja. 
Medtem ko je v prvi pesmi prve knjige verz ‚Kot da ni 
že vse zgubljeno‘, zdaj beremo: ‚Ničesar ni, kar bi bilo 
zgubljeno.‘ “ (Iz spremne besede Miklavža Komelja)

112 strani; mehka vezava; 12 x 19,5 cm
ISBN 978-3-7086-1034-4

€ 19,00
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Stefan Feinig
Rob krožnika in obzorje
Horizont und Tellerrand

160 strani
trda vezava
21,5 x  15,5 cm
ISBN 978-3-7086-1019-1

€ 22,00

Poezija? Proza? Prehod med obema?
Fragment resničnega življenja. Silovitost obstoja. Komaj znosno.
Besede: iskrene, odkrite. Lirične. Več kot poezija? Manj?
Ena sama neskončno živa pesnitev. Črpana z brutalno, skoraj predliterarno neposrednostjo.
Rob krožnika in obzorje je pomembno opazovanje eksistence tik pred utrudljivim razpa-
dom. Zgodba se reducira na bistvene elemente v jasnih zgodovinskih okoliščinah, toda 
jih hkrati tudi preseže. Rob krožnika in obzorje je poskus redukcije na ničelno točko te-
oretske fi kcije in funkcije, čisto in resnično. 

Pesmi

Amina Majetič

Ko sanje ostanejo sanje
120 strani
12 x 19,5 cm
mehka vezava
ISBN 978-3-7086-1050-4

€ 19,00

„Ko sanje ostanejo sanje“ je druga pesniška zbirka Amine 
Majetič. Majetičeva v zbirki deli, kot sama pravi, lastne iz-
kušnje iz svojega pesniškega in glasbenega sveta, razmišlja o 
pomenu življenja in času, ki nam je dan ali vzet. Skozi pe-
smi prepleta vprašanja o obstoju in smrti, izbirah in ome-
jitvah, odločitvah in izgubi. V pesmih se spogleduje z min-
ljivostjo in nevidnostjo človeka. Celotno pesniško zbirko 
pa objemajo ljubezenske pesmi, skozi katere avtorica včasih spusti kaplje deževnega dne, 
potem pa se spet zaljubi v svet, ki ga gradi skozi celotno zbirko in pripoveduje, kako je, 
KO SANJE OSTANEJO SANJE.
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Spomini

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

€ 19,90

Knjiga pripoveduje o spominih Draga Štoke na življenje v italijanskem zamejstvu, o 
življenju v skromnem podeželskem okolju med Krasom in morjem ter o kasnejšem ob-
dobju, ko je bil avtor desetletja kulturni in politični aktivist Slovencev v Italiji. Tako so 
zbrani eseji zanimiv pogled v pretekla desetletja slovenskega življa v Italiji.

Drago Štoka se je rodil leta 1937 na Kontovelu pri Trstu. Po 
končani klasični gimnaziji v Trstu je najprej študiral slavistiko 
v Ljubljani, a se je kmalu preusmeril na pravno fakulteto v 
Trstu in postal odvetnik. Svoje življenjsko zanimanje je posvetil 
predvsem delovanju v okviru stranke Slovenska skupnost (SSk) 
in svoje sile usmerjal v samostojno politično nastopanje Sloven-
cev, saj je bil štirikrat izvoljen za deželnega poslanca. Od 2006 
do 2015 je bil predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO). 
V svojih manjšinsko-političnih funkcijah je vedno iskal stike 
do koroških zamejskih ustanov. Leta 2016 je prejel Pučnikovo 
priznanje za prispevek k razvoju demokracije v Sloveniji in Me-
daljo za zasluge Republike Slovenije. Je avtor več knjižnih del.
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Slovar / zbornik

