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1. Katalog je izdan v elektronski obliki in je dostopen na naši spletni strani. Tam je 
objavljenega tudi več slikovnega gradiva.

2. Izdajatelj ne odgovarja za napake v katalogu.

3. Sprejemanje ponudb:

Predmet prodaje je običajno na voljo le v enem izvodu. V primeru, da je za isti pred-
met več kupcev, bo ta prodan tistemu, ki je ponudbo za naročilo oddal prvi. Ponudbe 
sprejemamo na elektronski naslov in preko telefona znotraj delovnega časa.

4. Rezervacija predmetov:

Kataložne predmete je možno rezervirati za največ tri delovne dni. Po tem roku je 
predmet vrnjen v prosto prodajo.

5. Načini plačila in prevzemanje:

Predmete je možno plačati in prevzeti v naši trgovini znotraj delovnega časa oz. po 
dogovoru. V trgovini je možno plačevanje z gotovino, plačilnimi in kreditnimi karti-
cami ter preko predračuna. 

6. Za vse spore, ki jih kupec in prodajalec ne moreta rešiti sporazumno, je pristojno 
sodišče Ljubljani.

Splošni pogoji
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1 Hinko Smrekar: Portret

1935, mešana tehnika na karton, sig. in 
dat. levo zg., dim.: 62x63cm

2 Tone Kralj: Mesto ob morju 
(Moščenice)

olje na les, sig. levo spodaj, dim.: 50x60cm
Op.: Ploščica s posvetilom Svetozarju 
Banovcu (operni pevec, 1894–1978)

3 France Kralj: Družina

olje na les, sig. levo sp., dim.: 35x45 cm

4 Gojmir Anton Kos: Potret 

dečka

1950, olje na platno, sig. in dat. desno zg., 
dim.: 48x44 cm
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5 Peter Žmitek: Odsev v vodi

1910, olje na platno, sig. in dat. levo sp., 
dim.: 61x43 cm

6 Omersa Nikolaj: Pokrajina z 
maki

olje na platno, sig. desno sp., dim.: 60x70 
cm

7 Peter Žmitek: Počitek

1913, olje na platno, sig. in dat. desno sp., 
dim.: 56x69 cm

8 Ivan Meštrović: Molitva

bron, sig. I. Meštrovič, dolžina: 45 cm, šir-
ina: 25 cm
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9 Jakob Savinšek: Stoječi akt

bron, sig. sp.: Savinšek, višina: 29 cm

10 Hinko Smrekar: Štorklja 
popravlja zobe medvedu

tuš risba, sig. desno sp., dim: 26x31 cm

11 Gabriel Stupica: V ateljeju

olje na les, sig. levo zg., dim.: 46x36,5 cm

12 France Mihelič: Šopek

olje na les, dim.: 70 x 41 cm
Op.: Slika je bila osebno darilo slikarja 
njegovi ženi Miri Mihelič in je iz umetnik-
ove zapuščine.
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13 Bara Remec: Gorenjska 
vasica

olje/les, 1944, sig. l. sp.: B. Remec / 44, 
dim.: 41 x 52,5 cm

14 Marko Jakše: Ladja v snegu

mešana tehnika na karton, sig. na hrbtu, 
dim.: 40 x 60 cm

15 IRWIN: Holly Bread

1988, mešana tehnika, dim.: 85 x 66 cm, 
zadaj sta dve nalepki: Ludwig museum 
Budimpešta, Tramway Glasgow
Op.: Za delo obstaja pripravljalna skica.
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17 Ivan Čargo: Hiše v Beogra-
du

olje/platno, 1936, sig. in dat. d. sp.: Čargo / 
36, dim.: 56,7 x 68,5 cm
Op.: Slika je iz zapuščine Eleonore Šverlju-
ga, dvorne dame kraljice Marije, lastnice 
Vile Epos in mecenke umetnikov.

18 Jakob Savinšek: Žena – 
Zima

črno patinirana žgana glina, 1949, dim.: 
36,5 x 18 x 20,5 cm, sig. in dat. ob strani 
desno spodaj

Vir: Jakob Savinšek, Retrospektvna raz-
stava, Moderna galerija, Ljubljana, 1994, 
str. 149.

16 IRWIN: Was ist Kunst, 
»Nova stvarnost«

1993, mešana tehnika/les, 65 x 78 cm
Op.: Za delo obstaja pripravljalna skica.
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19 France Mihelič: Maske

pred 1952, tempera na ingres papir, 
kaširan na les, dim.: 47 x 58 cm
Op.: Slika je iz avtorjeve zapuščine in je 
zaradi osebne navezanosti slikarja dolgo 
časa visela v njegovem ateljeju.

20 Rudolf Ernst Marčič: Na 
Jadranu

olje na les, 30. leta, dim.: 67 x 75 cm, sig. 
d. sp. R. E. Marčič; na hrbtni strani je na-
lepka Umetnostnega salona Ullrich iz Za-
greba (prve hrvaške zasebne galerije)
Op.: Marčič, rojen 1882 v Litiji, je eden red-
kih slovenskih marinistov prve polovice 20. 
stol. (poleg njega še Albert Sirk). Po zakl-
jučeni vojaški šoli je kot poročnik likovno 
izobraževanje nadaljeval na praški aka-
demiji pri prof. Vlahu Bukovcu. Od 1912 
je bil član Albrecht Dürer-Bunda na Duna-
ju, bil pa je tudi član Vesne in ustanovitelj 
umetniškega društva v Osijeku. Po vojaški 
upokojitvi je živel in slikal na Bledu, v Dal-
maciji, življenje pa je sklenil v Lovranu.