Odvetniška pisarna Grilc Vouk Škof
Malo čez. Grenzgänger

Zbornik, ki ga je izdala odvetniška pisarna Grilc Vouk 
Škof ob 40 letnici pisarne, zajema prispevke, ki opi-
sujejo pravna vprašanja in izzive v Avstriji, Sloveniji 
in nekdanji Jugoslaviji. Prispevki obravnavajo ozadja 
političnih procesov zoper člane slovenske narodne 
skupnosti na Koroškem, pravnih postopkov v boju za 
dvojezične krajevne napise in uradni jezik, prehoda Ju-
goslavije iz socialističnega sistema v tržno gospodarstvo 
in socialistične korporacijske oblike ter izzivov evrop-
skega prava in avstrijskih mehanizmov preprečevanja 
notranjega trga, vse to začinjeno s posebnostmi avstrij-
skega in slovenskega pravnega sistema ter z anekdotami 
iz življenja odvetnikov.

214 strani, 23 x 23 cm, trda vezava; ISBN 978-3-7086-1063-4

€ 29,90

Emmerich Kelih / Tatjana Vučajnk
Slovensko-nemški tematski slovar
Osnovno in razširjeno besedišče

Slovensko-nemški tematski slovar prinaša več kot 4.500 
besed, besednih zvez in frazemov osnovnega in razširjenja 
besedišča, razvrščenega v tematske sklope. Izhodiščni jezik je 
slovenščina, za vsako enoto je podana ustreznica v nemškem 
jeziku. Besede, besedne zvezni in frazemi so iztočnice za 
kontekstualne primere vsakdanje ali najpogostejše rabe, kar 
uporabniku omogoča, da se na različnih ravneh seznanja s 
slovenskim besednim zakladom.

Slovar je primeren za različne starostne skupine uporabnikov 
in različne stopnje njihovega znanja. Priročnik je primeren 
tudi za samostojno učenje tako odraslih kot mladih, vendar 
pred uporabo priporočava udeležbo na jezikovnih tečajih.

452 strani, 12 x 19,5 cm, mehka vezava; ISBN 978-3-7086-0976-8, 

€ 40,00

notranjega trga, vse to začinjeno s posebnostmi avstrij-
skega in slovenskega pravnega sistema ter z anekdotami 
iz življenja odvetnikov.

214 strani, 23 x 23 cm, trda vezava; ISBN 978-3-7086-1063-4
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Spomini / življenjepis

Ernest Petrič
Spomini in spoznanja
Diplomat, pravnik, politik

Knjiga je zapis avtorjevih spominov na pomembnejša 
obdobja njegovega življenja, zlasti ko je bil član t. i. Kav-
čičeve 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 ustav-
ni sodnik. Dogodki so zapisani, kot jih je doživel in se 
jih spominja avtor. Tudi ko analizira pomembna doga-
janja, jih predstavi na enostaven in berljiv način. In sam 
poudarja: ne gre za znanstveno predstavitev in analizo 
dogajanj, ampak za zapis po spominu, ki pa prispeva k 
razumevanju nastanka slovenske države in njene uveljavi-
tve v mednarodni skupnosti.

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

€ 42,00

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, 252 strani, 16,5 x 23,5 cm, trda vezava; ISBN 978-3-7086-0987-4

€ 26,00
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Anton Tomažič
V objemu slovenske pomladi
Spomini, dokumenti, magnetogrami, odzivi, 
slike časa

„Zbirka obsežnega gradiva Antona Tomažiča je zelo 
dobrodošel nabor vsega, kar se je dogajalo v prelomnih 
časih konec 80-ih let prejšnjega stoletja in v začetku 
90-ih, ko je nastajala samostojna država Republika Slo-
venija. Zgodovinarji lahko naberemo znaten del gra-
diva, ga kronološko obdelamo, povežemo in ovredno-
timo. Nikoli pa nismo bili čisto zraven. Avtor knjige ‚V 
objemu slovenske pomladi‘ Anton Tomažič je bil! Ta-
kih izdelkov, kot je njegova knjiga, je za zdaj še malo.“ 
Rosvita Pesek (iz predgovora knjige)

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

€ 69,90

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

Avtor oriše vsestransko zanimivega diplomata in politika 
Hansa Schwegla oz. v jugoslovanski 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 zve-
zami 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. 
260 strani, 16.5 x 24,5 cm, trda vezava s ščitnim ovitkom
ISBN 978-3-7086-0999-7

€ 34,90

Zgodovina
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Koroška / Spomini

Olga Voglauer
Naše kmetije 
Unsere Bauernhöfe
Kmečka izobraževalna skupnost (KIS) od 
leta 2008 izdaja kmečki koledar, v kate-
rem 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 ži-
vljenja in gospodarjenja ter njihove vizije 
naj spoznajo tudi ljudje, ki s kmetijstvom 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.

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

€ 32,00

Bojan Wakounig
Adolf Krivograd
„Lažje prišparaš, kot zaslužiš“

Adolf, bolje poznan kot Dolfej Krivograd, je leta 1969 z 
ženo Katarino v Šmihelu pri Pliberku ustanovil 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 svojih spominih Dol-
fej Krivograd pripoveduje o otroštvu na osamljeni gorski 
kmetiji nad Ravnami na Koroškem sredi vojne, pobegu 
iz zatohlosti povojne Jugoslavije v Avstrijo, o pestrih, po-
gosto 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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Kulturni Vodnik / leposlovje

Mojca Šipek
V odmevu vetra
Roman

Literarni prvenec Mojce Šipek je zgodba o izgubi vere, za-
poru v samoti, ki ji sledi, in odpuščanju, ki dušo odreši v 
prostost. Lahko bi rekli tudi, da je to nekakšen potopis s 
potovanja, na katerega se je odpravila žejna duša v želji, da 
končno najde svoj smisel življenja 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. Mari v svoje življenje nosi mi-
nuli čas, ki ji je prizadel globoko rano. Trenutke, ki jih je 
doživela, a jih ni mogla spremeniti v preteklost. Zato se kot 
odmev vetra vrne v ta čas. S slutnjo, da mora, če želi biti res 
svobodna, prenehati biti sužnja časa, ki je minil.

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

€ 19,00

Bojan-Ilija Schnabl
Poljanski camino
Dvanajst razodetij s Celovškega polja

Zbirka se navezuje na široko evropsko tradicijo 
književnosti o znamenitem „Caminu“ v Santi-
ago de Compostela v španski Galiciji. Intuitiv-
no, samo s silo slovenskega pesniškega jezika, 
raziskuje znake in praznake Celovškega polja, 
osrednje koroške kulturne pokrajine. Samo s 
pesniško besedo, ki je včasih povsem lokalno 
obarvana in tako v sebi nosi vse praznanje do-
mačinov, odkriva dimenzije, ki jih ne znanost ne 
razum ne moreta prikazati.

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

€ 22,00
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Priročnik / za mladino / za otroke

Lenčka Kupper
Iz škratove krošnjice
Ilustracije: Polona Lovšin

Lenčka Kupper spada med najplodnejše slovenske avtorice 
otroških pesmi. Njene pesmi, ki jim je avtorica pogosto 
tudi sama vlila melodijo, so spremljale in spremljajo genera-
cije Slovencev doma in v tujini skozi otroško dobo. Mnogo 
otroških zborov ima pesmi Kupprove v svojem repertoarju.

112 strani, 21 x 29,8 cm, trda vezava; ISBN 978-3-7086-0994-2

€ 19,00

Silva Matos
Nevidne vezi
Knjiga Nevidne vezi govori o osebni zgodbi Lenke, ki se skupaj z 
mlajšim bratom prebija skozi življenje, skozi labirinte svojega od-
raščanja. Lenkina pot je v marsičem posebna, a se ukvarja z vpra-
šanji, ki se „tiho plazijo po dušah mladih“, kot je zapisala avtorica.

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

€ 24,00

Mojca Gubanc
Zmagovita smučina
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 razmi-
šlja 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).

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

€ 17,00
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Nemške knjige

G. Hafner, K. Hren, H. Neisser, M. Pandel, J. Pirker, G. Rautz, K. 
Stainer-Hämmerle (izdajatelji)

Grenzen: Trennung und Verbindung 1918–2018
Meje: ločujejo in povezujejo 1918–2018

Meje ločujejo in povezujejo, politično in mentalno. Po prvi 
svetovni vojni določene meje so ustvarile nacionalne države in 
pospeševale nacionalizem, ki je doživel v 20. stoletju svoje naj-
bolj agresivne oblike. Pred 100 leti določene meje povzročajo do 
danes napetosti in spore. Evropska skupnost je nastopila po drugi 
svetovni vojni kot „mirovni projekt“, da premaga meje, ki se v 
reakciji na migracijsko in begunsko krizo ravno spet zapirajo realno 
in v glavah. 100-letni jubileji nove ureditve Evrope po prvi svetovni 
vojni, ustanovitve prve avstrijske republike in koroškega plebiscita 
so povod, da se z interdisciplinarnega vidika ukvarjamo v vzroki 
in posledicami določanja mej, z njihovim premagovanjem in z 
možnostmi mejnih prostorov v Evropski uniji. 

232 strani, 15,5 x 22,5 cm, brošura z zavihki; 
ISBN 978-3-7086-1046-7

€ 24,00

G. Hafner, K. Hren, H. Neisser, M. Pandel, J. Pirker, G. Rautz, K. 
Stainer-Hämmerle (izdajatelji)
Alte und neue Minderheiten: Integration, 
Recht und Politik
Stare in nove manjšine: integracija, pravo in politika

Migracija je za klasično zaščito manjšin v začetku 21. stoletja izziv. 
Trajnostno ravnanje z novo in staro raznolikostjo zahteva analizo 
razločevanja med avtohtonimi in drugimi manjšinami v uveljavljenih 
konceptih manjšinske zaščite in posledic za različne skupine in njihove 
pripadnice in pripadnike. Pri odgovorih na ta vprašanja združuje 
knjiga vidike zgodovinskih, pravnih, političnih in družbenih ved ob 
primeru Avstrije v njenem mednarodnem kontekstu.

294 strani, 15,5 x  22,5 cm, brošura z zavihki
ISBN 978-3-7086-1018-4

€ 24,00
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Nemške knjige  

Matthias Kapeller
Kraftquellen 3 
100 weitere sakrale Kostbarkeiten 
zwischen Alpen und Adria. 

Fotografi je: Martin Assam

Alpsko-jadranski prostor niso samo koroški skutni krapi, 
gibanica in frika. Po prvih dveh zvezkih predstavlja Matthias 
Kapeller še nadaljnjih 100 sakralnih izletniških točk med 
Alpami in Jadranom – od križevih potov prek krstnih kamnov 
do Jakobovih in Martinovih cerkva. Viri krepitve za dušo in 
čutila na stičišču treh kultur, ki jih povezuje čezmejna tradicija 
krščanstva. Za vse, ki so na poti s strastjo za odkrivanje in z 
zanimanjem za našo kulturno-duhovno dediščino. 

220 strani, 14,5 x 20,5 cm, mehka vezava; ISBN 978-3-7086-
1056-6

€ 24,90

Bernd Martinschitz
Dobratsch 
Der Naturpark und die Schütt

Naravni park Dobrač, umeščen v jezersko 
krajino Koroške, je bil prvi v deželi Koroški. 
Njegova pokrajina je med najlepšimi in najbolj 
raznolikimi v celotnem alpskem prostoru. Ta 
knjiga predstavlja vse pomembne vidike, pokra-
jino, favno in fl oro, ki so se pojavili po podoru 
Dobrača leta 1348 v Schüttu, prav tako pripo-
veduje o geologiji, geografski legi, pravljičnem 
svetu in mitologiji gore – ter vabi na izčrpno 
opisane pohode na eni od najbolj priljubljenih 
gora Koroške.

208 strani, 22,5 x 22,5 cm, trda vezava
ISBN 978-3-7086-1035-1

€ 29,90
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Stanko Wakounig
Spomin daje času obraz
238 strani, 14,5 x 21 cm, mehka 
vezava z zavihkoma
ISBN 978-3-7086-0803-7
€ 23,00

Lev Detela
Panonska elegija
32 strani, 13 x 21 cm; mehka 
vezava z zavihkoma
ISBN 978-3-7086-0953-9
€ 22,00 

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 

Andrej Capuder
Zamrznjene besede
238 strani, 14,5 x 21 cm, trda 
vezava
ISBN 978-3-7086-0938-6
€ 18,00

Božidar Radoš
V objemu zla
419 strani, 14 x 21,5 cm, trda vez.
ISBN 978-3-7086-0847-1
€ 18,00

Stefan Zweig
Zvezdni trenutki človeštva
238 strani, 14,5 x 21 cm; mehka 
vezava
ISBN 978-3-7086-0075-4
€ 17,00

Rudi Mlinar
Mati fabrika in njeni otroci
376 strani, 13 x 20,5 cm; mehka 
vezava 
ISBN 978-3-7086-0954-6
€ 15,00 

Božidar Radoš

Branko Cestnik

Lev Detela

Andrej Capuder

Stanko Wakounig



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

Človek in vera / stvarne knjige

Jože Hlebš
Darwin, evolucija in/ali stvar-
jenje
276 strani, 14,8 x 21,5 cm, mehka 
vezava
ISBN 978-3-7086-0937-9
€ 27,00

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

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

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

Sabine Buchwald
Ali je kaj pošte zame?
368 strani, 17 x 23,5 cm, trda 
vezava
ISBN 978-3-7086-0936-2
€ 29,00

Katoliška akcija
Duhovne iskrice skozi leto
392 strani, 14 x 21 cm, trda vezava
ISBN 978-3-7086-0866-2
€ 15,00

S. Doroteja Hladnik OCDS. Doroteja Hladnik OCDS. Doroteja Hladnik OCD
Katoliška akcija

Mojca Gätz

Sabine Buchwald

€ 48,00

Janko FerkJanko Ferk



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 

Mirko Bogomir Miklič
Sredi krute sile nežno trajam
448 strani, 16 x 23,5 cm, trda 
vezava
ISBN 978-3-7086-0911-0981-2
€ 39,00

Igor Omerza
Boris Pahor
636 strani, 16 x 22,5 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 

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

Manfred Spitzer
Digitalna demenca
326 strani, 14 x 241 cm; brošura 
ISBN 978-3-7086-0942-3
€ 24,90

VŠGP Št. Peter / HLW St. Peter
Jubilejni zbornik - Festschrift
336 strani, 17 x 24 cm; mehka 
vezava
ISBN 978-3-7086-1030-6
€ 17,00 

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

Vasja Klavora

Manfred Spitzer

Igor Omerza

Mirko Bogomir Miklič



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

Zgodovina / mladinske knjige

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

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

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

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
€ 29,00

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

Marjan Linasi
Koroške vojne zgodbe
308 strani, 16,5 x 23,5 cm; trda 
vezava
ISBN 978-3-7086-0909-6
€ 36,00 

Rosvita Pesek

Natalija Šimunović



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

Otroške knjige

JAVNA DVOJ. LJUDSKA ŠOLA 24
Alpha beceda (CD)
Zgoščenka, 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
€ 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 
vezava, ilustracije
ISBN 978-3-7086-0950-8
€ 18,00

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

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

Stefan Lesjak Mira Blažej



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-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, mag. Roman Till
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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Petra Svoljšak, Gregor Antoličič, Andrej Rahten (ur.)

Na predvečer vélike vojne 
Politični koncepti, zarote in teorije

STUDIA DIPLOMATICA SLOVENICA

232 strani, 16,5 x 24,5 cm, trda vezava s ščitnim ovitkom; 
ISBN 978-3-7086-1061-0


